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Prezidento Landsbergio 
vizitas Amerikoje 

VV'ashingtonas. — Lietuvos 
p a s i u n t i n y b ė p raneša , kad 
Lietuvos Respublikos preziden
tas Vytautas Landsbergis at
vyks ta j Dul les aerouostą 
gegužės 5 d., sekmadienį, 8:15 
vai. vak. Jį lydi Ramūnas Bog-
donas, Šarūnas Adomavičius 
Valdemaras Katkus, Kęstutis 
Paulikas ir Eltos koresponden
tas Kęstut is Jankauskas . 

Sos t inė je gegužės 6 d. Lands
bergis lankosi Public Forum 
Armijos — Laivyno klube, pa
siuntinybėje priima žurnalistą 
Joną Budrį, tariasi su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vadais, 
p r i i m a Žydų organizaci jos 
vadus . Tą pačią d ieną iš 
Clevelando atvyksta Gražina 
Landsbergienė. 

Gegužės 7 d. įvyksta privatus 
susi t ikimas su senatoriumi D. 
Riegle, vėliau j is dalyvauja 
Helsinkio komiteto liudijime, 
d a l y v a u j a n t s e n a t o r i a m s 
DeConcini ir Hoyer. Po pietų 
t a r i a s i su J A V S e n a t o 
daugumos vadu Mitchell ir 
mažumos vadu Dole, kurie po 
pasitarimo vaišina užkandžiais. 
Vakare Landsbergiui priėmimą 
rengia JAV Helsinkio komite
tas Kapitoliuje. 

G e g u ž ė s 8 d. pusryčiauja su 
spauda, o nuo 10:30 iki 12:00 
/ai . laikas skirtas Baltuosiuose 
rūmuose, kuriuose jį priima 
JAV prezidentas George Bush. 
(Dalyvauja Estijos ir Latvijos 
respublikų ministeriai pirmi
ninkai). Pietauja su 30 pramo
nininkų ir Pabaltijo atstovais 
Lietuvos pasiuntinybėje. Iš
vyksta į Los Angeles. 

L a n d s b e r g i s L o s Angeles 
ap l inko je 

Gegužės 9 d ienos rytą jis su
sitinka Orange County Register 
editorialų tarybą, vizituoja Nix-
ono muziejų ir biblioteką, lydint 
Julie N:xon Eisenhower, vėliau 
pivatus priėmimas, kurį rengia 
Nixon Eisenhower, o vėliau 
pietūs Nixono bibliotekos patal
pose, ir po to jis kalba ten pat 
teatro auditorijoje. 2:00 vai. 
įvyksta jo spaudos konferencija. 
iŠ čia vyksta į Los Angeles 

Švedijos kairiųjų 
žodis 

G e t e b o r g a s . — Čia Švedijos 
kairiųjų partijos tautinė rin
kiminė konferencija paskelbė 
viešai savo pareiškimą, kurį 
žemiau pateikiame savo skaity
tojams. 

Tarybų Sąjunga jėga aneksa
vo Baltijos šalis. Po to visą laiką 
jų nacionalinės teisės buvo 
gniuždomos. Baltijos respublikų 
kova už nepriklausomybę yra 
teisėta ir ją reikia palaikyti. 
Tarybų Sąjungos centrines jėgos 
turi būti įtikintos suprasti šią 
realybę. 

Baltijos žmonių teisėti reika
lavimai neturi būti paaukoti 
vienašališkiems didžiųjų jėgų 
interesams, JAV, Jungt inės 
Europos ir Tarybų Sąjungos 
norams tvarkyti pasaulį. 

Mes r e i k a l a u j a m e , kad 
karinis spaudimas ir civilinių 
pastatų okupacija būtų nu
t raukta . 

Mes reikalaujame, kad Tary
bų Sąjunga atnaujintų derybas 
su Baltijos žmonių išrinktais 
atstovais. 

Teisėtai visus šiuos klausimus 
galima išspręsti tik nuoširdžio
mis ir taikingomis derybomis. 

miestą, kur susitinka su dviem 
Pabaltijo atstovais. 7:00 vai. 
vak. spaudos konferencija San
ta Monikoje ir po jos kalba San
t a Monikos kolegijoje. 

Gegužės 10 d. rytą pusryčiai 
ir spaudos konferencija, susiti
kimas su Los Angeles meru 
Tom Bradley, priėmimas Los 
Angeles Užsienio reikalų tary
boje ir ten pat pietūs, o po jų jo 
kalba Pasaulio Užsieno reikalų 
tarybos nariams. 7:00 vai. ban
ketas, kurį rengia Los Angeles 
Lietuvių Bendruomenė. 

Gegužės 11d . rytą. išvyksta 
į Chicagą ir 12:56 vai. popiet at
skrenda į Midway aerouostą. 
Prezidento Landsbergio vizitas 
Chicagoje skelbiamas atskirai 
kitame mūsų dienraščio pusla
pyje. Iš Chicagos prez. Lands
bergis ir jo palydovai gegužės 16 
dieną, ketvirtadienį, iš Chicagos 
išskrenda į Lietuvą. 

Urbšio laidotuvės 
šiandien 

V i l n i u s . Gegužės 3. — 
Reuterio, AP ir UPI žinių 
agentūros perdavė žinią per 
Maskvą iš Lietuvos, kad mirė 
paskutinysis nepriklausomos 
Lietuvos užsienio reikalų 
min i s t e r i s Juozas Urbšys 
trečiadienį Kaune, kuris buvo 
95 m. amžiaus. Žinią paskelbė 
ir prancūzų žinių agentūra, kuri 
sako, kad Urbšys buvo laikomas 
kaip vyresnis valstybininkas, kai 
Lietuva vėl žengia į nepriklau
somybę. Agentūros primena, 
kad Urbšys su šeima buvo 
deportuotas į Sibirą po to, kai jis 
dalyvavo pasitarimuose su Sta
linu ir Molotovu, norėdamas iš
gelbėti Lietuvos nepriklau
somybe, kuri po pasirašyto Sta
lino ir Hitlerio pakto 1939 metais 
po metų buvo okupuota. Urbšiui 
buvo leista į Lietuvą sugrįžti 
1956 m. A.a. Juozas Urbšys lai
dojamas šiandien Kaune. 

Arūnas Štaras, 
naujasis Vilniaus miesto meras, 
išrinktas miesto taryboje 74 balsais 
prieš tris. Jis yra matematikas, 
universiteto docentas, gimęs 1951 m. 
Žagarėje. 

— S a l a v a d o r e nepajėgė 
susitarti kairieji sukilėliai su 
vyr iausybės a ts tovais dėl 
paliaubų, kuriame jau 11 metų 
vyksta civilinis karas. 

— Washingtone Federalinė 
rezervų t a ryba , norėdama 
padėti ekonomijai, sumažino 
palūkanų mokesčius nuo 6% iki 
5*6%. 

— L e n i n g r a d a s paskelbė 
miesto referendumą birželio 12 
d., ar gyventojai nori, kad būtų 
pakeistas miesto vardas į St. 
Petersburgo pavadinimą. Dau
gelis miestų kitose respublikose 
jau pakeitė tą pavadinimą. 

Gruzija energingai 
žengia į 

nepriklausomybę 
Jos prezidentas — visos tautos vadas 

Popiežius Jonas Paulius II pasirašo naują encikliką, kurią jis išleido trečiadienį Vatikane. 
Enciklikoje pasisakoma komunizmo žlugimo klausimais, pritariama laisvo verslo ekonomijai ir 
atsargiai žiūrima į kapitalizmą. 

„Medžioklė" tebevyksta ir po 
45 metų 

A n g l i j o j e b u s t e i s i a m i n a c i ų k a r o n u s i k a l t ė l i a i 

Londonas . Gegužės 1. — 
Reuteris praneša, jog panau
dodami retą konstitucinę proce
dūrą, Žemųjų rūmų vyriausybės 
vadas šiandien atmetė Lordų 
rūmų nutarimą, kad nebūtų 
persekiojami įtariami nacių 
karo meto nusikaltėliai, praėjus 
tiek daug metų po II Pasaulinio 
karo. 

Šis naujas paruoštas įstaty
mas bus įteiktas karalienei 
Elzbietai II pasirašyti, kad būtų 
gal ima pradėti įtariamųjų 
žmonių teismus. Žemieji rūmai 
tą įstatymą priėmė kovo mėnesį 
antrą kartą šiais metais 254 
balsų dauguma prieš 88. Lordų 
rūmai tą įstatymą praėjusį 
birželį buvo atmetę. Lordų 
rūmai taip pat balsavo vėl šį 
antradienį, kad būtų atidėtas 
įs ta tymas ir jis buvo vėl 
atmestas 131 balsų prieš 109. 
Britanijos Žemųjų rūmų nariai 
yra renkami, o Lordų rūmai 
kara l ienės sk i r iami . 1949 
metais buvo priimtas Parlamen
to aktas, jog jei tais pačiais 
metais dukart rinkti atstovai 
priima įstatymą, tai nebereikia 
Lordų rūmų patvirtinimo, ir tas 
įstatymas tiesiog siunčiamas 
karalienei pasirašyti ir po to jis 
tampa įstatymu. 

Kas begali atsiminti 
po 40 metų 

Daugelis anglų lordų yra prieš 
tą įstatymą. Lordas Shavvcross, 
kuris buvo vyriausias britų pro
kuroras Niurnbergo nacių tribu
nole, ragino savo kilminguosius 
lordus balsuoti prieš įstatymą, 
nes liudininkai po 40 meti\ 
nebegali visko atsiminti ir ne
bėra pakankamai įrodymų, kad 
dar gyvi esą asmenys būtų 
tikrai nusikaltę karo metu, kai 
dažnas turėjo vykdyti svetimos 
kar iuomenės į sakymus ir 
administratyviniais potvarkiais 
veikti. Jis sakė. kad nevykdant 
karo metu įsakymų, tiems žmo
nėms grėsė sušaudymas be 
teismo. „Liudymai po 4 savaičių 
jau yra nesaugūs, o po 40 metų 
visai nepatikimi", pasakė šis 
prokuroru buvęs anglas Vokie
tijoje didžiųjų nacių teisme 

Medžiojimas tebevyksta 
Tą įstatymą pasiūlė Sir Tho-

mas Hetherington ir William 
Chalmers 1986 m. Jie sakosi 
išstudijavę 301 atvejį įtariamų 

karo nusikaltėlių, kurie imi
gravo į Angliją iš Pabaltijo, 
Gudijos ir Ukrainos kraštų. Jie 
sakosi suradę, kad trys iš tų 
žmonių gyvena Anglijoje ir gali 
būti teisiami už kare nusikal
timus. Anglijos įstaftymai nelei
džia teisti žmonių, jei j ie 
nusikaltimo metu buvo ne 
anglų piliečiai. Hetherington 
dar sakosi turįs 75 žmonių 
sąrašą, kuriuos reikia apklau
sinėti . Anglijos vyriausybė 
sudarė 9 asmenų komisiją 
apklausinėti įtariamiesiems, 
kai rabinas Marvin Hier iš 
Wiesentha l io centro Los 
Angeles mieste to reikalavo iš 
tuometinės ministerės pirmi
ninkės M. Thatcher. 

I Angliją po karo emigravo 
maždaug 200.000 asmenų. 

Pertvarkyta 
vyriausybė 

Kijevas. — Ukrainiečių žinių 
agentūra pranešė, jog Ukrainos 
Parlamentas balandžio 18 d. pa
tvirtino pagrindinius pakei
timus vyriausybė.- struktūroje, 
įvesdamas kabineto formos 
vyriausybę vietoje ministerių 
tarybos. Dabar m.r. steriu pir
mininku buvo patvir t intas 
Vitold Fokin, kunan suteiktos 
didesnės teisės. Kabnete bus du 
vicepremjerai, valst.1bės sekre-
torus — užsiemc re ika lų 
ministeris ir dar I k aštuoni 
ministeriai. Vykdmii įvairūs 
ministerijų pake:t:mai, ypač 
ekonomijos sektoriuje. Taip pat 
vyksta debatai, kok:a tur i būti 
naujoji Ukrainos konstitucija. 

— J u n g t i n ė s Tautos Nevv 
Yorke vienbalsi,-, išsir inko 
Guido de Marco. V.ltos Užsie
nio ir Teisingunv ministerj, 
savo prezidentu. Kiekvienais 
metais yra renkamas vis kitas 
iš kito regiono samblėjos 
prezidentas. 

— Izraelio Užsienio reikalų 
ministerija praneš' og Sovietų 
Užsienio reikalų nr.nisteris A. 
Bessmertnykas vizituos Izraelį 
gegužės 10 d. Tai Į -'"nas Sovie
tų vyriausybės nario vizitas nuo 
1967 metų. Man >«*, kad tai 
veda į diplomatiniu ryšių tarp 
abiejų kraštų atnau'inimą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— P rez . G. Bushas nuspren
dė, jog viceprezidentas Dan 
Quayle bus jo partneris nau
juose rinkimuose antram ter
minui į JAV prezidento postą, 
kurį jis paskelbs tik sausio 
mėnesį, pasakė Baltųjų rūmų 
viršininkas John Sununu. 

— Maskvos miesto radika
lusis meras Gavril Popov 
nedalyvavo Gegužės pirmosios 
parade, kaip ir Rusijos prez. 
Boris Jelcinas, nors jis buvo 
Kremliaus kviestas. Popovas, 
sakoma, paklausęs Demokrati
nės Rusijos sąjūdžio patarimo, 
kuri šiuo metu sudaro opozi
cinių grupių sąjungą Rusijoje. 

— Kinijos nepriklausomos 
Darbo unijos steigėjas Han Don-
fang buvo komunistų vyriausy
bės išleistas iš kalėj imo, 
kuriame jis be teismo buvo 
laikomas 22 mėnesius, pranešė 
Azijos žmogaus teisių saugojimo 
komitetas. Šis kovotojas už kinų 
demokratines teises yra sunkiai 
susirgęs savo buvimo metu 
kalėjime. 

— Kijeve streikuojantys ang
liakasiai susilaukė gausios 
paramos iš ukrainiečių stu
dentų, kurie kartu su jais de
monstravo skanduodami 
„Laisvė Ukrainai!'*, kai jie ėjo 
pagrindine miesto gatve. Buvo 
nešami plakatai su šūkiais: 
„Gorbačiovą į kasyklas". „Gėda 
Ukrainos Komunistų partijai". 
„Ei, kijeviečiai. jūs miegojote 
per ilgai, atėjo laikas kovoti už 
laisvę! 

— Maskvo je . .Tas sas" 
paskelbė, jog Gruzijos autonomi
nės Adžarų respublikos prezi
dentą nušovė jo viceprezidentas, 
o šį nušovė prezidento sargybi
niai. Viceprez. Nodar Imiadze 
Batumi mieste su automatiniu 
ginklu užpuolė prez. A. 
Abasidze, kuris posėdžiavo su 
kitais ministeriais. kaip padėti 
nuo žemes drebėjimo nukentė

jusiems gruzinams. Nežinomi 
šio smurto motyvai. 

— Pietų Korėjos televizija 
pranešė sovietų piloto Gennady 
Osipovičiaus pareiškimą, jog jis 
žinojo, kad šauna į komecinį 
Pietų Korėjos lėktuvą 1983 
metais, kai žuvo 269 žmonės. 

— Berlyne radikalūs kairieji 
kovėsi su policija gegužės pirmo
sios demonstracijoje, kurios metu 
areštavo 130 vokiečių ir 14 buvo 
sužeisti. Tą dieną demosntravo 
maždaug 8.000 žmonių. 

Tbilisi. — AP žinių agentūra 
rašo , jog ka i t i k Gruzija 
paskelbė savo nepriklausomybę, 
tai Sovietų Sąjunga įsakė savo 
dviem laivam, kuriuose buvo 
grūdai iš Rusijos, išplaukti iš 
Gruzijos uosto Juodojoje jūroje 
su neiškrautais grūdais atgal į 
Rusijos uostą. 

Tada gruzinai užpyko dėl to
kio Maskvos pasielgimo ir nu
sprendimo atsiųsti net kelis 
tūkstančius parašiutininkų į 
Gruziją, ir Aviacijos fabriko dar
bininkai nusprendė atsiteisti. 
Jie sustabdė išsiuntimą SU-25 
kovos bombonešių Sovietų gink
luotoms pajėgoms ir atšaukė 
savo visus technikus namo. Tai 
buvo tik pradžia. Visa ta i 
išsivystė į Maskvos blokadą, 
kuri reikalauja atšaukti nepri
klausomybės paskelbimą. At
sakydami Kremliui , š imta i 
Gruzijos fabr ikų a t s i s a k ė 
išs iųst i i r k i t a s p r e k e s 
Sovietams, protestuodami, kad 
atsiuntė savo dalinius ir sulai
kė traukinių susisiekimą su 
Gruzija. 

Naujoji r ea lybė 
Kai Maskva nutraukė elek

tros tiekimą, tai naujoji Gruzijos 
vyriausybė susitarė ją pirkti iš 
kaimyninės Turkijos. Kai Sovie
tai nustojo teikt i dujas ir 
benziną, tai gruzinai susitarė su 
Azerbaidžanu, kad pristatytų 
naftos gamin ius . Gruzijos 
vyriausybei vadovauja naujai 
išrinktas Zviad Gamsachurdija, 
buvęs disidentas, ir Gorbačiovas 
turi skaitytis su „nauja rea
lybe". „Čekoslovakija turi savo 
Havelį. Lenkija Walesą. Tai 
buvo realybė, su kuria Gorba
čiovas turėjo sutikti", kalbėjo 
Gruzijos Par lamento vadas 
Akaki Asatiani. „Taip įvyko ir 
čia, nes tai yra nauja realybė, 
kurią Gorbačiovas turi priimti". 

Par t iečia i b e volgų 
Gruzijos vyriausybė greitai 

pasuko visą savo gyvenimą skir
tingai nuo Maskvos. Jie suor
ganizavo savo tautinę gvardiją, 
kuri patruliuoja sostinės gat
vėse. Beveik visą ekonomiją 
pervedė į privačias rankas, iš 
karto a t s i sakydami Cent ro 
kontrolės. Politiniame sektoriu
je, kai įvyko spalio mėnesį 
pa r lamenta r in ia i r ink ima i , 
buvę Komunistų partijos nariai 
nustojo visiškai savo įtakos 
valdžioje ir turėjo parduoti savo 
turėtus Volgos automobilius, 
kad galėtų apsimokėti sąskaitas. 
Prez. Gamsachurdija paskyrė į 
svarbius valdžios postus jam 
gerai žinomus asmenis, su 

— E u r o p o s Bendruomenės 
užsienio reikalų ministeriai 
nusprendė padėti ekonomiškai 
Centro Amerikos kraš tams, 
kurie daug nukentėjo per 10 
metų užsitęsusį civilinį karą. 

— Čekoslovaki jos prez. V. 
Havelis, kalbėdamas Briussely-
je NATO šalių konferencijoje, 
pas iūlė spręs t i paga lbos 
klausimą iš komunistų jungo 
išsivadavusiems Rytų Europos 
kraštams. 

— Baltijos jūroje lenkų žvejai 
„sugavo" savo tinklais Sovietų 
povandeninį laivą, kuris buvo 
priverstas iškilti į vandens pa
viršių. Žvejų laivui padaryta 
maždaug 10.000 dol. nuostolių. 

kuriais j is dirbo pogrindyje ir 
opozicijoje. Gamsachurdija yra 
iš gerai Gruzijoje žinomos 
šeimos, kur i s visą laiką kovoja 
prieš komunistinę sistemą. Kai 
t ik buvo iš r inktas Parlamento 
vadu, o vėliau ir prezidentu, jis 
tuoj sugebėjo sujungti Gruzijos 
jėgas į vieną politinę vyriau
sybę. 

P r e z i d e n t o r i nk ima i 
Gruzijos Par lamentas greitai 

pr iėmė sva rb ius į s ta tymus , 
pagal kuriuos respublika greitai 
nutolo nuo Maskvos Centro vy
riausybės ir pravedė savo refe
rendumą, kai jos gyventojai be
veik visu 100% pasisakė už ne
priklausomybę. Gamsachurdija 
g r e i č i a u s i a i b u s p i r m a s 
populiariai žmonių išrinktas 
p r e z i d e n t a s iš visų 15-kos 
respublikų, kurio r inkimai bus 
gegužės 26 dieną. Gruzija 
įsisteigė pro konsulus, kad už
t ikr intų kontrolę provincijose 
pereinamuoju metu. Tie prezi
dentiniai atstovai, pavadinti 
p re fek ta i s , yra prez. Gam-
sachurdijos paskirti ir atsakingi 
t ik jam. Gruzinai šiandien savo 
taut iškumą riša su Gamsachur-
dijos asmeniu, kur i s pasidarė 
visos gruzinų tautos vadu. Gi 
daugelis Gruzijos parlamentarų 
mano. kad Maskvos blokados 
p r i t a i k y m a s j u o s i šmokys 
pasitikėti daugiau savo jėgomis, 
išmokys savarankiškai tvarky
tis , kai nebebus nurodymų iš 
Centro. 

Nė kapeikos Maskvai 
Kijevas . — Laisvės radijas 

pranešė, jog Ukrainos ministe
ris pirmininkas Vitold Fokin 
pasakė savo Parlamentui , jog 
respublikos finansinė padėtis 
yra tokiame stovyje, kad nebus 
duodama trijų bilijonų rublių 
suma į Centro stabilizacijos fon
dą. „Dar daugiau, mes negalime 
pervesti Cen t ru i nė vienos 
kapeikos iš tų devynių bilijonų 
rublių, kuriuos Ukraina priva
lėdavo duoti tiesiog Maskvai į 
unijos fondą gyventojų įvai
rioms programoms", pranešė jis. 
Šį pareiškimą ministeris pir
mininkas V. Fokin padarė, kai 
buvo v i e n o p a r l a m e n t a r o 
paklaus tas , kas bus daroma su 
vis blogėjančiomis gyvenimo 
sąlygomis. J is ta ip pat pasakė, 
kad bus daroma daug pakeitimų 
sistemoje, kad išvengtų visiško 
susilpnėjimo. 

K A L E N D O R I U S 

G e g u ž ė s 4 d.: Florijonas, 
Beržas, Dargai las . Mintautė, 
Monika. 

G e g u ž ė s 5 d. : Pijus V, 
Angelas. Barvydas. Girgždutė, 
Neris. 

G e g u ž ė s 6 d. : Liuci jus , 
Benedikta . Eidmantė, Argą, 
Baltuolė. 

G e g u ž ė s 7 d.: Stanislovas, 
Danute. Bu tau tas . Domicėlė. 
Rimtė. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė t eka 5:45, leidžiasi 7:51. 
Temperatūra šeštadienį 63 L, 

sekmadienį 68 1., pirmadienį 64 
1.. antradienį 65 1. 
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NORS VALANDĄ 
SAVAITĖJE PAŠVĘSKIME 

ATEITININKIJAI 
Nuoši rdž ia i dėkoju už 

suteiktą progą kar tu švęsti 
šeimos šventę. Jaučiuosi kaip 
namuose, nes kai apsidairau, 
beveik visi pažįstami veidai. Per 
paskutiniuosius 30 metų Dai
navos stovykloje, kongresuose ir 
įvairiuose suvažiavimuose bei 
posėdžiuose teko su jumis 
susipažinti, susidraugauti ir 
kar tu padirbėti ateitininkijos 
labui. Jaučiu, kad esame vienos 
ateitininkiškos šeimos nariai, 
todėl šiandien norėčiau su jumis 
pasikalbėti atvirai, kaip t ik 
šeimoje leistina, nes tik šeimoje 
r and i nuoš i rdumą, mei lę , 
toleranciją skirtingai nuomonei, 
draugiškam išsikalbėjimui.Iš 
š i rd ies sveikinu j a u n i u s , 
moksleivius, kurie šiandien 
davėte įžodį. Ši diena labai svar
bi jūsų ateitininkiškam krikš
čioniškam gyvenime. 

Prieš metus teko dalyvauti 
t ikrai nuostabiam ir jaudinan
čiam momente mano gyvenime 
— ateitininkų atkuriamajame 
suvažiavime Lietuvoje. Suva
žiavime kalbėjo kardinolas 
Vincentas Sladkevičius. J i s 
pasakojo, kad kartą korespon
dentui paklausus, koks buvo 
re ikšming iaus ias įvykis jo 
gyven ime . jis a t s akė : 
„Didžiausias įvykis buvo kai 
1931 metais, 11 metų berniuku 
būdamas, įsijungiau į ateiti
ninkų organizaciją. Supratau, 
kad tikėjimas yra ne tik iš
moktas katekizmas, bet GYVE
NIMAS tikėjimu. Ir mes stengė
mės kitus uždegti tuo tikėjimu. 
Tai ir buvo mano pašaukimo 
pradžia — patys gražiausi 
gyvenimo metai. Visad buvau ir 
visad liksiu ateitininkijos nariu, 
s i e k d a m a s a te i t in ink i jos 
idealų'". 

Taip kalbėjo kardinolas. Tad 
linkiu jums šiandien sustiprinti 
savo idealistinius siekius, giliau 
n u s i t e i k t i re l ig in ia i bei 
ištikimai siekti Lietuvai pilnos 
laisvės išlaikant jos kultūra, 
papročius ir kalbą. Tegul šūkis 
„VISA ATNAUJINTI KRISTU
J E " padeda asmeniškai at
sinaujinti ir tą dvasią skleisti 
šių dienų pasaulyje. Šiandien, 
tardami tuos žodžius, priėmėte 
didžiausią pareigą — atnaujin 
ti Kristuje save, atnaujinti Kris
tuje savo gyvenimą, parodyti 
savo darbais ir elgesiu, kad 
mums šie žodžiai ne tuščia frazė, 
kad mes savo gyvenime vado 
vaujamės kitokiu mokslu ir 
kitokiais principais, siekiame 
kitokio tikslo. Kristus mums 
yra realistiškiausias iš visų 
realybių — priemonė savęs 
a tnauj inimo procese. Šūkis 
„VISA ATNAUJINTI KRISTŲ 
J E " yra mums gyvenimo kelro
dis. 

Ir štai ateitininkijos tėvo 
Prano Dovydaičio i š šūk is : 
„Taigi broliai ir sesės Kristu
je, visi, kurie mylit iš širdies 
Kristų ir tikrai norite pagal jo 
mokslą gyventi, kuo greičiausia 
paduokime vienas kitam ran
ką... ir kartu vykdysime 
gyvenime mūsų didžiausią 
uždavinį: Viską atnaujint i 
Kristuje". 

J tą Dovydaičio šaukimą 
ats i l iepė šimtai jaunuolių, 
stodami j kovą, gindami savo 
idealą. Tai įvyko prieš 80 metų! 

Ar mes šiandien, 1991 metais, 
jubiliejiniais metais, vis dar at-
siliepiam į Dovydaičio šauki
mą? Ar susijungę rankomis vyk
dome mūsų uždavinį VISA AT
NAUJINTI KRISTUJE? 

„Draugo" dienraščio ateiti
ninkų skyriuje Juozas Baužys, 
Federacijos valdybos narys, gal 
ir tiesioginiai į šiuos klausimus 
atsakė, rašydamas „Ar susprog
dinsime sustingimą?" Aprašy
damas Chicagos ateitininkų 
apatiją ir vengimą bet kokio 
įsipareigojimo ir darbo, cituoja 
dr. Adolfą Damušį. kuris krei
pėsi tiesioginiai į susirinkusius, 
apeliuodamas į apatiškus daly
vius ir nedalyvavusius: „Šitokį 
mūsų sustingimą reikia sus
progdinti ir, jei to nepada
rysime, tolimesnė ateitininkų 
veikla mirs". 

Apatijos rūpestis slegia ne tik 
Chicagą. Pažiūrėkime, pavyz
džiui, j aplinką, supančią mūsų 
Jaunųjų Ateitininkų sąjungą. 
Kyla klausimas, kodėl iš beveik 
200 sąrašuose jaunų tėvų. kurie 
kas vasarą leidžia savo vaikus 
į stovyklas, nebegalima surasti 
bent penkių, sutinkančių 
pašvęsti metus konkrečiam dar
bui suruošti stovyklą? Tiesa, 
yra nemaža ateitininkų send
raugių, kurie tiek ateitinin-
kišką, tiek ir kitokį visuomenini 
darbą jau dirba. Jie yra per
krauti. Labiau rūpi ta ateiti
ninkijos dalis, gal net dauguma, 
kurie ateitininkų organizacija 
naudojasi, kai patogu ir ją 
a tmeta , kai ji reikalauja 
asmeniškos aukos ir darbo. 
Kodėl nebepajėgiam surasti 
savų narių tarpe asmenų, 
kuriems pakankamai tas dar 
bas rūpėtų; ypač šitoje vienoje 
srityje, kurioje esame dau
giausia pasiekę praėjusių 
dešimtmečių slinktyje, ir kurio
je galime parodyti aiškius 
laimėjimus — būtent mūsų 
jaunimo auklėjime ateitinin 
kiškoje dvasioje; net ir tam dar 
bui pradeda trūkti motivacijos 
ir angažavimosi. 

Kodėl neatsiranda asmenų, 
kurie norėtų padirbėti su 
moksleiviais ir studentais? Ne 
paslaptis, kad jų skaičius labai 
sumažėjęs. Moksleivių ir 
studentų tarpe vis jausdavosi, ir 
dar tebesijaučią, noras siekti 
idealo. Šis jaunatviškas idea 
l izmas motivuoja veikti. 
Jaunam minties daigui reikia 
nuolatinės priežiūros, globos. 
Cituojant a.a. kun. Ylą „Reikia 
nuolatinės audros ir ugnies — 
supurtančios, persmelkiančios, 
uždegančios". Reikia dabar 
Reikės, ypač, ateinantiems de 
šimtmečiams. 

Ateitininkai susikūrė prieš 80 
metų. kad jaunimą apsaugotu 
nuo nihilizmo, materializmo ir 
hedonizmo pavojų. Ateitininki 
jos sąjūdis brendo kovoje 
tikėjimo su netikėjimu, teizmo 
su ateizmu, krikščionybės su 
antikrikščionybe. Ar panaši 
kova nėra aktuali ir šiandien? 
Sendraugių viltis (buvo ir yra) 
perduoti ateinančiai kartai ir 
ateitininkišką viltį, ir tuos 
laimėjimus, kurie per 80 metų 
buvo pasiekti, ir tą troškimą 
siekti aukštesnio krikščioniško 
idealo. Kaip ir prieš 80 metų. ar 
neturėtų mus šiandien gaivin 

C l e v e l a n d o a t e i t i n i n k ų š e i m o s š v e n t ė j e j a u n i : :ž'.,dį pri ima k u n . Ged iminas Ki jauskas . SJ. 
N u o t r . V. B a c e v i č i a u s 

t i tie patys idealiai? Auginti ir 
brandinti ateitininkų organiza
cijoj, a r ne turė tume t u r ė t i 
didesnės dvasinės-moralinės 
į takos savo organ izac i jo j , 
uždegant jaunuosius n a r i u s 
a t e i t i n i n k i š k ą j a idėja bei 
veiksmais? Turime sėkmingai 
savyje sujungti idėją, žodį ir 
darbą. Mūsų idėjos tegul būna 
naujos. įžvalgios, gyvenimiškos 
ir dinamiškos. Tegul žodis būna 
atviras, svarus, gilus ir išmąs
tytas. I r tegul seka visuomet 
prakt iškas darbas. 

, .Pa tys k i l d a m i , to lydžio 
kelsim ir kitus, ir būsim tie. 
kurių a te i t i s bus glaudžiau 
susieta su pačiu mūsų tikėjimu 
ir jo šaknimis", — rašė a.a. kun. 
Yla. 

Dr. Draugelis rašė: ..Mes. pir
mieji a t e i t i n inka i , s iekdami 
d idž iaus io , idea l i s t i šk iaus io 
šūkio - VISA ATNAUJINTI 
KRISTUJE — pradėjom nuo 
mažesnių užsimojimų, lyg ir 
.smulkmenų" — pasiryžome 

(kasbuvo nelengva) viešai prak
tikuoti ka ta l ik iškus papročius, 
būti blaivininkais, kalbėti tik 
l i e t u v i š k a i , s avo s t u d i j a s 
paruošti rimtai. Kas nugali save 
.mažmožiuose* , t a s gali įvyk

dyti didelius žygius". 
Toje dvasioje siūlau j u m s — 

SUKRUSKIM, IS I JUNKIM. 
A T S I N A U J I N K I M ! Sus i 
junkime rankom vykdydami 
savo uždavinį VISA ATNAU 
JINTI KRISTUJE! Atsakykime 
pozityviai į Juozo Baužio klau 
simą ..Nejaugi neatsiras dau 
giau a t e i t i n i n k i š k a i nus i 
t e i k u s i u į dea l i s tų? ! " Pas i 
žadėkime kiekvienas sau, kad 
jub i l i e j i n ių m e t ų p roga 
pašvęsime ateitininkijos labui 
bent po vieną valandą savaitėje. 
Pradėkime „mažmožiais", kad 
įvyktų dideli dalykai. O tų 
darbų y r a neapsakomai daug. 
A p s i ė m i m a s ir k o n k r e t u s 
at l ikimas tų darbų galėtų vėl 
suteikti ateitininkijai vilties 
Turime atvira širdimi, gaju pro 
tu bei Dievo duota išmintimi, 
taip, ka ip ateitininkijos tėvas 
Pranas Dovydaitis mąstė, pa
žiūrėti, ką m e s m a t o m e ap ie 
save, k a s mes e same , ir kok ia 
mums Dievo duotoj i p a s k i r 
t i s be i įpare igoj imai . Toje 
šviesoje turime sau nusibrėžti 
aiškius ateities planus. Pada
rykime savo ateitininkiškąja 
veiklą sąmoninga, įsitikinimais 
paremta ir mylima. Būkime at 
naujintojai savęs, savo šeimų, 
savo visuomenės ir savo organi 
zacijos. Dr. Draugelio žodžiais: 
„Ateitininkų organizacija ir 
siekiai amžini, kaip amžinas ir 
Kristus ir Jo mokslas Juo sekti 
nėra lengva. Keliai erškėčiais 
nukloti, tačiau pasiryžėlių tai 
nebaido" Kartoju: SUKRUS 
KIM, ISIJUNKIM. ATSINAU 
JINKIM' 

Pabaigai skiriu jums Arki 
vyskupo Mečislovo Reinio žo
džius: „Ate i t in inke! Žinok: 

Pažangesnio vardo, kaip Tavo, 
kitur nerasi . 

Kilnesnio šūkio, kaip „Visa 
a tnau j in t i Kristuje" n iekas 
nesugalvos, 

Pilnutinesnio gyvenimo nieks 
nepateiks, 

Tavo darbų programa Bažny
čia ir Tėvynė tegali didžiuotis, 

Tavo darbais daug gero ir 
ki lnaus nudirbta. 
T a č i a u ats imink: 

Ir Dievas, ir Tėvynė laukia iš 
Tavęs dar daugiau. 

Tau privalu ris daugiau ir 
giliau sąmonėti. 

Tau suformuo: savyje šventa, 
moksliška ir gyvenimiška as
menybė, 

Tau gi l int is i konkrečiai 
numaty tus darbus. 

Tik dirbk, tik siek, tik pats 
kilk. ki tus kelk. vis į aukš
tybes". 

Linkiu visiems Dievo palai
mos jūsų šeim< -e ir darbuose. 
Iki darbingo i: smagaus pasi
matymo stovyklose ir jubilieji
niam studijų savaitgaly Daina
voje! 
GARBĖ KRISTUI! 

Birutė Bubl ienė 
(Mintys pa re ikš tos Cleve

l a n d o a t e i t i n i n k ų š e imos 
šventėje) . 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
STUDIJŲ DIENOS 

Toronto studentų ateitininkų 
draugovė, kartu su SAS centro 
valdyba organizuoja studijų 
dienas . .Kretingos" stovyk
lavietėje gegužės 15-17 d. I šias 
studijų dienas kviečiami ir 
vyresnieji moksleiviai. Lau
kiama atvykstančių ir iš toli
mesnių vietovių. Informacijas 
t e i k i a Toronto s t u d e n t ų 
valdybos pirm. Leonas Eblers 
tel . 487-7771. 

„DAINAVOS" STOVYKLOS 
KALENDORIUS 

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

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

Liepos 21 28 d. - Ateiti
ninkų sendraugių stovykla. 

Liepos 28 d. - rugpjūčio 4 d. 
— Heritage (angliškai kal
bančių). 

Rugpjūčio 4 d - 11 d. — 
Lietuviu Pronto bičiuliai. 

Rugpjūčio 11 d. — 18 d. — 
Mokytojų s.ivanė. 

Rugpjūčio 18 d. - 25 d. -
Tautinių £ knj kursai. 
Rugpjūč io 30 d.- rugsėjo 2 d. 
— Ate i t in inkų federacijos 
studijų savaitgal s. 

Dainavos metinė šventė ir 
35-ių m e t i sukaktuves įvyks 
sekmadier; liepos 21 d. 

Šios datos dar nėra galutinai 
patvirtintos ir ateityje gali būti 
pakeitimų. 

Dėl tikslesnės informacijos 
prašom kn-iptis į „Dainavos" 
registratore Hitą Giedraitienę, 
tel. 313-478 84P6. 

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
VASAROS STOVYKLOS 

REGISTRACIJA 

Jaunųjų ateitininkų vasaros 
stovykla Dainavoje vyks liepos 
7-21 dienomis. Stovyklos 
registracijos lapus galima įsi
gyti pas jaunųjų ateitininkų 
kuopų globėjus. Stovykloje sto
vyklautojų skaičius yra ribotas. 
Pirma registruosime vaikus 
priklausančius ateitininkams. 
Vėl iau , je igu liks 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. 

SENDRAUGIŲ DĖMESIUI 

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd., Chlcagc. IL 

Rez. (1-312)778-7679 
Kab. (1 312) 582 0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 VVest Burlington, tol. (708) 512 0084 
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IGNAS G. L A B A N A U S K A S . M.D. 
Specialybe — Kaulų ir sąnarių 

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

Tel (312) 471 5573 
9830 S Ridgeland. CNcago Ridae. iL 
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Valandos pagal sus''ar"*ia 
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DANTŲ GYDYTOJAS 
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DR. VIJAY BAJAJ. M.D., S.C. 
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CRAVVFORD MEOICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
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DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hlckory HMIs 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
Š6IM0S DAKTARAS IB CHIRURGAS 
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DR. E. B. GLEVECKAS 
GVDVTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal sustanmą 

Pirmd 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
uečd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p.p 

6132 S. Kedzle Avo., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 
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ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
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IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
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DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 787-7575 
5780 Archer Avo. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave i 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai i r chirurgai 
Aneatoztjos Ir skausmo 

gydymo specialistei 
Snerman ligonine Elgm II 

Tai. 708-888-8976 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave Hickcry Hills. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai paq.il susitarimą 
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DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchigan Ave . Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice, IL 

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 w 71 st Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija ui 
skelbimų turini neatsako Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkėms nuolaida 

4007 W 59 St. 
Tai. ( 3 1 2 ) 7 3 5 - 5 5 5 6 

507 S. GMbert. LaGrange. IL. 
Tai. (708) 352-4487 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzle, Chicago. III. 
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Dundeo Avo., Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hlckory Hills, IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

D R . F R A N K P L E C K A S 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tel. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitanm? 

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

Tol. (708)448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 S t . 
Oak L a w n , IL 60453-2533 

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

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

10442 W . Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 585-0348; 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Roz. (706) 442-8297 

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

7722 S. Kedzle Avo.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antį . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312)5*5-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Modlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Avo., Sulte 310. 

Naporvllle IL 60563 
Tol. 1 708 5270090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost 63rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Jaunimo aukėjimas 

ATEITIES 
RUOŠIMAS 

Kriminaliniai nusikalt imai 
yra tokie dažni, kad prieš juos 
kovoti tik ieškoma, bet neran
dama priemonių. Dėl nusikal
timų policija kaltina teismus, 
teismai kaltina tėvus, tėvai 
kaltina mokyklas. Iš tikrųjų ne
randama kaltų, nes visi kalti. 
Visi atsako ui nusikalt imus ir 
nusikaltėlius. 

Lengva suversti visas bėdas 
ant kitų, o savęs nematyti , bet 
tuo nusikaltimų nesumažina
ma, kriminalistų pilni kalė
jimai, teismai tegali tik bausti, 
o ne paruošti doram, žmogiš
kam, kultūringam gyvenimui. 
Ne jų tai pareiga. Teismai tuo 
gali pasiteisinti. Jų pareiga tik 
bylas nagrinėti ir už nusikal
timus skirti a t i t inkamas baus
mes. Bet ar tai išgelbės visuo
mene, tai jau visų klausimas, 
kurį stato institucijos. 

Apie auklėjimą kalba vyriau
sios valdžios, kurios iš tikrųjų 
turi ir pareiga tuo rūpintis. Val
džia yra išrinkta tautos ir tau
tai turi tarnauti visais būdais, 
saugoti tautą nuo nusikaltimų, 
nusikaltėlių ir visuomenei pavo
jingos tautos dalies. Kalbų 
auklėjimui neužtenka, nors jos 
ir būtų geriausios. 

Primenama konstitucija, tar
tum konstitucija tarnauja nu
sikaltėliui, o ne teisiajam. Lais
vė ir iš viso žodžio laisvė yra ga
rantuota ne tik teisingam žmo
gui, bet ir n u s i k a l t ė l i u i . 
Nekaltas kiekvienas, kol jo 
kaltė neįrodoma. 

Kai mokykloj mokinys nu
šauna mokytoją, kai jis su
gadina valdiškus daiktus, kai jis 
platina tarp mokinių narko
tikus, tai pirmiausiai galvojama 
apie konstitucines garantijas, o 
ne apie auklėjimą. Iš tikrųjų 
jaunuolio auklėjimas yra savo 
tautinės ir valstybinės ateities 
kū r imas . Tai j au y r a j a i 
ruošimas sąlygų ir aplinkos, 
kad kuo mažiau būtų nusikal
timų, kuo mažiau sėdinčių 
kalėjimuose ir kuo mažiau 
kalėjimų, kuriuose bausmes at
lieka už nus ika l t imus , bet 
valstybes ateities nepataiso. 
Apie auklėjimą neužtenka tik 
kalbėt i — būt ina jį įvesti 
mokyklose, jei norima ruoštis 
ateičuii. 

Kiekviena tauta ir valstybė 
nori turėti gerai išauklėtų 
žmonių. Jie turi būti sąžiningi, 
dori. atsakingi už savo pareigas 
ir už tautą. Neužtenka net vals
tybei turėti tik gerus pro
fesionalus. Bū t ina i r e ik i a 
žmonių, kurie būtų ne tik pro
fesionalai, bet ir žmonės, kuriais 
būtu galima pasitikėti. 

Kai išgirstame net iš laik
raščių, kad valdžios viršūnių 
žmones, kurie turėtų duoti ki
tiems gerą pavyzdį, užsiima tik 
išnaudojimu, išnaudoja tautos 
pas i t ikė j imą, s k r i a u d ž i a 
mokesčių mokėtojus ir valstybės 
išlaikvtojus. tai nustembame, 
kaip tokių atsirado net valdžios 
viršūnėse. Tiesa, jie geri pro
fesionalai, savo srities žinovai, 
bet neišauk lėti žmonės, galį sto
vėti valstybės priešakyje. 

Ir iškyla k laus imas , kas 
tokius gamina ir kaip tokie pa
tenka į valdžią ar tautos atsto
vus. Juk ir jie mokėsi mokyk
lose, studijavo universitetuose, 
kartais padaro net išskirtinius 
mokslinius laipsnius. Bet juose 
negali rasti žmogaus dvasios, 
juose nėra tikrojo padorumo ir 
atsakomybės pajautimo. Dėlto 
ne be reikalo kaltina vieni 

Meilė — tai žmonių paikystė, 
bet joje yra Dievo išminties. 

V. Hiiffo 

LIETUVĄ KANKINA 
IŠ LAUKO IR IŠ VIDAUS 

Ruošimasis blogiausiam atvejui 

Rimties valandėlei 

DIEVAS YRA MEILĖ 

ki tus , kad permažai auklėjimo 
y r a gavę jaunystėje. Vyres
niame amžiuje, kartais net se
natvėje j ie pasirodo visame 
nuogume nepadorūs žmonės, 
kurie ne t ik valdžiai, bet ir vals
tybei garbės nedaro. 

Čia ir pradedama kal t int i 
mokyklą, nes ji pirmoji turi susi
rūpinti ne tik mokslo žinių per
davimu ir gyvenimo profesijai 
paruošimu, bet ir auklėjimu bei 
paruošimu valstybės ir tautos 
ateičiai. Mokykla pirmoj vietoj 
tu r i būti auklėtoja. Nuo jos 
negali atsilikti ir tėvai, nes abu 
neša a t sakomybę prieš vi
suomenę ir tautą. 

Ateities paruošimas yra svar
besnis negu t i k profesijos 
ruošimas. Abu dalykai eina kar- j 
tu . Šio krašto mokyklos nepajė-
gia išsivaduoti iš mokytojų pro
fesinio paruošimo, tai yra su 
t a m tikrų žinių tur tu , kurį gali 
perduoti ir savo mokiniams. Jos 
neparuoš ia auklėtojų, paro
dančių bent daliai jaunuolių tie
sius gyvenimo kelius, kuriais 
pats galėtų eiti ir valstybę vesti. 

Jaunuolio auklėjimas priklau
so prie jo augimo ir prie 
paruošimo ateities gyvenimui. 
Nekalbėkime apie tautą ir vals
tybę, nekalbėkime apie visuo- | 
menę ir šeimą. Turime kalbėti 
apie patį žmogų, kuris atsako už 
savo veiksmus, savo elgesį, savo 
sąmoningą veiklą ir ateities 
kūrimą. Mokykla, kuri duoda 
t ik žinių, paruošia tik profesijos 
pradžią, neparuošia žmogaus, 
galinčio gyventi savistovų ir 
a tsakingą gyvenimą. 

Gyvenimo kelias kiekvienam 
yra toks svarbus, kad jo nei jis 
pats, nei juo labiau jaunuolio 
ugdytojai — mokykla ir tėvai 
negali išsižadėti. Tai ne tik 
pareiga, uždėta iš šalies, bet 
pareiga paeinanti iš vidinio įsi
tikinimo ir atsakomybės. Kitaip 
manančių yra nemažai, bet jie 
ir net inka būti nei auklėtojai 
mokyklose, nei tėvai šeimoje. 

Didel iame k r a š t e sva rbu 
t u r ė t i įva i r ių specia lybių 
žmonių, kurie reikalingi tautai, 
valstybei ir visuomenei. Bet tai 
n e i t liūdo išauklėti gerų žmonių 
ir kartu paruošti gerų specialis
tų, savo srityje galinčių konku
ruoti su daugeliu kitų, netu
rinčių auklėjimo. 

Auklėjimas tai padarymas 
žmogaus žmogumi, tai medelis 
sode a r darželyje, kuris laiku 
apgenėtas, laiku patręštas ir 
apkuoptas . J i s nel ieka ne
t inkamo miško medeliu, kurio 
šakos vienos kitas arba kitus 
medelius nustelbia. Jaunuolis 
turi būt i kaip tas sodo medelis, 
paruoštas puošti sodui, duoti 
t inkamų vaisių, pasigrožėti ne 
tik savininkui, bet ir praeiviui. 
Tokių jaunų žmonių laukia 
k iekviena t a u t a , kiekviena 
visuomenė ir kiekviena šeima, 
nes jie yra prižiūrėti, j ie gali 
kurti t inkamą ateitį sau ir savo 
artimiesiems. 

Iš mokyklos išmetimas mal
dos, susitelkimo pagal savo 
tikėjimą, iš mokyklos pašali
nimas tikrojo auklėjimo yra 
pasipriešinimas žmogaus pri
gimčiai ir tautos ateičiai. Grio
vimas a r apleidimas auklėjimo 
yra griovimas valstybės pama
tų, ant kurių stovi ir tarpsta 
laisvė ir tikrasis žmoniškumas. 
Neužtenka kalbėti apie auklėji
mą, — jį reikia pradėti, jei 
nenorima sugriauti valstybės. 

P r . Gr. 

Dabartis Lietuvoje siūbuoja 
lyg svarstyklių kartelė, vis 
daugiau ir giliau sminganti 
žemyn. Niekas tikrai nežino ne 
tik kas bus, bet ir koks stovis 
dabar yra. Gal tik savo mintis 
galima tiksliai įskaityti, o dėl 
visa kita — atsargiai. Esant 
tokioms sąlygoms, dera ir apie 
blogiausius atvejus pagalvoti. 
Todėl „Gimtasis kraštas" duoda 
patarimų, kaip elgtis tragiš
kiausiose sąlygose. („Partizano 
mokykla: Karinė padėtis kaip 
jai priešintis"), šios instrukcijos 
pradėtos Nr. 9 ir tęsiamos iki 
dabar. (Gautas nr. 12). Kadangi 
šis viešai keliamas rūpestis Lie
tuvoje, mums labai neįprastai 
atrodo. 

„Karinę padėtį (matyt, ji bus 
pavadinta „prezidentinio valdy
mo įvedimu") greičiausiai įves 
kurią nors naktį iš šeštadienio 
į sekmadienį — kad didelėse 
įmonėse, aukštosiose mokyklo
se, įstaigose būtų neįmanoma 
iškart organizuotai pasipriešin
ti streikais, demonstracijomis ir 
pan. Tuo pat metu gatvėse 
pasirodys daugybė kariškių, 
pasiruošusių šauti po pirmojo 
įsakymo, bus nutrauktas tele
fono ryšys (tiksliau — jis atsi
durs valdžios, kariškių, milici
jos ir saugumo dispozicijoje), 
militarizuotos gyvybiškai svar
bios pramonės šakos, užblokuoti 
visi asmenin ia i indėl ia i 
taupomosiose kasose, uždarytos 
sienos, įvesta komendanto va
landa, supaprastintas ir pagrei
tintas teisminis susidorojimas 
su karinės padėties pažeidėjais, 
sustabdyta dauguma laikraščių, 
apribota komunalinių tarnybų 
veikla ir t.t . Tikriausiai bus 
plačiai taikomas visų potencia
lių režimo priešininkų, didelio 
prestižo žmonių išankstinis 
a reš tas (Lenkijoje buvo 
areštuoti ar internuoti visi 
opozicijos veikėjai). 

„Svarbiausias karinės padė
ties tikslas — visapusiškai per
sekiojant, kontroliuoti prak
tiškai visą visuomenę. Tačiau ir 
tuomet pasipriešinimas ne tik 
įmanomas, bet ir būt inas . 
Dauguma žemiau pateiktų pasi
priešinimo būdų išmėginti 
karinės padėties Lenkijoje 
metu". 

Taigi pasipriešinimas įmano
mas ir būtinas, todėl po šios 
įžangos duodami praktiški pa
ta r imai — kaip sabotuot i 
įmonių darbą, kaip sugadinti 
kompiuterių programas ir t.t. 
Čia gyvenančiam baugu tokias 

VYTAUTAS VOLERTAS 

instrukcijas skaityti, o ten jos 
skelbiamos kaip būtinybė, nes 
tikima, kad pasipriešinimas 
įvyks. Šiam tikėjimui duoda 
didelį pagrindą sausio 13 t ra 
gėdija: iš paviršiaus susiskal-
džius atrodžiusi visuomenė 
priešui pademonstravo nuosta
bų vieningumą. Lietuvos par
l amen te dažnai n iekus 
šūkaujantieji atstovai, beveik 
valstybės priešu {spūdį darę, 
stojo už Vytauto Landsbergio 
pečių. 

Kai skelbiamos tokios in-
struckijos, didelio entuziazmo 
negali būti nei parlamente, nei 
vyriausybėje, nei žmonėse. O be 
jo, darbas labai sunkus. Reikia 
pačiam save versti ir pačiam 
sau įrodinėti veiklos būtinumą. 
S tebina par lamento ir 
vyriausybės ištvermingumas. 
Tačiau ne vienas save doru 
laikąs — gal tokiu ir esąs — 
žmogus (arba ištisos grupės* 
grubiai siūlo patarimus, kritiką, 
papeikimus, net pasipiktini
mus, o kaimynines valstybės, 
tarusios užuojautos žodį, sakosi 
nerandančios kelio padėti. 

Išorinis spaudimas ateina iš 
Kremliaus, iš labai pikto prie
šo. Iš ten nebus nei pagalbos, nei 
užuojautos, nei meilės. Lietuvos 
patirtis su Kremlium yra krau
jo okeanų patirtis. Ir štai šio 
šiurpaus okeano pakrantėje 
Lietuva, jau ne vien tautinis, 
bet ir politinis vienetas, yra 
palikta savo pačios ir Dievo 
valiai. 

Kaip elgiamasi n a m u o s e ? 

Sausio 13 d. dokumentavo 
tautos vieningumą valstybinės 
nepriklausomybės prasme. O 
vasario 9 d. įvykęs plebiscitas 
Lietuvoje nustebino ir vakarie
čius — už Lietuvos nepriklau
somybę pasisakė ne tik beveik 
visi balsavę lietuviai, bet ir 
aukštokas nuošimtis rusų ir 
k i tų Lietuvos teri tori joje 
gyvenančių t a u t ų žmonių. 
Lietuvos valstybingumo sąvoka 
virto realia, tuojau spręstina. 
problema — spręst ina viso 
laisvo pasaulio pastangomis. 
Tačiau Lietuvos vidaus 
gyvenimo vaizdas galėtų būti 
žymiai malonesnis. 

Krašte vyrauja amžinas zir
zimas. Jo klausantis, sunku 
įsivaizduoti -ausio 13 d. ir 
vasario 9 rezultatus. Šis zir

zimas, pasiekęs Gorbačiovo au
sį, jį, matyt, apgavo. Apgavo ir 
Jedinstvą, ir Gelbėjimo komi
tetą, naujų išdavikų ir parsi
davėlių gaują, kurią sudarė Bu
rokevičius, Jarmalavičius, gen. 
maj. Naudžiūnas, pik Šurupo-
v'as, Lazutka, Kadunkin'as ir 
gen. maj. Uskopšik'as. Šias 
visas pavardes nustatė Lietuvon 
atvykusi sausio 13 d. įvykiams 
tirti Sovietų Sąjungos Nepri
klausomų karininkų ekspertai. 
Matome, kad rusiškosios 
pavardės yra Sovietų armijos 
okupacinių dalinių vadovų, 
pasiryžusių Lietuvą „gelbėti". 

Žmonės ir gyvybe rizikavo, 
gindami TV bokštą ir Parla
mento rūmus (saugo iki dabar I, 
ir žinojo, kaip balsuoti. Tačiau 
neįprastai ir beveik juokingai 
redaguojama Lietuvos spauda, 
sudaranti sensacijų meškerioto
jos įspūdį, rodo gyventojų 
nepasitenkinimą vidaus tvarka. 
Ši spauda mažai domisi žiniomis 
ir lengvai skleidžia įvairias 
nuomones, atremtas į gandus ir 
tariamas šiurkštokais žodžiais. 
Kas tik paliečiama, beveik 
visaada paliečiama iš blogo
sios pusės. Tik dėl to ir lie
čiama, kad bloga! Skelbiamuose 
kaltinimuose nerandame klai
dos pradų, o vien blogą valią. 
Ar tikrai ten susirinko tik 
nedorėliai? Vidinio gyvenimo 
vaizdui nepadėjo ir K. Pruns
kienės vyriausybės atsistaty
dinimas. 

Spaudos laisvė yra spaudos 
laisvė. Rašoma apie viską, kas 
yra „žinia" . Žinios yra ir 
apgavystės, ir kriminaliniai 
nusikaltimai, ir apgaudinėji
mai. Pagal teoriją, gyvenimas 
diktuoja spaudoje vaizduojamus 
įvykius. Tačiau man vistiek 
kažkas netaip atrodo, kaip 
turėtų būti! Stinga rimtos pa
dėties analizės, kurioje būtų ap
tariami įvykiai, jų priežastys. 
bandoma siūlyti geresnes išei
tis, kalbama apie ateitį, žodžiu 
— tariamasi, bet ne teisiama. 

..Į Laisve" žurnalas (nr. 110> 
paskelbė Algirdo Statkevičiaus 
straipsnį ..Žmonijos tikslas: 
kul tūros kūr imas" . Šiame 
straipsnyje randame, kad iki 
šios dienos nėra pr i imto 
kul tūros apibrėžimo. Apie 
kultūrą kalbame, rašome, ją 
kuriame, griauname, bet neži
nome, kas ji yra. Jokia filosofų 
konferencija nėra pasiekusi 
vieningos nuomonės. Man 
atrodo, kad Lietuvos gyventojai 

Kiekvienas krikščionis, kaip 
ir kiekvienas žmogus, nori būti 
laimingas, linksmas, patenkin
tas. Vienas to džiaugsmo ieško 
žemes gėrybėse — turte, savęs 
patenkinime, aplinkoje. Kitas 
ieško džiaugsmo Dievuje. nes 
tik jis vienas gali patenkinti 
žmogaus troškimus. Anot šv. 
Augustino, „nerami mūsų šir
dis, kol neatsilsės tavyje". 
Šv. Jonas ir primena pirmajame 
laiške savo mokiniams ir Jėzaus 
sekėjams: „meilė yra iš Dievo: 
ir kiekvienas, kurs myli, yra 
gimęs iš Dievo ir pažjsta Dievą. 
Kas nemyli, tas nepažino Dievo, 
nes Dievas y r a meilė" (I 
Jn.4,7-8). Ir evangelistas šv. 
Lukas prideda: „Vargas jums. 
kurie dabar juokiatės, nes 
gedėsite ir verksite" (Lk.6,25). 

Tikrąjį džiaugsmą patvirtina 
apaštalas šv. Jonas: „Tuo Dievo 
meilė pasireiškė mumyse, jog 
Dievas siuntė savo viengimusįjį 
Sūnų į pasaulį, kad mes būtume 
per jį gyvi. Tame yra meilė; ne 
kad mes mylėjome Dievą, bet 
kad jis pirmas mus mylėjo ir 
siuntė savo Sūnų, kaip per
maldavimą už mūsų nuodėmes. 
Mylimiausieji. jei Dievas taip 
mylėjo mus, ir mes turime 
mylėti vienas kitą" (I Jn.4,9-11). 

Tai paguoda kiekvienam žmo
gui, kiekvienam krikščioniui 
žemėje. Ne tik Dievas yra meilė, 
bet jis iš meilės siuntė žmoniją 
išgelbėti iš nuodėmės savo 
Sūnų, kuris, nenustodamas die
vybės, tapo žmogumi, pasidarė 
kaip vienas iš mūsų, šv. Pau
liaus žodžiais tariant, kad 
pamokytų, parodytų pavyzdį ir 
mirtų didžiojoj kryžiaus kančioj 
už mus. 

Evangelistas šv. Matas prime
na: , .Nekraukite sau turtų 
žemėje, kur rūdys ir kandys 
gadina ir kur vagys iškasa ir 
vagia, bet kraukite sau turtus 
danguje, kur nei rūdys, nei kan
dys negadina ir kur vagys neiš
kasa ir nepavagia. Nes kur tavo 

— panašiai kaip pasaulio 
filosofai del kultūros — 
nesutaria dėl krašto valstybines 
gyvenimo tvarkos. Kas ji yra? 
Kiekvienam ant stalo padėta 
pilna lėkštė? O gal tik laisva ir 
kiekvienam vienoda aplinka, 
kurioje žmonės kuriasi laimę ar 
nelaimę pagal savo norus ir 
sugebėjimus? Ar suvokiama, 
kad viena diena, vieneri metai, 
vienas dešimtmetis valstybėje 
nepagimdo stebuklų? Pagaliau 
ir aukos supratimas neturėtų 
būti pamirš tas : šiandien 

(Nukelta į 4 psl.) 

tu r tas , ten ir tavo š i r d i s " 
(Mt.6,19-21). Tai t i k r a s i s 
krikščionio, tikrasis žmogaus 
žemėje pasitenkinimas, links 
mybe. gerumas. Niekas jo 
negal i p rapu l t i , ko n ė r a 
sutaupyta dangui, amžinybei ir 
amžinam atlygiui. Tai ir y ra 
tikroji krikščionio gėrybė šioje 
žemėje, nors ši žemė tėra t ik 
pakopa nueiti nesibaigiančion 
l inksmyben ir a m ž i n a m 
džiaugsmui kartu su savo Kū
rėju. Šv. Ambroziejus ir pri 
mena, kad „laimingo gyvenimo 
paslaptis yra sąžines ramybė ir 
teisingumo užtikrinimas", o šv. 
Ciprijonas dar prideda, „Kas 
gali bijoti pasaulio, gyvendamas 
žemėje, jei turi Dievą globėju ir 
užtarėju?" 

Viešpats Jėzus apašta lams 
yra pasakęs: . .Kaip T ė v a s 
mylėjo mane. taip ir aš j u s 
mylėjau. Pas i l ik i t e m a n o 
meilėje. Jei laikysite mano 
įsakymus, jūs pasiliksite mano 
meilėje, kaip ir aš laikiau savo 
Tėvo įsakymus ir pasilikau jo 
mei lė je" < Jn. l5.9-10>. T a i 
Mokytojo priminimas savo mo
kiniams, kurie sekiojo jį. kur ie 
klausėjo mokslo, jo įsakymų ir 
sekė jo pavyzdžiu. 

Vėliau galėjo ir apaštalas šv. 
Paulius pasakyti: „Daug m a n 
yra pasitikėjimo jumis, daug 
man pasigyrimo jumis: aš esu 
pilnas paguodos, gausiai t u r iu 
džiaugsmo visuose mūsų siel
vartuose" (2 Kor. 7. 4). Ir šv. 
Paulius toliau sako: ..Gana t au 
mano malonės, nes jėga įgyja 
tobulumo silpnybėje. Taigi, aš 
mielu noru girsiuos m a n o 
silpnybėmis, kad Kristaus jėga 
gyventų manyje. Todėl aš tu r iu 
pasimėgimo savo silpnybėse, iš
niekinimuose, varguose, perse
kiojimuose, priespaudose dėl 
Kristaus, nes kai esu silpnas, 
tuomet esu galingas" (2 Kor. 
12.9-KK Šv. Petras Apaštalų 
darbuose dar patvirtina: ..Dabar 
aš tikrai suprantu, kad Dievas 
nežiūri asmens, kad kiekvieno
je tautoje, kas jo bijo ir teisingai 
elgiasi, tas jam pat inka" <Apd. 
10,34-35). 

Krikščionis visuomet tur i at
siminti, kad Dievas yra meilė ir 
kad jis pirmiau mylėjo žmogų 
net jo nuodėmėse, negu žmogus, 
kad ir geriausias krikščionis, 
myli Dievą. Jis vienas at idavė 
savo Sūnų mirti už žmogų, kad 
atsilygintų amžinajam teisin
gumui ir parodytų amžinąją 
meilę. Ir tikrasis džiaugsmas 
tėra tik Jėzuje Kristuje ir 
gyvenime su juo amžinybėje. 

- P . A. 

Kalk geležį.kol karšta, paskui 
neįveiksi; mokyk vaiką, kol 
mažas, paskui nepriveiksi. 

AUSTRALIJOS 
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Kelių tinklas sostinėj dar menkas. Greitkeliai į 

kalnus nekopia, tunelių nekasa. Apytiesis K -lias į 
Sydney ir Brisbane, bet į Melburną ir Adelaui kelio
nės pradžioje galiuką važiuoji į šiaurę, užuot v ;žiavęs 
į pietus, dar puslankiu į vakarus, iki prie Gundagai 
pasiekęs greitkelį Nr. 31, kuris turi Hume vardą, juo 
su mažais vingiais leidiesi iki Melburno. Geras tai 
kelias, bet greitkeliu, kokiais įpratę Amerikoje 
važinėti, jis tampa t ik už Albury miesčioko Nuo ten 
kelių žemėlapy, kurį man svainis padovanojo, j žymi
mas nebe raudona, o mėlyna linija. Kol raudon. - žymi
mas santrumpa Hwy. o kai mėlynas — santrurr;1* Fwy. 
Po tokio atradimo didžiai nustebau. Net tiršč ausiai 
apgyventa pietryčių Australija, tirštai išpinta raudonų 
kelių voratinkliu, greitkelių teturi ne ką daug i kaip 
tūkstantį kilometrų, vargu ar daugiau, negu vi- ą kitą 
promilę viso kelių tinklo. Vien keliams cenn-n-• i mai
šyti ir asfaltui lieti reikia daugybės masinu ir tas 
mašinas valdančių rankų. Reikia daugybės emicrantų, 
bloody foreigners, kurie tuos sunkius darbus <: rbtų. 

Keistokai jų tie vieškeliai, paženklinti santrumpa 
Hwy, atrodo. Pavažiuoji keliolika km kelio su kryp
tis skiriančia veja, ir kitiems keliolikai km k»J' '•» susi
bėga į vieną, iš keturių į dvi priešingų krypčių nijas. 
Prieš trisdešimt metų taip mes keliaudavom i ; 'etroi-

to į Chicagą, kai 1-94 tik gabalais tebuvo pabaigtas. 
Taip kartais pavargstame, kur greitkeliai remontuo
jami. Bet čia to pusgreitkelio gabalai palikti be
viltiškam laukimui tapti greitkeliais, gal ne t 
neužplanuoti, nes niekur nemačiau kelių statyboms 
suvežtų mašinų. Kai viešnagės gale tuo pačiu Nr. 31 
iš Canberros važiuosim į Sydney, tik paskutiniai kelias
dešimt km bus tikro greitkelio. Fvvy. 

Visa kelionės — Kaledu — diena buvo be mažiau
sio debesėlio. Koki šimtą km važiavome atsidarė sto-
galangį. Iš karto vėsus, vejas šiltėjo. kaito, kol tapo 
nepakenčiamas. Stogalangį užvožę, naudojom 
vėsintuvą, bet po vidudienio nė jis nebepajėgė mūsų 
atvėsinti. 

Albury miesto pakrašty prie Murray upės parke 
sustojome pusiaukelio poilsiui. Upe nesiauresnė. kaip 
Neris prie Vilniaus. Labai srauni, rusvai drumzlina. 
Negalėjau suprasti, iš kur vasaros sausroje tokios 
vandens masės? Man paaiškino, kad ji prasideda 
kalnuose. Ten esama apsčiai lietaus ir upokšniai viską 
šiai upei suneša. I upes pakrantę tik aš tenuėjau. Kiti. 
valgydami sumuštinius ir užgerdami alum. upe stebėjo 
iš tolo ir apie ją vėliau mums papasakojo. 

Gamtovaizdis ir pakeliui į Melburną buvo panašus 
į tą, kurį jau esu minėjęs. Slėniai ir kalvos, ir kalvos, 
ir kalvos. Tik tūkstantį kartų didesnes, negu skai
tytojas gali įsivaizduoti. Kalvos, kurių aukštis gal puses 
kilometro, o kiekvienos skersmuo po kelis, keliolika 
km. Jų grožį, kad ir pilkšvai žalsvos spalvos, ypač junti, 
kai esi vienos tokios kalvos viršūnėje ir kelias ki tas 
ar keliolika jų akiraty matai. Visur ganėsi didelės ban
dos raguočių, o daugel vietų kartu su galvijais, ir 
kaimenės avių. P.mem atkreipti dėmesį i dar vieną bū 
dinea Australijos peizažui krrožvbę. Kur nebuvo miškų. 

daugely vietų matėme kilometrais nusitęsusias sodintų 
medžių, pušų arba eukaliptų eiles. Jos ėjo skersai, išil
gai, kalvų viršūnėmis, šonais, slėniais. Ir tiesiai suso
dinta, ir arkų ar lengvų S pavidalo. J mano klausimą, 
mašiną vairuodamas Ken trumpai atsakė, kad tai 
windbreaks. Atseit, užkardos, gyvatvorės nuo vėjo. Bet 
ką tos žaliatvorės nuo vėjo saugo, ar gyvulius? Daugybė 
gyvulių, lyg tyčia, ėdrinėjo atokiai nuo tų užkardų. Su 
Liudu nusprendėm, jog sausros metu prilaiko veją, kad 
nenuplėštų juodžemio, ištisų plotų nepaverstų dykuma. 

O greitkelis ir už Alburio dar kartą keliolikai km 
buvo nutrūkęs, bet jau jam atsiradus, zovada nulėkėm 
prie Melburno priemiesčių. Milijoninio miesto labirinte 
niekur nepaklydęs. Ken tiesiai nuvažiavo į priemies
tį, vardu Keilor Park. Buvo truputis po penktos vakaro. 
Vidudienio kaitra pasibaigusi. Sustojome prie mažo 
mūrinio namelio su didoku kiemu. Canberroje gerą 
savaitę draugavę su dukterėčiomis Nijole ir Terese, 
kelionėje su automobiliu globojami ir globosimi Ninos, 
visai savaitei atvažiavome pas ketvirtą dukterėčią 
Liuciją. Ji. jos vyras John Mills, aštuonmete dukry tė 
Krystle ir dvylikmetis Travis atidavė du iš trijų 
miegamųjų. Vos spėjus apsisveikinti ir pasilinkėti 
linksmų švenčių. John visiems vyrams į rankas įdėjo 
po buteli alaus. Tai buvo baliaus pradžia... 

Kelios pas tabos apie ALD 

Velionio poeto ir kultūrininko Vinco Kazoko 
minčiai įžiebus kibirkštį, nuo 1960 m rengiamos Aust 
ralijos Lietuvių dienos I ALD). Jos įvyksta paeiliui tri
juose miestuose — Sydney. Melburne ir Adelaidėje — 
kiekvienų porinių metų paskutinę savaitę, taigi ta rp 
gruodžio 26 ir 31 vakaro, N. Metų sutikimo. Viena 
kartą. 1984 m , buvo surengtos ir Canberroje. 

(Bus daugiau ' 
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HORIZONTAI 
IŠKILIAUSIAS BEVEIK 

P E R ŠIMTMETI 

Sekmadienio, balandžio 14 d. 
anks tyvą popietę, nemažas 
būrys Washingtono ir apylinkių 
lietuvių, jų tarpe ir Lietuvos 
atstovas Washingtone St. Lozo
raitis su žmona, skubėjom į 
Baltimorę, kur Lietuvių namų 
•salėje įvyko Lietuvių fondo 
ruošto Lietuvos Respublikos 
operos solistų Irenos Milkevičiū
tės bei Virgilijaus Noreikos ir 
p i a n i s t ė s Gražinos Ručy-
tės-Landsbergienes vienas iš jų 
gastrolių po JAV koncertų. Dvi 
valandas užsitęsęs, pradėtas 
atskirai padainuotomis liaudies 
dainomis. Landsbergienei pra
džioje dar paskambinus Čiur
lionio ..Pre'.:_d4". ir baigtas 
abiejų svečiu atliktais duetais iš 
įvairių pasaulinių operų, buvo 
įdomiausias koncertas, kokį 
teko šioje 1905 m. Baltimorės 
lietuvių įsigytų namų salėje 
bent kada girdėti. Kaip pri
vačiai besikalbant pastebėjo LB 
Ba l t imorės apyl. valdybos 
pirmininkas Vyt Eringis, čia 
nė ra d a i n a v ę nei Kipras 
Petrauskas, nei Vincė Jonuš-
kaitė. nepriklausomybės laikų 
žvaigždės. Todėl labai smagu čia 
buvo klausytis šių dainų Lietu
vos Respublikos operos pažibų 
— soprano I. Milkevičiūtės, 
tenoro V. Nore ikos ir jų 
akompaniatorės G. Ručytės 
koncerto. 

V i e n a s a r t i m a s bičiulis, 
nemažai nus imanant is apie 
muziką, po koncerto man 
asmeniškai pasakė, kad koncer
tas buvo vienas iš geriausių, 
kokį jis bet kada girdėjęs. Praeis 
daug metų, sakė jis. kol ką nors 
panašaus Baltimorėje vėl gir
dėsim. Solistai neeiliniai, balsai 
t a r p t a u t i n i o lygio, ypač 
Mi lkev ič iū t ė s . J a i reikėtų 
dainuoti Metropolitan operoje, 
o ne lietuviškų parapijų salėse. 
Jei ji dar retkarčiais nusi
šypsotų, kaip pridera koncertui, 
būtų dieviška. Fantastiškas ir 
Noreika. Ručyte-Landsbergienė 
puikiai akompanavo... Tai bičiu
lio žodžiai, kuris neretai su 
žmona l anko koncertus ir 
operas Washingtono meno šven
tovėje — Kennedy centre. 

R e i k ė t ų p r i m i n t i šiame 
koncer te pastebėtą, beveik 
niekur tokio lygio šventėse 
nematytą vaizdą, kad išeinant 
iš scenos solistė akompaniatorei 
palaikytų užuolaidą ir dar jai 
Inkstytųsi. Baltimorės koncerte 
ne vienam žiūrovui tai krito į 
akis. Ir gal dėlto, kad pianistės 
asmenyje buvo Lietuvos prezi
dento žmona... 

Pagalvojus kyla vienas klau
simas: ar šis retas Lietuvos 
Respubl ikos operos solistų 
važiavimas su koncertais po 
didesnius lietuvių telkinius 
JAV padės ar pakenks netrukus 
Chicagoje įvyksiančiai Lietuvių 
Muzikos šventei? Visi, kas solis
tus ir pianistę girdėjo, buvo 
sužavėti. Bet ar tai paskatins 
įvairiu miestų, kur vyko koncer
tai, gausią publiką keliauti į 
Chicagą, ypač į operos „1 Li-
tuani" spektaklius. Dauguma 
gali a tsakyt i : girdėjom, buvom 
sužavėti ir to užtenka. Tų 
koncertų pelno dalis labai tei
singai at i teko atlikėjams hono
rarų forma, o kas liko, tai 
Lietuvių fondui. Tuo tarpu 
L ie tuv ių Muzikos šventės 
Chicagoje rengėjai susilaukė tik 
geros reklamos. Tačiau klau
s imas , a r ji neš vaisių? 
Netrukus pamatysime. 

KAS GINA LIETUVA? 

Pr ieš porą savaičių šioje 
skiltyje rašiau apie dabartinius 
Lietuvos gynėjus - Krašto 
apsaugos vyrus, apie jų prie 
saiką Vilniuje. Dabar, kai mus 
vėl pradėjo pasiekti Lietuvos 
s p a u d a , ga l ima susidaryti 

aiškesnį vaizdą apie Lietuvos 
apsaugos pajėgas. Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos apsau
gos skyriaus viršininkas yra 
vienas iš Lietuvos demokratų 
partijos įkūrėjų, iš profesijos 
architektas Artūras Skučas. 
„Lietuvos aidas" š.m. kovo 6 d. 
nr. su A. Skuču paskelbė 
interviu. 

Paklaustas apie jo vado
vaujamos tarnybos struktūrą, 
viršininkas atsakė: „Apsaugos 
skyrius buvo sumanytas iškart 
kovo 11, kai iškilo oficialių 
asmenų, deputatinio statuso ir 
svečių apsaugos problemos. 
Apsaugos skyrius dirba visuo
meniniais pagrindais. Birželio 
mėnesį patvirtinti laikini nuo
statai, skyr iaus s t ruktūra , 
funkcijos... Stengiamės kurti 
humanišką tarnybą, remiamės 
pasitikėjimo principais. Sky
riaus darbuotojai nesijaučia 
kariškiais, bet atsakomybė ir 
drausmė sukarina. Mūsų tarny
bos priesaika griežtesnė, negu 
krašto apsaugos, griežčiau žiū
rime į prasižengimus..." 

Parlamentą apsaugos skyrius 
saugo kartu su Krašto apsaugos 
departamentu. Apie pasiskirs
tymą pareigomis A. Skučas taip 
paaiškino: „Kai kurių deputatų 
dėka mes neturime pakan
kamai jėgų visiems pastatams, 
taigi krašto apsaugos vyrų 
parlamento apsaugoje yra dau
giau. Dabar mums padidino eta
tų skaičių. Kai pririnksim žmo
nių tiek. kiek reikia, krašto 
apsauga a t l iks tik rezervo 
funkciją ypatingų situacijų 
metu. Dabar rūmų apsaugos sis
temoje mūsų tarnybai priklauso 
leidimų sistema ir dar kai kurie 
svarbesni postai..." 

Apsaugos skyriaus vyrų dar
bas tikrai įtemptas, nes, pasak 
A. Skučo, „būna atvejų, kai dar
buotojai išeina iš pusiausvyros. 
Kartais šeimos nariai neatlaiko, 
daro spaudimą vyrams... Tai 
nežmoniškos sąlygos, bet aplin
kybės tokios, situacija tokia..."" 

LIETUVA MOKA 
SUSITELKTI 

Svečiai iš Lietuvos — Lietuvos prezidento žmona : 
jus Noreika ir Irena Milkevičiūtė apsupti Los 
mokinių. 

stė Gražina Landsbergienė ir solistai Virgili-
r.^eles Sv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 

LIETUVIAI CAUFORNiJOJE 

Česlovas Jazerskas, buvęs 
sovietų kariuomenės parašiuti
ninkas, vėliau pakeltas į rau
donosios armijos kapi tono 
laipsnį ir 20 metų armijoje kaip 
fizinio pajėgumo instruktorius, 
buvo tris kartus pasaulio savi
gynos imtynių čempionas. Kai 
1973 m. pirmą kartą laimėjo 
čempionatą, C. Jazerskui do
vaną įteikė Irano šachas Pahle-
vis. Tačiau, kaip praneša vals
tybės l a i k r a š t i s ..Lietuvos 
aidas" vasario 14 d. nr.. nuo 
1990 m. Česlovas Jazerskas yra 
Lietuvos Kraš to apsaugos 
depa r t amen to darbuotojas, 
Aukščiausiosios Tarybos 
rūmuose budi kiauras naktis. 

„Lietuvos aido" korespon
dento paklaustas apie savo 
tarnybą armijoje ir dabartinį 
sovietų parašiutininkų elgesį, 
Č. Jazerskas atsakė: „Tai para
doksas: stagnacijos metais į be
ginklius žmones šaudyti de
santininkai vis dėlto nebuvo 
mokomi. Gal todėl dabar 
daugybė vyrų. kartu tarnavusių 
su manimi — rusų, ukrainiečių, 
kazachų — skambina, reiškia 
užuojautą, pasibaisėjimą 
Vilniaus įvykiais. Aš manau, 
svarbiausia gyvenanti sovie
tinėje imperijoje — žmogaus at
sparumas, kurį visaip bandoma 
užgniaužti..." 

Buvęs tris kartus pasaulio 
čempionas, dabar Lietuvos 
Krašto apsaugos departamento 
darbuotojas Č. Jazerskas pasi
kalbėjimą baigia šiuo teigimu: 
„Lietuva moka susitelkti. Mus 
gali bauginti tankais, šarvuo
čiais, lėktuvais, provokuoti, gali 
žudyti, bet daugeliui aišku — tai 
jau paskutinės imperijos spaz 
mos. Lietuva įrodė, kad yra 
stipresnė dvasiškai". 

GRAŽINA 
LANDSBERGIENĖ 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 

Jei vyras ką nors žymaus bei 
reikšmingo gyvenime pasiekia, 
tai laikoma, kad didelis nuopel
nas yra ir žmonos, kuri jį stip
rino, ragino, guodė, geru pata
r imu prisidėjo, sudarė jam 
palankias sąlygas. Tokia yra 
Gražina Ručyte-Landsbergienė, 
Lie tuvos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio žmona, stovinti ša
lia savo vyro. jam vadovaujant 
tautai, siekiančiai išsivaduoti iš 
baisios sovietinės priespaudos. 
Gražinai Ručytei-Landsbergie-
nei likimas nebuvo švelnus, nes 
jai teko patirti tremtinės dalią 
prie Baikalo ežero, kaip ir dau
geliui mūsų tautiečių. Todėl 
ji gerai supranta laisvės kovų 
prasmę. 

Atvykusi į Los Angeles 
Gražina Landsbergienė buvo 
pakvies ta aps i lankyt i Šv. 
Kazimiero l i tuanis t inė je 
mokykloje. Cia ji buvo balandžio 
20 d., lydima solistų I. 
Milkevičiūtės ir V. Noreikos bei 
Lietuvių fondo įgaliotinės V. 
Gedgaudienės . I šs i r ik iavę 
mokiniai pasitiko svečius prie 
mokyklos vartų, laikydami 
rankose tautines vėliavėles ir po 
rožę. Gražinai Landsbergienei 
su palyda žengiant į mokyklos 
kiemą, mokiniai, jų tėveliai ir 
mokytojai sutiko ją plodami ir 
da inuodami ..Valio, valio, 
Tėvynė bus laisva!". 

Mokiniai įteikė jai gėles. Su 
visais nuėjo į žemutinę parapi
jos salę. Cia buvo viskas šven
tiškai papuošta trispalvėmis 
vėliavėlėmis ir menišku įrašu — 
,,Šv. Kazimiero mokykla 
sveikina Gražiną Landsbergie 
ne". 

Mokyklos direktorė Marytė 
Nevvsom pasveikino garbingą 
viešnią. Sakė. jog per p. Lands
bergienę, kaip pirmąją Lietuvos 
moterį (First Lady) pajutome 
Lietuvos širdies plakimą: 
jungiamės su Lietuvos jaunimu 
sunkiose ir džiaugsmingose jų 
patirties valandose. Prašė per
duoti padėką ir linkėjimus 
prezidentui. P. Pakuckas, 7 

skyr. mokinys pasveikino 
Gražiną Landsbergienę 
mokinių vardu, dėkodamas už 
lietuviškos kultūros atnešimą 
muzikinėje formoje Mokinių 
choras, vadovaujamas D. 
Varnienės, padainavo „Mūsų 
vėliava" ir „Mes žygiuojame 
Tėvynėn". 

G. Landsbergienė, t a ru s i 
sveikinimo žodį, kalbėjo apie 
Lietuvos vaikus, kad jie greitai 
subrendo paskutiniųjų įvykių 
akivaizdoje, kai tėvai su vai
kais budėjo prie Parlamento 
rūmų. Tėvai ragine vaikus kar
tu budėti ir pasimokyti, kokia 
yra laisvės kaina. 

Mokykla ir mokinių tėvai 
įteikė Gražinai Landsbergienei 
dovanas. (G. Landsbergienė, jai 
lankantis Amerikoje, sužinojo, 
kad Lietuvoje yra c;męs naujas 
vaikaitis. Kelios d tane lės buvo 
skirtos ir tam naujagimiui). Tą 
dieną kiekvienas mokinys buvo 
paruošęs sveikinimą. Tie sveiki
nimai buvo suklijuoti į albumą, 
kuris buvo įteiktas G. Landsber
gienei prisiminimui. 

Svečiai irgi atliko trumpą 
muzikinę programėlę. G. Lands
bergienė paskambino pianinu ir 
padovanojo mokyklai dvi 
muzikos plokšteles. Solistai I. 
Milkevičiūtė ir V. Noreika pa
dainavo. Po to visa mokykla su 
svečiais mokyklos kieme nusi
fotografavo. Vjskas baigėsi 
vaišinantis kava ir pyragaičiais. 
Sis renginys buvo suorganizuo
tas mokyklos vadovybės, tėvų 
komiteto ir mokytojų. 

Ig. M. 

LAUKIAMAS LIETUVOS 
AT PIRM. VYTAUTAS 

LANDSBERGIS 

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui Californi-
joje lankantis ketvirtadienį, 
gegužės 9 d., numatyta žemiau 
pateikiama programa: 

9:00 v.r. — Susitikimas su 
„Orange County Reg i s t e r " 
redakcine kolegija. 

10:30-11:00 - Muziejaus lan
kymas su R. N:xono dukra Ju-
ly Nixon Eisenhauer. 

11:00-12:00 - Privatus susi
tikimas su žymiais JAV poli

tikos, ekonomikos ir socialinės 
sričių atstovais, kar tu su July 
Nixon. 

12:00-1:1:15 - Pietūs. 
1:15 — AT pirmininko Vytau

to Landsbergio kalba Muziejaus 
teatro salėje. BAFL žymens 
į t e ik imas p i rm. Vyt. 
Landsbergiui. 

Lietuvių dovanos prez. Nixo-
no bibliotekai įteikimas. Vyks 
lietuviška programėlė, lietuvių 
meno paroda. Numatytos pasto
vios Pabalt i jo t a u t ų meno 
parodos. 

Numatoma trumpa spaudos 
konferencija ir telefonu pokalbis 
su buv. prezidentu R. Nixonu. 
Dar nėra tikslaus jo skambi
nimo laiko. 

2:00 — Sugrįžimas į Los 
Angeles. 

7:00 — Vizitas Santa Moni 
kos miesto koledže. 

Po to privati vakarienė San
ta Monikoje. 

Dėl detalių ar kitos informa
cijos kre ipt is : tel . 1~(714) 
526-3648. fax: 1(818) 330-8458, 
BAFL pirmininkė Angelė Nel-
sienė arba Romas Nelsas. 

Organizuoja Lietuvių 
Bendruomenė 

PASIILGO CALIFORMJOS 

Raimundas ir Renata Pauliai 
buvo a tvykę į Californiją 
aplankyti tėvų ir uošvių Romo 
ir Angelės Nelsų. Renatos 
seserys Inga ir Audra Narbu 
tienė suruošė jiems pobūvį. 
Pauliai metus gyveno Smyrna. 
Georgia, kur Raimundas vado
vavo didžiuliam statybos pro
jektui, o dabar vėl sugrįžo į savo 
nuolatinę gyvenvietę New Jer 
sy. Renata praėjusių metų 
pavasarį daug talkino savo 
mamai Angelei Nelsienei iš
rūpinti Senate Lietuvai 10 mil. 
dol. pagalbos įstatymą. Kaip 
žinoma, įstatymą įnešė sen. 
Moynihan. Įstatymas buvo pri
imtas senate, bet atmestas 
kongrese. 

1991 m. 
KELIONĖS Į LIETUVĄ 

Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje 
19 Įvairių maršrutų 

Dauguma kelionig aplenkia Maskvą Marškai įdomus — 
Šiluvos Atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj. Lietuva, Kopenha
ga, Varšuva. Helsinkis 

Informacijoms Ir lankstinukams kreipkitės Į: 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., SuHe 4 
NEVVTON. MA 02164 

Tel. 617-965-8080 Fax 617-332 7^81 

Lietuviai Floridoje 

Daytona Beach, Fla. 

DALYVAUKIME LB 
RINKIMUOSE 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
XIII-tosios tarybos rinkimai 
visoje Amerikoje vykdomi 
gegužės 4-5 ir 11-12 d. Floridoje 
rinkimus vykdo LB Floridos 
apygardos rinkiminė komisija. 
Tač iau ' mažesnėse l ietuvių 
kolonijose yra suda ry t a s 
apylinkių rinkiminės komisijos, 
kurios tomis dienomis taip pat 
vykdo rinkimus. 

Daytona Beach lietuvių kolo
nijoje rinkimai į LB tarybą bus 
vykdomi gegužės 12 d., sekma
dienį, tuojau po l ie tuvių 
pamaldų Prince of Peace parapi
jos salėje Motinos dienos 
minėjimo metu. 

Šio telkinio rinkiminę komi
siją sudaro Rita Bagdonienė, 
Jonas Kapčius ir Ignas Bume
lis. Komisija dirbs tą dieną 
salėje ir kiekvienas norintis 
dalyvauti rinkimuose ir balsuo
ti už pasirinktus į LB tarybą 
kandidatus galės atlikti šią 
pareigą. 

Pažymėtina, kad Floridos apy
gardoje į tarybą kandidatuoja 
net 7 asmenys, uolūs bendruo-
menininkai. Balsuojama tik už 
4 kandidatus. 

Iš Daytona Beach lietuvių 
kolonijos į LB XIII tarybą 
kandidatuoja uolus visuomeni
ninkas, aktyvus bendruomeni-
ninkas ir jos darbų rėmėjas šios 
kolonijos LB apylinkės pirmi
ninkas dr. Vytautas Majauskas. 

Būtų gražu, kad šio telkinio 
lietuviai parodytų solidarumą ir 
visi da lyvau tų LB r inki
muose, balsuodami už patin
kamus kandidatus. 

Balsavime dalyvaudami, pa
rodysime, kad mums rūpi 
lietuvybės išlaikymas, kultūros 
ugdymas, jaunimas, Lietuvai 
pagalba ir kiti svarbūs darbai, 
o ypač lituanistinis švietimas. 

Ba l sav imo lapeliai bus 
gaunami rinkimų dieną, salėje, 
rinkiminėje komisijoje. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

LIETUVĄ KANKINA 
(Atkelta iš 3 psl> 

pavargsiu ir pakesiu, kad rytoj 
būtų geriau man ir mano kai
mynui. „Mes taip pat didžiuo
jamės sielvartais, žinodami, kad 
sielvartas gimdo ištvermę — 
išbandytą dorybę, išbandyta 
dorybė — viltį", apaštalas 
Paulius pabrėžia savo laiške 
romiečiams. Nereikia čia nei 
tikėjimo, nei inkvizicijų baimės, 
kas pasakytume rastume tiesą. 
Ar Lietuvoje pakanka ištver
mės, ieškant vilties? 

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

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

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

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

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

301 Gegužės 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 kaine, Vilniu
je, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. 

303 Uepos 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. VVetern Ave., 
CNcago, III. 60643. Telf. 312-238-9787. 

f\£l midlcind Fcdcrcil 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)925-7400 (1-312)254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 

Esnc 
(708) 598-9400 

£r 
taunos* 
liNOER 



Redaguoja dr. K. R. Dagys 

Linas Žilvitis 
AR TAIP? 
Koks brutalumas tos policijos! -
Tiek daug prieš ją rimtų balsų. 
Iš viso to net velnias tyčiojas — 
Jisai rimčiausias iš visų. 

Tik tu, žmogau nesusigaudėli, 
Tikros tiesos nesupranti. 
Juk ta policija — nenaudėlė, 
O nusikaltėliai — šventi. 

VAGONAI VABZDŽIŲ 

Entomologas prof. S. Mastaus-
kis 0890-1978) dirbo Dotnuvos 
žemės ūkio t echn ikumo 
dėstytoju 1921-1924. Norė
damas nustatyti kenkėjų pa
pl i t imą Lietuvoje, j i s 
prašydamas kreipėsi j vals
tiečius siųsti i Dotnuvą lau
kuose ir soduose pastebėtus 
kenkėjus. Technikumo direkto
riui tas nepatiko: prisius visokių 
vabalų ir, ko gero, užterš visą 
Dotnuvą! 

Vieną dieną Dotnuvos gele
žinkelio stoties viršininkas tele
fonu pranešė, kad atriedėjo du 
vagonai . . . vabzdžių. Prašė 
greičiau atsiimti, neturįs kur 
laikyti. Direktorius pasikvietė 
veiklųjį entomologą ir liepė 
vabzdžius grąžinti siuntėjams. 

Viskas paaiškėjo, kai S. Mas-
tauskis nubėgo į stotį. Lyd
raštyje buvo įrašytas toks pre 
kės pavadinimas „vabzdžiai". 
Pasirodo, iš Baisiogalos dvaro 
buvo atgabenti drenų vamz
deliai, pirkti technikumo laukų 
drenažui. 

— Mama. mano sužadėtinis 
tvirtina, kad pragaro nėra. 

— Tegul palaukia, kol susi-
tuoksit. Tada gal įsitikins. 

I š senu raštų 
Merginų Numeriai 

No. 214. F;up^k:!u apsivedimui jau-
• B s arba našlio, ne senesnio kaip 

45 metu. Aš esu r a š ' ė 35 metų se 
nurru. tur:u tris vaikus ir ukę virš 
tri.i'i tuV Ksa gero bu
de ir cr:;:iai atrodanti moteris, tu
riu t.ims'pi ge l tėms plaukus, mėly-

akis, 5 p$ds3 ir 4 coliu aupstu 
- pažiū

rų, bet jaunikaitis gali būti kokio tik 
ro:i tikrjitTK., t:k gris'.įna arr.atnin 
kas. 

No. 215. Lietuvė mergina, 18 metu 
amžiaus., norėčiau susirašyti su gerų 
papročių vaikinu, kur is butų gražus, 
ir apsi\eHes galėtų mane pridera
mai už'aikyti. Aš esu graži, gero 
i elgtmo, lankau Š«-K;US ir gražiai 
r.viuos, turiu mėlynas akis, juosvus 
p!au! us, 5 pėdas ir 5 eolių augščio. 
s - - ' i 150 svaru; tikėjimo protes-

No. 216. Lietuvė našlė, 26 metų 
senumo, 5 pėdu ir 4 colių augščio, 
sveriu 137 svarus; turiu molynas 
akis, tamsiai rausvus plaukus ir dai
lų :-• • ';!i"!;'.i rčdaus ir gra
žiai atroH.-.u Laikiusi pradire mo
kykla Tikėjimo Rymo katalikė. Tu
riu t • -la ir sep'yr.iu metų 
sūnų Sutik-iu eiti kad ir už seno 

- • ••'•« daug pinigu. 

No 217 Lietuvė mergina 26 metų 
amžiaus. 5 pėdu ir pusės aukščio. 
135 svarus. Myliu šokius, gerai pa 

i 'l us ir gražiai atrodau. Esu la
bai meilaus ir gailinga budo, norė
čiau, kad ir mano draugas butų toks, 
su kuriuo meiliai galėčiau susirašy-
n.-ti, ir jei sutiksime, apsivesti. 

No. 219. Lietuvė našlė, labai nore 
8 M susirašyti su vaikinu arba naš
liu Aš esu 26 metu. 5 pėdų aukščio 
ir turiu viena vaiką; gražiai skais
tu v e d a ir puiku kūnišką sudėjimą. 

ŠUNS NAUDA 

Klasėje buvo duotas moki
niams parašyti rašto darbas 
„Šuns nauda žmonėms". Ber
niukas parašė: 

„Šuo yra plaukuotas gyvulys. 
Jis tur i kojas, ausis, akis, daug 
dantų ir vieną uodegą. Danti
mis jis kanda. Kaimynas irgi tu
ri šunį, kuris perkando jų vaikui 
koją. Aš buvau nuėjęs jo aplan
kyti ir pagalvojau: „Tai gerai, 
kad tau įkando. Nors nereikia 
į mokyklą eiti". Tai tokia yr 
nauda iš šunų". 

TIKRAS ATSITIKIMAS 

Moter iškė su mažameč iu 
sūnumi svečiuojasi pas gerus 
draugus. Po malonaus priėmi
mo ir gausių vaišių, ji sako: 

— Jaučiuosi, lyg būčiau vieš
nia iš Lietuvos. 

Sūnelis įsiterpia: 
— Tai kodėl, mama, tau neda

vė VCR? 

GAL PAGARSĖS 

Iki šiol nežinomas visuomenės 
judintojas Adomas Armota, pri
imdamas šio krašto pilietybę, 
pasivadino Žirgvaikiu. Paklaus
tas kodėl, atsakė, kad Lietuvo
je žadama leisti enciklopediją, ir 
jis su savo pavade į pirmąjį tomą 
gali nepatekti. Kas kita, kol pri
eis prie paskutinio tomo. tada 
gal visuomenė, kuriai jis auko
jasi, jį įvertins, ir jis pa teks į 
amžiną, nemirtingųjų leidinį. 

* 
Įžymusis vokiečių poe tas 

Šileris jaunystėje mokėsi groti 
arfa. 

Kartą vienas pažįstamas jam 
pasakė: 

— Jūs grojate arfa. ka ip 
karalius Dovydas, tik ne taip 
gerai. 

— O jūs, — atsako jam poetas, 
— sprendžiate apie ta i , kaip 
karalius Saliamonas, tik ne taip 
protingai. 

Kalbos kertelė 
Po dvejeriu metų Milašius ir 

vėl rašo tam pačiam poetui. 
V. Kavaliūnas, Dirva 

VISAI SUPRANTAMA 

Šeima šventė 50 metų vedy
binę sukaktį. Žmona pamatė, 
kad vyras šluostėsi akis, ir sako: 

— Niekad nebuvau pastebė
jusi, kad būtum kada buvęs toks 
jautrus , kaip šiandien. 

— Ne dėl to apsiverkiau. 
Atsimeni, kai tavo tėvas mus 
užtiko klojime ir piktai pasakė: 
„Arba tu ją dabar vesi, arba 
pateksi į kalėjimą penkias
dešimčiai metų". Šiandien kaip 
t ik ir sueina 50 metų, o aš 
būčiau ląisyas.vyras. 

AR NE KEISTA? 

Komikas Boosler pasakoja: 
„Kai skrendi lėktuvu 500 mylių 
greičiu ir esi 35,000 pėdų pa
dangėje, po lėktuvą gali laisvai 
vaikštinėti; bet kai lėktuvas 
pasiekia žemę ir slenka vienos 
mylios greičiu, reikalaujama 
būti prisirišusiam ir sėdėti". 

KVAKERIAI 

Mokykloj mokytojas aiškina 
vaikams kas y ra kvakeriai: 

— Tai tokie žmonės, kurie 
savo tarpe niekad nesibara, 
blogo žodžio netaria, nesimuša. 

Mokiniai tada turėjo parašyti 
rašinį, imdami pavyzdžius iš 
gyvenimo. 

Vienas mokinys , pa ra šęs 
rašinėlį, jį baigė taip: „Mano 
tėvelis yra kvakeris, bet ma-
mvtė — ne". 

MOKSLININKAS IR 
TURTUOLIS 

Turtuolis kar tą pasikvietė 
Koperniką pietų. Pamatęs, kad 
svečias turi gerą apetitą, tur
tuolis nesivaržydamas pasakė: 

— Nežinojau, kad mokslinin
kai yra tokie smalyžiai. gerų 
valgių mėgėjai. 

— Argi tamsta galvoji, kad 
g a m t a s k a n i u s ką sne l iu s 
sutvėrė tik kvailiams? — klau
simu atsakė Kopernikas. 

• i r i R s k J . s 

KALBOS PAMOKA 

Lietuviškai sakoma: žmonės 
nenori gerti, 

vokiškai: žmonės nori gerti 
ne, 

a r ab i ška i : nori n e g e r t i , 
žmonės, 

tagališkai: žmonės ne, gerti 
ne, nori ne, ne, ne... 

— Narsi pelė butų. jei katės 
nebijotų. (ju-kū) 

* 
Nugirsta per radiją. 

Šiąnakt temperatūra 45 laips
niai, drėgmė 70 uncijų. 

Naudinga žinoti 

l ARKANGELO STKRBLĘ 

Besipuošdami išmintingumu, 
ryžkimės pildyti Alvudo dietą... 
Tada nereikės gailėtis, nes 
žolelėmis nevirtę, tik gerokai 
nunokę pateksime į Arkangelo 
sterblę. 

Kelias i sveikatą, '..-raugas 

Dešimt dolerių tai tik sekma
dieninė parapijai remti auka... 
Komitetai ir komisijos dirba, 
svarsto, planuoja, atsižadėdami 
poilsio ir net golfo, kad tik 
šventė praeitų darni: 

A. Juodvalkis, Draugas 

Manija: Uostamiestj apniko 
išankstinių eilių manija: dabar 
čia iš anksto reikia užsirašyti 
net pas degtindarius Respub
lika 

* 

Kai vieno Kinijos miesto me
ru i gimė devintas kūdikis, „už 
bausmę" buvo išmestas iš par
tijos ir užimamos vietos. Iš 
užsienio spaudos 

Vienas Norvegijos laikraštis 
išsispausdino tokį skelbimą: 

„Mūsų miestelio meras malo
niai prašo gyventojus, kad jie 
artimiausių penkiolikos dienų 
laikotarpyje elgtųsi mandagiai 
ir tvarkingai, kadangi miestelio 
policininkas išeina dviem sa
vai tėm atostogų. Meras iš 
anksto dėkoja paklausiusiems jo 
prašymo". 

* 

Vokietijos kanclerį Adenauerį 
bičiulis paklausė, ar jis važiuo
damas atostogų ima su savim ir 
gydytoją. 

— Niekados, — atsakė kanc
leris. — Aš tada juk vykstu pa
silsėti. 

* »-• 

Kiekvienas vaikas greičiau 
išmoktų rašyti, jei jam būtų 
leista rašinėti ant sienų. 

* 

Amerikoje elektroniniai au
tomatai jau tokie tobuli, kad už 
klaidas jie pradeda vienas kitų 
kaltinti ir plūsti. 

* 

Jaunas vyras, kada žiūri į 
savo motiną, jis nori vesti, bet, 
kai pasižiūri i savo jaunesnę 
seserį, jis nori būti viengungis. 

Independent Revieu; 

TAUTŲ 
CHARAKTERISTIKA 

Kas atsitiktų, jei nuskęstų 
laivas ir į negyvenamą salą 
išplauktų tik trys fmonės — du 
vyrai ir viena moeris. 

Jei tai būtų ispanai, vienas 
vyras nudurtų kną vyrą ir su 
moterimi jaustus; laimingas. 

Jei būtų italai, moteris vieną 
kurį vyrą užmuštu ir su likusiu 
vyru būtų laiminga. 

Jei būtų jie anglai, būtų labai 
nuobodu visiems: jie buvo 
nepažįstami ir da ar nėra kas 
juos supažindintų 

Jei būtų amenV ečiai, mote
riai būtų labai ? :obodu, nes 
vyrai per dienų dienas kalbėtų 
apie beisbolą ir už- rštų, kad su 
jais yra moteris 

Jei būtų lietm ai, įsteigtų 
keturias partijas r besiginčy
dami susipyktų, v nas su kitu 
nekalbėtų. 

Jei būtų pranci ;i, vyrai dėl 
moters nesiginčy: . ir visi trys 
labai gražiai sug 'ntų. 

POETAS AI MŪSŲ 
MOTEUIS 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. gegužės mėn. 4 d. 5 _ 

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis, 
O čia kilimai minkšti kaip 

pievos. 
Apie tėvynę kalbą išrėžęs, 
Mąstai: lai saugo sąskaitą 

Dievas. 
Dr. S. AHūnas 

Dažnai pagalv. 
trečdalius išeivijos; 
iškeisčiau į viena 
Biržų apskrities bol 
nekalba apie sav 

vargus bei negand 
stalo proga. 

Julius Kelerii 

i, kad du 
onių mielai 

suvytusių 
ulytę, kuri 
išgyventus 
kiekviena 

. Akiračiai 

VISAIS KELIAIS Į CHICAGA! 
Į viso pasaulio lietuvių ilgiausios distancijos meno kūrėjų 
Olimpiadą, kokios nebuvo nuo pasaulio pradžios ir 
nebus... iki kitos... 

4 

*2n« 

Kur toji garsioji Chicaga? Australiečiams buvo aišku kur. Pasiruošimas kelionei. 

Mes skubame. Vandenynai mums jokia kliūtis. 

tu.. ^ ' 

Automobilių klubas nepadėjo. 

Sena. pat ik ima priemonė. Taip į atlaidus keliaudavo ir mūsų Ekspresu, 
protėviai. 

Lekiu kiek galiu. 

/Vv r/J \t 

Kad suspėčiau nors į banketą! 

Pil igrimų keliais. 

Kol pasidabinau, visi išlėkė. Begėdžiai Mane pamiršo paimti! Chicaga moka priimti svečius 

Muzikos šventės repeticijos jau vyksta 

KV 

t jh E 0 ht 
Be gaidų gali nepataikyti, pagrosi ne 
iš tos operos. Ir baleto repeticija I Li tuani uvertiūra 
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Rima Kašubaite Bmder amerikietiškos mokyklos mokinius supažind-
lietuviška tautodaile — audimais. 

TIKSLAS SUKELIA JĖGAS 
Gal kai kurios grupės staigiai 

susibūrusios remti Lietuvos 
siekius jau pavargo arba nuseko 
jų energijos lygis, bet ..Ame-
ricans for Lithuania's Free-
dom". protingai naudodami tu
rimas jėgas, tebedirba. Vieni 
pardavinėja ..Freedom for 
Lithuania" sagutes, marški
nėlius, kavos puodelius ir 
lipinukus automobilių langams. 
Antri reaguoja į kitataučiu 
spaudą, o treti rašo laiškus 
politikams. Kiti lanko Pabaltijį 
l iečiančias paskaitas , kad , 
reikalui esant, klausimų laiku 
galėtų pridėti arba patikslinti 
pateiktas mintis. Dar kiti ruošia 
televizijos programas, siūlosi 
dirbti guberna to r iaus ar 
kongresmanų raštinėse, kad 
būtų arti tų. kurie paveikia 
krašto nusistatymus. Visi na
riai padeda kitoms grupėms, kai 
būna Lietuvai remti renginiai. 

Chicagos kardinolas J. Ber-
nardin paskelbė balandžio 14 
dieną maldos diena už Lietuva 
Prie to įgyvendinimo daug prisi
dėjo ir ..Americans for Lithu
ania's Freedom'" nariai (ypa
tingas pastangas darė Mindau
gas BielskusL seniai siste
mingai įvairiais būdais ir kiek 
viena proga tam kreipiantis i 
kardinolą. Nežiūrint, ka kar
dinolas laiške parapijoms pats 
pranešė apie paskirta maldos 
dieną. Daiva Meilienė, Jūratė 
Dovilienė ir Viktorija Šaulienė 
išsiuntė kiekvienai parapijai pa 
pildomos informacijos ALTa tai 
pareme lankstinukais, vokais ir 
patalpomis paruošti siunta. I'a 
sekmadienį grupės nariai savo 
amenkietiškose parapijose sv 
klebonu leidimu po Mišių dalino 
lapelius, informuojančius apn 
Lietuvą ir nurodančius, kaip 
būtų galima jai padėti. 

Jaučiama, kad reikia remti 
mūsų pasiuntinybe Wast)ing 
tone, jei norime, kad darbą- ten 
būtų puikus Todėl „Americans 
for L i t h u a n i a ' s Freedom 
paskyrė 1.100 dol pasiunti 
nybės komunikacijos sistemai 

Per Highland Park CaMc TV 
gegužes 1 diena, buvo surengta 
devinta programa dėl Lietvme 
informuojant apie eitynes del 
vaistu pabaltiečių vaikams, 
Loyolos universiteto garbes 
daktaro laipsnio suteikimą pre 
zidentui Landsbergiui ir meno 
parodą Loyolos universitete 

VVinnetka priemiestyje vyks 
ta paskaitų serija, kurioje pirma 

kartą dalyvavo mums žinomas 
Illinois universiteto profesorius 
Craycraft. o antrą kartą kalbėjo 
Noi thvvestern universiteto prof. 
Irwin VVeil. Dr. Austė Vygan-
t i enė pasakojo, kad prof.. 
Craycarft sakė. jog jis lankos i 
Sovietų Sąjungoje nuo 1964 
metų ir patyrė, kad ta i y ra 
simplistinė visuomenė, k u r i 
niekuomet nieko daug neturėjo 
ir daug nenorėjo P a k l a u s t a s 
apie genocidą, p r o f e s o r i u s 
atsakė, kad komunistu parti ja 
turi problemų, bet t a i y r a 
suprantama. Jei Sovietai Pabal
tijį paleistų, tai darytų klaidą, 
nes kaip j ie tada v a l d y t u 
Karaliaučių? Prof. Irvvin VVeil šį 
kartą gal buvo kiek švelnesnis 
negu rudenį N'orthvvestern 
universitete ir šioje paskaitoje 
labiau rūpinosi žydų l ik imu, jei 
dabar fašizmas ir nacionalizmas 
kyla Sovietu Sąjungoje. 

Pakviesti Tribūne repor terės 
buvome Chicago Headline Club 
1991 Gridiron Sbow. Tai „An
tro kaimo-' ar ..Second Ci ty" 
stiliaus juokingi vaidinimėliai 
. . p a t r a u k i a n t per d a n t i 
Chicagos valdžią ir medią, pvz 
Daley. Kdgar. Byrne ir 1.1 
Vaka ro p a v a d i n i m a s buvo 
..Mutiny at the County or ,.l'ni 
Phelan and 1 Can't Get Up!" 
Publikoje yr.-i žmonių, su ku 
riais būna gerai pakalbėti apie 
Lietuvos reikalus, nes tai media 
ir žurnalistai. Apie pte/,. V. 
Landsbergio atvykimą ir pa 
baltiečių eitynes pakalbėjom su 
Lynn Svveet. Irv. K upei nei i> 
Jackie Bange. 

Danguole Kviklytė rūpinasi 
Lietuvos jaunuoliais, kurie buvo 
žiauriai sumušti ir su imt i Rau 
donojo Kryžiaus patalpose. 

Mark c;..l<!< n baigia raš j ti 
knygą apie savo senelius, kurie 
buvo lietuviai, taip i škeldamas 
L i e t u v o s v a r d u l i t e r a t ū r o j e . 

Trys „Americans f<u Li thaa 
n i a ' - ; F r e e d o m ' n a r i a i k a n d i 
d a t u o j u j LP> v a l d y b a : 
Vacys Šaulys, gamtosaugos 
mokslininkas, via gamtosaugos 
agentūros didžiųjų ežerų direk 
tariaus pavaduotojas. Jis baigės 
chemija Illinois Ins t i tu t e oi 
Technology ir en v iroiiiueutal 
engmeering" k ui sus. J am labai 
rupi Lietuvos gamtos Svari 
nimas. ir jo pagalba Lietuvoje 
vertinama 

Vytas Narutis , gavės chemi 
laktato laipsnj Illinoi - Insti 

t u t e of Technology, yra moky
tojavęs Pedagog in i ame in 

PALAIMINTAS JURGIS 
TARP MŪSŲ 

MISCELLANEOUS 

Palaimintojo Jurgio Matulai
čio palikimas yra visų mūsų tur
tas. J i s savo gyvenimo pavyz
džiu ir dvasia turtingais užra
šais atskleidžia mums tėvynės 
bei artimo meilę, o dar labiau 
pasitikėjimą Dievo apvaizda ir 
jo buvimą kiekviename mūsų 
gyvenimo žingsnyje. Juk jis yra 
p a r a š ę s savo dienorašty: 
„Viešpatie, kokia negalė... Ne
viltis apimtų, jei nepasitikėčiau 
Tavo gailestingumu...". Tik kai 
p a k l y s t a m e priežasties ir 
pasekmių plokštumoj, imame 
ieškoti visų problemų spren
dimo savo pastangų negalėje. 
Pakilę iš šios plokštumos j 
tikėjimo dimensiją, prašome 
Dievo ir rasos lašelio gyvenimo 
sausroj ir sveikatos sau ir 
artimiesiems, kai vien gydytojų 
paga lbos mums negana. 
Kre ip iamės tiesiai į savo 
dangiškąjį Tėvą. bet taip pat ir 
prašome jojo motinos Marijos 
bei kitų šventųjų užtarimo. 

Šių dienų įtampoje dažnai 
siunčiame savo prašymo atodūsį 
ir į palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio rankas, kad jis nuneštų 
jį Visatos Kūrėjui. Taip vis 
labiau ir labiau įjungiame šį 
palaimintąjį į savo tarpą ir 
šiapus Atlanto ir dar labiau 
Lietuvoje, kur įtampa dėl atei
ties netikrumo, vis didėjantys 
gyvenimo sunkumai pasidaro 
nebepakel iami be dvasinio 
pakėlimo iš materialinės plokš
tumos. 

Štai, vilnietės 0. Buividavi-
čienės bendravimas savo malda 
su palaimintuoju Jurgiu yra 
vienas pavyzdėlis, kaip jis 
įjungiamas į žmonių gyvenimą. 
Po nepavykusios gliaukomos 
operacijos, besiruošiant išsivys-

sti tute. padėjęs suruošti ateiti
ninkų studijų savaitgalius, in 
tymiai dirba su mūsų informa
cijos centrais ir gerai susipaži
nęs su kongreso veikla. 

J u r g i s Augius baigė chemiją 
Loyolos universitete, o daktaro 
laipsnį įsigijo University of 
Iovva. Dirba kaip plastmasių 
tyrinėjimo ir gamybos išvys-
tytojas ir su ..fiber opties". 
Jurgis, nors jau antri metai 
pirmininkauja lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetui, daly
vavo seminaruose Washingtone 
ir lankė kongresmanus ir sena
torius. Jis sako. kad reikia iš
rinkti geriausią LB valdybą, 
k u r i galėtų atstovauti 
lietuviams formaliai kalbant su 
politikais, ,.kad trauktumėme 
vieną virvę, o ne dvidešimt 
plaukų". 

Visi ,,Americans for Lithu
ania's Freedom" kandidatai yra 
pasiryžę energingai ir informuo
tai remti Lietuvą. 

Indrė 

čiusio katarakto operacijai, 
gydytojai pareiškia: „bevil
t iška" išge Ibėt jos regėjimą. 
Tačiau ji tada. gulėdama ant 
operacinio stalo, meldžia Jurgic 
užtarimo ir -paudžia prie krū
tinės jo relik> iją. Po operacijos 
ji atgauna i sėjimą! Po to jos 
ryšys su pala mintuoju pasidarė 
dar stipresr s, nes ji mačiusi 
stebuklą, k; 1 nieko gero neža
danti operai ija išgelbėjo jos re
gėjimą. 

Kitas šios . nietes artumo su 
palaimintuo a Jurgiu pavyzdys 
yra jos malda ir pasitikėjimas jo 
užtarimu, kai po darbo, stovė
dama ilgoj eilėj prie maisto 
k rau tuvės , i švarg in ta ir 
netekusi jėgų ji su pirkiniais 
rankose griuvo į didžiulę 
parduotuvės vitriną. Stiklų 
šukės ją apipylė, o ji griūdama 
širdyje šaukėsi Jurgio užtarimo. 
Ji pati ir ją iš šukių krūvos iš
traukę ten stovėję žmonės laikė 
stebuklu, kad ji liko visiškai 
nesužeista. 

Apie šį įvykį ji šitaip rašo: 
..Mačiau, kaip krito storo stiklo 
gabalai, blizgėdami savo skers
mens ašmenims. Jie krito savo 
smaigaliu tiesiai į mane... krin
tant ant manės stiklo šukėms ir 
šaukiant žonems ją papjaus' aš 
kartojau ir kartojau: palai
mintasis vyskupe Jurgi, padėk 
man' " 

Tai yra mažas pavyzdėlis, kad 
mūsų palaimintasis vyskupas 
yra mūsų tarpe ne t ik savo 
atliktais darbais, bet ir mūsų 
mintyse, mūsų maldoj, prašant 
jo užtarimo sau, tėvynei ir 
tiems, kurie paklysta gyvenimo 
ieškojime. — M. 

Labiau norėčiau gyventi kraš
te, kuris neturi vyriausybės, bet 
turi la ikyčių ,negu krašte, 
kuris turi vj: iausybę, bet neturi 
laikraščiu 

T. Jefferson 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed Bor.ded. Insured 
Nauji dartsa' ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius 

BEN SERAPINAS (708)636-2960 

V. T ELECTRIC CO. 
Ucensed Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St 

Tel 776-1486 

P A T R I A 
2638 W. 71 g-vė. Chicago, IL 60629 (312) 778-2100 

sav. A. ir F. Siutai 

ZENITH TELEVIZORIAI: 14" reg. $269 — SALE $ 2 1 8 
20" reg. $479 — SALE $399 
MEDINIAI KOPLYTĖLIŲ KRYŽIAI: reg $75-$H0 

- S A L E $45-585 

KRISTALINĖS VAZOS: reg. $7.95 - SALE $5 .95 

LIETUVIŲ DAILININKŲ PAVEIKSLAI -eg. $50-$600 

nuolaida — 20% 

ARMONIKOS ir ANTIES PLOKŠTELĖS: reg $15 — SALE $9.95 

Dideli* pasirinkimas įvairių dovaninlų b«l aiaklronikos 
prakių pageidaujamų Amarlkoj* Ir Lietuvoje. 
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A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3 2 0 8 ' 2 W e s t 9 5 t h St re t 
T e l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

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

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Tunu Ch'cngos miesto leidimą D •."'u , 
uimiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir saži 
ningai 

312-77'*3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 

7 3 7 - 5 1 6 8 

GUARDIAN ANGEL 
Seasonal florai plantings & 
maintenance for family 
graves Memorial Day to 
Labor Day. 

Call: 708-597-6445 

R A C I N E K E P Y K L A IR 
DEL IKATESAI 

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

Catenng 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago. IL 60638 
Tel. 581-8500 

Grei ta i Ir nebrangia i nup jaunu 
žolę savo arba kliento mašina. 
Dirbu Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Skambint i : 312-436-3708 (Leave 
message ) 

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

Kreiptis į Hermis Deckys 
Tai. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 

Kalbėti l ietuvį*;); 

MAR-GA 
MASONRY 

Atlieka visų rūšių -nūro darbus naujas 
Ir t « n » i mūras (Masonry), Siūlių 
užtaisymą* (tuckpointing). Kaminai 
(Chimneys). Židiniai (Fireplaces). Stiklo 
blokų langai (Glassblocks Wmdows) 

Skambinti (312) 847-4197 
Leave message 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai" 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

At l ieku n a m ų remonto darbus 
gerai ir sąžiningai. Skambinti Sigi
tui t e i . 3 1 2 - 5 8 5 8074. 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan 
dos Antrad ir treoad susikalbėsi 
lietuviškai 

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

CLASSIFIED GUIDE 
* E A L ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių Įkainavimas veltui 
Perkame ir Parduodame Namus. 

1 Apartmentus ir Žemę. 
' Pensininkams Nuolaida. 

Qntur>£ a; 
KMIEC1K REAlIORs 

'922 S Pulaski Rd. 
J65 S. Archrr \ \ e . 

L 

DANUTE MAYER 
284-1900 

|ei norite parduoti .» pirkti na
mus, kreipkite- i Danutę Maver. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
.iMtit'iiišk.n patarnaus. įkainavimas 
veltui 

MLS Kompiuterio 
pagalba. B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
VIME. Veltui ĮKAINAVIMAS. 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 312-778-3971 arba 
312-767-0600 ONE STOP RE AL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd.. 
Chicago, IL 60629 

Gc^uy, 2) 
ta MIS 

*̂P^^^^^ 
ACCENT REALTY, INC. 

5265 VVest 95th Street 
Oak Lawn Illinois 60453 * w " "T 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose 

M O V I N G TO FLORIDA? 
Lookmg for a 2nd home or con-
dommium or retirement cornmunity in 
the ..Sunshme State "> Call Robert a; 

Cornmunity Realty 
3856 W. 63 St. 

Chicago , IL 60629 
T e l . 312-581-9500 

L.censed m Illinois and Florida 

FOR RENT 

For Rent 
One bedrm. apt. redecorated; heat 
stove, refng mcl Overlooks Marquette Pk 
at 71 & Francisco S415 + deposit Tel. 
312-436-0844. 
2 rm. garden apt. in the sarne bldg also 
available S350 a mo 

Išnuomojamas didelis,.gar
den apt." butas; 4\? kamb.; 
su šiluma; gera apylinkė; 1 bl. 
iki autobuso. $450 į mėn. Tel. 
312-247-0845. Skambinti: 
trečd. 6-8 v.v.. šeštd. 9-10 v. 
ryto. 

REAL ESTATE 

m 
. 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ave., 
Chicago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis. Realtor 
Irena Bllnstrubienė. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių paidavimas lecome Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

Jaunavedžiams arba pensi
ninkams: tikras lėlių namelis. 
..ranch" stiliaus — 3 mieg. kietmedžio 
grindys, ištisas rūsys. Nereikia jokių 
remontų! Sav nori greit parduoti. 
$91,900. 

Lemonte — $81,900! 2 mieg 
,,ranch" stiliaus namas pilnai atre
montuotas: naujos grindys, modern 
virtuvė ir vonia: atvira veranda. Namų 
apyvokos reikmenys ir langų 
uždengimai paliekami. 

Qnluy 

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

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir padavimo atstove 

4 . 5 % n i k gegužės men ) 
Patarnauja lietuviu anglų ir 
ispanų Kalbomis 
" Nemokamas namų 

įvertinimas 
" Perkame • paduodame 

namus 
" Apartmentus « žeme 
* Pensininkams nuolaida 
" Greitas ir sąžmmgas 

patarnavimas 
Malonėkite kreiptis š'uo 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 

CHICAGO—VILNIUS 
PER 15 VALANDŲ! 

Jokių sustojimų Maskvoje nei Leningrade' | Lietuvą 
(žengsit per Vilniaus muitinę. Visa tai — už 1 ,278 dolerius 

Kelionė ten ir atgal bet kutiuo laiku N rugsėjo I d. Išvykti 
iš Chicagos galima pirmadieniais ir penktadieniais, grjžti iš 
Vilniaus — antradieniais. Kelionės trukmė iki 3 mėnesių 

Padedame pratęsti jūsų svečių iš Lietuvos vizas Esant 
reikalui, pristatysime bilietus Į jūsų namus 

GOLD VVINGS TRAVEL. S348 N. Mi lwaukee, 
Chicago, IL. ( 312 )775 -5700 . Prašykite Tomo. susikalbę 
site lietuviškai Chicagos raštinė atidaryta nuo pirmad. iki 
penktd. 12 v. dienos — 7 v.v.. šeštd 11 v r - 5 v p p 



SĖKMINGAS LB VIDURIO 
VAKARŲ APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

NIEKAS JO NEPAKEIS 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Vidurio Vakarų apygardos 
atstovų suvažiavimas įvyko 
balandžio 21 d. Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Suvažiavime 
dalyvavo apygardos atstovai, 
tarybos nariai ir svečiai iš Il
linois ir dalis kitų Amerikos 
valstijų, nes LB tarybos 
rinkiminiais metais šiai apygar
dai priskiriama daugiau 
Amerikos valstijų balsuotojų bei 
tarybos kandidatų. Scenoje prie 
prezidiumo stalo buvo apygar
dos pirm. Birutė A. Vindašienė. 
sekr. Irena Levickienė ir ižd. 
Raimondas Rimkus. Pirm. 
Vindašienė sveikinimo žodžiu 
pradėjo suvažiavimą ir 
palinkėjo geros sėkmės. Ji 
paprašė kun. J. Vaišnį sukalbėti 
maldą. 

Maldai pakviestas kun. Vaiš-
nys kalbėjo, jog mes Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojai, 
šiandien čia susirinkę savo 
suvažiavime, prašome Viešpa
ties Dievo pagalbos ir 
palaimos. LB krašto valdybos 
pirm. dr. A. Razma savo sveiki 
nimo žodyje pranešė, jog krašto 
valdybos pakviestas lankysis 
Lietuvos prezidentas Vytautas 
Landsbergis. Prašė gausiau 
dalyvauti jo sutikime Midvvay 
aerodrome bei jo pranešimuose 
Chicagoje. LB krašto valdybos 
vicepirm. B. Jasaitienė prašė 
paremti auka bei savo daly
vavimu Lietuvių Muzikos 
šventės renginius ir kitus dar
bus. Padėkojo Kultūros tarybos 
pirm. Daliai Kučėnienei už 
kultūrinės veiklos darbus. 

Praeitų metų suvažiavimo 
protokolą perskaitė Aleksandra 
Likanderienė. Protokolas buvo 
priimtas su mažu pataisvmu. 

Registracijos komisijos pirm. 
Kęstutis Sušinskas pristatė 
komisijos narius: Aleksandrą 
Karaliūną, Liudą Slėnį, Svajonę 
Kerelytę, Zenoną Mereckį ir 
Laimą Petroliūnienę. Apy
gardos valdybos rinkimų 
nominacijos komisiją sudarė: 
Kęstutis Sušinskas, Salomėja 
Daulienė. Raimondas Rimkus ir 
Jonas Levickas. Balsų skaičia
vimo komisiją sudarė Vytautas 
Dijokas, Salomėja Daulienė ir 
Danguolė Ilginytė. 

Apygardos valdybos prim. B. 
Vindašienė savo pranešime 
apžvelgė praeitų metų atliktus 
darbus. Pažindama sunkų litu
anistinio švietimo darbą, iš
reiškė išskirtiną padėką LB-nės 
Švietimo tarybos pirmininkei 
Reginai Kučienei už sumanias 
jos pastangas lituanistiniam 
darbui. Pasiruošta gegužės 
penktai dienai miesto centre 
daryti ,,eitynes" sutelkti lėšų 
Bendruomenės veiklai. Buvo 
sudaryta ši V. Vakarų apygar
dos LB XIII tarybos rinkimų 
komisija: pirm. Jonas Rugelis, 
sekretorė Birutė Trinkienė, na

riai — Povilas Norvilas ir An
tanas Karaliūnas. 

Iždininkas Raimondas Rim
kus pranešė apie valdybos 
metinę pajamų ir išlaidų 
detalizuotą apyskaitą. Kasoje 
turi 1,712 dol. Revizijos komi
sijos pirm. Julius Balutis per
skaitęs revizijos protokolą pa
aiškino, jog apygardos finansinė 
atskaitomybė ir pateisinamieji 
dokumentai tvarkomi gerai ir 
teisingai. Siūlė suvažiavimui R. 
Rimkaus finansinę apyskaitą 
patvirtinti. 

Ilgiausiai ištarnavęs LB 
apygardos Lietuvių teisėms 
apginti komiteto pirmininku 
Algis Regis prašė rūpestingai 
reikštis lietuviškų institucijų iš
saugojime. Parapijose, Labdarių 
ūkyje, kapinėse ne viskas yra 
tvarkoje. Tai turi rūpėti visai 
LB apygardai ir visiems lietu
viams. Turime rūpintis išsau
goti „Švento Kazimiero lietuvių 
kapines". Visi pranešimai susi
rinkimo priimti plojimu. 

Vid. Vakarų apygardos XIII 
tarybos rinkimų komisijos pirm. 
Jonas Rugelis pranešė, kad LB-
nės apylinkėm rinkiminė 
balsavimo medžiaga paruošta ir 
išsiuntinėta. Dalį balsavimo 
medžiagos pasiėmė asmeniškai. 
Apygardos rinkimų komisijon 
buvo paskirti tik keturi 
asmenys. Du komisijos nariai 
susirgo. Belikom tik du darbingi 
komisijos nariai. Buvo sunkus 
darbas. 'Darbo palengvinimui 
trūko keturių LB rajonų vedėjų 
paskyrimo — jš). Tačiau viskas 
atlikta gerai ir laiku. Dėl 
sekančių rinkimų patarė 
komisiją skirti iš didžiųjų LB-
nės apylinkių. 

Diskusijose dėl Bendruome
nės veiklos ir kitų darbų 
reikšmingų minčių pasakė dr. 
P. Kisielius, dr. A. Razma, L. 
Norusis. K. Laukaitis, S. In-
gaunis, S. Daulienė. B. Vin
dašienė, B. Jasaitienė, J. Au
gius ir kiti. 

Nominacijų komisijos pirm. 
Kęstutis Sušinskas pranešė, jog 
į apygardos valdybą sutiko 
kandidatuoti trys žmonės: 
Birutė Jasaitienė, Kazys 
Laukaitis ir Birutė Vindašienė. 
Visi trys kandidatuoja į 
valdybos pirmininko postą. 
Daugiau tinkamų ir norinčių 
nerasta. Po užsitęsusių disku
sijų Linas Norusis pasiūlė iš
rinkti vieno žmogaus — pirmi
ninko valdybą ir suteikti jam 
teisę kooptuoti į valdybą bent 
iki 7 valdybos narių. Už Noru-
šio pasiūlymą balsavo 63 atsto
vai ir 4 prieš. Tad nutarta 
balsuoti už vieną iš trijų 
kandidatu: B. Jasaitienę, K. 
Laukaitį ir B. Vindašienę. 
Rinkimai vyko slaptu balsa
vimu. Suskaičius balsus 
paskelbti šie duomenys: K. 
Laukaitis gavo 29 balsus, B. 

Kilnus lietuvis, sunkiai 
pakeičiamas Adelaidės Kata
likų veikėjas, kovo 9 d. po 
sunkios ligos iškeliavo amži
nybėn. Velionis Pranas Pusdeš-
ris turėjo nepalaužiamą ryžtą 
dirbti Dievui ir Tėvynei. Daug 
aukojosi, visomis išgalėmis 
rėmė Šv. Kazimiero parapiją ir 
lietuvių katalikų centrą. 

Praną pažinau nuo 1933 metų 
Jurbarko gimnazijos laikų, kai 
iš Šakių gimnazijos įstojo 4 
klasėn. Aukštas, lieknas, blon
dinas skyrėsi iš kitų savo įgimtu 
kuklumu ir mandagumu. Tuoj 
pat įsijungė į slapta veikiančių 
ateitininkų eiles. Turėjo puikų 
balsą, mėgo giedoti mokinių 
gegužinėse pamaldose ir 
dainuoti draugų būreliuose. Už 
poros metų apleidau Lietuvą, 
bet su Pranu pasikeisdavom 
laiškais. 

Komunistams artėjant Pranas 
matė, jog gal teks visai giminei 
išsiskirstyti, tad susižinojimo 
punktui visiems savo artimie
siems paliko mano adresą. Jis 
pats atsirado Vokietijoj. Ei-
chstaette-Rehdorfe. Netrukus 
atsiliepė tėveliai su sesute Sofija 
iš Pomeranijos, sesuo Agutė iš 
Obersdorfo ir dėdė kun. 
Klemensas iš Sibiro. Po karo 
sesuo Stepanienė su šeima 
išemigravo Australijon. Pranas, 
nors turėjo iškvietimus Ameri 
kon, apsisprendė nesiskirti nuo 
sesers šeimos ir 1949 m. 
išvažiavo Australijon. Pakeliui 
susituokė su Saulene Šilingaite. 

Jasaitienė — 21 ir B. Vindašie
nė — 16. Buvusi pirmininkė 
Vindašienė pasveikino naująjį 
apygardos pirmininką Laukai
tį ir palinkėjo sėkmės Bend
ruomenės darbuose. K. Laukai
tis keliais sakiniais pažvelgė į 
apygardos darbų reikalus. 

Išrinkta ši Revizijos komisija: 
Julius Balutis, V. Grėbliūnas ir 
Juozas Šlajus. 

LB apylinkių veiklos pra
nešimus padarė: Auroros — 
Vida Vizgirdaitė, Beverly 
Shores — Roma Dambraus
kienė, E. Chicago — Birutė 
Vilutienė, Brighton Parko — 
Salomėja Daulienė, Cicero — 
Raimondas Rimkus, Hot 
Springs — Stepas Ingaunis, 
Lemonto — Kęstutis Sušinskas, 
Melrose Park — Algis Sin
kevičius, Marąuette Parko — 
Jonas Levickas ir Wisconsino — 
Rėdą Pliurienė. 

Kremliaus komunistų valdžia 
tebeterorizuoja mūsų tautą, 
kuri vieningai veda sunkią 
kovą dėl nepriklausomybės 
atstatymo. Stipriausias mūsų 
ginklas palengvinti tautos kovą 
yra stipri vienybė. Gegužės 
mėnesį vieningai dalyvaukime 
LB XIII-tos Tarybos balsavi
muose. Atlikdami lengvą parei
gą, balsuokime. 

Suvažiavimas užbaigtas 
Tautos hmnu. 

Juozas Šlajus 

Perthe atlikęs darbo sutartį, 
persikėlė su žmona Adelaidėn. 

Pranas nebuvo eilinis žmogus. 
Jis buvo labai šak ra; talentų — 
poetas, rašytojas, menininkas, 
paskaitininkas, organizatorius, 
įkvėpėjas ir kūrėjai. Visus tuos 
talentus reikalui esant uoliai 
naudojo. Pranas Pasdešris buvo 
vienas iš Katalikų Federacijos 
kūrėjų, dirbo su ateitininkais, 
buvo „Tėviškės Aidų" litera
tūros skyriaus ..Verpetai" il
gametis redaktorius, kur daug 
įdėta jo grožinės literatūros 
straipsnių ir eilėraščių. Yra pa
rašęs daugelį vaidinimų, kurie 
buvo vaidinami įvairiomis pro
gomis, kaip „Šviesa nuo kalno", 
Šv. Kazimiero garbei ..Nežemės 
orizontai", Lietuvos krikšto 
jubiliejaus proga „Vardan 
Dievo" ir daugelį kitų. Ruošė 
įvairius literatūrinius bei 
jaunimo talentų vakarus. 
Suprojektavo Australijos Kat. 
Moterų draugijos ženklelį ir 
kartu su žmona talkino jų dar
buose. Nemuno Dukterų kvar
tetui ne tik vežiodavo žmoną 
repeticijom, bet ir pats uoliai 
padėdavo jų koncertuose. Pieš
davo scenoms dekoracijas ir 
visomis progomi- paruošdavo 
gražiausius sveikinimų adresus. 
Kas išskaičiuos visus velionės 
nuveiktus darbus9 

Nežiūrint kaip pasinėrę vi
sokioje veikloje, Pusdešriai savo 
kukliame namelyje mielai pri
imdavo svečius, kurių niekad 
netrūko iš tolimųjų užjūriu 
Tikiu, daugelis yra patyrę jų 
namų jaukumą :r nuoširdų 
vaišingumą. 

Iki visai pašlijus sveikatai. 
Pranas redagavo parapijos 
biuletenį „Šventadienio balsą" 
ir vėliausiai, užbaigęs Šv. 
Kazimiero parapijos jubiliejų 30 
m. leidinį rašo: ..tai mano 
paskutinieji darbai. Teliko ati 
duoti: sielą — Dievo gailestin 
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A.a. Pranas Pusdesris 

gumui ir kūną — žemei. Dar 
1990 metų pabaigoj išgyvenau 
malonią staigmeną. Adelaidiš 
kių ir vysk. P. Baltakio rūpesčiu 
buvau apdovanotas popiežiaus 
ordinu ..Pro Ecclesia et Ponti-
fice"... 

Pranas niekur niekuo nesi
gyrė ir nereiškė jokių pretenzijų 
už savo nuveiktus darbus. 
Užklausta.s. i.š kur jis turi tiek 
energijos, trumpai atsakydavo: 
„iš tikro reikalo!" Visa širdim 
mylėjo Lietuvą ir rūpinosi jos 
likimu. Prieš pat mirtį, ne 
galėdamas be pagalbos net lovoj 
apsiversti, žmonai rašant, 
diktuoja laiške: „...nekaltų 
žmonių žudymas Lietuvoj visus 
jaudina iki galimos isterijos. 
Koks didingas lietuvis žengiąs 
tuščiomis rankomis prieš rus1; 
tanką link nepr-k^uisomybės!" 
Taip ir atrodo, kad t;:ekas jo šioj 
žemėj nepakeis. 

Mano giliausia užuojauta 
žmonai Saulutei, Tau. Mielas 
drauge, lai būna lengva Aust
ralijos žemelė. 1 P O 

linksmieji yr- netik laimin 
gi. bet paprast ; - ž*e>- žmonės. 

K. J. Weber 

„Prie Amžinybės Vartų angelai Tave sutiko. 
Vakar sapne jie pasirodė, kaip nematyti niekados, 
Jie Tau parodė begalini Dangaus groži, -
Ir Tavo siela džiaugsme šaukė — „Noriu tik malt 

Tauriam Lietuvių Tautos Sūnui 

A.tA. 
KAZIMIERUI KLEIVAI 

iškeliavus į Amžinybę, liūdesy pasilikusioms- žmo 
nai VIKTORIJAI, dukterims l.ORETIAl v ANGELEI, 
giminėms bei artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą. 

Lili ir Vladas Bložės 
Bronė ir Albertas Kren 
Roma ir Viktoras Masčiai 
Dalia ir Jonas Mauru'im 
Marytė Miklienė 
Margarita Petrikaitė 
Ona ir Juozas Petrikai 

mūsų rrne 
reiškiame 
giminėms 

A.tA. 
JONUI LITVINUI 

lam Prieteliui mirus, giliausią 
sūnums ALGIUI, VTTOLIUI 

Elena Kolosovienė 
ir sūnus Jurgis su šeima 

užuojautą 
ir visiems 

Dainininkai diskutuoja. Iš kairės: sol. Al̂  Brazis. Nijolė Martinaityte. Aldona Brazienė ir 
Emanuelis .Jarašūnas 

Mielai IRENAI KRIVICKIENEI reiškiame p 

užuojautą, netekus dukros 

A.tA. 
AURELIJOS 

ir ponin: MILDAI, netekus mylimos -

Gelžinių ir Hermanu šeimos 

Palikę sielvarto ir vienumos pėdas 
Žvaigždžių takais išklydot... 

VIENERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS: 

A.tA. 
ANTANAS SKĖRYS 

IR PENKERIŲ METU 

A.tA. 
ANTANINA VEDECKIENĖ 
Š.m. gegužės 12 d. šv Mišios bus aukojamos I.C.C. 

koplyčioje, Putnam, CT, Tėvų Pranciškonų koplyčioje, Ken 
nebunkport, Me ir Lietuvoje 

Artimuosius prašome ta dieną prisiminti velionius 
maldoje. 

Stasė Škėri»nė, sūnus Antanas J. ir Algis Vedeckas. 

A.tA. 
KAZIMIERUI KLEIVAI 

mirus, Korp! „Giedros" narėms, žmonai VIKTO
RIJAI, dukrai ANGELEI DLRKIENEI ir kitiems jo 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Korp! „Giedra" 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 mėty 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 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2539 UVst 7Nt Street 
I hieago. Illinois 6062° 

l-(312)-476-234? 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South ^th Avenue 

CiontO Il l inois NV>^0 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South Ôth Avenue 

Geno, Illinois «*>50 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

» 1 

file:///1arquette
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x Ch icagos Lietuvių orga
nizacijos, turinčios vėliavas, 
kv ieč i amos su vėl iavomis 
dalyvauti sekmadienį, gegužės 
12d . . Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje 10.30 vai.. Mišiose su 
Lietuvos prezidentu Vytautu 
Landsbergiu ir Marijos aukšt. 
mokykloje salėje 3 vai. p.p. Dėl 
s m u l k e s n i u informacijų 
prašome kreiptis į JAV LB 
krašto valdybos raštinę. 

x Stud. Dar ius Udrys iš 
Jackson. MI, ves dainų ir 
muzikos va l andas lietuvių 
kilmės vaikų stovykloje Daina
voje ir lydės taut inius šokius ir 
laužų dainas savo puikia akor
deono palyda. 

x Pa t iks l in imas . Ketvirta
dienio ..Draugo'* laidoje buvo 
klaidingai parašyta apie pre
z idento V, Landsbergio 
priėmimą Lemonte. Įėjimas tik 
50 dol. I ne 75 dol. >. ..Spindulio" 
ansamblis nešoks, o tik sudarys 
juostų praėjimą salėje. 

x L i e t u v o s p r e z i d e n t a s 
Vyt. L a n d s b e r g i s atvyksta į 
Chicagą gegužės 11d. 12:57 v. 
p.p.. Midvvay aerodroman. Kas 
nori autobusu vykti i aerodromą 
prezidentą pasitikti, regist
ruok i t ė s J A V LB Kraš to 
v a l d y b o s r a š t i n ė j e , te l . 
312-436-0197. 

<sk> 

x Iškilmingi pietūs prez. 
Vyt. Landsbe rg iu i Balzeko 
lietuvių kul tūros muziejuje 
rengiami gegužės 12 d. 12 vai. 
po Mišių Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje. Pietuose daly
vauja lietuviškų Chicagos or
ganizacijų pirmininkai ir jų 
atstovai Organizacijos pra
šomos regis t ruot is J A V LB 
Kraš to va ldybos raštinėje, 
tel. 312-4364)197 iki gegužės 9 
d ienos . 

(sk) 
x P r e z i d e n t o V y t a u t o 

Landsbergio puota, gegužės 14 
d.. Field Museum Of Natūrai 
History. Galima įsigyti vietas 
puotai sekmadienį, gegužės 5 d. 
po Mišių. Lemonto Pasaulio 
lietuvių centre ir Chicagos 
•Jaunimo centre. Vietos — $100 
už vieną, stalai — Si,000 už 10. 
•Jei y ra klausimų prašome 
skambinti Audr iu i Remeikiui 
po 7:00 vai. vak., 708-257-1050. 

(sk) 

x I šnuomojama vasarv ie tė 
vasaros sezonui Union Pier, 
skersai kelio nuo ežero. Tel. 
Chicagoje 312-7764755, Union 
Pier 616-469-4347. 

(sk) 

\ American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilifc-
tu> atvykusiem- iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš \ e w Yorko 
ir VVashingtono i Chicagą, Los 

i'leveland, ar ki tus 
m M lip pat turi žmogų 
Nev, Yorke, kuris sutinka at-
vykstar • Lietuvos ir juos 

; skrendant i kitus mies-
Ta patį patarnavimą at-

i grįžtantiems j Lietuva. 
T t p pat darome nuotraukas pa-

- ir kitiems dokumentam-. 
galima tuojau atsiimti. 

Kreiptis į Amer ican Travel 
S«rvi<«: Burcau. 9727 S. Wes-
tern A ve., Chicago. 11.60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

<sk> 

ARAS ROOFING 
A r v y d M Ki«la 

• n g l « m « Ir ta isoma 
v»«ų r dilų stogus 

Tsl . 312 -434 -9656 
312737-1717 

x Margučio rengiamas kon 
ce r t a s bus šį sekmadienį , 
gegužės 5 d., 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Programą atliks Gražina 
Apanavičiūtė, Lietuvos operos 
solistė, ir pianistas Manigirdas 
Motekaitis. Bilietai gaunami 
Margučio raštinėje ir Vaznelių 
parduotuvėje. Gegužės 5 d., 
sekmadienį, nuo 1 vai. p.p. 
b i l ie tų bus galima įsigyti 
Jaunimo centro kasoje. Koncer
t a s prasidės punk tua l i a i . 
Prašoma nesi vėluoti. Po koncer 
to bus bendros vaišės kavinėje. 

x Chicagos Lietuvių Tauto
dai lės institutas kviečia šeš
tadienį, gegužės 11 d. ,6 v.v. į 
Anastazijos Tamošai t ienės 
kilimų parodos atidarymą ir 
knygos sutiktuves. Parodą api 
budins Algimantas Kezys. Apie 
knygą ,,Anastazija Tamošai
t ienė" kalbės Viktorija Mat 
ranga. Paroda vyks Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
galerijoje iki gegužės 26 d. 

x Prof. Rimvydas Šilbajo
r is , savo raštuose ypač daug 
dėmesio skyręs lietuvių egzodo 
poezijai, šių metų Poezijos 
dienose Chicagoj gegužes 17 d. 
skaitys paskaitą apie poetus 
žemininkus ryšium su ,,Žemės" 
antologijos išleidimo 40 metų 
sukaktimi. 

x Motinos Dienos p ie tus 
ruoš i a Pal. Jurgio Matulaičio 
misija gegužės 12 d. Pas. Liet. 
centre 12 vai. dienos. Rezer
vacijos būtinos. Skambinti : 
R a s a i P o s k o č i m i e n e i 
708-257-7071. 
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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 grafiku 
dovana. 

(sk) 

x JAV LB Kul tūros tary
bos t radicinė premijų šventė 
įvyks gegužės 18 d. Jaunimo 
centre. Vienuoliktą kartą bus 
pagerbti išeivijos laureatai . 
Kokteiliai, akademija, vakarie
nė. Prašome vietas rezervuoti 
pas Ireną Pol ikai t ienę iki ge
gužės 10 d. Tel. 312-434-2243. 

(sk' 

.Laišku ims" vakarienės meninės program. - atlikėjai — Mariu: ir jo žmona Gražuliai. 
Nuotr J o n o Kuprio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
VYTAUTO LANDSBERGIO 
VIEŠNAGĖ CHICAGOJE 

Gegužės 11-15 dienomis Chi
cagoje viešės Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Prezi
dento Landsbergio kelionę JAV 
tvarko Lietuvos atstovas Wa-
shingtone Stasys Lozoraitis. Jo 
viešnage Chicagoje rūpinasi 
darbo komite* iam vado-

x Alė Keželienė vadovauja 
komitetui, kuris ruošia lietuvių 
organizacijų atstovų pietus su 
Lietuvos Aukščiausiosios tary-
bo pirmininku vytautu Lands
bergiu sekmadienį. V.12 vidu
dienį. Balzeko Lie tuv ių 
kultūros muziejuje. Prezidentas 
Landsbergis viešės Chicagoje 
V.11-V.15. 

x l 38-tą Europos Lietuvių 
savaitę Huttenfeide išvykstame 
liepos 27 d. Grįžtame 15 rugpjū
čio; 12 dienų ekskursija po 
Vokietiją. Registruokitės: Tra
vel Advisers , Inc., B i ru t ė 
Zalatorienė, tel. 708-524-2244. 
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x Baltic Monuments , Inc. , 
2621 VY 71 Street. Chicago. IL. 

312)476-2882. Visu rūšių 
x Kelionė laivu po Karibų Pa 

salas vieną savaitę — lapkričio geriausiom'.- mis. 
23-30 d., 1991 m. Kainos prasi
deda nuo $1,106, įskaitant ir oro 
susisiekimą... Rezervacijos. 
Travel Advisers , Inc . , tel 
708-524-2244. 

(sk> 

x KASA, federal inė kredi
to unija, praneša apie naują pa
tarnavimą: dabar galima įsigyti 
taupymo lakštus (certificates of 
deposit) iki 5 m. termino. Tau-
p\ kitę ilgesniam laikui ir gausi
te aukštesnius nuošimčius! 
KASA, 2615 W. 71 St., Chica
go, I L t e l . 312-737-2110. 
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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 ! Č I K A G A -
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 M U Z I K O S : 22 
rugpjūčio iki 07 rugsėjo nuo 
$1,125.00 G. T. INTERNA
TIONAL, INC. 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, 111. 60457. 
Tel. (708) 430-7272. 

'sk' 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeinių namus Chicagojr 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS. Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 
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x Ligos d raud imas atvyku-
siems iš Lietuvos ir kitų k 
Kreiptis pas A. Lauraitį. A. & 
L. Insurance . 4651 S. 
Ashland Ave.. Chicago. IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 St., Chicago. II. 60629, tel. 
312-77*6766. Kryptis į Aldona 
Kaminskienę . Darbo vai. : 
trečd.-penkt. 1 v. p.p. -5:30 v.v., 
ketvd. 10 v r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir an t rd . 
uždaryta . 

(sk) 

vauja JAV Lietuvių Bendruo
menės Visuomninių reikalų 
tarybos narė advokatė Regina 
Narušienė. 

Prezidentas Landsbergis at
skrenda Chicagon į Midvvay 
aerodromą šeštadienį. V.11 
12:56 v. p.p. Chicaij JS lietuviai 
kviečiami atvykt: į aerodromą 
sutikti prezidentu Landsbergį. 
Iš Midvvay prezident inė 
motorkada su miesto policijos 
palyda važiuos Cicero gatve į 
šiaurę. Prezidenti- vyks tiesiai 
į Loyola Univer-tty konvoka-
ciją, kurioje jam bus įteiktas 
teisės mokslų garbės daktaro 
laipsnis. Tą vakarą prezidento 
viešbutyje bus vakarienė, kurio
je dalyvauja ALT PLB, JAV LB 
ir VLIK atstovą 

x P r i e š bet k u r už sakan t 
p a m i n k l ą , aplankykite St. 
Casimir Memorials , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r ink imą, matysi te grani to 
spalvą, dydi ir t.t. Taip pat pa
darome paminklas mūsų dirbtu
vėje pagal JŪSM 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 „ Ž A I B A S " N R . 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus. 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė per- sv. valg. drus
kos, dėžė ananasų, 2 dėž. 
džiovintu i. 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 upelių kavos. 12 
oz. kakav Pilna kaina — 
$100.00. Krviptis: „ŽAIBAS" 
9525 South T.nh Ave., Hicko
ry Hills. I! »>0457. telefonas 
(708) 430*090. 
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Sekmadienį V. 12 ryte pre
zidentas turės susitikimą su 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komite to veikėjais. 10:30 
v.r.prezidentas dalyvaus Mi
šiose Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. Po 
Mišių jis padeda vainiką prie 
l ie tuviško kryžiaus gre ta 
bažnyčios. Prezidentas Lands
bergis aps i l anko l ie tuvių 
liuteronų Tėviškės parapijos 
bažnyčioje ir tada vyksta į 
Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejų. Čia Vytautas Lands
bergis pietaus su lietuviškųjų 
organizacijų atstovais. Pietuose 
dalyvavimas tik su kvietimais, 
kurias organizacijos pasirūpina 
skambindamos LB būstinei 
312-436-0197. Sekmadienį 3:00 
v. p.p. įvyks prezidento susi

tikimas su Chicagos lietuvių 
visuomene Maria High School 
didžiojoje salėje. 7:30 v.v. pre
zidentas susitiks su Chicagos ir 
priemiesčių lietuviais Lietuvių 
centre Lemonte. Vakaro pelnas 
skiriamas JAV LB „Dovana 
Lietuvai" fondui. 

Pirmadienį V. 13 prezidentas 
Landsbergis pradeda su pus
ryčiais Chicagos arkivyskupo 
kardinolo Bernardin namuose. 
10:00 v.r. įvyksta konferencija 
spaudos ir televizijos atstovams. 
Vidudienį prez. Landsbergis pie
taus su dienraščio „Chicago Sun 
Times" prezidentu ir redakto
riais. Po pietų jis kalbėsis su 
„Chicago Tonight" programos 
vedėju John Callovvay (pasi
kalbėjimas bus transliuojamas 
antradienį, V.14 7:00 v.v. Ch. 11 
WTTW). Taip pat jis turės 
pusvalandžio pasikalbėjimą su 
Ch. 50 WPWR (šis pasikalbėji
mas bus transliuojamas V. 19). 
Yra gera galimybė (nors šiuo 
metu nėra tikra), kad prezi
dentas Landsbergis dalyvaus to 
vakaro PBS „McNeill-Lehrer 
NevvsHour" (6:00 v.v. Ch. 11) ir 
„ABC Nightline" (10:30 v.v. Ch. 
7) programose. 

Antradienį, V.14, Vytautas 
Landsberg i s s u s i t i n k a su 
Chicagos meru Richard Daley, 
o vėliau kalbasi su „Chicago 
Tribūne" redaktoriais. Vidu
dienį jis pietauja kar tu su JAV 
žydų organizacijų atstovais. Po 
pietų jis kalbasi su „Chicago 
Tribūne" politiniu redaktorium 
Tom Hardy ir taip pat susitinka 
su JAV lenkų organizacijų va
dais. Vakare Field Museum of 
Natūrai History patalpose y ra 
ruošiama didelė puota pre
zidentui Landsbergiui pagerbti. 
Informacija apie kvietimus puo
tai skelbiama „Drauge", bet 
taip pat gaunama ir skambi
nant į LB būstinę 312-436-0197. 
Puotos metu Chicagos lietuvių 
visuomenė pagerbs išskirtinį 
svečią, o Chicagos verslininkai 

x Čikagos KASOS 1991 m. 
informacinis sus i r i nk imas 
bus gegužės 5 d., sekmadienį, 
12:30 v. p.p. Jaunimo centro 
mažoje salėje. Visus narius ir 
KASOS veikla besidominčius 
kviečiame dalyvauti. 
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x K a i p mylimos motinos? 
Apie gražiausią meilės motinai 

x Kviečiame susi t ik t i s u 
Vyt . Landsbe rg iu , Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninku, Pas . Lietuvių centre, 
Lemonte, sekmadienį, gegužės 
12 d. 7:30 v.v. Rezervacjios: 
708-257-8787. Auka asmeniui 
$50. 
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G. T. INTERNATIONAL, 

ir korporacijų atstovai turės po 
gos susipažinti ir pabendrauti 
su Lietuvos valstybės galva 
Vytautu Landsbergiu. Puotos 
pe lnas sk i r i amas JAV LB 
„Dovana Lietuvai" fondui. Puo
tos sponsoriai yra Lietuvių 
Bendruomenė, Mid America 
Committee ir Chicago Council 
on Foreign Relations. 

Trečiadienį V. 15 prezidentas 
Landsbergis turi pusryčius su Il
linois valstijos gubernatorium 
Jim Edgar ir kviestiniais versli
ninkais. Tą patį rytą jis lankosi 
University of Illinois at Chicago 
ir susi t inka su UIC kancleriu 
James Stukel. Vidudienį tuoj 
pat po žinių įvyksta Public 
Radio pasikalbėjimas su pre
zidentu Landsbergiu. Jį gir
dėsime VVBEZ 92.1 FM radijo 
stotyje. Vėliau prez identas 
pietauja su National Strategy 
Forum. Tos dienos popietėje jis 
kalbasi su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės veikėjais ir atsi
sveikina su žmonėmis, kurie 
dirbo jo viešnagės Chicagoje 
darbo komitete. Tą vakarą pre
zidentas Landsbergis atidaro 
l i e t u v i ų muzikos šven t ę 
religinės muzikos koncerte 7:30 
v.v. Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 

Ketv i r tad ien į V.16 prezi
dentas Landsbergis išskrenda 
Lietuvon. 

Prezidentas Vytautas Lands
bergis tu rės labai pilną viešna
gės programą. Pagrindinis jo 
viešnagės tikslas yra sustiprinti 
ryšius su įvairiais amerikiečių 
visuomenės sluoksniais, kurie 
ateityje padėtų Lietuvai. Dėl to 
jis daug laiko praleis kalbė
damas su politikais, versli
ninkais, politiniais komenta
toriais, spaudos, radijo ir tele
vizijos darbuotojais. Tačiau pre
zidentas Landsbergis norės susi
t ik t i ir su visais Chicagos 
lietuviais. Jau dabar ruoškimės 
dalyvaut i didžiuosiuose vie
šuose renginiuose: V.11. 1:00 v. 
p.p. Midvvay aerodrome, V.12. 
3:00 v.p.p. Maria High School. 
Yra ir du pagrindiniai ren
giniai skirti prezidentui, t a i -
7:30 v.v. vakaras Pasaulio 
Lietuvių centre Lemonte ir 
V.14. 6:30 v.v. puota Field 
Museum of Natūrai History. 
Prezidento Landsbergio vieš
nagė Chicagoje bus neužmiršta
mas pergyvenimas — dalyvau
kime ir mes visi! 

pavyzdį kalbės kun. dr. K. Tri- I J ^ C , rašo vietinius bilietus ir 
makas. Tema: „Didžioji meilė — tvirtina Aerofloto reisus atvyks-
Jėzus ir jo Motina" vakaronėje tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
gegužės 10 d., penktadienį 7 v.v. p a r Upiname profesionalų pasiti-
Jaunimo centre. Židinys nuo- k į m ą įr persodinimą New Yor-
š i rdžia i kviečia visus ^ Q Dej VVashingtono Aerouos-

x DVIEJŲ SAVAIČIŲ KE-
LIONE J LIKTU V A SU 
ŠVENTOVIŲ APLANKY
MU. Nuo 06 birželio iki 22 
birželio pramatoma aplankvti 
ŠILUVA, KRYŽIŲ KALNĄ, 
ŽEMAIČIU K A L V A R I J A . 
P A Ž A I S L I O BAŽNYČIĄ, 
PAL. ARKIVYSK. J . MATU
LAIČIO KARSTĄ MARI
JAMPOLĖJE , ATSTATYTĄ 
T A I K O S K A R A L I E N Ė S 
BAŽNYČIĄ K L A I P Ė D O J E . 
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. 
Kelionės agentūra: G. T. IN
TERNATIONAL, INC. 9525 
So. 79th Ave., Hickory Hills. 111. 
80457. TEL. (708) 430-7272. 

(ak) 

x AMERIKIEČIU PEDA
GOGU IR MOKSLO SPE
CIALISTU G B U F * vyksta į 
Lietuvą pi .esti seminarus 
Vilniaus 1 
tute. DAR 
VIETOS 
jant per B 
skrydžia 
nimu ir t . 
jomis p< : 

tos bir/-
mis, 9 r 
naktys B<-
zuoja G. 
N A L. S 
binkite70. 

• agogniam Insti-
\ PENKIOS (5) 

na kaina keliau-
yną - $2,130 su 
iesbučiais, maiti-
•,nemis ekskursi

ją. Kelionės da-
1 8 - 3 0 dieno-
, Lietuvoj ir 2 

Kelionę organi-
INTERNATIO-

.domėję skam-
•0-7272. 
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x NAV , vis PIRKTI PA

SKOLOS i0,!amos mažais 
mėnesirn mokėjimais ir pri
einama. Gunčiais. Kreipki 
tės ; Mm Federal Savings, 
2212 W. B " e r m a k Road -
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 

atsilankyti. 
(sk) 

x P a v a s a r i pokylis Pas . 
Liet. centre, Lemonte, gegužės 
11 d., 7 v.v. Bus vertingų 
laimikių, gardžių patiekalų, 
„Vyčio" muzika šokiams. Vietos 
užsakomos tel.: 708-257-8787 ar
ba 708-968-0184. 
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x L i e t u v o s R e s p u b l i k o s 
o p e r o s ir ba le to t ea t ro na
riams, atvykstantiems iš Vil
niaus, yra reikalingos nak
vynės. Jeigu nebūtų galimybės 
duoti maistą ir transportaciją, 
tai rengimo komitetas tuo 
pasirūpins. Galintieji parūpinti 
nakvynes, prašomi skambinti 
Jonei Bobinienei, telef. (708) 
656-1187 arba (312) 471-3900 
(prašyti Vacį. Momkųi. Ren
gimo komitetas bus visiems 
dėkingas 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
pala iko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raštines at
stovė Vilniuje. Prašome kreip
tis: G. T. INTERNATIONAL, 
INC. , 9525 S. 79th Ave., 
Hickory Hills. IL. Tel. (708) 
430-7272. 
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tuose. Prašome kreiptis: G. T. 
I N T E R N A T I O N A L , I N C . , 
9525 S. 79th Ave., H icko ry 
Hills, IL . Tel. (708) 430-7272. 
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x Dėmesio v ideo a p a r a t ų 
savin inkai ! Norėdami t ikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sis temos į amer ik ie t i šką ją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią „digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į 1%" U-
Matic. Beta, VHS, 8 mm, 8 mm 
„high-band" Stereo Hi-Fi forma
tus. Taip pat perrašome 16 
mm kino filmus į videojuostas. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609, tel. (312) 927-9091. 
Sav. P e t r a s Be rno ta s . 

(sk) 

x KARGO J LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame O R O L I N I J A \ 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY-
(i()S muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
te rna t iona l , tel . 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., H i c k o r y 
Hills, IL 60457. 

(sk) 

P O L I C I J A P R I E Š GAUJAS 

Chicagos policijos vadas 
LeRoy Martin paskelbė, kad 
mieste augant nukentėjusiems nuo 
prievartos veiksmų, net užmušimų 
ir turint duomenų, kad čia daug 
kaltos kriminalinės gaujos, bus 
kovai prieš tuos nusikaltėlius 
su t e lk t a š imtu policininkų 
daugiau. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 6062<» 

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

Tel. (708) 101-486h 
Valandos pagal suturima 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, I I 60629 

Tel . (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo ^ iki 7 vai \ak 

5«S*ad M v r iki 1 \ a l d 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K. Ogden Ave.. Ste. 184 
Hinsdale. II, 80521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pa«al susitarimą 

/ 
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