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Prez. Landsbergis JAV 
Kongrese 

Gintės Damušytės ir Viktoro Nako reportažas 

Wash ing tonas , 1991 gegužės 
10. (LIO - Pabaltijo vadai — 
AT-bos pi rmininkas Vytautas 
Landsbergis, Latvijos premjeras 
Ivars Godmanis, Estijos prem
jeras Edgar Savisaar — užtiko 
labai palankią nuotaiką JAV 
Kongrese, k u r jie antradienį 
liudijo He ls ink io komisi jos 
sušauktoje apklausoje . New 
York Times korespondentas 
ap ra šydamas a p k l a u s ą net 
t e igė , kad J A V K o n g r e s o 
a t s tova i d a u g i a u p r a š ė ir 
reikalavo iš J A V administraci
jos, negu pa tys pabaltiečiai. 

Reikia poz i tyv ios po l i t i kos 
Apk lausos k a m b a r y s 

Rayburn House OfTice Building 
buvo perpildytas — j jį susirinko 
250-300 žmonių išgirsti liūdi 
jimus apie Pabaltijo kelią j ne
priklausomybę. 

Helsinkio komisijos pirm. 
kongr. Steny Hoyer pradėjo 
apklausą pr is imindimas JAV 
Kongreso delegacijos vizitą 
Pabaltijo vals tybėse vasario 
men . .Pabal t i jo va l s tybėm 
dabar reikia ne tiek negatyvios 
politikos, t.y. inkorporavimo ne
pripažinimo politikos, kiek po
zityvios politikos, t.y. pastoviai 
pripažinti tikrąją nepriklau
somybę, kur i š iandien kyla 
Pabaltijo vals tybėse". 

Kitas Helsinkio komisijos pir
mininkas sen. Dennis DeCon-
cini pastebėjo, kad atėjo laikas 
Kremliui įrodyti, ar t ikrai remia 
demokratinį procesą, a r ne. ,.Aš 
taip pat atkreipčiau dėmesį į 
tai. kad Pabaltijo valstybes 
kovoja ne už .didesnį" suvere
nitetą — jie kovoja už savo teisę 
būti pilnai savarankišk iems" . 

Teisė t u r ė t i t ė v y n ę 
Visai e i le i s e n a t o r i ų ir 

kongresmenų pasveikinus gar
bės svečius iš Pabaltijo, pirm. 
Landsbergis buvo pakviestas 
pirma liudyti. ..Gaila, kad tarp 
žmogaus teisių, kuriomis ta ip 
rūpinasi moderniosios demokra
tijos, retai minima t e i s ė t u r ė t i 
t ėvynę" , dėstė pi rmininkas . 
Landsbergis apibūdino sovietų 
politiką ir poli t inę elgseną 
vagyste, pavaduodamas sovietų 
kariuomenės puldinėjimus „do
zuojamomis atakomis '" , vedan
čius į šliaužiančią okupaciją. 

Premjeras Savisaaras dau 
giausia dėmesio skyrė ekonomi
n i ams k l a u s i m a m s , 
pažymėdamas, kad kredi tai 
Sovetu Sąjungai padeda tik 
centrui ir ypač sovietiniam 
kariniui apara tu i išsilaikyti. 
Premjeras Godmanis akcen
tavo, kad dabar yra pa ts laikas 
sušauk t i t a r p t a u t i n e 
konferenciją išspręsti Pabaltijo 
klausimą. 

Po liudijimų diskusijos tęsėsi 
daugiau negu valandą Sen. 
Alphonse D'Amato pastebėjo, 
kad JAV administracijos ra
teliuose ka lbama apie JAV 
informacinių centrų steigimą 
Baltijos valstybėse. J i s klausė. 
ar pabaltiečiai buvo tisiogiai in
formuoti a r u ž k l a u s t i t u o 
reikalu? Ne , a t s a k ė Land
sbergis , p r i d u r d a m a s , kad 
Lietuva d ž i a u g i a s i tokiom 
kalbom ..bet gyvenimas mus 
išmokė vert int i įvykius ir dar
bus daugiau negu žodžius". 

Ovac i jomis s u t i k t a 
rezo l iuc i ja 

Kongr. Don Ritter padėkojo 

pirm. Landsbergiui už dėmesį jo 
JAV Atstovų rūmuose įneštai 
rezoliucijai Nr. 142, kurią JAV 
Senate vėliau įnešė sen. Donald 
Riegle. Landsbergis papasakojo 
kaip 200,000 lietuvių susirinkę 
Sąjūdžio m i t i n g e Vi ln iaus 
Vingio parke praeitą šeštadienį 
sutiko šią rezoliuciją, kurią jis 
pats perskaitė, su didžiausiom 
ovacijom. Rezoliucija ragina 
JAV administraciją: suteikti de 
facto pripažinimą Lietuvos vy
riausybei; įsteigti JAV atstovy
bę Vilniuje per kurią privačios 
korporacijas bei filantropinės or
ganizacijas teiktų ekonomines, 
biznio bei menedžmento konsul
tacijas . Lietuvai pereinant į 
laisvąją rinką ir demokratiją; 
į k u r t i Paba l t i jo banką 
atstatymui ir vystymuisi, kuris 
skatintų privačią iniciatyvą bei 
paremtų žemės ūkio reformą; 
tar t is su Lietuvos pasiuntiniu 
Stasiu Lozoraičiu dėl VVashing-
tono pasiuntinybes pakėlimo į 
a m b a s a d ą . Kongr . Ri t te r 
pažymėjo, kad jo pagrindinis 
k o n s u l t a n t a s su s t a t an t šią 
rezoliuciją buvo Lietuvos 
valdžios patarėjas adv. William 
Hough New Yorke. 

Visi t rys Pabalti jo vadai 
pri tarė šiems siūlymams, ypa
t i nga i i ške ldami Pabalti jo 
banko svarbą. 

Diskusijose dar vyravo du 
klausimai, t.y. Pabaltijo vals
tybių dalyvavimas CSCE pro
cese bei agrikultūrinių kreditų 
t e i k i m a s TSRS. Apklausoj 
dalyvavę JAV Kongreso nariai 
vienbalsiai pri tarė Pabaltijo 
valstybių įsijungimui į Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferenciją ir sakė, kad toliau 
ragins JAV administracija kelti 
s tebėtojo s t a t u s ą Pabaltijo 
valstybėm. 

Te is inga pol i t ika 
Dėl agrikultūrinių kreditų, 

sen. DeConcini klausė, ar būtų 
tikslu JAV nutraukt i prekybą 
su TSRS, bet toliau vesti dialogą 
su Gorbačiovu? Landsbergis 
pri tarė, sakydamas, kad tai 
bū tų t e i s i n g a pol i t ika , 
vienintelė duodanti rezultatus. 
Argumentas, kad tam tikra 
JAV pagalba padės Gorbačiovui 
išlikti jo poste, yra pavojingas ir 
klaidinantis. JAV valdžia gali 
būti skaudžiai apgauta jei TSRS 
vadovybe yra kita ir Gorbačio
vas yra naudojamas tik tą 
paramą išgauti. Jei JAV teiks 
grūdus TSRS, ji duoda ginklą į 
r a n k a s cen t ru i , kur is tais 
grūdais šantažuoja respublikas, 
g r a s i n d a m a s joms grūdu 
t iekimą nut raukt i . Tiksliau 
būtų duoti kreditus tiesiogiai 
Paba l t i jo va l s tybėm ir 
respublikom, ir šitokiu būdu 
išvengti to žiauraus žaidimo. 
„Reikia žiūrėti į ateitį, o ne į 
praeitį", t ikino Landsbergis, 
„arba teikite kreditus centrinei 
valdžiai po to kai sovietinė val
džia pakeis poziciją Pabaltijo 
kraštų atžvilgiu". 

(Bus daugiau* 
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Lietuva neprašo dalinių, 
bet politinio pripažinimo 

Iš Lietuvos Respublikos prezidento Vytauto Landsbergio sutikimo Midway aerouoste praėjusį 
šeštadienį Chicagoje. Kairėje pusėje matyti Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar, o dešinėje 
Gražina Landsbergienė. 

Nuotrauka Jono Kuprio 

Nixonas apie Gorbačiovą 

— Laikinąją komisiją Lietu
vos piliečiu, tarnaujančių TSRS 
ginkluotosiose pajėgose, grąži
nimo klausimams spręsti suda 
ro šie deputatai: Mečys Lau 
rinkus, pirmininkas ir nariai — 
Audrius Butkevičius. Arūnas 
Degutis. Vidmantė Jasukaityte, 
Virginijus Pikturna, Jonas Ši
mėnas. 

New Yorkas . - Buvęs JAV 
prezidentas Richardas Nixonas 
žurnale „Time" išspausdintame 
straipsnyje rašo. kad M. Gorba
čiovas veda savo šalį į bedugnę, 
ir įspėja Washingtoną, kad 
stiprintų ryšius su jo varžovais. 
Gorbačiovas užtikrino jį. rašo 
Nixonas. kad dabartinis jo 
s u a r t ė j i m a s su sovietų 
reakcinionieriais esąs „laikinas 
nukryp imas" . Bet Nixonas 
pridūrė: „Visiškai akivaizdu, 
kad jis veda šalį į bedugnę. Jei 
nebus radikal ių reformų. 
Sovietų Sąjunga greitai taps 
nepatikima suklypusia imperi
ja, branduoline supervalstybe 
su Trečiojo pasaulio ekonomika, 
nesugebančia susidoroti su 
svarbesniu vaidmeniu pasaulio 
scenoje". Nixonasjau septynis 
kartus lankėsi Sovietų Sąjun
goje, bet tik šį kartą pajuto 
„tokią depresijos atmosferą, 
kokios iki šiol nebuvo patyręs". 
„Dabar ten nebėra baimės, — 
rašo jis, — bet nebėra ir vilties. 
Komunistinis režimas visiškai 
diskrediutotas. Sovietų ekono
mika žlunga". 

Pol i t inė realybė 
Nixonus , v ien in te l i s 

atsistatydinęs JAV prezidentas. 

I šdavė lietuvius 
V a r š u v a . Gegužės 6 d. Len

kijos pasienio sargybiniai su
grąžino 2 lietuvius Sovietu pa
reigūnams Legnicoje. Lietuviai 
neteisėtai peržengė Vokietijos 
sieną ir pasiprašė politinio 
pabėgėl ių teisių. Sovietų 
kareiviai vieną paleido, o kitą 
— Arūną Vasiljevą pasiuntė į 
Sovietų Sąjungą. Lietuvos Infor
macijos biurai Varšuvoje pasa
kė, jog A. Vasiljevas buvo 
pabėgęs 1989 m. iš Sovietų 
kariuomenės. Biuro vadovas 
Lenkijoje pasakė, jog šis inci
d e n t a s y ra . .nežmoniškas 
ak t a s " ir paprašė Lenkijos 
vyriausybę paaiškinti lietuvių, 
gyvenančių Lenkijoje, statusą. 
Po to Lenkijos Užsienio reikalų 
ministerija pavadino tą įvykį, 
kai sugrąžino du lietuvius, 
„neteisėtu" ir kad tai atliko 
žemo rango pareigūnai be jokio 
pasitarimo su vyresniaisiais. 
Lenkijos pabėgėlių įstaigos 
viršininkas Zbignievv Skoczylas 
pasakė, jog padarytas sprendi 
mas buvo atliktas pagal So-
vietų-lenkų susitarimą dėl 
da l in ių buvimo Lenkijoje, 
tačiau jis pažadėjo, kad to 
daugiau nebepasikartos. 

pasakė, kad Jungtine.- Valstijos 
turi tučtuojau „praeiti statyti 
ekonominius, p*litinius ir 
kultūrinius t i l tus ; naujai 
iškilusias respublis - ..Mes 
turime pripažinti realybę — 
valdžia slysta Gorbačiovui iš 
rankų" 

Apie Gorbačiovo varžovą. 
Rusijos federacijos prezidentą 
Borisą Jelciną Nixor-< pasakė: 
.Aš nemanau, kad.. AY turėtų 

kištis į Sovietų vidai^ reikalus 
ir stoti Jelcino pusėn prieš 
Gorbačiovą. Bet tuo pat metu 
galime ir turime stiprina kon
taktus su visų iygių refor
matoriais Rusijoj-- ir kitose res
publikose. Gorbačiovui tai 
nepatiks. Bet me? turime atsi
minti, kad esame jam reikalingi 
kur kas labiau neca jis mums". 

Jis pasakė, kad Jelcinas, 
priešingai negu Gorbačiovas, 
visiškai atsisakė komunistinės 
ideologijos, rerr.a privačią 
nuosavybę, pala.KO Pabaltijo 
šalių nepriklausomybę. 

Nixono nuomone Gorbačiovas 
iš pradžių pa tikė refor
mator ius , ve. au siekė 
reakcionierių pažibos, ir tokia 
jo politika liko be kio politinio 
pagrindo. 

Ir reformatoriai ir reak
cionieriai jį daba: -:altina esant 
nepatikimu, silpr. i ir neryžtin 
gu. Vienas buv«^ i sąjunginin
kas Gorbačiovą r-seniai pava
dino „žiauriu ne- .kėliu". 

Nušautas „berečių" 
viršininkas 

Ryga. - „Tasso ir „Baltfax" 
žinių agentūros ranešė, jog 
buvęs OMON vi r- inkas Latvi
jos sostinėje gegužes 4 d. Česlav 
Mlynnik buvo n -autas savo 
bute. Jis buvo v minkąs tuo 
metu, kai Rygojt- «*» nušauti 
keturi civiliai žm "ės ir du po 
licininkai. Jo OMON kareiviai 
tada dar sužeidė - ! • kitus lat
vius. Iki šiol lan nežino, kas 
Mlynnik pakeih r kas dabar 
yra .juodųjų ber ų" viršinin
ku Rygoje. Lat v i, težino, ar tas 
nužudymas turi ir oolitinių mo
tyvų. 

— Lietuvos a 
partijos pradėjo tu 
kitų valstybių p. 
cialdemokratų p 
ninkas Kazimier.-
čius turi ryšius -
kietijos sociald*': 
W. Brandt, buvu-

'-įsteigusios 
•ti ryšius su 
ijomis. So-
ijos pirmi 

Antanavičius 
vakarų Vo-
<ratų vadu 
kancleriu. 

LIETUVOJE 
— Lie tuvos radijas paskelbė 

.gegužės 10 dieną, kad Česlovas 
Stankevičius. Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos vicepirmi
ninkas, pasiuntė te legramą 
Sovietų Sąjungos rmnisteno pir
mininko pavaduotojui Vitaliui 
Dogužijevui. pareikšdamas savo 
nusivylimą, kad susitarimai, 
kurie buvo padaryti balandžio 
mėnesį tarp Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos, nevykdomi. Buvo 
sutarta, kad abi šalys susitiks 
balandžio gale ar gegužės 
pradžioje, tačiau to neįvyko. 
Stankevičius negalėjęs pasiekti 
Sovietų delegacijos narių, kad 
galėtų tęsti pradėtą ekspertinių 
grupių darbą. 

— Nepriklausomas Lietuvos 
radijas gegužes 10 d. pranešė, 
kad Estijoj buvusio jų preziden
to Konstar.t'no Pats paminklas 
vėl susprogdintas. Tas pamink
las buvo pastatytas 1939 m., bet 
Sovietai jį sunaikino 1940 m. 
rugpjūčio 11 d. Jis buvo vėl 
atstatytas 1989 m. birželio 25 d. 

— Telšiuos apiplėštas Klaipė
dos technikos mokyklos filialas. 
Iš ten kariškiai pavogė 5 
maš inas , o ..Tasso"' žinių 
agentūra tai pavadino savo tur
to susigrąžinimu. Pranešė, kad 
visoje Lietuvoje ..atsiimta'" 150 
mašinų, būsią atsiimti ir kiti 
automobiliai. 

— Marijampolėje apiplėšta 
technikos mokykla. Iš ten 
pavogta 20 ritinių ruberoido, 
linoleumo, gręžimo staklės, 
sulaužytas inventorius ir baldai. 

— Oland i jo s k a m e r i n i s 
orkestras „Naujoji Amsterdamo 
simfonjete" pirmą kartą lankėsi 
Lietuvoje ir grojo Menininkų 
rūmuose Mozato. Haydno. 
Schuberto kūrinius. 
— Lazdijų muitinėje buvo su

laikyti KGB agentūros tarnau
tojų atspausdinti Vokietijoje 
22 milijonai Lietuvos pašto 
ženklų. Tik vasario 5 d. Mask
voje Sovietų ryšiu ministerio 
pavaduotojas G Kudriavcevas 
ir Lietuvos ryšių ministerijos 
pašto departamento direktorius 
A. Mitrofanovas pasirašė susita
rimą del pašto ženklų grąžinimo 
ir platinimo. Šiuo metu pašto 
ženklus jau pripažįsta Estija, 
Latvija, Azerbaidžanas. Gudija. 
Moldova ir Rusija. 

— Tarpregionines Sovietų 
Sąjungos liaudies deputatų 
grupės sekretorius Arkadijus 
Murašovas su kitai- 8 liaudies 
deputatais lankėsi Vilniuje ir 
susipažino vietoje su Lietuvos 
dabartine situacija 

Chicago. — Toje pačioje vieto
je, kur Chicaga sutiko savo 
kareivius, sugrįžus iš Persų 
įlankos k a r o iš la isvinus 
Kuvvaito valstybę, šeštadienį 
buvo sutiktas Lietuvos Respub
likos prezidentas Vytautas 
Landsbergis. 

Midway aerouoste susirinko 
maždaug pusantro tūkstančio 
žmonių. „Sun-Times" dienraštis 
rašė, jog prez. Landsbergis at
vyko priminti Amerikai tą 
laisves kovą, kurią veda 
Lietuva ir atrodo, y r a ją 
pamiršusi . Tyliai kalbąs 
muzikologas iškilo į pasaulio 
šviesą, kai tauta paskelbė savo 
nepriklausomybės atstatymą 
praėjusiais metais, o šioje 
apylinkėje gyveną lietuviai 
amerikiečiai, kurių eama gal 
100.000, ragina Ameriką pri
pažinti Lietuvos vyriausybę 

Šeštadienį Vytautu i 
Landsbergiui buvo Loyolas 
universiteto įteiktas garbės 
daktaro laipsnis teisės srityje. 

Bažnyčioje 
Sekmadienį jis dalyvavo šv. 

Mišiose Gimimo Švč. Mergelės 
Marijos bažnyčioje, kuri 
nesutalpino visų žmonių. 
Klebonas kun. J. Kuzinskas 
pasveikino prez. Landsbergį su 
žmona Gražina, o susirinkusieji 
smarkia i paplojo. Buvo 
laikomos konceliabracinės šv. 
Mišios. Jų metu t a u t i n e s 
giesmes puikiai giedojo parapi
jos choras, kuriam dirigavo A. 
Linas. Jaunimas nešė aukas — 
didžiulj Lietuvos valstvbės 
ženklą Vytį , Lietuvos 
Konstituciją, Sibiro 
maldaknygę ir Lietuvos laukų 
Rūpintojėlį. Pamaldos buvo 
baigtos Lietuvos himnu. Čia tik 
reikėtų pastebėti, kad, kai yra 
giedamas tautos himnas, niekas 
nevaikšto, kol jis nėra baigtas 
giedoti. Organizacijų vadai šį 
kartą to nežinojo, nes liepė 
pradėti išėjimą iš bažnyčios savo 
palydovams. 

Salėje 
..Šią Motinos dieną mes taip 

pat pagerbiame savo motiną 
Lietuvą", kalbėjo Vytautas 
Landsbergis Marijos mokykloje. 
Jo kalba buvo keletą kartų per
trauka gausiais plojimais ir at
sistojimais. Jis įspėjo, kad didėja 
pavojus iš Sovietų kariuomenės 
pusės, bet kar tu pasakė, kad 
diplomatinių ryšių perspekty
vos su Amerika didėja. Jis 
priminė ir ta i . kad kartais 
Vakarai kaltina Lietuvą, kad ji 
nedarant i kompromisų su 
Sovietais, bet koks gali būti 
kompromisas su okupantu. 
Lapkričio mėnesį Lie tuva 
turėtų turėti savo pasus ir kiek
vienas gyventojas turės pasi
rinkti, ar jis nori būti Lietuvos 

ar Sovietų piliečiu. Jis taip pat 
norėtų ta ikos su t a r t i e s su 
Sovietų Sąjunga. Dabart ine 
padėt is , kai Lietuvoje y ra 
Sovietų kariuomenė, neleidžia 
turėti normalių ryšių su Sovie
tų sąjunga. 

..Sun-Times"' korespondentas 
cituoja Viktoro Kučo, Indrės 
Tijūnelienes, Roberto Vito ir 
Rimos Povilaitytės pasisaky
mus. 

..Chicago Tribūne" dienraštis 
taip pat plačiai aprašė preziden
to V. Landsberg io vizitą, 
primindamas, kad jis neprašo 
100.000 kareivių ar helikop
terių, bet tik politinio pripa
žinimo Daugelis žmonių šluostė 
ašras. nes šis prezidento vizitas 
priminė seniai paliktą kraštą; 
jie džiaugėsi, galėdami matyti 
Lietuvos prezidentą. Dienraštis 
dar rašo. kad jis padėjo vainiką 
prie kryžiaus po pamaldų ir tarė 
ir čia žodį. Savo aprašymą 
baigia Landsbergio prašymu 
kontaktuoti savo kongresme-
nus. jog išleistų įstatymą, kad 
būtų p r ipaž in t a L ie tuvos 
politinė nepriklausomybė. Tai 
porėtų įr Latvijai su Estija. 

Vytautas Pakalniškis 

yra naujasis Lietuvos ministerio pir 
mininko pavaduotojas Už j j balsavo 
85 deputatai, ne vienas prieš ir du 
susilaikė. 

Gorbačiovas l aba i 
pasikeitė 

Bona. vasario 12 d. (PAP-
EI.T.V — Organizuodamas savo 
referendumą. Gorbačiovas tikisi 
išsaugoti Sovietų Sąjungoje 
seniai atgyvenusią centrali
zuotą sistemą. Gorbačiovas 
tragiškai pasikeitė, ir tai verčia 
apgailestauti. Iš pradžių jis buvo 
nuoširdžiai pasiryžęs reformuoti 
ir l ibera l izuot i sov ie t inę 
sistemą, bet kai 1989 metų 
pabaigoje tapo akivaizdu, kad to 
nepakanka, jis emė artėti prie 
autoritarinių diktatorinių jėgų. 
pareiškė antradienį interviu 
laikraščiui . .Bonner Rund-
schay" ž inomas vokiečių 
sovietologas profesor ius 
Volfgangas Leonhardas . — 
knygos ..Revoliucija ryja savo 
vaikus" autorius. Joje pasako
ja apie savo jaunystę, kai jis 
buvo komunistų veikėjas Vo
kietijoje, o po to - Maskvoje. 

Leonhardo nuomone. Vakarai 
privalo kuo g r i ežč iaus ia i 
pareikalauti, kad Maskva nu
t rauktų spaudimą respubli
koms, kurios nori būti nepri
klausomos nuo SSSR. Jie taip 
pat turi kol kas neteikti sovietų 
vadovybei milijardinių kreditų, 
nes jie tik stabilizuotų griežtą 
kursą. Tuo tarpu niekas netruk
do teikti pagalbą gyventojams 
maisto produktais. 

Leonhardas mano. kad Vaka
rai turi atsikratyti iliuzijų dėl 
Gorbačiovo Jie turi pagaliau 
suvokti, kad Gorbačiovas iš re-
foramatoriaus virto žmogumi, 
stabdančiu reformas. Iš šio fakto 
reikia tučtuojau padaryti išva
das, ragina vokiečių sovie
tologas Vakarų šalių vadovus. 

KALENDORIUS 

Gegužės 14 d : Motiejus apaš
ta las . Bonifacas. G i n t a r a s . 
Milda 

Gegužės 15 d.: Sofija. Izido
rius. Algedas. Jaunutė 

OKAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:33. leidžiasi 8:01. 
Temperatūra dieną 84 L, 

naktj 62 1. 
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JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

NEŽUDYKIME KEPENŲ! 

„ultra sound" ir „CAT-scans". 
Tokie tyrimai parodo kepenų 
vidų. 4. Kartais duriama adata 
į kepenis (needle biopsy) 
sužinoti gyvų kepenų sudėtį, 
mikroskopu tiriant jų gabalėlį. 

Kepenų ir žmogaus gyvybė 
priklauso nuo to. kaip žmogus 
savo gyvenimą tvarko . J e i 
žmogus nekenkia kepenims, jos 
pasitarnauja žmogui. Štai kaip 
žmogus gali pakenkti kepenims. 

K l a u s i m a s . Mano vyras 
beg i r t audamas ėmė gelsti . 
I š s igandau pamačius i jo 
pageltusias akis, nors jis morkų 
nevalgo. Priverčiau jį su ma
nimi (vienas neina t nueiti pas 
gydytoją. Tas rado. kad jo 
kepenys dėl degtines susirgo ir 
dėl to jis pagelto. Gydytojas 
pasakė, kad tai rimta, net mir
tina kepenų liga —jų sukietėji-
mas — cirozė. Griežtai patarė 
daugiau nė lašo svaigalų neger
ti per visą gyvenimą Prirašė 
vitaminų ir nurodė lengvą. 
daugmoje vaisių-daržovių 
maistą. Man tai buvo didelis 
smūgis. Nors su vyru barda-
vomės. bet man reikia su juo 
gyventi. Aš nedaug apie tas 
kepenis išmanau. Gal daktaras 
galėsite nedelsdamas daugiau 
apie kepenų svarbą parašyti. 
Manau, tai bus naudinga ir ki
tiems, nes girtuoklių mūsiš
kiuose nestinga. 

tokio chmikalo žmogus iki mir
ties nukraujuotų. 

7. Kepenys prašalina įkvėptus 
chemikalus, dūmus, ore esamus 
nuodus bei mašinų išpučiamus 

nuodus. Be kepenų veikimo 
žmogus apsinuodytų užterštu 
oru. 

8. Kepenys sukrauna savyje 
energiją (panašiai kaip baterija 
ar akumuliatorius) cukraus 
(angliavandenių, glukozės) bei 
riebalų pavidale, kol jie tampa 
kūnui reikalingi. Jei kepenys 
taip energijos nesandėliuotų, 
cukrus kraujuje persikrautų ir 
žmogus ko moję-netekęs sąmo
nės numirtų. 

1. Neprigirdykime kepenų 
vynu. alkoholiu ar alumi. Dau
giau kaip vienas ar du stikle
liai per dieną gali kepenis ap
gadinti, jose sukelti randus. O 
ką bekalbėti apie mūsų baruose 
ir renginiuose kepenų sirgdi-
nimą ir lietuvio savęs lėtą ma
rinimą? 

A t s a k y m a s . Kepenys — tai 
didžiausias gyvas fabrikas ant 
šios žemės. Štai kodėl. 

1. Jos savyje sandėliuoja 
geležį ir v i t aminus su 
mineralais. Kai reikia, kūnas 
juos ima iš kepenų. Jei kepenys 
to nedarytų, žmogus negalėtų 
savų pareigų atlikti. 

2. Kepenys gamina kraują dar 
prieš žmogui gimstant. Be 
kepenų nebūtų nė žmogaus. 

3. Kepenys sunaikina nuodin 
gus chemika lus , kur iuos 
žmogus teikia kūnui, naudo
damas alkoholį, alų, vyną ir 

9. Kepenys žmogaus suval
gytus proteinus (mėsas, kiau
šinio baltymą) paverčia ami
no rūgštimis. Iš jų jos sudaro 
reikiamus junginius kūnui. Be 
tokio kepenų veikimo žmogus 
apsinuodytų amino rūgštimis. 

10. Kepenys gamina naujus 
baltymus, kurie reikalingi kūno 
sveikatos palaikymui ir augi
mui. Be jų žmogus nesivystytų 
prideramai. 

11. Kepenys naikina ar silp
nina slogos, influenzos virusus 
ir kitokių ligų pradus. Jei 
kepenys to nedarytų, žmogus 
užsikrėstų kiekvienu apie jį 
besirandančiu nenaudėliu. 

va i s tus , kur iuos gydytojas 
prirašo ar pats žmogus be recep
to iš va is t inės nus iperka . 
Kepenys taip pat naikina kūne 
atsiradusius narkotikus. Jei 
kepenys tų nuodų nenaikintų, 
žmogus labai greitai pats save 
nunuodytų. Tačiau per ilgesnį 
la iką kepenys nea t s i l a iko 
nuodams, ir alkoholikas gauna 
mirtiną kepenų surandėjimą — 
cirozę. 

4. Kepenys gamina tulžį, kuri 
būtina maisto, ypač riebalų virš
kinimui. Be kepenų žmogus 
sunyktų į nieką 

5. Kepenys padeda kūnui gin
tis nuo užkrėtalų. Ta kūno kova 
su jais eina visą laiką. Be 
kepenų žmogus sukniubtų prieš 
kiekvieną infekciją. Žmogus 
ryte neatsikeltų iš lovos, jei 
kepenys nuolat nesidarbuotų. 

6. Kepenys gamina krešėjimą 
paska t inanč ius chemikalus 
Todėl sustoja kraujavimas susi
žeidus ar skutantis jsipiovus Be 

2. Atsargumas būtinas, nau
dojant vaistus. Visi vaistai y r a 
chemikalai, ir kai juos maišai, 
nepasitaręs su gydytoju, gali 
susilaukti kepenų apnuodijimo. 
Kepenys lengvai randėja. Tie 
randai — cirozė (cirrhosis) lie
ka visam amžiui. 

Žinoma, vaistai kar ta is y r a 
būtini, kaip dabart iniam prezi
dentui duodami, ar žmogui kojų 
nepanešančiam dėl sklerozės, a r 
širdžiai bei smegenimis dėl jos 
sunegalavus toks cinko sulfatas 
po 200 mg. tabletėse kasdien 
yra žmogaus gelbėjimas iš di-
dios nelaimės, nors j ie gali ir 
neigiamai paveikti. 

Tik nereikalingų vaistų ėmi
mas yra blogas įprotis ir jo atsi
kratyti turime kiekvienas, nes 
visi va is ta i gali p a k e n k t i 
kepenims. Tačiau jie vartojami, 
norint išvengti didesnio blogio. 

3. Atsargiai elkimės su purš-
kala is (aerosol sp rays ) . 
Žinokime, kad kepenys tu r i 
panaikinti ir įkvėptus nuodus. 
Kai purški kambarį J į valyda
mas, žiūrėk, kad būtų pakanka
mas vėdinimas ar dėvėk maskę. 
Žiūrėk, ką kvėpuoji, purkšda
mas dažus, naikindamas vaba
lus ar žmogui pavojingus ir au
galams kenksmingus grybelius 
(fungus) bei kitus chemikalus. 

4. Žiūrėk, kas nusėda an t 
odos. kai purški vabzdžiams 
naikinti chemikalus an t medžių 
bei krūmų. Tie chemikalai gali 
ne tik vabzdžius sunaikinti, bet 
susigėrę per odą, jie gali sužaloti 
ir kepenų celes. Todėl apsimauk 
pirštinėmis, visada dėvėk ilgas 
rankoves, skrybėlę ir maskę, 
kai ore yra vabzdžius naikinan
tys purškalai. 

5. Nesibučiuok su nė vienu, 
nes nežinai, kuris tu r i kepenų 
ligą—hepatitą. Taip pat neturėk 

Perspėjimas išmintingam 
m ū s i š k i u i : Perkrovimas 
kepenų vaistais, svaigalais bei 
kitokiais niekais gali jas su
naikinti. Atsiminkime kiek
vienas, kad kepenys nesiskun
džia. Jos neduos jokio ženklo, 
kad žmogus jas naikina tol. kol 
mirtinai bus sužalotos. Tada ir 
žmogui bus neišvengiamas 
galas. 

Kaip gydytojas tvarko 
kepenis 

Kai ligonis aplanko gydytoją 
dėl kepenų negalės, gydytojas 
padaro šiuos tyrimus: 1. Tiria 
ligonio kraują. 2. Tina kepenis: 
jei jos minkštos ir lygios-gerai; 
jei jos kietos ir gužuotos — gali 
būti blogai. 3 įtarus kepenų 
negerovę, kepenys tiriamos 

Dr. H i r o k a z u N a i to su s a v o j a u n a š e i m a p r i e š d e š i m t m e t ų Y o k o h a m a . 

J a p o n i j o j e . 

IR KUR MES NETURIME 
DRAUGŲ! 

Šių metų gegužės 9 dieną 
L i e tuv ių Bendruomenės 
„Dovana Lietuvai" fondui buvo 
perduotas 1,000 dol. čekis iš Ja
ponijos nuo dar vieno Lietuvos 

6. Nevalgy* daug riebaus 
m a i s t o . Kepenys pačios 

pagamina kūnui reikiamą kiekį 
cholesterolio. Kai žmogus valgo 
daug riebaus maisto, j i s verčia 
kepenis gaminti cholesterolio 
perviršį. Už tai duok kepenims 
poilsio. Valgy*, mišrų, neriebų, 
maistingą valgį. Kai t a ip 

draugo dr. Hirokazu Naito. 
Kai mes patys aukojame savo 

lietuviškoms organizacijoms, tai 
rodosi taip ir reikia, duodame 
savam, mums svarbiam reika
lui ir nelaukiam ypatingo pri
pažinimo ar padėkos. Bet kai 
netikėtai mums ateina drau 
giškumas ir parama iš tolimo 
k ra š to , iš n ieku neįsipa
reigojusio asmens, pajuntame 
jam didelį dėkingumą ir norime 
žinoti, kas jis toks ir kas jį 
paskatino susidomėti mūsų 
mažute tauta ir jos vargais. 

Bus virš trisdešimt metų, kai 
jaunas, mandagus gydytojas 
Nai to pradėjo chirurgi jos 
rez identūrą Nor thwes te rn 
universiteto medicinos mokyk
loje Chicagoje. Neurochirurgi
jos studijas tęsė, vadovau
jamas pagarsėjusio amerikiečių 
specialisto Northvrestern uni
versiteto chirurgijos depar-elgsies, kepenys atsilygins rei 

kiama cholesterolio gamyba. tamento viršininko Loyal Davis 
Pu lk in inkas Davis antrojo Visi mes lietuviai. įsidėmė 

kime čia paduotą nedicinišką 
(schematiškai iliustruotą) tiesą 
apie kepenis ir, išmintingumo 
talkinami, nuo dabar saugo
kime tą gyvybinį organą ir 
padėkime kitiems jį sveiku 
laikyti. 

Dabar yra žinoma daugiau 
negu š imtas kepenų ligų. 
Kasmet jomis suserga 25 mili
jonai amerikiečių. Ir mūsiškiai 
mažai kuo skiriasi nuo jų. Tik 
nedaugeliui kepenų ligų yra 
veiksmingų vaistų. 

Daugelis kepenų negalių 
medicinai dar vis yra paslaptis. 
Tyrimai tęsiami. O ką lietuvis 
gal i savo kepen ims gero 
padaryti? Svarbiausia — kepe
nis apsaugoti nuo susirgimo, 
būtent: nenuodyti jų alkoholiu, 
kuris dabar ir mūsiškių kepenis 
stipriai žaloja. 

Graudu dabar žiūrėti į jaunus, 
gabius, profesionalus lietuvius 

intymaus santykio su kitais, nes 
nežinai, ar jie sveiki. Senoviš
kas bučiavimasis buvo vietoje 
tais laikais, kai niekas tokiomis 
ligomis nesirgo, kokiomis dabar 
dažnas negaluoja. 

Hepatito virusai laikosi kūno 
skysčiuose, kraujuje. seilėse, 
vyro sėkloje ir pan. Dažnai 
kepenys sunaikina virusus, bet 
ka r t a i s he pa t i t o v i rusa i 
susirgdina kepenis. Kai žmogus 
užsikrečia hepatito virusais, nu 
kenčia ne tik kepenys, ir pats 
žmogus labai suserga, kartais 
net mirtinai. 

pasaulinio karo metu, kaipo 
vyriausias ,.Europos teatro" 
neurochirurgas, lankėsi Sovietų 
Sąjungoj ir buvo vienas iš 
pirmųjų, deja, retų amerikiečių 
kurie permatė stalininės dik
tatūros veidą ir jau tada griežtai 
smerkė Baltų respublikų netei
sėtą okupaciją. 

Daktaro Davis imlus mokinys 
Hirokazu Naito atkreipė dėmesį 
į lietuvių tautos nelaimingą 
dalią ir jos žmonių kentėjimus. 
Vėliau, specializavęsis Vokieti
joj ir sugrįžęs į Japoniją kaip 
praktikuojantis neurochirurgas. 
jis parūpino keliems sunkiems 
ligoniams Lietuvoje gyvybiškai 
reikal ingų b rang ių vaistų, 
kurių čia Amerikoje dar nebu
vo galima gauti, atsisakydamas 
už juos priimti bet kokį atly
ginimą. 

Dabar Yokohamos universi-
degtine žalojančius savo kepenis teto medicinos mokyklos dės-
įr dar energijos pilnus amžiams tytojas, neurologijos ir neuro-
jaunas akis užmerkiančius, chirurgijos profesorius, j i s 
Tokios nelaimės pradžia yra domisi lietuvių tautos taikingu 
baro laikymas mūsų rengi- i r kantriu siekimu nepriklau-
niuose Vyresniems galimas, tai somybės. Gailėdamasis, kad jo 
kodėl negalima mažesniems, krašto informacijos įstaigos 

neparodė daugiau dėmesio 
Lietuvos bylai, Hirokazu Naito 
paskyrė savo asmenišką 
dovaną, kad būtų panaudota 
Lietuvos žmonių labui. 

Tai iš tikrųjų jaudinantis 
pavyzdys l i e tuv ių tautos 
draugų, kurių mums nereikėjo 
ieškoti, nei stengtis įtikinti, jie 
patys sau ty l ia i stebėjo, 
klausėsi, užjautė ir nepamiršo 
— atėjo su konkrečia pagalba ir 
simpatijos žodžiais. Jie džiugina 
mūsų širdis, skatina viltį, ir 
lengvina mūsų brolių dalią 
Lietuvoje. Profesoriui Hirokazu 
Naito priklauso visų lietuvių 
nuoširdi padėka. Arigato gožai-
masu! 

Arigato gozaimasu reiškia — 

Taip ir slystamą pakalnėn, nu
sižiūrėjus į svyruojančiuosius. 

Kada mes įsigysime bent dale
lę išmintingumo ir imsime links
mai , sveikai , k u l t ū r i n g a i , 
žmoniškai, natūraliai — tikrai 
a lvudiškai bendrau t i t i ek 
svetainėse, tiek namuose, ap
sieidami be svaigalų ir be 
rūkalų, kaip Alvudas kad apsi
eina ir gerus darbus kitų naudai 
taip gausiai dirbti pajėgia. 

Dabar jau pats laikas visiems 
liautis degtine kepenis žudyti 
ir del to patiems žūti prieš laiką. 
Juk mūsų tik saujelė: vis tie 
patys asmenys veža lietuviškos 
kultūros vežimą. Bet ar ilgai' 
Mums reikia didesnio blaivaus 
ir darbš taus p r i e a u g l i o . 
Renkime ji savu pavyzdžiu: ap- labai ačiū' 
sieidar.ii be barų! 
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Tironas pastoviai isšaukinėja 
vienur ar kitur karą, kad jo pa
valdiniams reiktų s t ipraus 
vado. 

Sokratai 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete' 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
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Rez. (703)246-00*7: arca (708)246-6581 

OR. E. DECKYS 
GYDvTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE -- NERVŲ IR 

EMOCINES L IGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitar.mą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
v^.ancos Dagai s^s įtarimą 
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DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAiZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ !R KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Laisvė ir te isybė — ta i 
visuomenės šulai. 

H. Ihsen 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKiŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. - (1-312) 337-1285 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marq;jette Medica! Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

r e i M-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 PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave.. Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagai susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir Kraujo ligcs 
Nechirurgims išsiplėtusių ver.'j 

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

Valandos pagal susitarimą 
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Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd.. Hlckory Hllle, IL 
1 myha : vakarus r>uO Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S* . Chicago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

9525 S 79tf Ave H;c»0'y HiBs. iL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai paq.v su 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kaloa lietuviškai) 

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

Tel. (1-312) 737-5149 
Vai pagai susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts M Ketv vai 3-6 * v 

Tel. (708) 448-1777 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

Kasd.en 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Sešt 12 IK: 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave.. Sulte 324 ir 
S63S S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

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

Valandcs oagai susita-imą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 S t . 
Oak L * w n , IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tol . 708 636 -3113 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Tel 708-531-1113 
Valandos sagai susitarimą 

DR. S. LAI 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 Vv 71 st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr r 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

T. Lapis 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv i?<t 

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

Keb. tel. (1-312) 471-3300: 
Rez. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES l IGOS 

7722 S Kedzie Ave.. 
Chicago III. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

"ROS'ATOS CHIRunGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai a-itr i-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Sešt pagal susitarimą 

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Sp°' aiybe Griaus ligų gydytojas 

Kaibarne lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. <pne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
GooH Samarltan Medlcal Center 

Nepervllle Campus 
1021 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Napervllle IL 80563 
Tel 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 386-3166: 
Narnų (708) 381-3772 

OR. PETRAS ŽLIOBA 
' iYDYro jAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Street 
Vai pirm antr . k«tv ir penkt 3-6 

^eštad'eniais pagal susitarimą 

> 



Ir atkelkim vartelius, 

PAVAISINKIM 
SVETELIUS 

Lietuvos kaime iškilmin
gesnėmis progomis ir belau
kiant svečių, iššluodavo aslą ir 
taką ir smėliu išbarstydavo. 
Vartus ir prieangį apipindavo 
vainikais arba žalumynais 
iškaišydavo. Š iaurės rytų 
Lietuvoje, biržėnai pripildavo 
alaus ąsočius ir, šluostydami 
nuo ūsų putą, užtraukdavo: 
..Gardus alutis padarytas, mieli 
kaimynėliai suprašyti..." 

Mes alaus nedarėme, gal ir 
aslos šluoti nereikėjo. Tačiau 
mielus kaimynėlius sukvietėme 
iš visų keturių pasaulio vėjų. 
Visi keliai į Chicagą veda ir visi 
jais važiuoja. Į Muzikos šventę 
privažiuos, prigužės iš visų 
pašalių. Ir dėlto stebėtis ne
tenka, kadangi šventė neeilinė. 
Tiek daug renginių, kad net 
galva svaigsta. Bus visiems, 
pagal kiekvieno skonį. 

Didžiausi ir svarbiausi ren
giniai tai, žinoma, operos „I 
Lituani" pastatymai ir Dainų 
šventė. Opera statoma išeivijos 
ir tautos kamieno bendromis jė
gomis. Chicagos Lietuvių opera 
į talką pasikvietė Lietuvos 
Respublikos operos ir baleto 
teatrą . Tėvynainiai mielai 
sutiko. Po vieno kito abipusio 
vizito ir gal nesuskaitomų tele
foninių pasikalbėjimų buvo 
-sudarytas bendras planas . 
Tokiu būdu galėsime girdėti ge
riausius Lietuvos operos solis
tus, pasidžiaugti baletu ir pasi
grožėti dekoracijomis ir rūbais, 
kurie atvežti iš Vilniaus. Taip 
pat pasiklausyti Lietuvos operos 
simfoninio orkestro bei dalies 
choristų. Tai pirmas toks atvejis 
išeivijos istorijoje. Ir bendrai, 
pasaulio operų istorija panašios 
kombinacijos gal nežino. Mes ir 
visa išeivija sveikiname tėvyn
ainius menininkus pas mus 
atvykusius! 

Turėsime progos pasidžiaugti 
ne tik mūsų operos menininkų 
laimėjimais, bet ir dalyvauti 
Dainų šventėje. Septintoji 
Dainų šventė yra jungtinis JAV 
ir Kanados Lietuvių bend
ruomenių renginys. Dainų šven
tės tai nėra koncertas, kur būtų 
galima ieškoti ir tikėtis aukšto 
meninio lygio. Ne. Dainų 
šventės tai yra tautinė de
monstracija — tautiniai „at
laidai", į kuriuos suvažiuojama 
save parodyti, save pamatyti ir 
t au t in i a i a t s igau t i . Ypač 
gyvenantiems mažesnėse kolo
nijose svarbu pabendrauti ir 
dideliame būryje pabūti. Kad 
nesijaustų visą laiką, kaip 
skiedrelė plaukiojanti sve
timųjų vandenyne, neturinti už 
ko užsikabinti. Į šią švente atva
žiuojantieji iš tolimesnių vie
tovių turės progos ir operoje 
dalyvauti. I šią šventę at
važiuoja chorai iš Kanados ir iš 
plačiosios Amerikos, taip pat 
dalyvaus ir Chicagos apylinkių 
tautiniu šokių grupės (192 
šokėjai). Iš viso šventėje bus 
apie 1300 dalyvių, įskaitant or
kestrą. Taigi matome, kad čia 
yra didžiulis renginys. Toks 
renginys pareikalauja ir didelio 
organizacinio štabo, daug rankų 
i jį įjungti reikia Taip pat toks 
renginys yra ir išlaidus, jau 
žinome, kad reprezentacija 
kainuoja. Rengėjai pasitiki 
lietuviška visuomene, nes ji jų 
niekuomet dar neapvylė. Lietu
vis visuomet daina mylėjo ir jai 
daug dėmesio skyrė. 

Visos šventės pareikalauja 
daug darbo ir kantrybės, ši 
šventė beveik dvigubai tiek pa
reikalauja. O todėl, kad ji buvo 
numatyta rengti praėjusiais 
metais Chorai repetavo, komi 

SOVIETAI ŽENGIA Į PRARAJĄ 

sijos ir komitetai dirbo, tačiau, 
darbą įpusėjus, teko ją atšaukti. 
Kadangi mūsų jaunimas beveik 
masiniai pasinešė vykti į Lietu
vą ir dalyvauti Dainų — šokių 
šventėje. Tautinis atgimimas 
uždegė ir mūsų jaunimą, tad ne
gi jį stabdysi. 

Dabar rengėjų darbas jau be
veik atliktas, tolimesnė eiga ir 
šventės pasisekimas yra mūsų 
visuomenės rankose, kiek ma
siniai ji renginiuose dalyvaus. O 
dalyvauti visiems reikėtų. Para
frazuojant Vladą Jakubėną: 
„Jei nors ir didesnio masto 
dainų šventėje atliekamos vien 
visiems žinomos, nuolat gir
dimos populiarios dainelės, jų 
galima klausytis ar ir nesiklau
syti; vien buv imu tokioje 
šventėje tautinė pareiga bus 
atlikta". 

Taigi, kaip matome, svarbiau
sia yra dalyvauti. O iš to išeitų, 
net jeigu dainų ir technikiniu 
atžvilgiu turėtumėme aukščiau
sio lygio šventę, tačiau jeigu 
amfiteatras bus pustuštis — tai 
šventė bus nepavykusi. Reiškia, 
pasisekimo raktas yra visuo
menės rankose. Dabar t in iu 
metu, kuomet Vilniuje ir kitose 
vietovėse su dainomis prieš 
tankus stovi, mes turėtumėme 
visi šventėje dalyvauti ir susi
imti r ankomis . S u s i i m t i 
rankomis ir užmiršti visus er
zelius. Turime pakilti kar tu su 
atbundančia tauta. Tegul ši 
šventė mus uždega vieningam 
tikslui. Jeigu po šios šventės ir 
vėl po savo sąšlavynus kaps-
tysimės, tai irgi šventė nebus 
pilnai pavykusi. Jau buvo minė
ta, kad tokios šventės yra mūsų 
tautiniai „atlaidai". 

* * * 

Tad iš jų mes turime išeiti 
apsivalę ir dvasiniai sustiprėję. 
O tėvyna in ia i , ku r i e šioje 
šventėje dalyvaus, tegul par
veža žinią, kad išeivija yra vie
ninga. Bent vienu klausimu 
vieninga, tai Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo. Dau
gelis tik ta viltimi ir tegyveno, 
kad išvystų trispalvę virš Gedi
mino kalno. Bent iš dalies t a jų 
viltis jau išsipildė. 

Si Dainų šventė yra pirmoji, 
kurioje dalyvaus ir atstovai iš 
tėvynės, šįkart jau ne Maskvos 
arba saugumo atsiųsti. Ofi
cialiai šventė bus pradėta su 
religiniu koncertu, kuris įvyks 
gegužės 15 d. 7:30 v.v. Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje Brighton Parke. Su 
šiuo koncertu bus prisiminti di
dieji lietuvių tautos trėmimai, 
kurie buvo vykdomi pr ieš 
penkiasdešimtį metų. Šiame 
koncerte ir paminėjime daly
vaus Lietuvos prez. Vyt. Lands
bergis su žmona. 

Būtų net nepatogu nepaminė
ti Poezijos dienų, kurios tradi
ciškai beveik tuo pačiu metu 
kasmet yra rengiamos Jaunimo 
centre. Šių metų šventė yra 
skirta „žemininkams" ir jų 
kūrybai. 

Taip pat ir Kultūros premijų 
šventė, kuri, jeigu nebūtų kitų 
renginių, jau savaime būtų 
mūsų dėmesio centre. Šiuo 
renginiu yra pagerbiami mūsų 
kūrėjai ir kultūrininkai, kurie 
šiaip gal retai patenka į rampos 
šviesą, tad ši šventė yra j iems 
paskirta. 

Muzikos šventė yra sudaryta 
iš daugelio renginių ir visi lauks 
lietuviškos visuomenės. Tad 
užpildykime sales ir galerijas, 
kad ši šventė būtų sėkminga, 
kad į istoriją įeitų kaip didysis 
išeivijos kultūrinis renginys. 

J . Ž. 

Kaip 
Michailo Gorbačiovo per

tvarka ir viešumas padarė jį 
populiariu visame pasaulyje, tik 
ne Sovietų Sąjungoje, kurioje 
gyventojai kenčia didelius kas
d ien in io var toj imo prekių 
t rūkumus. Žurnalistai, ieško
dami sensaci jų , s tengias i 
atidengti visas smulkmenas, 
kokiu būdu Privolnoje apylin
kės vaikinas, buvęs traktorių 
mechanizatorius, pasiekęs aukš
č iaus ios valdžios v i r šūnes 
Sovietų Sąjungoje ir kaip jis 
dabar gyvena. Žurnalistai priė
jo išvadą, kad Gorbačiovo 
gyvenime didelės įtakos turėjo 
jo žmona Raiša, marksizmo dės
tytoja, specialistė. Michailas be 
jos pagalbos nebūtų pasiekęs 
tokių karjeros aukštumų, nors 
ji kul tūr iniuose ir intelek
tualiniuose sluoksniuose laiko
ma tikra snobe. 

ilgai išsilaikys Gorbačiovas 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Tęsia t a ryb in ių valdovų 
t rad ic i jas 

Gorbačiovo šeima tęsia kitų 
tarybinių valdovų įsisavintas 
tradicijas. Jie gyvena viloje, 
esančioje apie 30 kilometrų nuo 
Maskvos ir pasiekiamoj Rublio-
vo plentu. Gorbačiovą visuomet 
lydi saugumo tarnybos vyrai. 
Nei Gorbačiovui, nei jo žmonai 
Raišai neleidžiama patiems 
vairuoti automobilį. Vila apt
verta labai aukšta tvora, o jos 
viršuje yra s t ipr ios srovės 
elektros vielos. Nuo namo iki 
tvoros yra elektrinė signaliza
cija, kuriai įsijungus, tuojau at 
siranda operatyvinė grupė su 
šunimis. Vilos teritorijoje yra 
gražiai su tvarkytos alėios. 
gėlynai, vaisių sodas. Prie na
mo yra plaukiojimo baseinas 
ir sauna. 

Tos vilos statyba kainavo 6 
milijonus rublių. Pastate yra 20 
k a m b a r i ų . V i l a pr ik lauso 
valstybei. Jos patarnautojai — 
virėjai, sodininkas, skalbėjos 
yra kariuomenės etatuose ir 
tur i karinius laipsnius. Ko
mendan tas sk i r iamas KGB 
9-sios valdybos. Prieš priimant 
į darbą, kiekvieno kandidato 
asmenybė yra nuodugniai tikri
nama. Priimtas tarnautojas turi 
įsipareigoti nieko nekalbėti, net 
ir iš darbo pasitraukęs. 

Žurnalistai domėjosi ar Gor
bačiovas turi kokį nors karinį 
laipsnį. Nus ta t ė , kad turi 
pulkininko laipsnį, bet kokiame 
dalinyje išsitarnavo laipsnį, liko 
neaišku. 

Gorbačiovams nereikia speci
alių parduotuvių, kaip kitiems 

aukštiems partijos ir adminis
tracijos pareigūnams, nes mais
tą jiems parūpiną valstybė, 
tikriau sakant, specialios tarny
bos. Raiša pati sudaro valgių 
sąrašą (meniu), bet jį turi patvir
tinti specialus dietologas. Jai 
neleidžia pačiai valgių gaminti, 
galbūt prisibįjant. kad nebūtų 
nunuodytas vyras. Pagamintą 
virtuvėje valgį pirmiausia ra
gauja saugumo valdininkas, 
tam tikslui čia prikomandiruo
tas. Net apsilankęs pas savo mo
tiną Gorbačiovas neturi teisės 
valgyti jos paruoštų patiekalų. 
Pavalgius tie patys patarnaui^jc*. 
kurie atneša valgius, išneša ir 
jų likučius su indais. Saugumie
čiai s tebi ir kaip nešami 
pa t i eka la i iš virtuvės į 
valgomąjį, kad nebūtų įdėta į 
maistą nuodų. 

Gorbačiovo žentas yra klini
kinės chirurgijos katedros 
docentas. Savo dukterį Iriną su 
vyru Anatolijum Gorbačiovai 
kartais nusiveža i Krymą, kur 
jie turi specialias vilas. Žinoma, 
padeda jiems ir materialiai. Bet 
galbūt didžiausia kompensacija 
— pasitenkinimas, kad jų tėvas 
ir uošvis yra Didžiosios Tėvynės 
valdovas, primenantis carų 
didybę. 

P r o g r a m a krizei nugalėti 
Kai žmogus šitaip įpratęs 

gyventi, jam sunku atsisakyti 
valdžios ir jo gyvenimą 
supančių patogumu Nors strei
kuojantieji angliakasiai ir 
demonst ran ta i re ikalavo 
Gorbačiovą ir jo vyriausybę dėl 
nesugebėjimo tvarkyti krašto 
reikalų atsistatydinti, bet jis 
įsikibęs laikosi savo kėdės, nors 
kritikuojamas žada atsistatyti. 

Neseniai Viačislovas Daščise-
vas, vienas iš buvusių preziden
to Grobačiovo užsienio politikos 
pa tarė jų , kalbėdamas per 
radiją, įspėjo, kad Sovietų 
Sąjunga pateko i kritišką būklę 
ir kad prezidentas Gorbačiovas 
turės sceną apleisti: pirmiausia 
kaip komunistu partijos pir
masis generalinis sekretorius, o 
vėliau ir kaip Sąjungos prezi
dentas. Savo kalboje jis atkreipė 
vakariečių dėmesį nederinti 
savo politikos, atsižvelgiant į 
asmenis (šiuo atveju, Gorba
čiovą). 

M. Gorbačiovas, gelbėdamas 
save ir susidariusią padėtį, 
paskelbė programą nugalėti 
krizei. Nors šios programos 
nuostatai yra triežti. bet šios 
priemonės ligi šiol nė kiek ne

padėjo sukontroliuoti pašlijusią 
padėtį. Gorbačiovo paskelbta 
programa draudžiami streikai 
iki ateinančių metų. Laisvos 
rinkos programa turėtų būti 
įvesta iki 1992 m. spalio 1 d. 
Valstybinė nuosavybė turėtų 
būti p r iva t i zuo ta , užsienio 
prekyba decentralizuota. Rublis 
numatyta paversti konvertuo
jama pasaulio rinkoje valiuta. 
Užsimota 15 procentų sumažin
ti užsienio importą. Nutarta pri
silaikyti griežtumo ir taupumo 
sudarant valstybės biudežtą ir 
suspenduoti naujus investicijų 
projektus, taip pat respublikų 
įstatymus, jei jie prieštarauja 
centrinės valdžios potvarkiams. 
Sulaikomas finansavimas res
publikų, kurios nesiskaito su 
centro nurodymais . Centro 
bankui suteikiama daugiau tei
sių negu respublikų bankams. 

Dėl nesėkmių ka l t inamos 
respubl ikos 

V. K u č e r e n k o , Sovietų 
Sąjungos planavimo, biudžeto ir 
finansų komisijos pirmininkas, 
savo raporte Aukščiausiajai ta
rybai pranešė, kad per šių me
tų pirmuosius tris mėnesius yra 
trūkumas 35 bil. rublių. Jis dau
giausia kalt ino respublikas, 
kurios siekia atsipalaiduoti nuo 
Maskvos. Kai kurios iš jų 
sumažino savo įnašus į sąjun 
ginį biudžetą, o kitos, kaip 
Lietuva ir Gruzija, paskelbusios 
savo neDriklausomybę. visiškai 
atsisako mokėti. Jei dalykai 
taip vyks ir toliau, įspėjo Ku 
čerenko, metų gale biudže 
tas bus su 123 bil. rublių defi
cito. 

Nežiūrint centro nuostatų, 
draudžiančių streikus, prie 
s t re ikuojančių angl iakas ių 
prisideda metalurgijos pramo
nės darbininkai. Uralo srityje 
s t re ikuojančių da rb in inkų 
skaičus siekė iki milijono. 
Geležies ir plieno ministras 
Serafinas Kolpakovas įspėjo, 
kad tokie streikai yra nepake
liamas nuostolis krašto ekono
mijai. Jis minėjo, kad tik karo 
padėties įvedimas gali išgelbėti 
kraštą. Prie tų visų negerovių 
padėtį dar labiau pablogino 
streikai Minske. Baltarusijoj, 
kai tūkstančiai darbininkų išėjo 
į gatves su plakatais: „Mes 
badaujame". ..Mes norime duo
nos". Kažin ar šitokios scenos 
nėra Sovietų Sąjungos subyrė
jimo ženklas? Nebent paskuti
niuoju metu bendros Jelcino ir 
Gorbačiovo pastangos nustumtų 
pavojų toliau, bet už tai išsi
derant daugiau teisių bei 
kompetencijos respublikoms. 

FREEDOMFOR 
UTMUAtflA 

Lietuvos prezidentas Švč. M Marijos Gimimo bažnyčioje Iš kairės: klebonas 
kun. J. Kuzinskas. prez. V. Landsbergis ir Gr Landsbergienė 

Nuotr. Jono Kuprio 

THE JOSEPH P. KENNEDY,JR. 
FUNDACIJA 

Jau kurį laiką gyvuoja ir dir
ba A.P.P.L.E. (American Profes-
sional Partnership for Lithu 
a n i a n Educationt bendrija, 
kurios tikslas padėti Lietuvai 
vykdyt i švietimo reformą 
Ieškoma būdų. kaip perduoti 
Amerikos pedagogine patirtį 
Lietuvos specialistams, supa
žindinti juos su naujais, moder 
niais mokymo metodais. Tuo 
t i k s l u A.P.P.L.E. bendrija 
pateikė prašymą The Joseph P. 
Kennedy, Jr., fundacijai. Buvo 
pateiktas išsamus dabartinis 
Lietuvos švietimo sistemos būk
lės apibūdinimas, nurodant, kad 
ypatinga pagalba yra reikalin
ga, ruošiant specialistus, dirb
siančius su atsilikusiais vaikais. 
Lietuvoje y ra didelis tokių 
specialistų t rūkumas, o ir jie 
nėra supažindinti su šiuolaiki
ne atsilikusių vaikų vystymo 
bei mokymo metodika. 

The Joseph P. Kennedy, J r . 
fundacija, i šnagr inė jus i šį 
A.P.P.L.E. bendrijos prašymą, 
atsiliepė į jį teigiamai. Ši fun
dacija apsiėmė pilnai finansuoti 
šešių mėnesių mokslą ir pragy 
venimą vienam a ts i l ikus ių 
vaikų specialistui iš Lietuvos, 
s u s t a t a n t šiam special is tui 
mokymo programas atitinka
muose JAV' universitetuose. 

A .P .P .L .E . bendri ja y r a 
paprašyta tarpininkauti, suran 

dant tris ar keturis kandidatus 
šiam projektui. Iš šių kandidatų 
bus išrinktas vienas specialis
tas, labiausiai tinkantis pasi
naudoti tokia profesinio 
tobulinimosi galimybe. Funda
cija pageidauja, kad specialis
tas, grįžęs iš šių tobulinimosi 
kursų, perduotu patirtas žinias 
savo kolegoms, švietimo darbuo
tojams ir kad sukauptos žinios 
būtų įgyvendintos praktiškai, 
keičiant ir tobulinant atsili
kusių vaikų mokymo metodiką 
Lietuvoje. 

The Joseph P. Kennedy, Jr. 
fundacija buvo įkurta Kenedžių 
šeimos iniciatyva. Si fundacija 
skiria lėšas įvairių psichinių 
atsilikimų tyrinėjimams. Tai 
yra pirmas atvejis, kai fundaci
ja skiria lėšas gilinti profesines 
specialisto žinias. Ir taip pat pir
mas atvejis, kai ši fundacija 
apsiėmė suteikti tarptautinę 
pagalbą. 

Si the Joseph P Kennedy .Jr. 
fundacijos parama Lietuvos 
švietimo specialistui yra didelis 
A.P.P.L.E. bendrijos, palyginus 
dar jaunos organizacijos, laimė
jimas. Tai rodiklis, kuris leidžia 
tikėtis, kad ateities veikloje bus 
daug puikių pasiekimų, teikian
čiu reikalingą pagalba Lietuvos 
švietimui. 

Raimonda Rukšienė 
A.P.P.L.E. korespondentė 
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Ingrida Gailiuvienė ir nevažiavo. Ji tą kelia pažįsta 

ir bijanti net pagalvoti. Bet vaizdas, vaizdas Čia 
žalsvas, čia melsvas, čia pilkšvas vandenynas'spalvos 
turbūt nuo gy\io\ Paplūdimiuose tūkstančiai be-mau-
dančių, saule besideginančių melburniečių ir 
geelongiečių. Kai nusileidi žemyn, visos pakrimės 
pilnos mašinų. Prie Apollo Bay miestuko nuo; keano 
atsiplėšę, į dešinę pasukę, pakilom į arti kilometro 
kalnus (tai pasako jautrios mano ausys). Asfalto, paskui 
žvyruotas kelelis laužėsi, vingiavo per parfumai? sukvi
pusią giną. Medžių kamienai buvo pilkai pliki, be 
žievių. Jos ataugsiančios žiemą. O kvepėjo kiparisų ir 
dar kažkokie krūmai. 

Kai viršukalnėj privažiavom automobiliai- galu
tinę stotį, radome turistams ir raštu paaiškinimu- pėsti 
eisite laiptais žemyn, kairėje matysite krioki) • rods 
už 6 minučių. Eisite tuo ir tuo keleliu tiek ir tiek 
minučių, vis regėsite naujas atrakcijas. Taip. N"ods, 
iki dviejų valandų pasivaikščiojimo. Mes ėjome t k iki 
„krioklio". Tai buvo dešimta milijoninė Niagara dalis 
ir visai nekriokė. Nuo šlapios uolos krito gal 100 m. 
žemyn žmogaus liemens storumo vandens „ma.-ė" ir 
jos garsas buvo žvirblio čirškimo. Juozas ir Liudas „Ne 
sausrų metu būna šioks toks krioklys, bet dabar c nėra 
vandens". Nepamirštamas įspūdis tik kvepiančio, 
bežievių kamienų miško. 

Grįžę prie okeano, dar už kelių dešimč u km 

pasiekėm Port Campbell vietovę. Jos apylinkėje 
suradome turistų gausiai lankomus Twelve Apostles. 
Tai milžiniškos uolos, kai kurios vidutinio dangoraižio 
aukščio, visos stačiais krantais. Poros viršus gan 
plokščias, gal akro ploto, pakankama vieta helikop
teriams leistis. Visos šios didingos uolos apsuptos 
okeano, beveik visos lygios su stačiais žemyno kran
tais. Nuostabus gamtos prajovas. Nuostabus reginys. 
Puikus turistų foto ir filmų aparatų objektas. Tik vieno 
neperpratau: skelbia 12, o aš niekaip daugiau kaip 9 
nepriskaičiau. Veikiausia dėl skaičiaus, kad galėtų 
vadinti „apaštalais", priskaitė ir beveik nematomas 
tris uolas. Laimingi aplankę. Laimingai grįžome. Tik 
nebe okeano pakraščiu, bet tiesiau, geru Princess Hwy. 
Išskyrus Liudą ir Juozą, visi kiti Erskine ir 12 apaštalų 
lankėm pirmą kartą. 

Vidurmiesty sausio 3 „šapinomės". Ir čia, kaip 
Canberroj, apsipirkimo centras toks, kokiam nebūtų 
gėda nė Chicagoje, nė VV'ashington. DC apylinkėj. Ir 
čia, kaip Amerikoj, pošventiniai išpardavimai, tad 
žmonių minios. 

Ant triaukščio namo sienos akis badė stambus 
užrašas „National Wool Centre". Magėjo pamatyti, kas 
ten viduje. Kai priartėjome, plakatas dar daugiau: „Ex-
perience the world's first and only National Wool 
Museum". Ajajai! Sumokėjom berods po septynis 
dolerius kiekvienas. Papiginimas pensininkams? Taip. 
Bet turi būti 65-rių metų, australas, turėti įrodomąjį 
dokumentą. Nekvalifikavo nė Liudas, nes nepasiėmė 
dokumento. O radome daugiau paveikslų ir diagramų, 
negu trijų dimensijų rodinių Vilnas spartūs avikirpiai 
kirpo video juostoj. Leido pačiupinėti išvalytas, iš
baltintas vilnas pintinėse. 

Ak, dvi vyrensio amžiaus moterys trečiame aukšte 
dideliam kambary sėdėjo prie ratelių ir verpė Visai 

kaip mūsų ..močiutės sengalvėlės", kurių dėka „Aušrą" 
beslebizavodami vaikigaliai atgaivino tautą. Didžiau
sia šio „muziejaus" atrakcija tai komplikuota didelė 
mašina raštuotų „persiškų" kilimu audimas. Tos 
mašinos įrengimai dominavo visų trijų aukštų centrą 
tarp laiptų. Aptarnavo vienas vyras, ir tai nelabai turė
damas ką veikti, vis su turistais pasišnekėdamas. Va
je, sakiau sau, kaip ta mašina praverstų Anastazijai 
Tamošaitienei. J i sustatytų savo gijas pagal spalvas, 
paspaustų mygtuką, atsisėstų priešais langą ir pieštų 
kokį gražų peizažą, tik retkarčiais į tautinį kilimą 
tepažvelgdama. Bereiktų dienos gale supjaustyti 
t inkamais gabalais, kaip šiame muziejuje matėme pri
daryta, ir pagal plotą nustatytom kainom par
davinėjama. Šiam ..pasauly didžiausiam, gražiausiam 
ir vieninteliam" muziejui apžiūrėti užteko nepilnos 
valandos. Nė neskubant. Brangokas jis. 

Sausio 3 Geelongo temperatūra emeusi kilti, sausio 
4 pasiekė 42°C. (106 F\ Pūtė stiprus, deginantis vėjas. 
Visų rūšių media uždraudė už namų sienų bet kokias 
ugnis. Ačiū Dievui, visi kas gyvas įspėjimams pakluso. 
Gaisrų nebuvo. Neįvyko nė Gailių užplanuotas su 
mumis atsisveikinimo barbecue balius. J i s buvo 
perkeltas vidun, o maloniausias ten pasidarė TV kam
barys, kuriame visa jėga veikė stiprus vėsintuvas. 

Dieną anksčiau irgi „karštai" nevėsinamuose 
namuose papuotavę pas Irtą ir Česlovą Valodkas. sau
sio 3 pas Gailius, sausio 4 pusėj septintos pakirdę, 
Geelongo klimato nebegalėjome pažinti Radome tik 
19°C (apie 66°F),o po pietų daugiausia žadėjo 24DC 
(apie 72°F). Kai išėjau vienmarškinis pasivaikščioti, 
turėjau labai skubėti, kad nesušalčiau... Tai buvo atsi
sveikinimo su svetingu miestu eitynės... 

(Bus daugiaut 
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KATALIKIŠKOJI 
PAGALBA 
LIETUVAI 
LIUDA RUGIENIENĖ 

Paskutiniuoju metu laiškuose 
iš Lietuvos rašoma, jog jie 
jaučiasi vieni, pasaulis nesidomi 
Lietuvos politine ir ekonomine 
padėtimi. Laiškai dvelkia skun
du ir nepasitikėjimu ateitimi. 
Pesimistiškai galvojančių ne
trūksta ir čia, o nereikėtų taip 
galvoti, jei būtų visiems žinoma, 
kiek daug geraširdiškių rankų 
yra ištiesta Lietuvos link ir kiek 
žmonių rūpinasi Lietuvos 
gyventojų gerove ir krašto 
likimu. Parama Lietuvai ateina 
iš netikėtų šaltinių, tik kai apie 
juos nerašoma ar neskaitoma, 
tai atrodo, kad padėtis vis toje 
pačioje vietoje. 

Realybėje su kiekvienu geru 
darbu, atliktu Lietuvos naudai, 
artėjame prie savarankiškos 
valstybės Pavyzdžiui, mokslo 
srityje, rašo A.P.P.L.E. (Ameri
can Profesional Partnership for 
Lithuanian Education\ Joseph 
P. Kennedy Jr. Foundation ruo
šiasi įsteigti stipendija iš Lietu
vos asmeniui, kuris galėtų gilin
tis protiniai atsilikusių moky
tojavime Mokytoja Carol 
Sperry. kuri yra mokslo 
programų direktorė San Jose. 
Californijoje, buvo nuvykusi iš 
Maskvos į Vilnių be leidimo 
aplankyti sužeistų žiauriųjų 
sausio mėnesio įvykių metu. 
Amerikiečiai mokytojai siūlo 
vadovėlius, žada padėti surengti 
Lietuvos mokytojams seminarą. 

Lietuvai padėti įsipareigojo 
mūsų išeivijos organizacijos, 
ypač katalikų, lietuviškosios pa
rapijos, vienuolijos. Kai praeitą 
žiemą vyskupas Paulius Balta
kis, OFM. sukvietė šių įvairiu 
grupių atstovus, tai paaiškėjo, 
kad tikrai yra vykdomi įvairūs 
uždaviniai, o ir naujų projektų 
bei idėjų netrūksta. Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos seserys 
Putname kas metai j Lietuva 
išsiunčia maždaug už 50,000 
dol. knygų, maisto ir rūbų bei 
palaiko glaudžius ryšius su 
Nekalto Prasidėjimo seserimis 
Lietuvoje. „Krikščionis gyve
nime" knygų serija išsiunčiama 
tūkstančiais, tą daro ir Mokslo 
akademija Romoje, kuri yra pa
siuntus 10,000 su viršum 
knygų. Sv. Pranciškaus seserys 
Pittsburge, nors daugiausia 
nėra lietuvių kilmės, ieško 
būdų. kaip įsijungti į aktyvią 
pagalbą. Pranciškonai Kenne 
bunkporte teikia materialine 
pagalbą Lietuvos vyskupams, 
kunigams, Telšių seminarijai, 
taip pat siunčia vadovėlius, 
knygas, įvairias priemones 
Seselių kazimienečių vienuoli
ja Holland, Pennsylvanijoje, irgi 
bendrauja su vienuolėmis 
Lietuvoje. Jėzuitai, be knygų ir 
finansinės paramos, padeda 
atsikurti jėzuitams Lietuvoje ir 
organizuoja visokeriopa 
paramą Šiuo metu kun An 
t anas Saulai t is , SJ , ta is 
reikalais yra išvykęs į Lenkija 
Kunigų Vienybė išsiuntė daug 
knygų, o ypač naujai išleisto 
,,Mišiolėlio'" egzempliorių 
Nepaprastai daug darbuojasi 
Lietuvos Vyčiai, kurie dirba !a 
bai konkretų darbą Pirmininko 
Bob Boris rūpesčiu iš World 
Medical Relief Detroite buvo 
gauta medicinos reikmenų 
keturiems konteineriams per 
vienerius metus, tačiau vyčiai 
turi pasirūpinti persiuntimo 
išlaidomis. Jau yra >urinke 
daugiau negu 24.000 dol sumą 

Skamba daug. bet vieno kon 
teineno persiuntimas kainuoja 
maždaug 12,000 dol. Pirmasis 

konteineris, kuris jau laimingai 
pasiekė Lietuvą, buvo maždaug 
500,000 dol. vertės. Lietuvos 
Vyčiai suorganizavo ir ištisai 24 
vai. kasdieną kalba rožinį už 
Lietuvos nepriklausomybe. Kai 
pas mus naktis, tai meldžiasi 
žmones Lietuvoje. ..Gyvybe Lie
tuvai", vadovaujama Rasos Raz 
gaitienės, išsiuntė 1,000,000 
dol. su viršum vertės medicinos 
reikmenų. J i suorganizavo 
našlaičiams ir seneliams kalė
dinę dovaną. Lietuvių Katalikų 
religinė šalpa, vadovaujama 
kun. Kazimiero Pugevičiaus. 
savo biudžete 91 metams yra 
numačiusi 661.000 dol. sumą 
Šis vienetas ne tik vykdo spe 
cialius projektus, pavyzdžiui 
„Gyvybė Lietuvai", bet ypa 
tingai rūpinasi informacija. Jau 
visiems turėtų būti gerai žino
mas Lietuvių informacijos cen
tro darbas, kuriam vadovauja 
Gintė Damušytė. Jis yra tapęs 
svarbiu informacijos šaltiniu 
amerikiečių spaudai ir 
veikėjams, nes turi glaudų ryši 
ir čia Lietuvoje. 

Lietuvių Romos Katalikų iab 
dar ių sąjunga, kur i yra 
pasauliečiu katalikų organiza
cija, yra vadovaujama jauno 
asmens dr. Aro Žliobos. Jie turi 
konkretų uždavinį Vilniuje iš 
valstybinės ligonines padaryti 
katalikišką Šv. Jokūbo ligoninę. 
Šiais metais LRKLS rinks me
dicinos žurnalus Lietuvos gydy
tojams. Čia tik keli konkretūs 
pavyzdžiai kaip sumaniai ir 
pasišventusiai dirba įvairios 
grupės savo kraštui padėti. 
Tokių organizacijų yra daug 
daugiau. Visi. kurie tik nori, 
lengvai randa vykdančius kokį 
nors projektą ir jam gali talkin
ti. 

Šį mėnesį į JAV atvyko Vilka
viškio vyskupas Juozas Žemai
tis. Jo viešnagės proga vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM. šaukia 
Lietuviškos sielovados tarybos 
suvažiavimą Jaunimo centre 
Chicagoje gegužės 25 d. Rytą 10 
vai rengiamas simpoziumas 
..Išeivija ir Lietuva"', kuriame 
dalyvaus vysk. Juozas Žemaitis, 
kun. Antanas Saulaitis. SJ, 
sociologė Irena Lukoševičienė. 
Simpoziumui vadovaus Aldona 
Zailskaite Pirmą valandą po 
pietų bus išeivijos sielovados 
įvairių komisijų pranešimai ir 
planuojamos gairės ateičiai. 
Vysk. Baltakis kvietime į 
suvažiavimą rašo: „Išeivijos 
sielovadoje visuomet atsi
spindėjo tautos lūkesč ia i , 
pasisekimai ir kančios. Naujos 
bendradarbiavimo galimybės 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuviu didelis būrys laukia atvykstant I 
dromo vakar in iam gale. 

u\os prezidento Vytauto Landsbergio Midvvay aero-
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SEPTINTOJI DAINŲ 
ŠVENTĖ 

FLORIDOS AMKRIKOS 
LIETUVIŲ KLUBO 

CHORAS 

St. Peteisburgo lietuvių kolo
nijos dainos sambūris Dailė 
užsimezgė 1956 m. Kazimiero 
Staupo pas tangomis . Jam 
padėjo M. Stanys, P. Lingis, A. 
Mateika. A Karnius. J. Zdanys 
ir kiti buvę dainos mylėtojai, 
choristai. Floridos Amerikos 
Lietuvių klubui persikėlus į 
nuosavas patalpas, po jo sparnu 
prisiglaudė ir choras. Tuo metu 
vis daugiau lietuvių pensininku 
pradėjo apsigyventi St. Peters-
burge ir jo apylinkėse. Choras 
taip pat didėjo, nes jo eiles 
gausiai papildė buvę šiaurinių 
miestų choristai-veteranai. 1976 
m. choro vadovu ir dirigentu 
buvo pakviestas muz. Petras Ar-
monas, kuris ir šiuo metu 
chorui vadovauja. 

Per 30 metų choras atliko 
daug dainų programų-koncertų 
l ietuvių bei amer ik ieč iu 
visuomenei tautinių, religinių 
ir šiaip švenčių ar minėjimų pro
gomis. Šiuolaikinis choro pirmi
ninkas yra Henrikas Gineitis. 
Akompanavimu talkina Regina 
Ditkienė ir Margaret Sullivan. 

sus idarė daba r t inė j e lais
vėjančios tautos situacijoje". 
Šiame suvažiavime bus ne tik 
informuojama apie vykdomus 
darbus, bet taip pat ieškoma 
naujų būdų t i n k a m i a u s i a i 
Lietuvos tikintiesiems padėti, 
ypač kai suvažiavime dalyvaus 
ir Lietuvos vyskupas. 

Visuomenė yra netik kviečia
ma, bet ir labai laukiama. 
Lietuvai reikalinga ne vien 
mūsų širdys, bet kartu ir idėjos, 
o labiausiai mūsų rankos. 

LIETI'VIV MENO 
ANSAMBLIS DAINAVA 
Ansambli įkurtas 1945 m. 

Hanau Vak. rų Vokietijos lietu
vių pabėgėlių s tovykloje . 
Pirmieji organizatoriai buvo 
Albinas Dz i • onas, Edvardas 
Daniliūnas 'Jonas Juodis. Ofi
cialiai pavadintas „Lietuvių 
meno ansamblis Dainava"" su 
dirigentu muz Bronium Jonu 
šu (nuo 1946 m), ansamblis 
greitai užsirekomendavo kaip 
stiprus vier.e'as 1949 m. an
samblio vadovavimą perėmė 
muz. Stepas .Sodeika. Jis kartu 
su dainariečiais ir režisierium 
Gasparu Velička išemigravo į 
JAV ir 1950 m atkūrė ansamblį 
Chicagoje. 

Dainavo? ansamblio veikla 
gerai paž:<tama ne tik Chica 
gos, bet i kitų JAV bei Kana
dos lietuvių kolonijų gyven
tojams. Bf mažesnio masto kon
certų ir dalyvavimo įvairių 
minėjimu bei švenčių pro
gramose, per p a s k u t i n i u s 
penkerius metus Dainavos an
samblis suruošė ir stambesnių 
pasirodymų. 1985 m., vado
vaujant Rasai Poskočimienei. 
pas ta ty tas D. Bindokienės 
„Lietuviškų vestuvių" spektak
lis, pritaikytas angliškai kal
bančiai publikai. Su lietuviškais 
dialogais spektaklis pakartotas 
1986 m . vėliau su juo gastro
liuojant Clevelando mieste ir 
Toronte. Kanadoje (dirigavo 
muz. Darius Polikaitis). Tarp 
1986 ir 1987 m. ansambliui 
vadovavo Rasa Poskočimienė ir 
Emilija Sakadolskiene. Nuo 
1988 m. vadovavimą perėmė D. 
Polikaitis. Tų pačių metų spalio 
30 d. pastatytos „Lietuviškos 
užgavėnes"' 'D. Bindokienės 
sknptas 1989 m. kovo mėn. su 
ruoštas religinis koncertas 

Pe ik t inas , kur is nenori 
apmąstyti to, ką turės veikti 

Fr Schillrr 

Dainavos ansamblis ž inomas net ik Chicagoje, h*-t ir k i tuose miestuose V idu r \ ..<Ji p i r m i n i n k e 
Danguole I lg iny tė , d i r igentas Danus Po l ika i t i s . chormeister is Audr ius Pol ikai t is i r korespon 
dente vicepirm Rita L ikandery tė . 

„Dievas. Lietuva ir mes" 1990 
m. pavasarį pastatytas D. Bin
dokienės muzikinis veikalas 
„Kai papart is žydi". o tų pačių 
metų gruodžio 16 d. atl iktas 
kalėdinis religinis koncertas 
„Žemėn taiką nešu" 

Dariui Polikaičiui perėmus 
vadovo pareigas. Dainavos an
sambl i s g e r o k a i paaugo 
j a u n e s n i o a m ž i a u s na r ių 
skaičiumi. Ansamblio chormeis 
teris yra Audrius Polikaitis. 
Valdybą s u d a r o Danguolė 
Ilginytė, pirm.. Rita Likan
derytė. Juozas Vieraitis, Kazys 
Jankauskas ir Jolanda Budels 
kytė-Lass 

L IETUVIU TAUTINIO 
M E N O ANSAMBLIS 

Č I U R L I O N I S 

Lietuvių tautinio meno an
samblis Čiurlionis įkurtas 1940 
m. sausio 15 d. Vilniuje muz. 
Alfonso Mikulskicrūpesčiu. Po 
metų prie choro prisijungė 
a t s k i r a i ve ikus io s šau l iu 
sąjungos liaudies meno grupės: 
Onos Maziliauskaitės-Mikuls 
kienės vadovaujamas kanklių 
orkestras ir J. Kazlauskaitės 
vadovaujama taut inių šokių 
grupe. Pokario metais dau
gumas ansamblio nariu atsidū
rė Vakaru Vokietijoje, kur vėl 
susiorganizavo ir atlikdavo kon
certus amerikiečių, anglų ir 
prancūzų kariams. 1949 m. čiur 
lioniečiai su vadovais atvyko į 
Cleveland, Ohio. Čia j ansamblį 
įsijungė daug jaunimo, paruošė 
koncertinę programa ir atliko 
koncertus garsiosiose Amerikos 
salėse: Carnegie Hali. Chicagos 
operos rūmuose. Lincoln centre, 
Severence Hali ir kitur. Taip 
pat konce r tuo t a Kanadoje. 
Venecueloje ir Kolumbijoje. 

1983 m. rudenį, mirus an
samblio įkūrėjai ir vadovu A. 
Mikulskiui, dirigento pareigas 
perėmė ilgametis chormeisteris 
Rytas Babickas. Deja. 1987 m. 
sausio mėn. ir jis iškeliavo amži
nybėn. Kurį laika ansamblio 
diritonto ir vadovo pareigas ėjo 
muz. Bronius Kazėnas. Nuo 
1989 m. Čiurlioniui vadovauti 
pakviečiamas Klaipėdos konser 
vatorijos profesorius, komp. din 
gentas Gediminas Purlys. J is 
paruošė ansamblį 50 metu 
sukakties koncertui. įvykusiam 
1989.V.5-6 d. Koncertas pakai 
totas Chicagoje ir Detroite Ta 
čiau auksinis jubiliejus buvo ap
vainikuotas, sugrįžtant į Lietu 
vą, j Vilnių. Čiurlionio ansamb 
lį sveikino Kretinga. Klaipėda. 
Panevėžys, Kaunas. Vilnius... 

Dabartinį ansamblį sudaro 
įvairiu kar tų atstovai. įvairių 
profesijų žmones, kuriuos i 
viena darnią šeimą jungia meilė 
lietuviškai dainai. Čiurlionio 
valdyboje yra V Plečkaitis. 
p i r m . V I.eg.-r Žilionyte. V. 
Rubinski. A Ha>>ukirne ir R. 
Butkus. Kanklių orkestrui va 
dovauia Ona Mikulsk iene 
Chonuetaterė - Danute Liau-
biene 

A. Žygas 

REAL ESTATE 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS ^ * T 

( 3 1 2 ) 586-5959 'M Ė 
( 7 0 8 ) 425-7161 ^ ^ ^ 

RIMAS L. STANKUS 

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

FOR S A L E 

Parduodami tautiniai drabužiai 
iš 5 dalių, 11-12 dydžio. Taip pat 
lininės staltiesės. 

Kreiptis 312-471-4263 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 3761882 ar 376-5996 
10°/O—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

r e l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

f unu C^'cngos miesto leidimą F> . 
sinėa&i Di't>j greitai, yarantuotai ir 

312-77'*-33i3 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Atliekame vidaus ir lauko namų remon
to darbu -: statome garažus, baseinus. 
dengiame stogus, remodehuojame. da
žomi- Dirbame pigiai, kokybe garantuota. 
Kreiptis 312-434-9678. 

Skubus Ir sąžiningas 
patarnavimas 

P L U M B I N G & S E W E R 
pataisyme 
Skambinti: 

Dariui ta i . 312-776-5088 

Atl iekama vidaus Ir laukko namų 
remonto darbus: statome garaius. 
baseinus, dengiame stogus, remode-
liuojame, dažome. Dirbame pigiai, 
kokybė garantuota. 

Kreiptis: 312-434-9678 

MARGA 
MASONRY 

Atlieka visų rūšių mūro darbus naujas 
ir senas mūras (Maaonry). Siūlių 
užtaisymą* (tuckpointmg). Kaminai 
(Chimneys). Židiniai (Frreplaces). Stiklo 
Mokų langai (Giassbtocks VVmdovvsi 

Skambinti (312) 847-4197 
Leave message 

R E A L ESTATE 

®mi 

BELL-BACE REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6 5 2 9 S. Kadzla A ve 
Chicago. IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

m MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis, Bealto-
Irena Bllnstrubienė. 

Reaitor Asscc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzlo Ave. 
Tel. 436-7878 

FOR RENT 

Išnuomojami tame pačiame name 2 bt po 
4 kamb . su šiluma pirmame ir antrame 
aukšte Bnghton Pk apyl Suaugusiems, 
be gyvuhukų. S375 Į men + deposit' 
Kreipts dieną 312-254-2817, vakare 
312-847-2614. 

Išnuomojamas 1 kambarys su 
pilnu Išlaikymu senesnio 
amžiaus asmeniui, kuris negali 
pats apsitarnauti. 

Kreiptis: tai. 312-471-4263 

V Kulboko atsiminimai 

L A I K O P A G R Ė B S T A I 

Kritikos apžvalgų knyga ir recenzi
jos: Alksnėnų Madona: kankinys 
kun. J. Dabri la: suvalkiečių ūkis — 
sodyba, darbai, darbininkai valgiai: 
šeimos istorija — studijos, mokyto
javimas Plungėje. Pasvaly. Vilniuje, 
gyvenimas Austrijoje. Vokietijoje. 
Amerikoje: darbas ..Lietuvių En ci-
k lopedi jo je". Knygos kaina S8 
K reep t i s : V ladas K u l b o k a s , 
5526— 21stt Ave., So.. Gulfport, 
R . 3 3 7 0 7 , Te l . 8 1 3 - 3 4 4 - 2 9 0 1 . 

P A Š A U K Ė M A N E . . . 

Ši k n y g a — tai dabar t in io 
Popiežiaus Jono Povilo II bio
grafija, kurią parašė Jo artimas 
įaunystės draugas, su kuriuo jis 

. bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų Knyga yra išversta Į anglų, 
prancūzų, vokiečių, italų japonų ir 
kitas kalbas Iš lenkų kalbos Į 
lietuvių kalbą išvertė kun Ričardas 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų. 
352 psl Spaudė ..Vilties spaus
tuve 1990 m Vilniuje. Kaina 10 
dol . Su pers iun t imu — 12 dol I l l i 
nois gyventoja i dar prideda 80 et. 
valsti jos mokesčio. 

Užsakymus siusti : 
DRAUGAS 

4 2 4 5 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

ATLANTA IMPORT - EXPORT 

Sav. KASTYTIS LATVYS 

Nuo š. m gegužės 13 d atidaroma Lietuvos-Amerikos or
ganizacija, teikianti šias paslaugas: 

Siunčiame Į Lietuvą neribotais kiekiais vaistus, naujus ir dė
vėtus drabužius, avalynę Pristatome asmeniškai bet kur Lietuvoje 
Visa tai galite atsiųsti mums paštu arba UPS Chicagoje ir 
priemiesčiuose gyvenantiems patarnaujame, paimdami siuntinius 
iš namų. 

Parūpiname transportą keliaujantiems namo iš Maskvos. Len
ingrado arba Rygos aerouostų. Galime apmokėti muitą, išnuomo
ti mašiną su vairuotoju Pervežamo keleivius iš Chicagos Į Dulles 
arba Kennedy aerouostus ir atgal Reikalui esant, parūpiname 
nakvynę Washingtone. 

švenčių proga pristatome gėles jūsų draugams ir giminėms 
Lietuvoje 

Siunčiame aukštos kokybės dešras, skilandžius, palendvicą 
Informacijai skambinkite: 312-434-2121. 
Darbo vai.: Savaitės dienomis 9 v r—5 v p.p 

Sešt. 10 v r— 3 v.p.p. 
Atlanta lmport-E\port 

2719 WE8T 71 st STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 



Lietuviai šv. Mišių metu Brooklyne. N.Y., gegužės 5 d. katedroje meldžiasi už Lietuvą. 
N'uotr. Vyt. Maželio 

MELDŽIAMĖS UŽ LIETUVĄ 
Brooklyno vyskupijos katedroje 

Brooklyno, NY, vyskupijos lei
d ž i a m a s s a v a i t r a š t i s „ T h e 
Table t" , kovo 9 dieną rašė , kad 
tos vyskupijos vyskupas Tho-
mas V. Daily, L ie tuva i ren
g ian t i s švęst i pirmąją nepri
k lausomybės a t s t a t y m o sukak
tį, r ag ina mels t i s už Lietuvą. 
T a i m a l d o s d i e n a i v i sose 
Brooklyno vyskupijai priklau
sančiose bažnyčiose vyskupas 
buvo skyręs sekmadien į , kovo 
10 d., Net ir specialų maldos 
tekstą vyskupas T r omas V. Dai
ly parašė , kur i s buvo skai tomas 

Mišiose visuotinių maldų metu: 
,.Už Lietuvos žmones ir jos 
v a d u s , š v e n č i a n t p i rmą ją 
n e p r i k l a u s o m y b ė s a t s t a t y m o 
sukak t į , ir už tuos , k u r i e pa
aukojo savo gyvybes dėl Lietu
vos laisvės, mes meldžiame 
Tave, Viešpa t i e" . 

Brooklyno vyskupijos ribose 
yra 220 parapijų. Jų t a rpe ir dvi 
l ietuvių parapi jos: Apreiškimo 
ir V i e š p a t i e s A t s i m a i n y m o . 
Vi sa i v y s k u p i j a i p r i k l a u s o 
1,500,000 ka ta l ikų . 

New Yorko j a u n i m u i atėjo 
i d e a l i m i n t i s v y s k u p i j o s 
k a t e d r o j e s u o r g a n i z u o t i 
pamaldas už l ietuvius, žuvusius 
Vilniuje saus io 13. Tuo reikalu 
jie buvo sus i t ikę ir kalbėjo su 
vyskupu T h o m a s V. Daily. Ir 
koks buvo nus t eb imas , kada 
vyskupas ne t ik su tuo sutiko, 
bet ir pa ts pasis iūlė aukoti 
Mišias! 

Mišios St. J a m e s katedroje 
Brooklyn. N.Y. , buvo atna
šaujamos gegužės 5 d., 10:15 
vai. ryte . Tą saulė tą pavasar io 
žiedais išs idabinusį ry tą visais 
keliais ir įvairiomis susisiekimo 
pr iemonėmis l ie tuviai skubėjo 
į St. J a m e s katedrą , kur i yra 
M a n h a t t a n o ir Brooklyno tiltų 
papėdėje, netoli Eas t upės. 

Mišias aukojo vysk. Thomas 
V. Daily k a r t u su New Yorko. 
Nevv Jersey lietuvių ir katedros 
devynia is kun iga i s . Pamokslą 

pasakė pa ts vyskupas . Pamok
sle ke le tą k a r t ų p a l a n k i a i 
minė jo L i e t u v ą , . . K a t a l i k ų 
Bažnyč ios K r o n i k ą " , iškel
d a m a s tv i r t a l ietuvių tikėjimą, 
k a s s u t e i k ė j ė g ų L i e t u v a i 
nepalūžt i . 

G iedamąs ias Mišių dal is gie
dojo katedros choras, o intarpuo
se — Apre išk imo bažnyt inis 
choras. Katedros choras yra ne
didelis, vos 9 a smenys , bet jų 
g i e d o j i m a s p r i l y g s t a pro
fesionalų chorų lygiui. Spėčiau, 
kad jie tokie ir yra . J i e gieda
mas Mišių dalis atliko skirtingų 
kompozitorių: C. A. Peloquin. R. 
Proulx. D. C. Isele ir M. Duru-
fle. Abu chorus vargonų muzika 
lydėjo ka tedros muzikos direk
tor ius Joseph Smi th . 

A p r e i š k i m o c h o r a s , d i r i 
guojant Gintarei Bukauskienei , 
giedojo: . .Apsaugok Aukščiau
s i a s " — muz. Č. Sasnausko, 
„Lie tuva b r a n g i " muz. J . Nau
jalio ir „Marija. Marija" — muz. 

P . P A L Y S 

C. S a s n a u s k a s . Visų t r i jų 
giesmių žodžiai — Maironio. 

S k a i t y m u s i r v i s u o t i n e s 
maldas skaitė Henr ikas Šat ins-
kas ir R ū t a Virkutytė , o atna
šavimui dovanas atnešė Rasa 
Adams i r Tomas Gedminas . 

Po pamaldų visi buvo pakvies
t i į ka tedros salę , kur b u v o pa
s iva i š in ta ir pas igrožėta tau
tiniais šokiais. Šoko Nevv Yorko 
taut in ių šokių ansamblis „Tryp-
t in i s" . Ansambl iu i vadovauja 
J a d v y g a Matulai t ienė. J aun i 
ansambl io šokėjai šėlo „Jaunys
t ė s šoky je" , n u d u n d ė j o su 
„Kub i lu" , spardėsi „Oželiais", 
švais tėsi „Malūno" spa rna i s 
(kurie nenustojo švais tyt is net 
ir muzika i la ik inai nut i lus) ir 
sus i suko „Suktinyje". „Tryp-
t inio" šokėjai ir j ų vadovė I. Ma
t u l a i t i e n ė sus i l aukė g a r s i ų 
plojimų. Pranešėja Rasa Adams 

Brooklyno vyskupas Thomas V. Dai
ly sako pamokslą lietuviams. 

Nuotr. Vyt. Maželio 

šokius ap ibūd ino . 
New Y o r k o j a u n i m a s (spėju, 

kad jie v e i k ė N Y J a u n i m o 
sąjungos rėmuose) už jų pas tan
gas ir s u m a n i a i a t l i k t ą d a r b ą 
y r a n u s i p e l n ę s v i s ų m ū s ų 
dideles padėkos . 

PADĖKA 
Mūsų brangiam Vyrui, Tėvui, Broliui ir Seneliui 

A.tA. 
ALFONSUI ŠULAIČIUI 

1991 m. kovo 23 d. netikėtai mirus, nuoširdžiai dėkojame: 
kun. Antanui Zakarauskui, bažnyčioje aukojusiam šv. Mišias 
ir atlikusiam paskutines apeigas kapinėse, kun. Mathew 
Brophy, atsisveikinusiam koplyčioje, Aldonai Zailskaitei, pra-
vedusiai atsisveikinimą koplyčioje. 

Dėkojame visiems, kurie velionį pagerbė atsi lankymu 
koplyčioje, bažnyčioje, kurie palydėjo į kapines. 

Reiškiame padėką tiems, kurie atsiuntė gėlių vainikus, 
užprašė šv. Mišias arba ta proga aukojo kitiems tikslams. 
Dėkojame tiems, kurie išreiškė užuojautą žodžiu, laiškais, 
telefonu, spaudoje. 

Padėka priklauso karsto nešėjams, Petkus-Butkus laido
jimo namų vadovams bei visiems kitiems, kurie prisidėjo prie 
a.a. Alfonso palydėjimo j Amžinojo Poilsio vietą Šv. Kazimiero 
kapinėse. 

Žmona Anelė, s ū n ū s Henr ikas ir R i č a r d a s , d u k r o s 
Ramunė i r Loreta, broliai J u o z a s i r E d v a r d a s ir j ų 
šeimos. 

A.tA. 
Dr. Kpt. ANTANUI PUSTELNINKUI 

m i r u s , nuoš i rdž ią užuojau tą r e i š k i a m e ž m o n a i ir-
v i s iems a r t i m i e s i e m s . 

XV-tos laidos karininkai 

A.tA. 
Dr. ANTANUI PUSTELNIKUI 

p a s i t r a u k u s į Amžinybę , guodž iame v e l i o n i o ž m o n ą , 
m ū s ų d r a u g i j o s n a r ę G E N O V A I T Ę , a n ū k e s 
R A M O N Ą i r LIDIJĄ ir k i t u s g i m i n e s . 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
SESUO M. EDWINA 
KASULAITIS, SSC 

Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kazimiero vienuolyne 1991 
m. gegužės 12 d., sulaukusi 85 metų. 

J vienuolyne jstojo iš Šv. Antano parapijos. Cicero, IL. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 67 metus. 
Paliko nuliūdime Šv Kazimiero seseris ir artimuosius 

gimines: brolius - Jerry Kasulaitis, Vince Kasul ir jų šeimas; 
seseris — Elvirą Jakubowski, Malviną Anksorus jų seimas, 
draugus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2606 W. 
Marąuette Rd., Chicago antradienį, gegužės 14 d. 10 vai. ryto. 

Laidotuvių š\ Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje, antradienį, gegužės 14 d. 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse trečiadieni, 
gegužės 15 d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Kasula ič ių šeima. 

Laidotuvių direktorius: Don ai d A. P e t k u s , Marąuet te 
F u n e r a I Home, tel. 312-476-2345. 

DRAUGAS, ant radienis , 1991 m. gegužes men. 14 d. 

A.tA. 
LIUCILLE SAMON 

Gyveno Burbank. IL, anksčiau Chicagoje. Marųuette 
Parke. 

Mirė 1991 m. gegužes 10 d., sulaukusi 87 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Lucille McClory, 

žentas Raymond ir Alvina Stankus, žentas Leon. šeši anūkai, 
šeši proanūkai ir vienas pro-proanūkas. 

Velionė buvo žmona a.a. Paul 
Laidotuvės privačios 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 

pažįstamus pasimelsti už a.a. Lucille. 

Nuliūdę dukterys, anūka i ir p roanūka i . 

Laidotuvių direkt. Lack & Sons. Tel. 708-974-4410. 

A.tA. 
ONA STOČKUTĖ 
KASPERAITIENĖ 

Gyveno Rac.ne. WI. 
Mirė 1991 m gegužės 11d. , sulaukusi 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Maryte Antinusi, 

Rūta Larson, žentas Dennis, anūkas Christopher Antinusi ir 
kiti giminės bei draugai. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 14 d. Po gedulingų 
pamaldų Racine. WI bažnyčioje, velionė bus nulydėta ir paiai-
dota Holy Cross kapinėse, Racine. VvT 

Nuoširdžia: kviečiame visus gimines, draugus ir paž;s 
tarnus pasimelsti už a.a. Onos siela. 

Nuliūdę dukterys , žen tas ir a n ū k a s . 

Tel. 414-634 5484. 

Mielam draugui 

A.tA. 
KAZIMIERUI KLEIVAI 

mirus, žmon$ V I K T O R I J Ą , d u k t e r i s A N G E L Ę ir 
LORETĄ bei jų šeimas nuoš i rdž ia i už j auč iame . 

Petronėlė ir Jurgis Starkai 

Santa Monica, C A 

P A D Ė K A 

A.tA. 
TEKLA 

RUCHAS 
DOBROVOLSKAITĖ 

Mūsų mylima Mamytė mirė š.m vasario 27 d. ir po gedu
lingu ;- Mišių Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčic e buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Šird:r.gai dėkojame kun F. K.reiliui už šv. Mišias ir 
konceleorantams kun. A. Kelpšui, kun. A Miciūnui. kun A. 
Pucher.-.-;ui ir kun. J. Kuzinskui. Taip pat dėkojame kun. A. 
Miciūr.u: už Velionės palydėjimą į kapines ir kun. J. Ku 
zinsku: už prasmingą pamokslą apie mūsų brangią Mamytę. 

Re:.-K ame gilią padėką Gyvojo r Amžinojo Rožančiaus 
draugijų nariams, kurie atsilankė i koplyčią ir sukalbėjo 
rožanč:^ Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui už maldas 
koplyčioje, ta ip pat Lietuvos Vyčiams, jų chorui ir dirigentu; 
muz. F S'.roliai už giesmes koplyčioje ir bažnyčioje Širdinga 
padėka sol. A. Braziui ir vargonininkui Mark RussakofT už 
giesme.- ir muziką. 

Nuc- 'džiai dėkojame poniai E. Sirutienei, kuri jautriai 
atsisveikino su a.a. Tekia „Seklyčios vardu. 

Tar.ame ačiū visiems, lankiusiems Velionę koplyčioje. 
aukojusiems šv. Mišioms, atsiuntusiems gėlių ir užjautusiems 
mus žodžiu bei raštu. Ačiū seselėms pranciškietėms, 
kazim:t-r etėms ir Tėvams Marijonams 

Didt- padėka karsto nešėjams: A Cius. R. Brown. D 
Brown J Ade, A. Pabriežas, R. Termenas 

Dek-ame Gaidas-Daimid laidotuvių direktoriams už 
rūpėsi: įgą patarnavimą 

Pra- ne prisiminti a.a Tekia Ruchas savo maldose, nes 
ji už visus meldėsi ir visus mylėjo 

Nu! ie: s ū n u s Walter, duk tė Sab ina su šeima ir kiti 
giminės. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Telefonas — (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

Kiti 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwv. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickorv Hills 

Visų 
2424 VV. 69 St. * Chicago 

telefonas: 708-974-4410 

Dr. 

mirus. 
BIRUT? 
Šeimom 
Šeima 

A.tA. 
KAZIMIERUI PAUTIENIUI 

į o š i rdž i ą 
.1, sūnums 

ir jo sesei 

užuojautą 
ALGIUI 

reiškiame jo dukrai 
ir MINDAUGUI su 

ZUZANAI JUŠKEVIČIENEI su 

Sigita ir Vytautą* Aušrotai 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette FuneraI Home ' 
2533 West 71st Street 

Chicago. Illinois <MHOU 

M312M76-234-

Hills FuneraI Home 
10201 Soutn Roberts Road 
Palos HilK Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus FuneraI Home 
1410 South 50th Avenue 

(. koro Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South 50th Avenue 

C įcero Illinois 60651) 
708-^52-1003 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s g a l i t e p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l - (3 l2 ) -476-2345 

ANTHOVY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

file:///1arquette
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x Lietuvos prezidentas Vy
t a u t a s Landsbergis dalyvavo 
lietuviškose pamaldose Švė. M. 
Marijos Gimimo parapijose 
bažnyčioje sekmadieni, gegužes 
12 d. Jį viešai pasveikino kle
bonas kun. Jonas Kuzinskas, 
bažnyčia buvo pilna lietuvių. 
norinčių pamatyti savo tautos 
prezidentą. 

x Ane lė Kazlauskai tė , vieš
nia iš Lietuvos, lydima Vlado 
Rask-Rasčausko a p l a n k ė 
„Draugo"" redakciją ir 
su s ipaž ino su l i e tuv i ška 
informacija. Ji jau išbuvo keletą 
mėnesių, slaugydama Light-
house Point, Fla., Urbutienę. 
dėlto yra dėkinga Vladui Rask. 
Kiliams. Mileriūtei. Žilinskam 
ir kt. J i dar žada pabūti iki kito 
mėnesio Chicagoje. 

x J ū r a t ė Maier, mokytoja >s 
Milford, MI. ves ,,arts and 
crafts" pamokas, kuriose lie
t u v i ų kilmes vaikai dirbs 
š iaudinukus , margins mar
gučius ir dirbs kitus tautiniais 
motyvais margintus darbelius 
Dainavoje nuo liepos 28 d. iki 
rugpjūčio 4 d. 

x Dėkoja iš Kauno dr . K 
Kripait is , rašydamas, kad „Da 
bar aš tapau normaliu žmo
gumi, o taip ir būčiau likęs 
invalidu". Tuo jis dėkoja dr A 
Pauliui už padarytas jam dvi 
operacijas Kaune. Taip p a t 
dėkoja v,siems kolegoms ir 
pažįstamiems, prisidėjusiems 
nupirkti protezus. 

x Va ldemaras Katkus , Lie
tuvos respublikos užsienio 
m i n i s t e r i o pavaduotojas, 
gegužės 10 d. apsilankė ,.Drau
ge" , lydimas dr. Tomo Re-
meikio. V. Katkus pasikalbėjo 
su redakcija apie padėt) Lietu
voje, apie išgyventus ir iš
gyvensimus pavojus ir ateitį, 
apie kurią galima tik spėlioti. 
J is taip pat aplanke Chicagoje 
ir ki tas lietuviškas institucijas. 

x Poetų žemininkų knygų 
s ta las — p a r o d a bus Poezijos 
dienos vakare Jaunimo centro 
žemutinėje salėje. Poezijos bičiu
liams bus patogi proga pamatyti 
visų penkių poetų visas jų išleis
tas knygas. Poezijos dienos pro
grama ten prasidės šį penkta
dienį 7:30 vai. vak. 

x A. a. ses . Edvvina Kasu-
laitis, 85 metų amžiaus, Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
nare. kilusi iš Cicero Šv. Antano 
parapijos, mirė gegužės 12 d. 
motiniško namo ligonių 
slaugymo skyriuje. Jau sunkiai 
sirgo paskutiniuosius šešis 
mėnesius. Vienuolyne su įža
dais išbuvo 67 metus. Dvidešimt 
metų buvo mokytoja, o nuo 1940 
m. iki 1989 metų buvo slaugė 
Loretto ir Šv. Kryžiaus ligo
ninėse. Pašarvota antradienį, 
gegužės 14 d. Vakare 7 vai. bus 
šv. Mišios už velionę. Laidojama 
trečiadienį, gegužės 15 d. 

x Lietuvių Muzikos šventei 
aukojo: $300 Gediminas Balan
da, po $250 Augustas Dravi-
ninkas, Aldona ir Vladas Laitai, 
po $100 Petras ir Ona Abromai
čiai, L. ir P. Krajauskai, Juozas 
ir Angelė Leščinskai, dr. Antho-
ny Marciukaitis, Vytas ir Mari
ja Raudžiai, Kazimieras Sa-
petka, dr. Petras Sūkurys, Liu
das ir Emilija Valančiai, Ant. ir 
Birutė Vilučiai. Dėkojame ir 
prašome remti šventę, siųsti 
a u k a s : L i t h u a n i a n Mus ic 
Fes t iva l , P .O. Box 29485, 
Chicago , IL 60629-0485. 

(sk) 

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

(sk> 

x A U K Š T O S K O K Y B Ė S 
RŪKYTOS D E Š R O S , PA-
LENDVICA su pristatymu } 
n a m u s Lietuvoje — $84.00. 
T R A N S P A K . 2638 W. 69 St„ 
C h i c a g o . IL 60629. tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvyda* K M i 

Dengiama Ir t»l»om# 
visų rūšių stogus 

T#l 312 434 9656 arf^ 
312 737 1717 

x Kun. J o n o Kuzinsko, Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
klebono, pagerbimą daro Lietu
vių Prekybos rūmai gegužės 19 
d., sekmadienį. 6 vai. vak. 
Martimąue restorane už jo 
nepaprastus darbus ir rūpesčius 
lietuviais ir Lietuva. Visus 
kviečia Prekybos rūmų vardu 
V. Semaška. Norintieji daly
vauti praneša Eduardui Man 
kui 312-776-0848. 

x Norėdami atšvęsti įvai 
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Baltijos res
toraną, 8100 Roberts Rd., 
Just ice, II. te!. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x Bus specialūs au tobusa i 
į operą ir Dainų švente. ,,I 
Lituani" premjerai gegužės 19 
d., sekmadienį, nuo Marąuette 
Parko bažnyčios autobusai iš
važiuos 1:30 v. p.p. ir pakeliui 
paims važiuojančius nuo Bngh-
ton Parko bažnyčios. Iš Lemon-

Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis sveiki...-. :sus susirinkusius jo sutikti. Iš kairės: Il
linois gubernatorius Jim Edgar, Gražina Landsbtrg erie ir kt. 

Nuotr Jono Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PREZ. LANDSBERGIO 

SUTIKIMAS CHICAGOJE 

Labai nuoširdžiai ir iškil
mingai Lietuvos prezidentą 
Vytautą Landsbergį sutiko 
Chicagoje, Midvvay aerodrome. 
Buvo daugiau negu tūkstantis 
asmenų Buvo čia Liet. Bend
ruomenės. Vliko. ALT-os vado
vybės žmonės, susirinko mokyk
los: Donelaičio, Dariaus-Girono, 
Aukštesnioji l i tuan is t ikos 
mokykla. Pedagoginis in
stitutas, Švč. M. Marijos Gimi
mo mokykia. Lemonto mokslei
viai. Grandies, Spindulio grupių 
šokėjai, atvyko skautai Aušros 
Vartų. Kernavės, Nerijos, Li-
tuanicos tuntai, skautininkių 
draugovė, Liet. Vyčiai, ateiti
ninkai, neolituanai, šauliai, 
Jaunimo sąjunga. Balfo, Lithua
nian Mercy Lift ir daug kitų 
atstovų. Vienuolika specialių 
autobusų su l i e tuv ia i s , o 
daugelis atvažiavo savais auto
mobiliais ar miesto autobusais. 
Tauti niais drabužiais pasipuo
šusios lietuvaitės. 

JAV ir Lietuvos vėliavos, dau 
gybė plakatų, reikalaujančiu 
Lietuva' laisvės. Buvo muzikai 
Audrius ir Darius Polikaičiai. 

x Pat iksl inimas. ..Draugo" 
gegužes 2 d. laidoje, žiniose iš 
Kanados buvo parašyta min. 
pirm. Gedimino Vagnoriaus pa
tarėja Justina Paškauskaitė. o 
turėjo būti J u s t i n a Bačkaus-
kaitė. 

x Romas Pūkš tys vėl vyks-
to Lietuvių centro išvažiuoja ta į Lietuvą gegužės gale. 

PERVEDAMI D O L E R I A I . 
PALIKIMAI jūsų giminėms ir 
draugams. Perveža dokumentus 
ir vaistus mažais kiekiais. Atsi
skaityti iki gegužės 21 d. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 60629 tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

1:30 v. p .p . „I Lituani" antra
jam pastatymui gegužės 24 d., 
penktadieni, nuo Marąuette 
Parko bažnyčios išvažiuos 6 v.v. 
ir pakeliui sustos prie Brighton 
Parko bažnyčios. Iš Lemonto 
Lietuvių centro išvažiuoja 6 v.v. 
t Dainų šventę gegužės 26 d.. 
sekmadienį, nuo Marąuette 
Parko bažnyčios išvažiuoja 
12:30 vai., sustos prie Brighton 
Parko bažnyčios Iš Lemonto 
Lietuvių centro išvažiuoja 12:30 
vai. Bilietai: Girto Interna
tional — Vaznelių prekyboje, 
2501 West 71 St. 

(sk) 
x Juozas O. Bacevič, prašo

me atsiimti laišką iš Lietuvos 
TRANSPAK jstaigoje 

(sk) 

x KARGO J LIETUVA'- Rū 
bus. naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siusti i Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA ] 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY 
GOS muitinėje Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina SI .45 
už svarą. Kreiptis į G. T. In
ternat ional , tel. 708-430-7334. 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. 

(sk) 

kuriems vadovaujant skambėjo 
lietuviškos dainos Prez. Lands
bergio atvykimą garsino didžioji 
spauda, amerikiečių radijas ir 
televizija. Buvo atvykusių net ir 
amerikiečių. 

Buvo paaukšt nimo plat
forma, kalbėtojam- patogi tri
būna, prie kurios buvo pritvir
tinta apie dešinr mikrofonų 
rekorduoti kalba- Vienas pa
grindinių sutikir. organiza
torių L. Norusis padėkojo gau
siai susirinkusiem- Pažymėjo, 
kaip Chicagos žmonėms bran
gūs Lietuvos reikalai. Iš čia 
buvo išsiųsta milijonai svarų 
vaistų okupantu pavergtos 
Lietuvos žmonėm.i JAV LB 
pirm. dr. Ant. Razrna pabrėžė, 
kad mes sulaukiame vadovo 
demokratinės laisves atkūrimo 
Lietuvoje. Okupantų apiplė
šimai Lietuvoje turi baigtis. 
Lietuva turi būti laisva. Minia 
skandavo „Lietuva. Lietuva, 
Landsbergis". Gen. kons. V 
Kleiza priminė, kad prieš 50 m. 
1941 m. mes Chicagoje susi
laukėme paskutinio laisvos 
Lietuvos prezidento, o dabar 
su laukiame laisva Lietuvą 
atkuriantį prezidentą. Chicaga 
yra laisvos Lietuvos dalele. 
Kreipdamasis į prez. Lands
bergį, jis. sveikindamas ir dėko
damas, pabrėžė: ..Jūsų atvy
kimas stiprina mūsų kovą dėl 
Lietuvos laisvės". 

Minia sugiedojo JAV ir Lietu
vos himnus. Sen. Alan Dixon 
kalbėjo, kad jam malonu dar
buotis su lietuviais ir dėl Lietu
vos. Pažymėjo, kad lietuvių 
reikalavimas laisvės turi stiprų 
pagr indą Lietuvos vargui 
Chicagos lietuviai atsiliepė vais
tų siuntomis. Tyla būtų prievar
tos veiksmų atleidimas. 
Priminė, kad jis yra senate 
pasiūlęs prekybos atstovybės 

įsteigimą Pabaltijy. Lietuva turi 
JAV užtikrinimą, kad okupacija 
nebus pripažinta. Amerika 
neužmirš Jūsų kovos, neužmirš 
kruvinojo sekmadienio. 

Minia skandavo: „Lietuva, 
Lietuva, tegyvuoja laisva". 

R. Narušienė, kreipdamasi į 
Vyt. Landsbergį ir jo žmoną 
Gražiną, kurie buvo papuošti 
gėlių puokštėmis, tvirtai pareiš
kė: „Jūs aukojat savo gyvybes, 
siekiant laisvės". Pr is ta tė 
čia atvykusius Landsbergius, 
kurių lėktuvas buvo ketvirčiu 
valandos pavėlavęs, bet svečiai 
greit atsirado aikštėje prie Cen
tral ir 59 gatvės aerodrome. 

Illinois guberna tor ius J . 
Edgar sveikino Landsbergius 
vardu vienuolikos milijonų Il
linois gyventojų. Šioje valstijoje 
lietuvių daugiau, kaip bet ku
rioje kitoje JAV valstijoje. Mes 
meldžiam ir linkim, kad Lietu
va būtų laisva. 

Prez. V. Landsbergis savo 
kalboje visų pirma priminė savo 
susitikimą su JAV prezidentu, 
kur kalbėtasi apie Lietuvos 
laisvę. Pabrėžus, kaip Lietuva 
siekia laisvės, JAV prezidentas 
pasisakė: Mes su jumis. Land
sbergis dėkojo susirinkusiems jį 
sutikti, kurie laukė arti poros 
valandų. Dėkojo gubernatoriui, 
senatoriams (buvo ir sen. Fr. 
Savickas). Pagyręs, kaip šis 
susitikimas stipriai pravestas, 
pasakė: „Dėkoju Jums iš visos 
širdies". Žymiųjų sutikimo or
ganizatorių tarpe buvo ir J. 
Lendraitis. 

Prez. Landsbergis po pus
valandžio išskubėjo į Loyolos 
universitetą, kur jam suteikia
mas garbės daktaro laipsnis. 
Visa minia sugiedojo „Lietuva 
brangi", o B. Jasaitienė paska
tino gegužės 12 d. dalyvauti Švč. 
M. Marijos Gimimo par. bažny

čios sekmadienio lietuviškose 
mišiose ir 3 v. p.p. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje vėl susi
t inkant su prezidentu, gegužės 
15 d. Nekal to Prasidėjimo 
bažnyčioje v a k a r e įvyk
siančiame religinės muzikos 
koncerte, kur, dalyvaujant prez. 
Landsbergiui , bus pradė tas 
Muzikos festivalis. 

J . Pr . 

P A R O D O S „ L I E T U V O S 
DOVANA M U M S " 

ATIDARYMAS 

Lietuvių Dailės muziejus Le-
monte, Lietuvių centre dar taip 
neseniai surengęs pirmąsias 
dailės parodas, dabar jau plačiai 
į visas puses skleidžia savo veik
los šakas . Gegužės 4 d. muzie
juje atidaryta didelė graži lietu
vių grafikų kūrybos paroda. Ji 
pirmoji. Dar šį mėnesį lietuvių 
grafikų kūryba bus eksponuo
jama ir M. K. Čiurlionio galeri
joje ir Balzeko muziejuje. Tokiu 
būdu visi besidomintys grafika, 
Lietuvos menu, turi galimybę 
gana plačiai ir išsamiai su-
sipažini su lietuvių grafikų kū
ryba, nes parodose dalyvauja 
įvairiausių kar tų dailininkai. 

Kai nusileidi į erdvias Lietu
sių Dailės muziejaus sales, vi
sada tave džiugina gėlės, pa
merktos gražiose, didelėse kera
mikinėse vazose. Muziejuje jau
čiasi rūpest inga šeimininkų 
ranka. 

— „Lietuvių grafikų darbai 
tai didžiulė Lietuvos dovana 
mums — su džiaugsmu pasako
jo direktore Dalia Šlenienė. — 
E s a m e giliai su jaudint i ir 
dėkingi, nes į mūsų pasaulį, į 
mūsų sales atkeliavo 42 Lietu
vos dailininkai su savo kūryba. 
Turime 178 grafikos lakštus, 
kuriuos puikiai profesionaliai, 
per tokį trumpą laiką ekspona
vimui paruošė L. Narbutis". Ir, 
pakvietusi visus susirinkti į 
vieną bendrą būrį, padėkojusi 
atsilankiusiems, pristatė JAV 
LB Kultūros tarybos vicepir
mininkę Nijolę Martinaitytę ir 
paprašė ją tar t i pirmą žodį. 

Nijolė Martinaitytė JAV LB 
Kultūros tarybos vardu sveiki
no Lietuvių Dailės muziejų, kad 
pirmasis atidaro gegužės mėne
sio plačią kultūrinių renginių 
programą, dėkojo direktorei ir 
visam parodos rengimo štabui 
už puikiai suruoštą parodą ir 
pakvietė .š Lietuvos atvykusią 
menotyrininkę dr. Ingridą Kor
sakaitę atidaryti ją. 

„Man labai malonu, kad ma
no viešnagė Chicagoje tiesiog 
su tapo su l ietuvių grafikų 
parodos atidarymu Lemonte, 
Lietuvių Dailės muziejuje. — 
kalbėjo I. Korsakaite. — Jau
čiuosi kaip Lietuvos grafikų pa
siuntinys, nes juos visus pažįstu 
asmeniškai ir ne kartą yra tekę 
apie juos r a šy t i . Įvair iopi 
Lietuvos ir išeivijos menininkų 
ryšiai tampa nuolatinio mūsų 
gyvenimo būtinybe. Lietuvių 
dailės muziejaus jums padova
nota kolekcija rodo norą keistis 

x NAUJAS „ŽAIBO" Nr. 
10: 22 svarai skaniausių mėsos 
produktų: 4 dež. po 0,5 kg. kum
pis konservuose. 2 kg. file pie
velėje. 1.5 kg. lietuviškas ski
landis. 1.5 kg. ..Servilatas" de
šra. 1 kg. „Žalgiris" dešra. 2 kg. 
„Sodžius" dešra. Pilna kaina 
$100 Kreiptis: „ŽAIBAS" 9525 
S. 79 Ave., Hickory Hills. IL 
60457. tel. 708-430-8090. 

(sk.) 

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

(sk) 

dvasinėmis vertybėmis, stiprin
ti savitarpio supratimą". 

I. Korsakaite pabrėžė, kad 
Lietuvos grafika yra viena iš tų 
meno sričių, kuri ilgos priespau
dos metais sugebėjo išsaugoti 
savo tautinį savitumą Kaip tik 
tai ir demonstruoja daugelis šios 
atidaromos parodos kūrinių. 
Kalbėdama apie Lietuvos dova
notą rinkinį, atkreipė dėmesį į 
ta i , kad parodoje pamatysime 
įvairių kartų lietuvių grafikų 
kūrybą, kad dauguma dailinin
kų darbų, sukurtų liaudies dai
nų ir pasakų motyvais, turi įdo
mią lietuvių liaudies raižinių 
formą. Kalbėjo, kaip skirtingai 
dailininkai traktuoja lietuvių 
liaudies pasakos Eglė žalčių 
karalienė dramatišką turinį, ką 
galime pajusti žiūrint A. Makū
naitės, B. Žilytės. I. Daukšai-
tės-Guobienės sukurtus lakštus. 
kalbėjo apie liaudišką lietuvių, 
grafikos kryptį, kurią ypač ryš
kiai šioje parodoje atspindi gra
fikės A. Skirutytės kūryba. 
„Palyginant išmoninga liaudies 
audėja margina ji savo grafikos 
raštus, raižinys po raižinio, 
ciklas po ciklo, ir grafikės 
kūryboje suskamba tarsi viena 
nesibaigianti daina apie gimtąjį 
kraštą ir jo žmones". I. Korsa 
kaitė pažymėjo, kad liaudiškos 
tradicijos sieja Lietuvoje dir-
bar.čius grafikus su įsikūrusiais 
svetur: „Nors ir skaudžiai per
skeltas lietuvių grafikos medis, 
auga iš "bendrų šaknų. Daugelis 
menininkų čia ir ten visad 
sėmėsi patirties iš liaudies kū
rybos šaltinių. O V. Petravi
čiaus, P. Augiaus. T. Valiaus. V. 
K. Jonyno kūryba buvo pavyz
džiu pokarinei tiek išeivijos, 
tiek lietuvių grafikų kartai . 
Todėl rastume giminingumo 
tarp ornamentiškų A. Skiruty
tės ir V. Igno kūrinių. A. 
Stankūnienės ir A. Makūnaitės 
ar A. Surgailienės kompozicijų 
ir spalvų". I. Korsakaitė pa
brėžė, kad kaip tik tautosakinė 
ir Vilniaus tematika ..geriausiai 
atspindi tą didelį istorinį ir 
ku l tūr in į lietuvių grafikos 
atminimą, kuris gaivino Lietu
vos dvasią. Ne vienas iš čia 
esančių kūrinių yra pagarsėjęs 
pasaulyje ir įėjęs į lietuvių 
grafikos aukso fondą". Ji 
pakvietė visus pasidairyti po 
parodą ir turet i kuo malonesnių 
įspūdžių. 

Pirmą kartą taip plačiai ir 
gana išsamiai lietuvių išeivija 
turės galimybę susipažinti su 
lietuvių grafika. Iš Lietuvos at
vežti ir padovanoti paveikslai 
lieka Lietuvių Dailės muziejaus 
nuosavybe. įrėminti jie sudarys 
naujos galerijos pagrindą, neįrė
mintus paveikslus dailės mylė
tojai galės įsigyti, tuo parem
dami ir lietuvių grafikus ir Lie
tuvių Dailės muziejaus veiklą. 

Atvykę į Lemontą lietuvių 
centrą, būtinai užeikime ir į 
Lietuvių Dailės muziejaus sales. 
Ten susipažinę su lietuvių gra 
fikų kūryba, užsukime į gražiai 
įrengtą tautodailės galerija, kur 
pamatysime originalius senuo 
sius lietuvių liaudies meno kū
rinius, pasigrožėsime autentiš
kais senaisiais mūsų prosenelių 
tautiniais drabužiais, juostomis, 
audiniais. Nepamirškime ir įdo
mios Romo Pukščio atvežtos XX 
amžiaus lietuvių liaudies skulp
tūros kolekcijos. Kiek daug ten 
įdomių medžio drožinių. Pasi
žvalgykime ir po Foto meno ga
lerijos sales, kur dabar galima 
susipažinti su brolių M ir A 

Černiauskų fotografijomis, dar 
kartą pažvelkime į pilną grožio 
ir prasmes A. Kezio fotografijos 
pasaulį. Lietuvių Dailės muzie
jus Lemonto lietuvių centre vi
sada maloniai priima lankyto 
jus. 

L. Krivickiene 
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