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Lietuva siūlo ekonominio 
bendradarbiavimo 

sutartį 
New Yorkas , 1991 liepos 3. 

(LIC) — Lietuvos ministras pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
vakar pasiuntė TSRS preziden
tui, ministrui pirmininkui ir mi
nistro pirmininko pavaduotojui 
dėl abipusės prekybosjfr ekono
minio bendradarbiavimo sutar
ties ir santykių tarp TSRS ir 
Lietuvos normalizavimo, Rušką. 

Laiško teks tas 
Žlunganti pinigų apyvartos 

sistema ir gilėjanti ekonominė 
krizė rodo, kad ekonominė situ
acija tiek Sovietų Sąjungoje, 
tiek ir Lietuvos Respublikoje, 
artėja prie socialinės katastrofos 
ribos. Problemą dar labiau ap
sunk ina nestabi l i polit inė 
padėtis. Mes įsitikinę, kad ir jūs 
esate susirūpinę dėl tebesitę
siančios įvykių tėkmės, kai 
siauri tam tikrų politinių gru
puočių interesai nusveria pa
stangas įveikti sudėtingų eko
nominių reformų kliūtis. 

Tu rėdami tai omeny, mes iš
reiškiame viltį, kad Sovietų Są
jungos ir Lietuvos Respublikos 
vyriausybės suras bendrą kalbą, 

spręsdamos neat idė l io t inas , 
abiem šalim gyvybiškai svar
bias problemas, ir kad, nusta
tant abipusius santykius, socia
liniams ir ekonominiams veiks
niams bei ateities bendradarbia
vimo perspektyvoms bus teikia
ma pirmenybė. Mes tikime, kad 
abipusė sutartis dėl prekybos ir 
ekonominio bendradarbiavimo 
1991-1992 metais, kurios pro
jektą esame Jums išsiuntę, ga
lėtų prisidėti prie santykių tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos 
normalizavimo. 

N e p a p r a s t a i sudė t inga 
dabartinė situacija reikalauja, 
kad šiais bei 1992 metais abi 
pusės susilaikytų nuo skubotų 
sprendimų, galinčių apsunkin
ti abiejų šalių padėtį. Per šį lai
kotarpį nauji Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos Respublikos politi
niai sprendimai, tiesiogiai lie
čiantys abiejų šalių interesus, 
turėtų būti priimami koordinuo
tai. Mes išreiškiame viltį, kad 
Jūs apsvarstysite mūsų pasiūly
mus ir abipusės sutarties dėl 
prekybos ir ekonominio bendra
darbiavimo projektą. 

Sovietų vadai priėmė naują 
sąjungos sutartį 

Maskva. Birželio 28 d. — 
Praėjusį pirmadienį, kaip pra
neša AP, Sovietų prez. M. Gor
bačiovas ir septynių respublikų 
vadai baigė paruošti sąjunginės 
unijos tekstą ir pasiuntė Sovietų 
parlamentui ir tų respublikų 
t c .yboms apsvars ty t i . Šis 
susitarimas turėtų pakeisti 
1922 metų originaliąją sutartį, 
kai buvo sudaryta Sovietų 
Sąjunga. Devynios iš 15 

Lietuvių kareivių 
pergyvenimai 

New Yorkas, liepos 3. (LIC) 
— Rosen Publishing, paaug
liams skirtų knygų ir žurnalų 
leidykla, savo naujausio leidinio 
„Icarus" pirmajame numeryje 
atspausdino straipsnį apie lietu
vių jaunuolių pergyvenimus 
TSRS karinėje tarnyboje. 

Straipsniai šiame numeryje, 
visi susiję su tema „Paaugliai 
kareiviai — suaugusių karai" , 
Apibūdina jaunuolių vaidmenį 
skirtingų šalių kariuomenėse: 
jų problemas, rūpesčius ir kan 
čias iš tų šalių rašytojų perspek
tyvos. Šalia Lietuvos kareivių, 
rašoma apie jaunuolius Afganis
tane, Vietname, Nikaragvoje, 
Kinijoje, Lenkijoje ir kitose ša
lyse. 

Apie lietuvius pabėgusius ir 
besislapstančius nuo TSRS 
kariuomenes tarnybos ir ben
drai apie tarnaujančių lietuvių 
kančias parašė išsamų straipsnį 
Liudvika Vildžiūnaitė-Pociūnie-
nė, buvusi Laikinosios Komisi
jos dėl Lietuvos piliečių, tarnau
jančių TSRS kariuomenėje grą
žinimo narė. Straipsnis apibend
rina įvairių liudininkų pasako
jimus apie savo asmeninius pa
tyrimus, įskaitant ypatingai 
jaudinančius kareivių, pagrobtų 
iš Naujosios Vilnios psichiatri
nės ligoninės, prisiminimus 
apie tos nakties įvykius. 

Lietuvių Informacijos Centras 
tarpininkavo leidyklai ir rašyto
jai ruošiant staispnį. Straipsnį 
į anglų kalbą išvertė Gintė Da-
mušytė ir Rūta Virkutytė. 

Ševardnadzė pasitraukė 
iš Komunistų partijos 

Bet Centras „nieko nežino" 
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Gedminas 
Čia matome vaizdą iš Lietuvos Sąjūdžio mitingo \ mgio parke šių metų gegužės 4 dieną. 

Nuotrauka V. Kapočiaus 
'Iš E. Šulaičio archyvo) 

respublikų žada pasirašyti šią 
naująją sutartį. Sovietai dabar 
sako, jog nepasirašymas sutar
ties, dar automatiškai nesu
teikia nepriklausomybės toms 6 
respublikoms ir jos turi laukti 
5 metus ar ilgiau, kaip to „rei
kalauja atsiskyrimo įstatymai", 
než iūr in t , kad kai ku r ios 
respublikos niekada nėra į tą 
sąjungą įstojusios, bet su karine 
jėga prijungtos prieš savo valią, 
taigi, okupuotos. Tai Estija. Lat
vija, Lietuva, Armėnija, Gruzi
ja ir Moldavija. 

Pirmadienį su šia sutartimi 
sutiko šios respublikos: Ru
sija, Gudija, Ukraina, Azer
baidžanas, Kazachstanas, Turk
mėnija ir Kirgizija. Tadži
kistano ir Uabekistano res
publikų vadai nedalyvavo, bet. 
manoma, kad ir jie pritars, pra
nešė „Tasso" žinių agentūra. 
Sakoma, kad dar tebėra dideli 
teksto nesutarimai, bet „Tas-
sas" jų nepaaiškino. Gorbačio
vas paprašė respublikas per dvi 
savaites apsvarstyti šios sutar
ties tekstą. 

Tik šiais metais okupanto 
Lietuvai padaryti nuostoliai 

Vilnius, 1991 birželio 26. goti gyvybiškai svarbius ob-
(LIO —Statistikos departamen- jektus nuo okupac nes kariuo-
tas prie Lietuvos Respublikos menės invazijos, tcdel negauta 
vyriausybės pateikė duomenis 1.6 milijono rubliu numatyto 
apie nuostolius, kuriuos Lie- pelno. Nuostoliai dėl gyventojų 
tuvos ūkiui ir gyventojams per sužalojimų, trauma įvertinti 
šių metų sausio-gegužės mene- milijonu 60 tūkstančių rublių, 
sius padarė TSRS okupacinė priverstinai nedirbantiems pri-
kariuomenė, praneša Lietuvių skaičiuota beveik 600 tūks-
Informacijos Centras. tančių rublių '-.cmpensacijų. 

Iš viso nuostolių jau daugiau pašalpų, 
kaip 79 milijonai rublių. Vien Tai tik tie nuostoliai, kuriuos 
tik užgrobtas, sunaikintas tur- galima apskaičiuoti, įvertinti 
tas įvertinamas 69,5 milijono, 
per tą laiką nepagaminta pro
dukcijos, n e a t l i k t a darbų, 
nesuteikta paslaugų už 5.2 mili
jono rublių. Užgrobta ar sunai
kinta daug gamybos priemonių, 
medžiagų, žaliavų, tenka sau-

pinigais. J ie ir birželį didėjo — 
siautėjo OMON-ininkai, lieps
nojo pasienio kontrolės name
liai. Žmonių aukos, mora'.inės 
traumos — tai jau kiti. dar 
baisesni nusikaltimų sąskaitos 
puslapiai. 

Panerių tragedijos prisiminimas 

Lietuvos vyriausybė 
to neprašė 

Vilnius. 1991 Liepos 3. (LIC) 
— Lietuvos vyriausybė viešai 
pareiškė, kad ji neprašė Norve
gijos spausdinti lietuviškų pini
gų. Apie tai iš Vilniaus LIC-ui 
šiandien pasiųstas teleksas, ku
rio tekstą spausdiname žemiau. 

1991 m. liepos 1 d. oficialūs 
Norvegijos karalystės atstovai 
pranešė, kad Norvegijos cent
rinis bankas atmetė Lietuvos 
Respublikos prašymą spausdin
ti lietuviškus pinigus. Lietuvos 
Respublikos vyriausybė su to
kiu prašymu į Norvegiją nesi
kreipė. Sutartis dėl lietuviškų 
pinigų spausdinimo buvo pasi
rašyta 1990 metais su kitų vals
tybių firmomis. 

100,000 žmonių. 
1945-aisiais likę gyvi žydai pa

statė žuvusiems 70,000 žydų 
paminklą, kuris po aštuonerių 
metų buvo susprogdintas. 

Paminklo atstatymo iniciato
riai — Ješijohu Epšteinas ir Iz
raelyje veikęs garbės komitetas. 
Įgyventinti šią mintį ėmėsi Žy
dų kultūros draugija bei archi
tektas Jaunutis Makariūnas. 
Žydų kultūros draugijos pirmi
ninko pavaduotojas Grigorijus 
Fainšteinas primena, kad šis 
darbas — visos Lietuvos nuopel
nas. Statytojus aktyviai rėmė 
Respublikos vyriausybė". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Wash ing tone senatorius 
John Danforth ir buvęs Baltųjų 
rūmų pareigūnas Kenneth Du-
berstein vadovaus teisėjo Cla-
rence Thomas apklausinėjimui 
Senate, kurį šią savaite prezi
dentas nominavo į Aukščiausio
jo Teismo postą. Kai kurie 
liberalių pažiūriu senatoriai 
sakosi balsuosią prieš jo kandi
datūrą, kadangi jis esąs konser-
vatoriškų pažiūrų teisėjas. 

— V a l s t y b ė s sekretor ius 
James A. Baker III pasakė, jog 
Jugoslavijos centrinė vyriausy
bė, atrodo, nebesukontroliuoja 
savo kariuomenės, kuri savo da
liniais nori sutriuškinti Slovė
nijos ir Kroatijos nepriklauso
mybes paskelbusias vyriausy
bes ir jų laisvės kovotojus. 

— Olandijos Užsienio reika
lų ministeris Hans van den 
Broek, kurio kraštas šį mėnesį 
vadovauja Europos Bendruome
nės tarybai, buvo susitikęs su 
JAV Valstybės departamento 
sekretoriumi James Bakeriu m 
ir aptarė Jugoslavijos civilinio 
karo pavojus. Europos Bendruo
menės taryba, kurią sudaro 12 
valstybių, pradėjo vakar svars
tyti Jugoslavijos krizes klausi
mus. 

— Britanija trečiadienį su
laikė karinio pobūdžio įrengimų 
bei aukštos kokybės techniškų 
instrumentų eksportą į Jugo
slaviją. Gi Sovietų Sąjunga te-
besiunčia ginklus Jugoslavijos 
kariuomenei. 

— Japoni jos centrinis bankas 
pirmą kartą po 4 metų sumaži
no palūkanas iš 6<£ į 5.5%. 

Vi ln ius . — „Lietuvos aidas" 
praneša, jog birželio 20 d. Pane
rių miške buvo atidengtas pa
minklas žydų genocido 50 meti
nėms prisiminti. 

,,1941 m. liepos mėn. Pane
riuose, pradėtoje rengti degalų 
saugyklos teritorijoje, hitleri
ninkai pradėjo šaudyti žydus, 
pėsčiomis atvarytus iš geto se
namiestyje. 

1943 m. gruodžio mėnesį po 
Kursko mūšio, kai reicho armi 
jos pralaimėjimas buvo akivaiz
dus, hitlerininkai ėmė naikinti 
savo nusikaltimų pėdsakus — 
atkasinėti lavonus ir deginti. Tą 
darbą turėjo atlikti kaliniai. 
Deginami buvo ir ka tik sušau
dyti žmonės. 

Taip pat buvo žudomi Lenki
jos ir Lietuvos karininkai bei jų 
šeimos, iš Vakarų Europos at
vežti kunigai, Vokietijos sąjun
gininkų armijų kariškiai. Iš viso 
čia buvo sunaikinta daugiau nei 

Solidarumas su 
Serbija 

Vilnius. Liepos 4 d.—Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Tary
ba išleido prezidento Vytauto 
Landsbergio pa-irašytą pareiš
kimą, liečiant; situaciją Slovė
nijoje. Jame ^reiškiamas di
džiulis susirūpinimas slovėnų 
tautiniu apsisprendimu, kuris 
yra panašus į Lietuvos, kai ši 
1918-1920 metais gynė savo ne
priklausomybe Buvo vykdoma 
priespauda ir naudojama bru
tali karinė jėga. Jugoslavijos 
komunistinio r* įmo kariuome
nė dabar buvo pasiųsta prieš slo
vėnų demokratiją ir nepriklau 
somybę. Todėl Lietuvos Respub 
likos Aukščiausioji Taryba reiš
kia savo solidari.mą Slovėnijai, 
kuri vykdo savo tarptautiniai 
pripažintą teis* patiems apsi
spręsti ir tiki. kad ta teisė bus 
tarptautiniai c 'antuota. Aukš 

— Vakarų diplomatai Euro-
p je aiškina, jog Amerikos linki
mas pripažinti Slovėnijos ir Kro
atijos nepriklausomybę, buvo 
negerai pasaulyje suprastas. 
Amerika pasisakanti už federa
linės Jugoslavijos perorganiza
vimą į konfederacinę Jugoslavi
ją. Kroatija ir Slovėnija galėtų 
būti Jugoslavijos konfederaci
joje. 

— S l o v ė n i j o s Raudonasis 
Kryžius praneša, jog kovose bu
vo paimti 607 jugoslavų karei
viai, kurie būsią gržinti į Belg
radą. 

Maskva. Liepos 4 d. — Buvęs 
Sovietų Sąjungos Užsienio rei
kalų ministeris E. Ševardnadze 
pasitraukė iš Komunistų parti
jos, apkaltindamas partijos va
dovybe pažangių žmonių per
sekiojimu Inkvizicijos dvasioje, 
ypač prieš tuos narius, kurie 
nesilaiko standartinės partijos 
linijos. Savo laiške, kurį jis pa
skelbė viešai, rašo, kad pasi
traukia iš narių, nenorėdamas 
būti dalyviu tokiuose neteisin
guose persekiojimuose. 

Tą savo rezignacijos laišką jis 
Komunistų partijos vadovybei 
įteikė trečiadienį, o ketvirtadie
nį nepriklausoma Interfax ži
nių agentūra paskelbė pasauliui 
viešai. Jis aiškiai pasakė, kad 
pasitraukia iš partijos dėl kie
tosios linijos atstovų puolimų ir 
jam primetamų kaltinimų. Pir
madienį jam buvo įsakyta at
vykti į partijos centrą ir pasiaiš
kinti. „Jokiomis sąlygomis aš 
nesutiksiu būti atvestas kalti
namuoju į tą kengūrų teismą", 
rašo jis t ame laiške. Komisija 
veikianti Inkvizicijos dvasioje ir 
jis nepasirodė partijos teisme, 
bet po 43 metų buvimo partijos 
nariu, iš jos pasitraukė. 

J e l c ino p r i t a r imas 
Bet šis jo pasitraukimas su-

tempa su Gorbačiovo griežto
kais žodžiais, kad griežtieji seno
jo nusis ta tymo komunista i 
praranda sąlytį su visuomene ir 
sudaro pavojų partijos egzisten
cijai. Tuo pačiu metu šios sa
vaitės pradžioje įvyko viešas 
skilimas, kai 9 reformų šalinin
kai, įskaitant patį Ševardnadze, 
pasirašė deklaraciją raginančią 
visus reformų norinčius jungtis 
į demokratinį sąjūdį, prieš kurį 
ir Gorbačiovas nepasisakė. Še-
vardnazės pasitraukimas iš par
tijos tik sustiprins naujojo sąjū
džio gretas, kuriam jau priklau
so iš partijos anksčiau pasitrau
kę Maskvos ir Leningrado mies
tų merai. Rusijos prez. B. Jelci
nas, kuris formaliai nėra nau
jojo sąjūdžio steigėjas, pritarė or
ganizuojamo sąjūdžio programai 
ir sveikino būsimąją partiją, 
kuri pasisakys už radikalias re
formas ir demokratinę santvar-
_ką_ 

Sovietai nukėlė 
pasitarimus 

Ryga. — Latvijos atstovas 
Aris Jansons Maskvoje pranešė 
latvių vyriausybei, jog antrasis 
pasitarimų arba pokalbių ratas 
tarp Latvijos Respublikos ir So
vietų Sąjungos atstovų, kuris 
turėjo įvykti liepos mėnesio 4 ir 
5 dienomis Maskvoje, buvo nu
keltas Sovietų delegacijos pra 
nešimu. Pr iežast is ta . jog 
norima sukoordinuoti padėtį su 
tomis delegacijomis, kurios turi 
konsultacinius pokalbius su Es
tijos ir Lietuvos delegacijomis. 
Be to. dar reikią jiems pasitarti 
su Sovietų vadais tuo klausimu 
Aris Jansons mano. kad gal kitą 
savaitę tokie pokalbiai prasidės 
Maskvoje. 

Nežiūrint Komunistų partijos 
vestos investigacijos savo buvu
sių Politbiuro kolegų, Gorbačio
vas, kuris yra partijos genera
linis sekretorius.tyliai pritarė 
naujajam sąjūdžiui, pasakyda
mas per savo pranešėją, kad jis 
sveikina tokį judėjimą. Fiodoras 
Burlatskis, garsus Sovietų de
putatas, mano. kad tokio tarp
tautiniai žinomo asmens pasi
t raukimas gali vėl padidinti 
partijos narių pasitraukimą. 
Praėjusiais metais iš 19 milijo
nų narių tas skaičius sumažėjo 
iki 16.3 mil. narių. 

Dviejų part i jų sistema? 
Komunistų partijos susirinki

mas turi įvykti šio mėnesio gale, 
bet Ševardnadzės pasitrauki
mas gali tą suvažiavimą pasku
binti. Ševardnadze, kuris iki 
praeitų metų liepos buvo val
dančiojo Politbiuro nariu, pasa
kė, kad jis norėtų dviejų partijų 
sistemos Sovietų Sąjungoje. Jis 
gruodžio mėnesį pasitraukė iš 
užsienio ministerio pareigų, 
įspėdamas, kad einama į dik
tatūrą, ir tai nebuvo likę mė
nesio iki kruvinųjų Sovietų 
žudynių Lietuvoje, primena 
„Baltimore Sun*' dienraščio 
korespondentas. 

Pasaulio žinių agentūros pra
neša, jog Komunistų partijos 
kontrolės komisijos atstovas pa
sakė, kad tokio laiško iš Še
vardnadzės nėra gavę. Bet Še
vardnadze pasiuntė laišką ir 
savo kolegoms Užsienio reikalų 
ministerijoje, padėkojo jiems už 
bendrą darbą ir parašė jiems, 
kad jis pasitraukia iš Komu
nistų parijos narių. 

čiausioji Taryba protestuoja 
prieš ginkluotą agresiją, kuri 
prasidėjo birželio 27 d. Rašte pa
žymima, jog agresorius vengia 
taikingų derybų ir kovoja prieš 
Slovėnijos pastangas turėti savo 
valstybę- Šiuo metu ten miršta 
nekalti žmonės ir situacija 
Balkanų regione nėra pastovi. 

— Chicagoje gyveną kroatai 
ir slovėnai per savo centrinių 
organizacijų vadovus pareiškė, 
kad Busho administracija galė
tų jų kraštų laisvei daug dau 
giau padėti, bet susilaiko ir jų 
žodiniai pasisakymai nepakan 
kami, kad tos tautos apgintų 
savo nepriklausomybes. 

Panašumas tarp 
Pabaltijo ir 

Jugoslavijos 
Maskva . — Čia „Pravdos" 

laikraštyje buvo atspausdintas 
nepasirašytas komentaras, jog 
Jugoslavijos krizė rišama su 
Pabaltijo klausimu Vakaruose. 
Ten rašoma, jog iš vienos pusės 
Vakarų politikai garsiai pataria 
išlaikyti Sovietų Sąjungą kaip 
vieną valstybę, o iš kitos pusės 
jie palaiko separatistinį Pabal
tijo vadų judėjimą. Ar tai nesąs 
dvigubas standartas, ant kurio 
remiasi dabartiniai Jugoslavijos 
separatistai0 Straipsnyje pažy
mima, jog Kroatijos ir Slovėni
jos nepriklausomybes deklaraci
jos esančios to paties epideminio 
atsiskyrimo viruso vaisius. 
„Vakarų pritarimas Pabaltijo 
nepriklausomybei padrąsino ir 
Balkanų separatizmą", rašo 
..Pravda" liepos 1 d. 

KALENDORIUS 

Liepos 6 d.: Tomas More. Ma
rija Goretti. Ritonė. Romulas. 
Nervydas. 

Liepos 7 d.: Kirilas, Estera. 
Sangailas. Vilgailė. 

Liepos 8 d.: Arnoldas. Elž
bieta, Daugą. Tauragis, Priscilė. 

L i e p o s 9 d.: Alg i rdas . 
Algirde. Leonardas. Veronika. 
Vida. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:22. leidžiasi 8:28. 
Temperatūra šeštadienį. 94 1.. 

sekmadieni 91 1.. pirmadienį 85 
L, antradienį 86 I, 
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JUBILIEJINIS 
ATEITININKŲ STUDIJŲ 

SAVAITGALIS „91" 
Ateitininkų studijų dienos 

rugpjūčio 30 — rugsėjo 2 dieno
mis vyks Dainavoje, 15100 Aus-
tin Road, Manchester, Michi-
gan. Savaitgaliui yra pramatyta 
programa, kuri vėliau gali būti 
dar papildyta ar paįvairinta. 
Visa programa vyks Michigan 
valstijos laiku (EDT). 

Rugpjūčio 30, penktadienis: 
3:00 vai. Ateitininkų federa

cijos tarybos posėdis. 
7:00 vai. Vakarienė. 
8:30 vai. Kristina Montvidas 

Kutkutė — „Lietuvos menas 
ir menininkai," paskaita su 
skaidrėmis. 

10:00 vai. Vaišės ir dainos, 
Baltojo avino svetainėje; 
va iš ina Detroito atei
tininkai. 

Rugpjūčio 31, šeštadienis: 
8:00 vai. Šv. Mišios. 
9:00 vai. Pusryčiai. 

10:00 vai. Studijų savaitgalio 
atidarymas — AF Tarybos 
pirmininkės Birutės Bublie
nės ir AF vado Juozo Po-
likaičio sveikinimai. Dr. 
Vytautas Vygantas — „Žen
giame į 21-mąji šimtmetį." 

11:00 vai. Simpoziumas — 
„Kaip susprogdinti sustingi
mą ateitininkijoje". Daly 
vauja I. Čuplinskaitė, Linas 
Udrys ir kiti. Moderuoja 
Almis Kuolas. 

12:30 vai. Pietūs. 
z:00 vai. Danutė Bindokienė — 

„Švenčiant Ateities 80-tąjį 
gimtadienį." 

4:00 vai. Kun. dr. Kęstutis 
Trimakas — .Lietuvos ateiti
ninkų dvasingumas." 

6:00 vai. Vakarienė. 
8:00 vai. Dr. Kęstutis Keblys 

praveda ateitininkų poezijos 
vakarą, kuriame dalyvauja 
poetai Kazys Bradūnas, 
Julija Švabaitė-Gylienė ir 
Vitalija Bogutaitė. 

10:00 vai. Vaišės ir dainos 
Baltojo Avino svetainėje. 
Vaišina Clevelando ir To
ronto ateitininkai. 

Rugsėjo 1 d. sekmadienis: 
8:30 vai. Šv. Mišios. 
9:15 vai. Pusryčiai. 

10:00 vai. Bendra nuotrauka 
vėliavų aikštelėje. 

10:30 vai. Stasys Lozoraitis — 
„Dabartinė padėtis Lietu
voje." 

11:30 vai. Rimas Černius — 
„Lietuvos konstitucijos r ašy., 
mas pagal Amerikos mo
delį." 

12:30 vai. Pietūs. 
2:00 vai. Jonas Pabedinskas — 

„Amerikos lietuvių libe
ralizmas ir konservatizmas: 
ką siūlyti Lietuvai? 

4:00 vai. Dr. Romualdas 
Kriaučiūnas — dr. Justino 
Pikūno knygos „Nuo 
asmens iki asmenybės" 
pristatymas. 

6:00 vai. Vakarienė. 
8:00 vai. Muzikos vakaras su 

Ramūnu Underiu, gitara ir 
dainomis. 

10:00 vai. Vaišės ir dainos 
Baltojo avino svetainėje. 

Vaišina Cbicagos ateitininkai. 

Rugsėjo 2 d. pirmadienis: 
8:30 vai. Šv. Mišios 
9:15 vai. Pusryčiai 

10:00 vai. Užbaigimas — prama-
toma svarbi paskaita. 

KITA SVARBI INFORMACIJA 

Studijų dienų k a ino ra š t i s 
Sendraugiams ir studijas bai

gusiems studentams: 
Kambarys visam laikui: 60 

dol. 
Maistas visam laikui: 65 dol. 
Maistas moksleiviui visam 

laikui: 47 dol. 
Maistas j aunuč iu i visam 

laikui: 33 dol. (iki penkių metų 
veltui) 

Dieninis kainoraštis asme
niui: Nakvynė: 25 dol. 
Maistas: 30 dol. 

Studentams nakvynė ir 
maistas: 
visam savaitgaliui: 65 dol. 
Nakvynė dienai: 15 dol. 
Maistas dienai: 20 dol. 

Studijų savaitgalyje iš šeimos 
dalyvaujant daugiau negu trims 
asmenims, ketvirtam nariui su
teikiama 10 dol. nuolaida, o 
penktam 15 dol. nuolaida. 

Prašome kuo greičiau regis
truotis pas Birutę Bublienę, 
kartu pasiunčiant ir mokestį: 
5190 Longmeadovv, Bloomfield 
Hills, MI 48013, USA. 

Registruojantis duokite daly
vių vardą, pavardę, adresą, tele
foną, kiek šeimos narių daly
vaus ir jų pasiskirstymą (kiek 
sendraugių, studentų, mokslei
vių, jaunųjų ir priešmokyklinio 
amžiaus). 

Iki malonaus pasimatymo 
penktose —jubiliejinėse — atei
tininkų studijų dienose! 

Moksleiviai atei t ininkai po įžodžio ir jų dvasios vadai Karmelitų parapijoje, Kaune . 

ATVELYKIS PASAULIETINIO 
APAŠTALAVIMO DVASIOJE 
Pasaulietinis apaštalavimas... 

Mano kartos Lietuvos ateitinin
kams šis terminas, turbūt asoci
juoja su prof. A. Zygo veikla 
Lietuvoje, ateitininkų sąjūdžio 
plėtojimusi. Tuo dar kartą teko 
įsitikinti Kaltinėnų pavasario 
akademijoje „O pavasario žy
dinčio Kristau!", nors galimybės 
leido pabuvoti vos vieną dieną. 
Neišvykęs į Kaltinėnus Vilka
viškio vyskupijos ateitininkų 
jaunimas rinkosi į Kalvariją, 
kur atvelykio organizavimas 
jau tampa tradicija. Nelabai 
gausiai Kalvarijos Šv. Mergelės 
kuopai (yra veiklesni šeši 
žmonės) tai rimtas išbandymas, 
kuris buvo puikiai išlaikytas. 

Šv. Mišias koncelebravęs kun. 
Albertas pamokslo metu kvietė 
sutelkti pastangas ir eiti padėti 
t iems, kurie nežino Kristaus 
duonos skonio. „Ar verta eiti 
keliais, vedančiais į moralinį 
smukimą, asmeninę degradaci
ją „į nežinomybę?'* — klausė ir 
kvietė pamąstyti kunigas. 

Nuostabios Mišių giesmės, at
liktos svečių iš Vilkaviškio, 
didžiulis būrys prie Dievo vaišių 
stalo (arti šimto jaunuolių su
važiavo iš Alytaus, Kybartų. 
Lazdijų. Marijampolės, Šiaulių. 
Vilniaus), rodė didelį jaunimo 

MOKSLEIVIŲ ŠIMTADIENIS 
KATALIKIŠKOJE DVASIOJE 

Taip vyko š imtad ien is 
Merkinės V. Krėvės vidurinėje 
mokykloje, ne vien dėl to, kad 
ten buvo pakviesti ir dalyvavo 
daug katalikiškos dvasios jauni
mo iš Alytaus. Mokyklos peda
gogai nusprendė, kad visiems 
būtų geriau šventę atkel t i 
anksčiau, prieš gavėnią, ir 
linksmintis be sąžinės grauži
mo. 

Mokyklos direktorius palin
kėjo daug sėkmės, laimės. 
Išlaikyti ne t ik abitūros, bet ir 
daug sunkesnius gyvenimo 
egzaminus kvietė Merkinės 
klebonas Rokas Puzonas . 
Mokyklos abiturientai (jų buvo 
daugiau 20-ties) parodė jaudi
nančią pogramą. 

Netrukus savo programą pa
rodė ir svečiai iš Alytaus, A. 
Juozapavičiaus kuopos ateiti
ninkai, vadovaujami Daivos 
Žemaitytės. Moksleiviai parodė 
kalėdinį vaizdelį „Kris taus 
g imimas" . sus i r inkus ie j i 
gėrėjosi Marijos ir Juozapo rū
pesčiu, n e r a n d a n t vietos 
nakvynei Betliejuje, piemenų 
džiaugmu. išvydus šiaurinę 
žvaigždę, Kr i s t aus gimimo 
scena. Trijų Karalių pasvei
kinimu ir angelų giesmės „Svei
kas Jėzau gimusis" akordais. 

Montažu jaunieji ateitininkai 
stengėsi parodyti tikrąjį kelią į 
gyvenimo problemų sprendimą, 
palinkėjo l ik t i iš t ikimiems 
laisvės ir Tėvynės meilės 
idealams. Vėl iau skambėjo 
jaunimo atliekamos giesmės, 
trykštančios meile Kris tui , 
Lietuvai, žmogui. 

Malonu buvo stebėti pro
gramos tęsinį prie vaišių stalo. 
Ča reiškęs dešimta klasė: ap
dovanojo savo vyresniuosius 
draugus pusdiplomiais. privertė 
pasukti galvas ir pedagogams, 
atsakant į pateiktus klausimus. 

Atsisveikinant, Vilkaviškio 
valdybos p i r m i n i n k a s A. 
Geležius palinkėjo abiturien
tams sėkmės, ieškant gyvenimo 
prasmės, primindamas, kad 
didžiausios visuomenės pro
blemos kyla dėl to, kad jaunas 
žmogus nesugeba savęs 
įprasminti, realizuoti naudin
guose dalykuose, kad nesugeba 
apsispręsti gėrio ir blogio dviko
voje. Kaip pastebėjo Solženi-
cinas, riba tarp gėrio ir blogio 
eina ne tarp valstybių, partijų, 
žemynų. Ji eina per kiekvieno 
žmogaus širdį. Tad mūsų pa 
reiga tą blogį sumažinti. 

Ra imondas J u r g a i t i s 
A lman tas Geležius 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA 

Studentų ateitininkų vasaros 
stovykla „Ugnis" rugpjūčio 
23-25 dienomis vyks Ateitinin
kų namuose, Lemont, IL., ir 
rugpjūčio 25-29 dienomis bus 
tęsiama „Dainavos" stovykla
vietėje. Visi raginami iki liepos 
mėnesio pabaigos užsiregistuoti 
pas Rima Prakapą, 49 Norse-
man St. Etobicoke, Ont. M8Z 
2P7. Tel. (416) 233 4486, arba 

pasiryžimą eiti tobulėjimo keliu, 
simbolizavo dvasinės visų vie
nybės pajautimą. 

Prie Jungėnų kultūros rūmų 
svečius sutiko tautiškai pasi
puošusios merginos, dainuo
jančios liaudiškas sutiktuvių 
dainas. Iškabintas skelbimas 
kvietė vietinį jaunimą į ateiti
ninkų vakaronę. Prasminga va
karonės pradžia: sveikinimai su 
Šv. Velykom, linkėjimai supras
ti Kristaus prisikėlimo paslaptį 
ir džiaugtis ja, pavaišinimas 
namine duona, prieš tai simbo
liškai nusiplovus ir nusišluos-
čius rankas, visus jungė į nuo
stabią Kristaus sekėjų šeimą. 

Klierikas Vidas, iš Vilkaviš
kio, džiaugdamasis skania duo
na, kvietė visus dalyvauti ir 
Kristaus puotoje. ..Argi būtų 
patenkintas puotos šeimininkas 
ir tu pats, jeigu pakviestas į 
puotą stebėtum kitus, niekuo 
nesivaišindamas?" — klausė 
klierikas. 

Vilkaviškio vyskupijos valdy
bos pirmininkas gyd. A. Gele
žius sveikinimo žodyje priminė, 
kokiu atsakingu laikotarpiu 
mes gyvename, kad savo dar
bais turime progos prisidėti prie 
realios Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo. 

Šviečiant nusiminusį dvasio
je šių laikų jaunimą, kvietė 
paleisti savo „ t a l e n t u s " į 
apyvartą, nepasielgti kaip tas 
„neišmintingas tarnas". Kiek
vieną savo jėgos dalelę, nenuga
limą pasiryžimą, karščiausias 
pastangas, nepaprastą uolumą 
atiduoti darbui, kurį pradėjai 
dirbti, sėti tik pasisekimo min
tis, nebijoti savo ateities, at
sisakyti elgetiško gyvenimo 
minčių, pajusti už savęs die
viškąją jėgą. nenusigręžti nuo 
„saulės šviesos", nevaikščioti 
tamsiuose rūsiuose — Orison 
Sweet Marden žodžiais kvietė 
valdybos pirmininkas. 

Vakaronės metu visus links
mino vietinė respublikoje pa
garsėjusi kapela. O vakaronę 
sumaniai vedė Edita Kiseliaus-
kaitė ir kiti kalvarijiečiai. 
Skambantys valso garsai. įvai
riausi atrakcionai, margučių 
karalienės rinkimai niekam 
neleido liūdėti Tiesa, pradžioje 
nuotaiką kiek aptemdė vietinio 
jaunimo elgesys. Tikriausiai jie 
dar nepratę prie tokių jaunimo 
renginių. Bendrą kalbą vis dėl 
to pavyko surasti, ir tai visus be 
galo džiugina Pasirodo, norint 
galima ir gerumu prisibelsti į 
„metalisto" širdį. Kultūros 
rūmų direktore, pradžioje labai 
pergyvenusi, liko patenkinta 
tokia vakarone. Kuo dažniau 
rengiant panašias vakarones, 
galėsime džiaugtis mūsų 
jaunimu bet ne dėl jo liūdėti. 

Almantas Geležius 

„ A T E I T I E S " K O N K U R S A S 

Šiais — sukaktuvinia is — 
m e t a i s vėl s k e l b i a m a s 
„Ateities" žurnalo konkursas. 
Kaip jau įprasta, bus premijuo
jami rašiniai , eilėraščiai ir 
nuotraukos. Dalyviai skirstomi 
į dvi grupes: iki 19 metų 
(jaunesnieji) ir nuo 20 iki 25 
metų amžiaus. Konkurso mece
natas yra prel. Juozas Prunskis, 
kuris atsižvelgdamas į gausų 
konkurse dalyvaujančių skai
čių, šiemet premijoms skiriama 
pinigų sumą dar padidino. 

Medžiaga „Ateities" redakciją 
tu r i pasiekti iki rugsėjo mėn. 
pabaigos. Pr ie da lyvav imo 
konkursuose — ypač „Ateities" 
konkurse — per eilę metų jau 
esame pripratę . Tačiau, ar 
žinote, kad pirmasis „Ateit ies" 
konkursas buvo paske lb tas 
1911 m. 10 numeryje? Konkur
so tema — ateit ininkų himnas. 
Žinoma, atsiųstieji eilėraščiai 
konkurso nelaimėjo, o atei
tininkų himną parašė kun. 
Jurgis Tilvytis — A. Žalvarnis, 
konkurse net nedalyvavęs. 
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DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Putaeki Rd. , Chicago, IL 

Rez. (1-312) 778-7879 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 We»t Burlington, tat. (708) 512-0084 
Wastmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
SpeoalyBė — Kaulų ir sąnarių 

hgos ir chirurgna 
Holy Cross. 2701 W 68 St Chicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland Chicago Bidge IL 

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

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Flelds. III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 7 1 Straet, Chlcigo 
Tai . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)248-0067; arba (708)248-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGUUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127st St 
-Lemont IL 60439 

TaL<708) 257 2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hlckory Hllls 

Tai . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamMy M . d l c . l CNntc 
217 E 127 St — l a m o m . IL 60439 
P^iauso Palos Commonity Hosp'tai ' 

S'ive- C'oss Hosp'tai 
Valandos pagal susita'imą 

Tai (708) 2572265 

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

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

Pirmo 3 v p p - 7 v v . antro 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šestd 9 v r -12 v.p.p 

6132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(1 -312) 778-6989 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDVMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

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

507 S. Gllbert, LaGranga, I L 
Tai. (708) 352-4487 

Cardiac Di ag nosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
CESAR J . HERRERA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 8 . Kadzla, CMcago, M. 
Tai . (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, M. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd.. Hlckory HMa, IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 791h Ave . Hickory Hills, IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71at St. 

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

Paloa Vlalon Cantar, 7152 W. 1271h St. 
Palos Hgts. III Ketv. vai. 36 v.v 

Tai. (708) 448-1777 

Tai. Kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

Nesusidarius didesniam stovy 
klauti norinčiu būriui, stovykla 

pas Vyta Čuplinska. tel._(819) teks atšaukti. Tikimasi, kad to 
595-9451. Visi kviečiami ir pra neteks daryti, nes, be abejo, visi 
šomi nedelsiant registruotis. J°je dalyvausite. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
Aneeteztjoe Ir akauamo 

gydymo apecIaHatal 
Sherman ligonine Elgin. IL 

Tai. 708-888-8976 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

81 St. ir Kean Ave.. Justlce, IL 
Tel . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vaiJ 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 0 8 St. 
O a k Lawn , IL 0 0 4 5 3 - 2 5 3 ? -

To*. 708-030-3113 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA • 

10442 W. C e r m a k R d . 
VVestchester, IL 60153 

Te l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 Vt 71 at Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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 12-4 

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzle Ave., 
Chicago. III. 60652 

Pirm , antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2858 W. 63rd Street 

Vai,: antr. 1-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v. p.p. 
šeši pagal susitarimą 

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

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

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archer Ave. (prie Auslin) 

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

ARAS Ž U O B A , M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Contei-

1020 E. Ogden Ave., Surte 310, 
NapervKIe IL 80563 
Tel. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tat. (1-312) 888-3188; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63re Street 
Vai ptrm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kas bloga ir kas gera 

TELEVIZIJOS 
PROGRAMOSE 

40,000 „ŽALIV KORTELIŲ " 
Ar tikrai taip gali būti? 

ADV. LAIMA NAIN TK-GARBONKIENĖ 

Taipjau yra šiame krašte, kad 
daugumą smulkesnių nutarimų 
už mus padaro verslininkai. O 
koks yra pagrindinis versli
ninko bruožas, jei ne greito 
pelno padarymas? Kai pažvelgi 
į sovietinę kontroliuojamą 
verslo sistemą, tai amerikietiš-
kas modelis iš pirmo žvilgsnio 
atrodo gana gerai. Ima ilgokai, 
kol vartotojai pradeda gilintis į 
pateikiamą patarnavimą ir atsi
randa abejonės. Tada vieni 
verslai griūna, kiti tarpsta ir 
didėja. 

Televizijos aparatas — ne toks 
jau senas išradimas, bet dabar 
net tolimiausiuose pasaulio 
kampuose pakeitęs daugumos 
žmonių gyvenimo būdą. Teore
tiškai tai turėtų būti tik pozity
vus žvilgsnio į pasaulį praplė
timas, malonios valandos namie 
po sunkaus darbo, greitas ryšys 
su pasaulio naujienomis ir įvai
rių galvosenų ir nuomonių 
įtaka į savo paties galvojimą. 

Laikui bėgant, televizijos sto
čių savininkai vis mažiau galvo
jo apie žiūrovo pasaulio praplė
timą, o tik apie konkurenciją 
savo tarpe ir mažėjantį pelną 
dėl vis daugėjančių stočių įvai
rumo. Pirmoji jų sutarta reakci
ja buvo sustabdyti tą nelemtą 
žiūrovo kelionę per įvairias sto
tis vien spaustuko palietimu, 
ieškant sau patinkamos pro
gramos. Savo tarpe tada buvo 
sutarta, kad reikia suvienodinti 
tuo pačiu laiku duodamas pro
gramas, tuo išvengiant stočių 
keitimo. Jeigu jau sporto žinios, 
tai tuo pat laiku visose stotyse, 
kas sportu nesidomintį pri
verčia išjungti aparatūrą ir gal 
netgi pasiimti laikraštį. Dabar 
vėl labai įvesta mada mokyti 
virimą, sudominant naujais re
ceptais, bet po kelių minučių vėl 
ir vėl esi užvožiamas ilgomis ir 
vis kvailesnėmis reklamomis, 
tarsi būtume visi maži vaikai 
arba silpnapročiai. 

Paminėjus vaikus, dabar pa
stebėtas vis didėjantis susirūpi
nimas vaikų programomis. Ką 
gi mato jaunas žmogiukas, kai 
ypač savaitgalio rytais, tėvams 
dar miegant, jis pasispaudžia 
savo programos spaustuką? 
Ką nors gražaus, pamokančio 
gražios elgsenos, — ar tik 
brutalumą, garsų riksmą, gat
vės gyvenimą, muštynes ir taip 
svarbų patrauklumą tampant jų 
laimėtoju. Kuo kvailiau, tuo 
įdomiau. Būna išimčių, bet re
tai. O gi būtų galima tiek daug 
tokiam jaunam žmogučiui duo
ti, supažindinti jį su patraukliu 
gero elgesio draugu, su meile 
gamtai, gyvuliams, heroizmo 
pavyzdžiais, kitų tautybių ir 
rasių teigiamais bruožais. Leis
ti vaikui truputį sustoti, pa
galvoti, pasidaryti išvadas, pa
būti gamtoje su draugais ir 
susipažint i su gyvulėliais. 
Galėtų būti skautiškos pro
gramos, įvairūs konkursai ir po
kalbiai su vyresniaisiais, padi
dinant jų žinojimą įvairiose sri
tyse. Bet vis liekama prie gar
saus riksmo, nemandagaus 
elgesio, pernelyg suaugusio, bet 
neišauklėto modelio mėgdžioji
mas. 

Suaugusiems jau atsiranda ir 
daugiau pasirinkimo, jei iš 
anksto esi susipažinęs su pro
gramomis ir žinai, kas tave 
domina. Yra puikių gamtos 
vaizdų, kelionių per mažai žino
mus miškus ir vandenis, kur na
tūraliai pasakojama tų vietovių 
istorija. Tik gal kiek pabosta vis 
to paties pasakotojo monoto
niškas balsas ir elgsena. Gera 
būtų matyti tokioje programoje 
išvystant ir kokį veiksnią, įpi
nant keliautojų asmeniškus per
gyvenimus, duodant progą ir 
pačiam pagalvoti, kaip tokiu 
atveju būtum jautęsis ir elgęsis. 
Kai pasiklausai ir kitokių, pilnų 
kriminalinių nuotykių, smurto, 
žudynių ir to amžino šaudymosi 
programų, netenka stebėtis, kad 
tada ir dienos žiniose matai tą 
patį nemoralumą, banditizmą, 
bet girdi mažai susirūpinusių 
balsų apie šios dienos žmogų. 

Kai imperijų pasaulyje susi
duria moralė ir jėga, vis dar jėga 
lieka interesų pusėje. Tą dabar 
ryškiai matome griūvant dirb
tinai sulipintoms Jugoslavijos 
respublikoms, Kroatijai ir Slo
vėnijai paskelbus nepriklau
somybę. Kaip ir Lietuvos atve
ju, tuoj užsirakino savų interesų 
pilnos valdovų burnos. Kaip 
galima griauti taip patogiai vei
kiančias kairiųjų pažiūrų vadų 
tvirtoves! Dar ryškiau teko ste
bėti spaudos pasikalbėjimus su 
kroatų jaunimu gatvėse. Jauna 
ir gražiai pasipuošusi mergina 
atsakė, kad atsiskyrusioje Kro
atijoje žmonėms ekonomiškai 
verstis bus žymiai sunkiau, tai 
kam dabar prireikė tos neprik
lausomybės? Pinigėlis buvo ir 
liko toks pats galingas, kaip to
je Mefistofelio arijoje — vien tik 
auksas valdo mus! 

Kalbant apie tautinius judė
jimus mūsų tėviškės pakrantėje, 
su dideliu susijaudinimu ste
bėjome garsaus žurnal i s to 
Hedrick Smith suda ry tą 
montažą Baltic Reąuiem. Dau
giausia vaizdų buvo iš Latvijos 
ir Estijos, bet Lietuvoje paro
dyta įspūdingiausia dalis — 
sovietų smurtas ir skerdynės 
prie televizijos bokšto. Tai tie
siog sukaustė žiūrovą. Visą 
valandą truko tautiniais rūbais 
pasipuošusių pabaltiečių dainos, 
mitingai, jautrios kalbos ir 
filmuotųjų aiškinimai. Čia buvo 
ir jauni, ir seni, niekas ne
kalbėjo apie ekonominius nepri
teklius, bet tik apie laisvę ir 
teisę į savo žemę. Riedėjo rusų 
tankai, patamsyje poškėjo šū
viai, griuvo žmonės ir į jų vietą 
stojo nauji, giedodami ir susi
ėmę rankomis. J a u t r u s ir 
reikšmingas buvo tas montažas, 
nors nemanau, kad jį teikėsi ste
bėti mūsų prezidentas Bushas, 
o jei jam apie tai ir pranešė jo 
paklusnūs adjutantai, tai buvo 
susilaukta vėl tik tos keturkam
pės šypsenos. Taigi atsakymas 
lieka tas pats, kaip dabar štai 
pareikštas Nepriklausomybę 
paskelbusiai Kroatijai ir Slovė
nijai, — griaunat tvarką... ir 
komunizmą, su jūsų nepriklau
somybe mums nepakeliui. 

RKV 

Yra pasklidę ganda i , kad 
netrukus įvyks 40,000 ,,žalių 
kortelių loterija". Lietuviai kar
tu su kitais 33 k raš tų piliečiais 
raginami kuo greičiausiai užsi
registruoti, kad galėtų daly
vauti šioje „loterijoje". „Lo
terijos" premija — „žalia kor
telė". 

Skamba labai patraukl ia i . Ar 
taip iš tikrųjų yra? 

1990 m. spalio 27 d. naujas 
imigracijos įs tatymo projektas 
buvo priimtas JAV Kongreso. 
Prezidentas George Bush pa
tvirtino šį projektą 1990 m. 
lapkričio 29 d. Ta ip projektas 
tapo įstatymu. 

Beveik kiekvienu atveju įsta
tymas pradės galioti šiais me
tais spalio 1 d. Bet kaip ir visur, 
ir čia yra išimčių. 

Kai JAV Kongrese buvo na
grinėjami įvairūs imigracijos 
s t a t u t o p a k e i t i m a i , buvo 
kalbama, kad t r ū k s t a imigran
tų įvairumo. Kongresmenai ir 
senatoriai, norintys tą t rūkumą 
panaikinti, sudarė programą ir 
ją pavadino „Įvairuojančios 
imigracijos programa" (Diversi-
ty immigrant program). 

Programos t iks las yra paįvai
r i n t i i m i g r a n t ų t a u t y b i ų 
skaičius. Paįvair inimui JAV 

yrė 40,000 vizų, 
uuudamos kas 
metams. 
16.000 vizų jau 
r-; tik airiams. 
wzų. Likusios 
mos 33-jų vals-

ir 

Kongresas pa* 
kur ios bus i 
meta i trejiem 

Šiais metai* 
y ra paskirtų 
Lieka 24,000 
vizos yra skir 
tybių piliečii imtinai 
l ietuviams. 

Kaip atrinkt Kaip išsiskirs
tyt i likusias vizas? 

Pačiame sta'.ute yra du vy
raujantys reikalavimai: 

Konkretus darbo pasiūly
mas. Reikia susirasti sponsorių, 
kur i s raštiška, sutinka ir iš 
tikrųjų žada tave pasamdyti 
bent vieneriems metams. Spon-
sorius gali būti ir pavienis 
asmuo. Darbas gali būti bet 
koks (aišku, legalus). Šiuo atve
ju nereikia, kad darbas būtų 
savoje specialybėje. 

Amerikai įslleistinas imig
rantas . Šis reikalavimas yra 
keblesnis ir nelengvai apibūdi
namas . Ar tas norintis imigruo
ti y r a pagal statutą įsileistinas, 
priklauso nuo norinčio imigruo
t i asmeniškos padėties. Bet tuo 
pačiu yra t am t ikros gairės, ku
riomis JAV valdžios pareigūnai 
remiasi , atsisakydami išduoti 
imigranto vizą 

Pvz. atitinkamais atvejais 

Vysk. Paulius Baltakis. OFM. sukvietęs 
Muzikos šventės proga Chicagoje. 

ir pravedės sielovados simpoziumą 

Nnotr Algio Rugieniaus 

imigranto vizos neišduodamos 
kriminaliniams nusikaltėliams. 
Kai kuriais atvejais vizos sulai
komos kai kuriems ligoniams. 
Dėmesys ypač atkreipiamas j 
apkrečiamas ligas. Kartais 
Valstybės departamentas at
kreipia ypatingą dėmesį į poli
tines pažiūras, į partinę veiklą 
ir atsisako duoti imigranto 
vizą. 

Kitas svarbus, bet ne vyrau
jantis reikalavimas yra: Paruoš
ti biografinę apybraižą. 

Biografinė apybraiža. Kada 
biografinės žinios surašytos, kai 
darbo pasiūlymas rankoje ir 
prileidžiant, kad esi Amerikai 
įstatymiškai priimtinas imig
rantas, tada reikia būti pasiruo
šusiam, mano supratimu, vokų 
lenktynėms. 

Kai Valstybės departamentas 
paskelbs siuntimo laikotarpį, 
tai pasidarys kritiška, kad tavo 
duomenys, tavo vokas pasiektų 
nurodytą įstaigą, nurodytu 
adresu, anksčiau už k i tus 
vokus. Vokai bus registruojami 
chronologiškai ir registruojami 
iki tam tikro skaičiaus. Jeigu 
pasitaikys, kad tavo vokas pa
sieks atitinkamą įstaigą, atitin
kamu laiku, tada yra galimybė, 
gal net ir proga, gauti laišką iš 
JAV valdžios, prašant užpildyti 
tam tikrą anketą. Gal net būsi 
pašauktas pasikalbėjimui su 
JAV valdžios pareigūnu. 

Liepos 1 d. kalbėjau su šios 
programos direktorium Valsty
bės departamente. Jis numato 
paskelbti vienos savaitės regist
racijos laikotarpį. Kol kas galvo
ja, kad tas gali įvykti rugsėjo 
pirmą savaitę. 

Kiekvienas lietuvis ar šiuo 
metu besilankantis JAV-ėse le
galiam ar negaliam statuse, ar 
gyvenantis Lietuvoje, kuris gali 
įgyvendinti visus suminėtus 
reikalavimus, turi pilną teisę 
dalyvauti šioje programoje. 

Kokios realios galimybės 
imigruoti į JAV einant šiuo 
keliu? 

Prieš kelerius metus JAV val
džia v\kde panašią programą, 
vykdoma NP-5. Buvo paskirta 
10,000 vizų. Užsiregistravo 
1.3 milijonų. Iš užsiregistravu
sių pagal naujausius statis
tinius duomenis. 1989 m. — 6 
lietuviai įsigijo vizas; 1990 m. — 
1 lietuvis įsigijo vizą. 

Išvadas apie „įvairuojančios 
imigracijos programą" ir jos 
naudingumą palieku kiekvieno 
skaitytojo rankose. 

Red . pastaba. Per pasku-

Rimties valandėlei 

PRANAŠAS 
NEGERBIAMAS TĖVIŠKĖJE 

Viešpats Jėzus grįžo į savo 
tėviškę ir mokė savo kaimynus 
sinagogoje. Jie, kurie Jėzų nuo 
mažens pažino, bet nežinojo, kas 
jis yra, stebėjosi jo darbais, jo 
išmintimi, jo padarytais stebuk
lais. Jie kalbėjo tarp savęs: „Iš 
kur jam visa tai? Kokia ta 
išmintis, kuri jam duota, ir 
tokie s t ebuk la i , kur ie jo 
rankomis daromi? Argi jis ne 
dailidė, ne Marijos sūnus" (Mk. 
6, 2-3). Ir šv. Morkus, aprašyda
mas tą įvykį, tą Jėzaus kaimy
nų netikėjimą, sako: „jis 
negalėjo padaryti tenai nė jokio 
stebuklo, t ik pagydė nedaugelį 
ligonių, padėdamas ant jų 
rankas. Jis stebėjosi jų netikė
jimu, ėjo per apylinkės kaimus 
ir mokė" (Mk. 6,5-6). 

Jei evangelistas šv. Morkus ir 
sako, kad Jėzus „negalėjo" jų 
tarpe daryti stebuklų, bet tas 
negalėjimas nebuvo iš Jėzaus 
atimtas. Jis buvo ne tik žmogus 
iš savo kaimynų tarpo, bet ir 
Dievas, kurio jie nepažino. Dėl 
to jis nedarė didelių stebuklų, 
tik pagydė kelis ligonius, užde
damas rankas ir įrodydamas sa
vo artimiesiems, jį nuo mažens 
pažinusiems, kad jis daro ir 
darys stebuklus, kad gydo ir 
gydys ligonius. Jiems nieko 
nedarė, nes jie neturėjo ti
kėjimo. 

Jėzus Kristus darė daugelį 
stebuklų, bet visuomet reikala
vo tikėjimo. Jis pagydė raup
suotuosius, kurių kiti negalėjo 
pagydyt i . J i s prikėlė iš 
mirusiųjų net trimis žinomais 
atvejais. Jis pagydė daugelį 
ligonių, luošų ir aklų. Bet jis pir
miausiai iš visų reikalavo 
tikėjimo. Net iš pagonio šimti
ninko, kuris prisipažino, kad jis 

tinius kelis mėnesius teko ma
tyti įvairių skelbimų, ryšium su 
šia programa. Už tam tikrą 
sumą pinigų įvairios agentūros 
reklamuojasi padėti įsigyti vizą 
šios programos pagrindu. 
Advokatė, jos paklausus, yra 
nuomonės, kad norintis bandyti 
imigruoti šiuo būdu gali pats 
atlikti statutinius uždavinius. 
Taip pat gali kreiptis ir į 
socialines ir visuomenines or
ganizacijas, prašant pagalbos. J 
reklamas patartina atsargiai 
reaguoti. Bet tuo pačiu, užklau
sus advokatės , ji patar ia , 
kadangi programa yra statu
tinė, prieš išsiunčiant popierius, 
gali būti labai naudinga pasi
tarti su ekspertu. 

nevertas, kaip pagonis, įsileisti 
Jėzų į savo namus, pagydė jo 
tarną, bet pirmiau reikalavo 
tikėjimo įrodymo. O tas šimti
ninkas parodė savo tikėjimą. Jis 
Jėzaus galią ir jėgas prilygino 
prie savo kariško įsakymo, 
sakydamas vienam ateik, kitam 
daryk tai ir tai. Tokio tikėjimo 
laukė Jėzus ir savo tėviškėje, 
bet nustebo jų netikėjimu ir 
pasakė : „ P r a n a š a s n iekur 
negerbiamas mažiau, kaip savo 
tėviškėje, savo namuose ir savo 
giminėje" (Mk. 6,41. 

Jėzui Senojo Testamento pra
našas Ezekielis taiko savo 
patirtį: „Sūnūs, pas kuriuos aš 
tave siunčiu, yra kieto veido ir 
nepalenkiamos širdies" «Ez. 
2,4). Dievo Sūnus, būdamas 
žmogus ir Dievas, tai pajuto, 
nors iš anksto tą žinojo. Pajuto 
pirmiausiai savo tėviškėje, 
kurioj pirmieji turėjo nustebti jo 
išmintimi, jo stebuklais, jo 
žodžiais. Jie buvo kietos ir 
nepalenkiamos širdies, nes 
Jėzus augo jų tarpe ir jie 
neatsiminė, kad jis. būdamas 
tik dvylikos metų jau mokė 
šventykloje. „Ir atsitiko, kad po 
trijų dienų jį ' t ėva i I rado 
šventykloje, sėdintį mokytojų 
tarpe, besiklausantį jų ir juos 
beklausinėjantį. O visi. kurie 
girdėjo jį, stebėjosi jo išmanymu 
ir atsakymais" (Lk. 2, 46-47 >. 

Apaštalas šv. Paulius aiškina 
savo tikintiesiems: „Jis. esme 
būdamas Dievas, nelaikė pasi
savinimu būti lygiam su Dievu, 
bet jis pats save sunaikino, 
prisiimdamas tarno pavidalą, 
pasidarė panašus į žmones ir 
viršujine išvaizda rastas kaip 
žmogus. Jis pats save pasižemi
no, pas ida ręs k l u s n u s iki 
mirčiai, mirčiai gi kryžiaus. 
Todėl ir Dievas išaukštino JJ ir 
dovanojo jam vardą, viršesnį už 
visus vardus" (Fil. 2, 6-9). Tas 
pats apaštalas aiškiai sako 
korintiečiams: ..nors jis ir buvo 
prikaltas ant kryžiaus, žiūrint 
silpnumo, bet yra gyvas Dievo 
jėga. Nes ir mes esame silpni 
jiems, bet būsime gyvi Dievo 
jėga jūsų tarpe" (2 Kor. 13,4). 

Tai primena ir visiems krikš
čionims, kad negalima niekin
ti pranašų, juo labiau Jėzaus 
Kristaus, Dievo Sūnaus, kuris 
buvo atsiųstas žmonijai gelbėti, 
mokyti, kurt i Bažnyčią ir 
gyventi su savo tikinčiaisiais iki 
pasaulio pabaigos. Jei tikėjimo 
trūko Jėzaus tėviškėje, tai to 

i Nukelta į 4 psl > 

MEDŽIAI APSAUGO 
NUO POTVYNIU 

Medžiai prisideda prie apsau
gos nuo potvynių, savo lapuose 
surinkdami arti 20^ per audrą 
išlijusio lietaus. Vidutiniškas 
medis mieste sulaiko tarp 5 ir 
10 galionų vandens, kurio 
dauguma paskui nugaruoja, 
niekad nepasiekus žemės. 

Jeigu kas yra niekinga pasau
lyje, tai toks žmogus, kuris 
padeda savo ginklus, kuris meta 
savo darbą ir sako: ,.Aš negaliu. 
Tai neturi vertės. Pasaulis yra 
nusistatęs prieš mane. Aš pa 
kliuvau nelaimėn". Nėra jėgos, 
kuri galėtų padėti tokiam žmo
gui. Jis yra žuvęs. Tačiau mes 
norime gyventi. Mes norime 
siekti ir laimėti. Laimėti ir 
nugalėti. O. S. Marden 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 
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Po kur io laiko, kai pirmoji byla buvo ų jau 
pamiršta, miške priešais mano akis debiutavo -tirnelė. 
modeliuodama savo patrauklų kūną. Turbūt i įskėlė, 
nuo Stal ingrado atšuoliavusi, bando mano r* vus — 
pamaniau. Pokštelėjo šūvis ir nelegali emip" . ė išsi
tiesė ant žemės. Pa t raukęs į pušynėlį aprr.i-kavau 
samanomis ir pa l ikau . V a k a r ą porai <iečių 
pakuždėjau apie paslėptą laimikį, jie pasisiūlė ' rnešti 
ją į virtuvę. Per naktį visa mokykla ir apylink. vepėjo 
šutinama stirniena. Iki ryto paliko tik nugrau:' kaule
liai. Man neteko nei paragauti , ir nei viena- i neiš
drįso net ir pajuokos sarkast išką ..dėkui" y • ' 'kšti. 

Gal pagal naują solidarų kreipinį — „broli tas ir 
derinosi? 

Nepaslaptis, kad mes buvome nemaža raksi 3 Nau
josios Europos kūrėjams. Juos daugiausiai <si "lotai, 
kad negalėjo m u s įjungti į fronto dalinius - ks jau 
buvo vyriausio smagračio įsakymas, nes mes ivome 
užfrontės . .vanagai" ir. kur mes bestovėtu P priva
lėjo mus aprūpint i fronto daviniu. Tačiau vis i 'ėmės 
ko nors šviežesnio. Dėl to nepasotinamo mū>< petito 
nukentėdavo miškų gyvūnija, apie karią .broliai 
Šakiečiai" net dainelę sukūrė: 

..Kai išeini t ik į mišką. 
vaikšto s t i rna kaip pana. 

seilės varva į ją žiūrint — 
vaikščioia cvva mėsa 

Oi. učia, učia, učia. 
nuo ..gemueses" pilvą pučia, 
duokit kąsnį mums mėsos. 
nenorėsim stirnienos!" 
ir t.t. 
Labai neaiškia proga vienas ..brolis oficierius", 

pasipuošęs antrąja žvaigdute. nutarė šias iškilmes bent 
kukliai atšvęsti. Paradai karo metu tokiomis progomis 
nepraktikuojami. Vietoje to buvo pakviestas mokyklos 
viršininkas Korvettenkapitaen Laurinat . Buvo 
prisipažinęs, kad esąs lietuvių kilmės, todėl mums buvo 
labai palankus. Iškilmių paįvairinimui mes. pėškos. 
po ceremonijų ir pasveikinimo buvom pasiruošę ploti 
iki delnų sutinimo... 

Tuo metu daug kas mazgelyje nešiojosi iš Lietuvos 
atsivežtus laš inukus , kvepiančiais lietuviškais 
dūmeliais. Tai buvo skanėstas. Kas turėjo gabalėlį, 
taupė bado dienai atėjus. Gražiai juos supjaustęs iš
rikiavo lėkštelėje. Jo rango kolegos solidariai išdėstė 
turėta karišką davinį. Ant stalo pastatė dvi gražiai 
dekoruotas eglutes, tarp jų pilvotą blizgančia etikete 
šampano butelį. 

Atvykusi kapitoną iki stalo praleidome stovėdami 
špalieriais Pasirodo.kad jis buvo labai pastabus. Iš pir
mo žvilgsnio prikibo prie antpečių; 

— Kas poną leitenantą pakėlė? 
I tai kolegos paaiškino, kad pagal Lietuvos partizanų 

vadovybės priimtą tradiciją valstybinių arba religinių 
švenčių proga už nuopelnus brolius kovotojus pakelia 
į laipsnį. Kapitonas jiems atsakė: 

— Karininkams laipsnius kelia tik fuehrer'is. 
Berlyno sąrašuose esi tokiu laipsniu, kokiu čia atvykai. 
Mokykloje nelegalių laipsnių laikyti negaliu. Nusiimk 
žvaigždute, arba apleisk mokyklą. Kai grįšite į Lietuvą, 

galėsite pasikelti ir maršalais, pagal jūsų įstatymus 
ir tradicijas. 

Taip mums ir neteko pakaitinti delnai... 
Vėliau paaiškėjo, kad buvęs tik eilinis saugumie

tis. 
Kai frontas priartėjo, gavome įsakymą trauktis į 

vakarus. Mūsų civiliai drabužiai ir kiti reikmenys buvo 
pakrauti į prekinį vagoną ir su sargyba išsiųsti į 
nurodytą stotį Mes žygiavome pėsti. 

Minimas brolis prieš visus broliukus susikompromi
tavęs, pirmai progai pasitaikius iš grupes dingo. Nužy
giavę šimtus km atradome laukianti vagoną su mūsų 
turtu. Deja. mano civilių drabužių, batų ir kitu 
reikmenų nebuvo. Palikau kaip stoviu su dilgėline 
uniforma. 

Po keleto metų. jau gyvendamas Kanadoje, iš 
buvusio vagono drabužiu palydovo sužinojau, kuriam 
broliui atiteko visa mano manta. 

Pasklidus žinutei, kad į Frankenhagen iš Latvijos 
atplukdė paskutinius lietuvišku batalionų likučius, 
nuvažiavau, gal teks ką nors sužinoti apie tėviškių nuo
taikas, sutikti pažįstamu — kariuomenės ar jaunystės 
draugų. 

Sutikau 13 btl. vyr. puskarininkį: nors praeityje 
su juo pažinties ir neturėjau, bet sušnekome pasidalinti 
karo nuotaikomis. 

Jis taip pat turėjo planą, surasti ką nors iš pažįs
tamų mūsų mokykloje. Ne taip lengva pas mus. Jei iš 
nosies atpažinsi — gerai, iš pavardžių nieko nepeši. 
Mūsų mokykla tik miško medžių, žvėrelių ir paukščių 
okupuota. 

(Bus daugiau * 
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Loe Angeles Šv. Kazimiero parapijos choras ir jo 
S. Šakienė, choro pirmininke. 

,-adovas muz. V. Ralys. Chorvedžio kairėje 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
ŠV. KAZIMIERO 

P A R A P I J O S LIETUVIŲ 
DIENA 

Prel. J. Kučingis, Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos 
kūrėjas, pasakoja, kad jis, tik ką 
atvykęs 1946 m. iš Europos j 
Amerika, dalyvavo Pennsylva-
rųjos lietuvių dienoje, kuri buvo 
ruošiama apylinkėje esančių 
lietuvių parapijų bendromis 
pastangomis. Suvažiavusi kelio
likos tūkstančių minia pa
dariusi j am didelį įspūdį. Todėl 
j is, paskirtas Šv. Kazimiero 
parap. klebonu, ėmė planuoti 
tokiu būdu sutraukti lietuvius 
iš tol imiausių Californijos 
vietovių kartą per metus čia 
susi t ikt i , pabendrauti, pasi
dalinti įspūdžiais, išklausyti 
meninės programos. 1954 m. ši 
mintis tapo tikrove. 

Šiemet birželio 23 d. toks 
lietuvių susitelkimas Los An
geles buvo jau 38-tasis. Pra
sidėjo iškilmingomis Mišiomis 
Šv. Kazimiero parap. bažny
čioje, koncelebruojant klebonui 
kun. dr. A. Olšauskui, svečiams 
— kun. A. Valinskai (jis sakė ir 
pamokslą) ir kun. V. Palubins
kui, giedant parap. chorui, va
dovaujamam muziko V. Ralio, ir 
solo A. Gedminienei. 

Tolimesnė programa buvo 
tęsiama salėje, kur susirinko 
apie 300 žmonių. Vadovavo 
parap. tarybos vicepirm. D. Poli-
kai t ienė, kuri pranešė apie 
parapijos auksinį jubiliejų, 
numatomą iškilmingai švęsti šį 
rudenį. I iškilmes atvyksta 
vysk. P. Baltakis. Spalio 19 d. 
bus koncertas, kurį atliks pa
rapijos ir „Spindulio" chorai bei 
vietos solistai, o spalio 27 d. bus 
banketas, kurio meninę progra
mą atlikti pakviesta Vilniaus 
operos solistė Nijolė Ambra
zaitytė, dramatinis sopranas: ji 
yra ir Lietuvos parlamento 
narė. 

Pakviestas į sceną solistas A. 
Polikaitis sugiedojo JAV himną. 
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
gen. garbės konsulas V. Čeka
nauskas . Programos vedėja 
supažindino su atsilankiusia į 
šią l ie tuvių dieną teisėja 
Marlene Kristovich, kurios 
tėvas priklauso Šv. Kazimiero 
parapijai ir yra Šv. Vardo drau
gijos narys. u 

Meninėje dalyje parapijos 
choras, diriguojamas muz. V. 
Ralio, akompanuojant P.Vitui, 
atliko keletą dainelių: kom
pozitoriaus V. Banaičio „Oi 
žinau, žinau" ir „Po aukštus 
kalnus vaikščiojau" , komp. A. 
Vanagaičio „Vėjužėlis" ir „Var
pas" , komp. Č. Sasnausko 
„.Tautiškoji daina" . Ypač ši 
paskutinioji puikiai skambėjo, 
todėl susirinkusieji ilgai plojo. 
Iš viso reikia pažymėti, kad 
choras turi puikių balsų, iš 
kurių keletas yra solistai, todėl 
nenuostabu, kad ir dirigentams 
keičiantis choro pajėgumas nė 
kiek nėra sumažėjęs. Atsilan
kiusieji iš k i tur svečiai į 
pamaldas Šv.Kazimiero parap. 
bažnyčioje, išgirdę puikų giedo
jimą, būna sužavėti. Programa 
buvo baigta sugiedojus Tautos 
himną. 

Kun. A. Valiuškai sukalbėjus 
invokaciją, prasidėjo vaišės su 
skan ia i s l ietuviško skonio 
valgiais. Vyko ir laimingų 
bilietų traukimai. Keli pini
giniai laimėjimai buvo iki 500 
dol. Baigiant parap. klebonas 
kun. dr. A. Olšauskas visiems 
gražiai padėkojo, neužmiršda
mas ir vyriausios šeimininkės 
A. Uldukienės, paruošusios 
skanų valgį. Daug pastangų 
įdėjo parapijos tarybos nariai, 
ypač teko matyti visur skubantį 
ir suspėjantį piniginių reikalų 

• tvarkytoją A. Mitkevčių. 
Programai pasibaigus, dauge

lis neskubėjo į namus, dalinosi 
įspūdžiais, nes iš toliau atva
žiavę ne taip dažnai susitinka. 

Tuo pačiu metu parapijos 
mokyklos klasėse vyko meno 
parodos. Buvo išstatyti vietos 
menininkų ir atvežti iš Lietuvos 
paveikslai, dailės darbai: gin
taro dirbiniai (J. Kaributas), 
lėlės, juostos, tautiniai dra-

ruomenės Krašto valdybos „Do
vana Lietuvai" fondui. Kaip 
visur buvo skelbta, mecenatų 
vakarienę ir susitikimą su 
Prezidentu rengė beveik visos 
Pietinės Californijos lietuvių or
ganizacijos, net pavieniai asme
nys, koordinuojant Lietuvių 
Bendruomenei. Likutis „Dova
na Lietuvai" fondui irgi bus per
duotas pažymint, kad tai yra 
auka visų Los Angeles lietuvių. 
Esame dėkingi visiems auko
jusiems mecenatų vakarienėje 
ir susitikime su Prezidentu 
parapijos salėje. 

Mecenatų vakarienėje dau
giau negu 2,100 dol. aukojo Tau
tinių namų valdyba (pirmi
ninkas Jonas Petronis) sumo
kėjo už vaišes ir leido naudotis 
gražiai išdekoruota sale. Po 
1000 dol. aukojo Paulius ir Rūta 
Arai, J. ir Nijolė Singleton, 
Augustine ir Betty Sinkys, 
Julius ir Ingrida Juodelės. 800 
dol. — Albinas ir Vita Markevi-
Čiai. Po 500 dol. — Gasparas 
Kazlauskas, Anelija Kupins-
kienė. Po 400 dol. — Algirdas ir 
Danutė Basiuliai, V. ir E. 
Karalius, Ričardas ir Raimonda 
Kontrimai, Z. ir S. Koriai, Ed
mundas ir Rūta Kulikauskai, S. 
ir J. Kvečai, Rimas ir Rūta 
Mulokai, Stasys ir Irena Petra
vičiai, A. ir D. Ratkeliai, Zigmas 
ir Birutė Viskantai. Po 200 dol. 
— Laima Baltrėnienė, Rim
tautas Dabšys, Antanas Damb-
riūnas, Genevieve Dennis, dr. 
Audra Deveikis, Petras ir Mari
ja Gauronskai, Violeta Ged
gaudienė, M. J. Janulaitis, dr. 
Algirdas Kanauka, Monika 
Lembertienė, Vytautas Maciū
nas, A. Mikalajūnas, Antanas 
Milaknis, Dennis Petras, An
tonija Pe t ru l i s , Vy tau tas 
P lukas , Kęs tas Reivydas, 
Juozas Ruokis, Rūta Šakienė, 
Gražutė Sirutienė, Arūnas Sa-
donis, Henrikas Stevens, Stasys 
Šepetys, Vytautas Šeštokas, 

bužiai (J. Šlapelytės), įvairūs Mečys Šilkaitis, Vytautas Vidu-
keramikos dirbiniai (L. Lipaitės) 
peisažai ( J. Adrašūno), spalvo
tu pieštuku atlikti kūriniai (I. 
Turnienės), margučiai (G. Gus
taitės). 

Kun. A. Olšauskas, prieš sep
tynerius metus paskirtas Šv. 
Kazimiero parapijos klebonu, 
lietuvių dienų tradiciją tąsia. 
Tuo parapiečiai džiaugiasi, nes 
lietuvių parapijos už Lietuvos 
ribų veiklos apimtis nėra vien 
religinė sritis, bet taip pat kul
tūriniai ir tautiniai reikalai. 

Ig. M. 

Rimties valandėlei 

(Atkelta iš 3 psl) 
tikėjimo neturi t rūkti dabar, po 
daugelio metų, daugelio paties 
Dievo ir jo šventųjų padarytų 
s t ebuk lų . Tikėjimas veda 
žmones per gyvenimą, tikėjimas 
veda į amžinybe, tikėjimai, yra 
Dievo mėginimas pataisyti 
žmones, nesulaužant jų laisvos 
valios. Tikėjimas laiko visus 
krikščioniškame gyvenime ne
suteptus ir nesuklaidintus 

A. Dls. 

SUSITIKIMO SU 
PREZIDENTU 

LANDSBERGIU 
R Ė M Ė J A I 

Prezidento Landsbergio ir jo 
palydovų pakvietimas bei su
t i k i m a s buvo r e i k š m i n g a s 
L ie tuva i ir ma lonus Los 
Angeles lietuviams. Žinoma, šis 
įvykis buvo susijęs su nemažo
mis išlaidomis, kurios, džiugu 
pranešti, buvo daugiau negu pa
dengtos dosnių t au t i eč ių . 
Likutis, pagal susitarimą, bus 
pe r s ių s t a s Lietuvių Bend-

giris, Aleksandra Vidugirienė, 
Darius Liseckas, Aleksas 
Kulnys. 150 dol. — Laima 
Tumas. Po 100 dol. - Vaidotas 
ir Rimvydą Baipšiai, Mykolas ir 
Magdalena Barauskai, Stasys ir 
Ona Daugėlos, Vytenis ir Daiva 
Dūdos, Donatas Januta, Ed
vardas ir Edita Mattis, Danutė 
Moore, Česlovas Norkus, Jani
na Rukšėnienė, Vytautas Saka
lauskas, Vincas Skirius, Emili
ja Stirbys, Mečys ir Violeta 
Sutkai, Alfonsas ir Inga Tumai, 
Paul ir Viktoria Valentin, 
Eugenijus ir Irena Vilkai, dr. 
Jonas Žmuidzinas. Kiti aukojo 
mažesnėmis sumomis. Min
daugas Gedgaudas aukojo vyną 
vaišėms po programos. 

L B Los Angeles 
apyl inkės va ldyba 

Dievae. kuris yra gausus savo 
visose kitose dovanose, mums, 
savo i šmint ingu t aupumu, 
parodo, kaip mes turime būti 
apdairūs savo laiką tvarkyda
mi: niekada mums neduoda 
dviejų laiko momentų tuo pačiu 
metu. 

Fetielonas 

Tik ką baigiau stebėti televizi
joje puikiai pastatytą ir nepap
rastai didelės Pabaltijo res
publikoms propagandinės ver
tės dokumentinį filmą „Baltic 
Requiem". Su giliu susijaudini
mu ir įtampa sekiau nepapras
tai tiksliai pavaizduotą Pabalti
jo tautų tragišką likimą Sovietų 
Sąjungos vergijoje ir jų nepa
laužiamą ryžtą ir drąsą kovoti 
už visišką nepriklausomybę. 
Autentiškomis filmų iškarpo
mis išryškinti paskutiniųjų 
mėnesių įvykiai Lietuvoje ir 
Latvijoje net ir abejingiausiam 
žiūrovui logiškai išaiškina 
tragedijos priežastis ir sukelia 
stiprius užuojautos bei pasi
piktinimo Sovietų Sąjunga jaus
mus. Programos pranešėjo ir 
scenarijaus autoriaus Hedrick 
Smith komentarų pagerinti ar 
papildyti nepajėgtu pats di
džiausias Pabaltijo respublikų 
patriotas. 

Tačiau mane labai liūdnai nu
teikė tai, kad lietuviai nedaly
vavo programos paruošime, o 
Lietuvos didieji įvykiai nebuvo 
taip pavaizduoti, kaip jie iš tikro 
vyko. Juk negalima užginčyti, 
kad Lietuva buvo pirmoji Pabal
tijo respublika, pereitų metų 
kovo 11 dieną paskelbusi nepri
klausomybę, o programoje buvo 
daug laiko skirta tik Latvijos 
parlamento balsavimui gegužės 
20 dieną. Ištisą filmą lydėjo 
latvių dainos ir vieno latvių 
dainų festivalio choras buvo 
nuolatos įterpiamas ypatin
giems įvykiams suteikti tinka
mą foną. Per pusantros valan
dos programą latvių choras su
darė pagrindinius rėmus, daž
nai parodant latvaites, gie
dančias „Latvija, Latvija", nors 
pradžioje buvo ir keletas estų 
choro dainų ir vienu tarpu ne
matomas lietuvių choras sugie
dojo tris punktehus „Lietuva 
brangi". 

Buvo trumpai parodytas kru
vinasis sausio 13 sekmadienis 
Vilniuje ir žuvusių aukų laido
tuvių eisenos dalis. Taip pat 
rodė Gorbačiovą ir Raišą Vilniu
je, kai lietuvių minia skandavo 
„Lietuva, Lietuva," o Gorbačio
vas paklausė, ką jie sako. „O, 
Litva...", jo komentarą išvertė 
vertėjas. Nebuvo kalbos apie 
par lamento saugojimą, ba
rikadas. 

Filmo pradžioje buvo ilgokai 
sustota ties nedidelėje Estijos 
salelėje iš Sibiro sugrįžusią 
buvusia grožio karalaite, ir su 
tragišku salos likimu, kurioje 
kadaise buvę kelios dešimtys 
ūkių ir keli tūkstančiai gyven
tojų. Dabar toje vietoje esąs 
karinių bandymų plotas, viską 
sovietų daliniams sulyginus su 
žeme, padarius užtvarą, pro 
kurią niekas neįleidžiamas. 
Sibiro vaizduose matėsi keli 
lietuviai, estai ir latviai, kaip jie 
s ta tė kryžius ir atkasinėjo 
lavonus grįžimui į savo tėvynes, 
bet didžiausią programos dalį 
užpildė latviai. Vykusiai ir 
sumaniai buvo kaitaliojamas fil
mas tarp Stalino siautėjimo 
laikotarpio, įterpiant juodai-
baltas autentiškas buvusių Lat
vijos dainų festivalių filmų 
ištraukas net ir su Stalino 
paveikslu, rodant susirūpinu
sius, liūdnus choristų veidus ir 
tuoj peršokant į paskutinę dai
nų šventę su jau visiškai kito
kiomis choristų veidų išraiško
mis, išryškinant kontrastą tarp 
šios dienos ir Stalino režimo. 

Reikia pripažinti, kad tai 
nepaprastai puikiai pagamintas 
filmas. Amerikiečiai vis dar 
mažai tesiorientuoja Pabaltijo 
tautų tragedijoje, o Šitas filmas 
ją išryškina dokumentuotais 
vaizdais, tiksliais komentarais 
ir tuo paprastu, bet efektingu 
metodu išsako daugiau, negu il
gi straipsniai, prakalbos ar de
monstracijos. Filme išryškėja 
tvirtas Pabaltijo tautų charak 
teris, kultūringa laikysena ir 
nepalaužiama dvasia. Visos tos 

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ 

ypatybes imponuoja eiliniam 
žiūrovui ir formuoja jo galvose
ną. Hedrick Smith komentarai 
filmo gale ypatingai pabrėžia 
Pabaltijo tautų drąsą, ryžtą, 
sukelia užuojautos ir pasigėrė
jimo jausmus . J i s d rąs ia i 
kaltina Gorbačiovą melu, kad 
pastarasis paneigęs bet kokį 
žinojimą apie smurtą Lietuvoje 
ir Latvijoje ir bandęs kal tę 
suversti ant pačių pabaltiečių. 
Viename dviejų sovietų karių 
pasikalbėjime, turbūt juos slap
tai nufilmavus, pasigirsta toks 
įdomus vieno kareivio pasisaky
mas: „Atrodo, kad čia sovietų 
kariai yra laikomi banditais, o 
mes t ik paklustame įsaky
mams. Kai kyla triukšmas, 
Maskva nusiplauna rankas ir 
sakosi nieko nežinanti. Tegul 
pakeičia tais, kurie žinotų". Tik 
nebuvo aišku, ar jie taip kalbėjo 
po šaudymo ir teroro, okupuo
jant Latvijos Vidaus reikalų 
ministerijos rūmus Rygoje, ar po 
Vilniaus televizijos bokšto 
tragedijos. 

Kentėjo Latvija, Estija ir 
Lietuva, bet šitame filme Lietu
vos vaidmuo liko nustelbtas, net 
klaidinant žiūrovą, kad Latvija 
pirmoji paskelbusi nepriklauso
mybę. Apie Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą visiš
kai neužsiminta, nors tai buvo 
viena iš didžiausių pereitų metų 
politinių sensacijų, ilgą laiką 
dominavusi televiziją ir spaudą. 
Gaila, kad ir Lietuvoje vykusiai 
grandiozinei dainų šventei ne
buvo vietos, nors joje dalyvavo 
147 mišrūs chorai su 34211 
dainininkų, muzikų ir šokėjų 
(statistika iš 1990 liepos 5 
dienos šventės rengėjų „Bloka-
dinio leidinio". AB). Didžiuoja
mės, kad Lietuva yra didžiausia 
Pabaltijo respublika su didžiau
siu skaičiumi gyventojų ir turi 
gausią išeiviją. Tai kodėl „Bal
tic Reąuiem" taip mažai vietos 
buvo duota Lietuvai? Bent vie
nas trečdalis turėjo būti jai 
skirtas. 

Programai baigiantis, papras
tai yra rodomas režisierių, 
technikų ir kitų specialistų 
sąrašas. Tame sąraše tarp kelių 
dešimčių latvių ir keletos estų 
pasirodė tik viena vienintelė 
lietuviška pavardė:„Rimas Ei-
lukevičius". Jo vaidmuo lieka 
blankus, nes jis yra į trauktas į 
atskirą „padėkos" sąrašą... 

Supratau, kad latviai tą 
projektą sukūrė savo iniciatyva 
ir puikiai išnaudojo progą 
išgarsinti ir iškelti savo tėvynę. 
Tai natūralu kiekvienam savo 
tautą mylinčiam žmogui, tačiau 
to nedera daryti, ignoruojant 
esminius faktus ar juos nuty
lint, savąją tautą iškeliant 
kaimynų sąskaiton. Gale pro
gramos pranešama, kad filmą 
finansavo „John Schumann" 
fundacija. Reiškia, galimybių ir 

lėftų tokiam projektui yra, bet 
lietuviai jų neieško. 

J a u senokai stebėjau televizi
joje estų programą, kurioje 
Tal inas pavadintas „Sovietų 
Sąjungos Paryžiumi — madų 
sostine". Lenkai net per kel ias 
programas puikiai pristatė savo 
tau tos tragediją nacių ir sovie
tų priespaudoje. Lietuviškosios 
išeivijos organizacijos daugiau 
rūpinasi savo prestižu visuome
nėje, kovoja dėl atstovavimų, 
bet neprisirengia išeiti į plates
n ius vandenis — savo gyve
namųjų kraš tų į takingiausias 
institucijas, televiziją ir spaudą. 
Būtų buvę gražu matyt i j au 
plačiame pasaulyje pažįstamą, 
malonų Landsbergio veidą, tau
tiniais drabužiais pasipuošusias 
lietuvaites, išgirsti ir lietuviškų 
melodijų. Latviams pavyko rast i 
finansavimo šaltinį, pasikviesti 
amerikiečius profesionalus, pa
statyti puikų dokumentinį filmą 

ir jį parodyti labai parankiu 
vakaro laiku, kai daugumas 
žiūrovų jau yra papietavę, bet 
dar nepasirengę eiti miegoti. O 
mes pramiegame visas progas, 
neišnaudojame galimybių prasi
veržti į viešumą, t ik vėliau 
stebimės, k a d taip mažai apie 
mus yra žinoma, kad mūsų nie
kas neužtaria, apie mus nerašo, 
nekalba. Nuolatos ka lbama 
apie „politinės veiklos" svarbą, 
bet jos samprata ribojasi atsto
vavimais, rezoliucijų rašymais, 
neišnaudojant paties stipriausio 
ginklo — viešosios opinijos, 
pasiekiant plačiąsias mases, jas 
supažindinant su faktais ir tuo 
būdu jose ieškant paramos bei 
pritarimo. Piliečių balso klauso 
tie, kurie t u r i lemiantį balsą 
tarptautinėje politikoje. Kada 
priaugsime prie moderniškos 
„politinės veiklos" sąvokos? 

K i e k v i e n a s žmogus savo 
laimės architektas. 

Salu8tiju8 

P A T R I A 
2638 W. 71 g-ve, Chicago, IL 60929 (312) 778-2100 

sav. A. Ir F. Šlutal 

ZENtTH TELEVIZORIAI: 14" reg. $269 — SALE $218 
20" reg. $479 — SALE $399 
MEDINIAI KOPLYTĖLIŲ KRYŽIAI: reg. $75-$110 

— SALE $45-$85 
KRISTALINĖS VAZOS: reg. $7.95 — SALE $5.95 
LIETUVIŲ DAILININKŲ PAVEIKSLAI: reg. $5f>$600 

nuolaida — 2 0 * 
ARMONIKOS ir ANTIES PLOKŠTELĖS, reg. $15 — SALE $9.95 

Didėti* pasirinkimas (vairių dovanMų bei elektronikos 
prekių pageidaujamų Amerikoje Ir Lietuvoje. 

1991 METŲ KELIONĖS t 
LIETUVĄ 

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

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

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

keliautojai, turintieji privačius iškvietimus. 
Smulkesnėms informacijoms kreiptis: AMERICAN 

TRAVEL SERVICE BUREAU. 9727 So. Western A ve., 
Chicago, III. 60643. ToH. 312-238-9787. 

1991 m. 
KEUONĖS Į LIETUVĄ 

Nuo 7 Iki 14 dienų Lietuvoje 
19 įvairių maršrutų 

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

Informacijoms Ir lankstinukams kreipkitės Į: 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., Sutto 4 
NEWTON, MA 02164 

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

fsft midkincl Fedcral 
HauMMasr Q a \ / i n n c anri I r\ztn A c c n r i o t i n n Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

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

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

ISCE t=I 
ItĖiM lAf iHl 

UEN0ER 
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DUSIŲ VELNIŲ LAIŠKAI 

Siunčiu labų dienų visiems 
draugams ir draugėms ant že
mės. Esu sveikas ir linksmas. 
Duodu žinoti, kad dir . dar vis 
tą patį darbą, prie peklos šlavi
ko pagelbininku. Alga nemaža, 
penki centai į dieną, R-nai gau
nu, dusyk ant metų suoka algą 
ir daug nutrančyja už iškadas, 
nes dažnai pasitaiko ką nors 
pagadyti. Abelnai pekloje gyve
nimas neprastas, valgis geras, 
duoda išsigerti munšainės. nak
ty miegame aštuoni;.i ir pusę 
adynos; pasku sukįkme, paval
gome pusryčių ir einame vėl 
paprastan darban. Dabar kas-

Redaguoja di. K. A. Dagys 

siuto ir grasino nuo darbo. Ri 
kiuoja, kaip galima imti tuos pi
nigus, kurie jam priklausą. Vos 
ne vos atsipmšt'va. Dabar vėl 
geruoju ir sutikimo gyvename. 
Vakar atvežė lH-nikiną, o tas 
BahagrSs labai su:;rk>šyjęs, 
mat, šimtus tūkstančių žmonių 
sušaudęs, daug nekaltu menti 
nų padaręs kaltomis ir vieno* 
žydelkos vištai nusukęs spran* 
• t - Jo viso gyvenimo surinkta 
statistika buvo pristatvta sykiu 
su juo, kuomet šėtonas tą" pa
mate, tuoj liepė išrenkti nuogą 
ir kankyti iki jo galui Laimė, 
kad pažinojau tą žmogų iš seno pek k̂tSK: 5?*s kaJp°. * ^ r s i s ; 

KAIP RINKTIS ŽMONĄ? 
Be žmonos vyrai būtų gremėzdai 

Jau taip pasaulis surėdytas, 
kad vyras be pačios, o pati be 
vyro negali gyventi. Vos tik ūsai 
pradeda dygti jaunikaičiui, tuoj 
slapta ir ne slapta Jonelis ar 
Jokūbėlis ir dairosi į Margaritų 
ar Mortelių eiles; prisiekia 
amžiną meilę, po dvejų ar, 
daugiausia, penkerių metų 
kreipiasi pas advokatą, nesusi
taria, kam tur i priklausyti 
skalbiamoji maš ina , k ieno 
uždirbtais pinigais pirktas sam
tis ar gitara, ir t.t. Vyresnieji, 
kurie paprastai nieko neišmano 
ir atsilikę, tvirtina, tie mūsų 
jaunikliai vedė per anksti, nesu
brendę, nepasiruošę, neskaitę 
filosofinių ir kitokių gudrių 
knygų. 

Neskaitę knygų? Ar yra ir 
tokių, kurios patartų, užjaustų 
jaunus žmones, padėtų vyrą ar 
žmoną išsirinkti, kad nereikėtų 
paskui kumščiais daužyti sienų, 
skęsti skolose, nega l in t 
sumokėti skyrybas tvarkan
tiems advokatams. Ne vienas 
doras, ne taip jau senas, tinka
mas vedybiniam gyvenimui, tei
raujasi redakcijose, Gift Inter
na t ional k rau tuvė je , ne t 
Amerikos Lietuvių Taryboj ir 
Visuomeninių reikalų įstaigoj 
bei Gailestingųjų darbų agentū
rose, ieškodamas tok ių 
reikšmingų knygų. Nėra! Ar ir 
nebuvo? 

Pasirodo, senovės lietuviai, 
atvykę į šį kraštą, tokiais 
k i ln ia is r e ika l a i s l a b i a u 
rūpinosi, nei šiandien Bend
ruomenė ar Vlikas. Antai buvo 
toks šaunus laikraštis a.a. 
Vienybė Lietuvninkų. Dar 
1909 metais išleido garbingos 
atminties lyg ir elementorių, pa
vadintą Kaip apsivesti ir lai
mingai gyventi. Ten kaip ir yra 
visa tai , ko reikia žmogui, kad 
nesigailėtų, jog gyvena be jokio 
pašaukimo ir neatlieka savo 
pareigų. 

Skaitom toj labai svarbioj, be
veik šventoj knygoj: 

„Aklas ats i t ikimas supa-
< žindina jauną vyriškį su jauna 

moteriške (pana). Juodu iš kar
to blaškosi šviesiais žvilgsniais 
į viens kitą, žadinasi meiliais žo
džiais, galų gale prižada viens 
kitam širdį, susiriša į daiktą... 
Susiporavimas d r u t i n a 
valstybę. 

„Kai kas skundžiasi, nelai
mingais esą poruotame gyveni
me; tokius galima lyginti prie 
nelaimingiausių pasauly iš
gamų; laimingi, kuri moka, 
pakakindami vieni kitų reika
lavimus, pasaldyti karčią gyve
nimo t au rę , kaip b i t u t ė s , 

rinkdamos saldų medų paka
kina savo reikalavimus.. ." 

Toliau toj vertos prelato Prun-
skio premijos knygoj y ra 
nemaža n e s u g r i a u n a m ų 
patarimų: 

„Vedusios moterys tur i savo 
liežuvį gerai prilaikyti, neple
pėti iš naminio gyvenimo. 

„Negali būt i laimės toje po
roje, kur vyriškis papratęs ger
t i iš molinio s to tke l io , o 
moteriškė iš auksinio indo... 
Beprotybė vesti t ik dėl pinigų. 
Net Vienožinskis da inavo , 
pajuokdamas tokius goželius: 
,Jis vestų ir ožką, kad ji būt 
turtinga!' 

„Moterė yra vyrui duotas 
verbliudas, kad pagelbėtų jam 
pernešti vargus per gyvenimo 

TĄ. 
& 

Iš vokiečiu spaudos 

VAIDŲ STATISTIKA 

kurios daugiausiai ^ yra 
listų ir ponų, arba šiaip visokių 
slu'/'bų t-ynauninkai. Daug jų 
pasitaiko kibai pasiutę, tranko
si, daužosi. kuomet vanoja. 
M«MS labai nepatingi, nes jos 
iš baimės kai kada net ir pritei
sia, taip padaro mums daug be
reikalingo darbo. Pasitaiko lai-
Mčti ir aukso, kuomet atveža 
kapitalistų dūšias. Aną dieną 
vieną storą poną atvežė kaip 
stovi" su drapanomis ir kuomet 
benešant pradėjo mustytis, tai 
iš visų j<> švarko kišenių pinigai 
it vanduo krito, peklos vyriausis 
šlavikas ir aš rinkova tuos auk
sinius pingus, paniati" vyriausis 
peklos licipieris, kaip tik nepa-

K L A U 3 I M A I IR ATSAKYMAI. 

"Galvočiaus'' redakcija: ar nefla. ė:u:rete pa-
aisk;nt nors trumpai, kodėl žmogus bi)o ku
tenimo. Kiti tiek daug nebijo, o kit (ir ai pats) 
net sp-rdaus ir gatavas i žeme ŝ'» kada kas 
kutena. Kiti sako. kad merginas mylinti Ty
rai ir vaikinus mylinčios merginos bijo kute
nimo. A š mirginų nemyliu, o kutenimo bijau 
biauriai. 

J Skučas 

nų, tai pasakiau šėtonui, kad 
nekankytų, nes geras mano pa
žįstamas. Po Bgo pasiderėjimo 
ir aiškinimu, gabi gale Deniki-
nas liko liuosas nuo mirtes pe
kloje ir pristatytas prie spitunų 
apžiūrėjimo darbo. Jis rengiasi 
Rusijon. Dviejų kankytų dūšios 
dabar Kuosos ir taipgi rengiasi 
vasarą važiuoti į seną k ra jų ir 
apsistoti savo gimtinėje apielin-
keje, ten dažnai vaidiusis. .Tu 
pavardžių išduoti negaliu, už tai 
gali būti man pačiam riestai. Ki
tą sykį vėl šį tą parašysiu, da
bar likite sveiki. 

DuŠia-Velnias Puršk. 
Juoda knyga, 1926 (?) 

iš austru spaudos 

P. Vietiniui.—>Me.s jokių ligų negydome 
ir patariame ju ns kreiptis pas daktarą. Męs 
tik paaiškinimus duodame, kaip kokia liga 
atsiranda, kaip jos išvengt ir kaip ją išgyd>t. 
Niekad netikėkit, kad kas gali suprast jūsų 
ligą :į paaiškinimų per laiika. Daktaras turi 
ligcrų matyt jei norima suprast ligą Niekad 
nejieškokite sveikatos per laiškus 

Atsakymas: Visai merginų bei vaikinų 
meile nieko neturi bendro su kutenimu Gam
ta saugoja mūsų kūną nuo pavojų, todėl 
mes bijome karščio, šalčio, spaudimo ir kute
nimo. Tūlose kūno vietose mes turime svar 
bius kraujo takus ir nervus, kūne randasi 

svieto nebūtų moterų, vyrai 
būtų kaip gremėzdai... Avis 
ukvatna an t kar tumo, o mer
gina ant naujos meilės ir jauni-

Los Angeles komersantas 
Norman Smit, švęsdamas 40 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, padovanojo žmonai 

plynę. Visuose beprotnamiuose dailų albumą, kuriame stropiai p™ p»« odos arba nelabai gum mtsoj. 
skaitlius viengungių vyrų ir buvo surašytos priežastys visų 
moteriškių daug didesnis negu vaidų ir ginčų, įvykusių jų IŠ SENO LAIKRAŠČIO 
vedusiųjų". šeimyninio gyvenimo metais. 

Šioje šviesiausioje knygoje yra Todėl Smitą galima laikyti Atlyginsią tam, kas nurodys, 
ir k i tų kilnių, teisingų minčių š e i m y n i n ė s s ta t i s t ikos kur dingo 30.1.08 dviratis (Rus-
apie šeimos sugyvenimą, mo- pradininku... sia) ranktinis neišraitytas, bal-
terų reikšmę, pvz.: — Jei ant O priežastys buvo tokios: nelio deš. užpk. p lunksna 

1879 vaidai kilo dėl to, kad nulūžusi, o kair. pi. kalvio 
pietūs buvo pagaminti arba kaltas šriubelis, tirmozas be 
ne laiku, arba blogai; laikytojo, deš. rato r ietas prie 

1457 kar tus — dėl to, kad sukančio ratelio tarsi nutrukęs, 
kio... Ko velnias negali, ten nebuvo pakankamai šiltas van- Vilnius, Muravjovo, R. Šidlaus-
bobą pasiunčia... Koketuojanti duo barzdai skusti; kiui. Vilniaus žinios, 1908, Nr. 
moteris — kaip šešėlis: norisi ją 734 kartus, — kad jis per daug 63 
pagauti, j i nuo tavęs bėga, nuo lepino vaikus; 
jos bėgi — paskui tave seka... 617 kartų, — kad ji per daug 

„Jeigu eini į karę — melskis; lepino vaikus; 
rengiesi jūromis keliauti — 547 kartus, — kad jis tyčiojosi 
melskis dvigubai; o jeigu nori iš kitų šeimos narių klaidų; 
vest i — melskis tr igubai. . . 479 kartus, — kad buvo blogai 
Moteriškės jauniems mylimo- apšildytas butas; 
šios, suaugusiems — draugės, o 387 kartus, — kad dideliais 
seniems — prižiūrėtojos... Nė kiekiais paruoštas mais tas 
viena moteriškė nenori girdėti sugesdavo ir jį re ikėdavo 
giriant kitą moteriškę... Di- išmesti; 
džiausiai klysta t ie jaunikiai ir 307 kartus, — kad jis vėlai 
tos panos, kurie ieško sau į porą grįždavo namo; 
ne sau lygius. Ieškantis ne sau 241 kartą, — kad nebuvo pa-
lygių, lyg čerepokas, kuris kankamai šiltas vanduo vonioje; 
neturėdamas sparnų tol troško 85 kar tus — kad ji paskirtu 
padangėmis lakioti, kol erelio laiku neateidavo į susitikimą; 
iškeltas į padebesius ir paleistas 84 kartus, — kad jis pames-
an t žemės ištiško..." davo savo nosines; M a r k a s Tvenas važ iavo 

Spygliai mano, kad iš tų kelių 68 kartus, - kad jis per daug t raukiniu ir kažkur užkišo 
citatų jau aišku, kad tokios rūkydavo; bilietą. Kai priėjo kontrolierius, 
knygos antros laidos, pagerintos 51 kartą, — kad ji užmiršdavo r a šy to j a s niekaip nepajėgė 
a r pablogintos, t ikra i reikia. O jam prisiūti ištrūkusią sagą; s u r a s t i to bilieto. Bet kontrolie-
gal kas iš jaunų akademikų, 28 kartus, — kad ji be priežas- ^ u g atpažino rašytoją, 
ypač b ū s i m ų psichologijos ties imdavo kivirčytis; __ kiekis — pasakė jis, — 
daktarų, parašytų neabejotinos 17 kartų, - kad jis nėjo su ja bilietą man parodysite, ka i 
vertės disertaciją, kaip reikia pasivaikščioti; grįšite atgal 
šiais la ikais žmoną rinktis 8 kartus, — kad jis erzino _ Geras dalykas, — pasakė 
kompiuterių ir kitokių elektro- katę. Tvenas — kai grįšiu atgal... 
ninių robotų patar imais ne- Iš viso jie pykosi 7700 kartų. Bilietas man būtinai r e i k a l e 
abejotina pagalba. Tokia knyga Kadangi 40 metų turi 14,600 g a s dabar, nes aš pamiršau, kur 
gali turėt i dar didesnį pasi- dienų, tai Smitai vaidydavosi važiuoju 

P R A N E Š I M A S 
Malonės niekas neprašyt "Galvočiaus" "ant 
pažiūrėjimo" u i d/ką Jei kas nori matyt tei
ksis Įdėt 15 centu. Už dyką niekas negaus. 
nes k.-as 12 kartų gali prašyt "ant pažiūrėji
mo" u jarr atsieitų tik 12 centų metams, o 
mums bus skriauda. 

Galvočius, 1914 

APSIRIKO 

Peter Daly nešiojo laiškus, ir 
prie vieno namo jį pasitiko 
didelis Saint Bernard šuo. Tuo 
laiku laiškininkas paslydo ir su
griuvo. Šuo tuoj prie jo pribėgo 
ir ėmė draugiškai jo veidą 
laižyti. Išbėgo šeimininkas ir su
barė šunį: 

— Kvailas sutvėrime — juk 
čia paštininkas, ne pašto ženk
las! 

Reader's Digest 

KAM REIKALINGAS 
BILIETAS? 

Balys Pavabalys 
AKROBATAI IR DIPLOMATAI 

Per galvą verčias akrobatai, 
Aukštai kilodami kulnus. 
Per virvę eina diplomatai. 
Šaunus jų sportas ir kilnus. 

O aš nemoku be pavojaus 
Keliaut politikos keliu: 
Tuoj susipainioja man kojos. 
Nes per aukštai aš jas keliu. 

IS MEILES AR DEL 
PINIGŲ? 

Vienas žydas. įdėmiai žiūrė
damas i akis. paklausė pažįs
tamo fabrikanto: 

— Ar tamstos sūnus vedė iš 
meilės ar dėl pinigų? 

Fabrikantas susimąstė minu
tėlę, paskui šyptelėjo ir atsakė: 

— Iš meilės dėl pinigų. 

„Trumps kalbos, bet ilgos deš
ros", taip kelis sykius pakarto
jo dabartinis Vokietijos kancle
ris Helmut Kohl. tuo laimėjo 
tautos respektą ir buvo ne
sunkiai perrinktas tom pačiom 
pareigom. Jis visada kalba 
trumpai ir i temą''. 

Deutsche Rundschau 
* 

Londone autobusų stoty ke
leivis klausia, kaip dažnai eina 
autobusas i priemiestį. 

Jam paaiškina kasininkė: 
— Normaliai eina kas pusva

landį, bet dažniausiai vėluoja 30 
minučių. 

Čia keičiami pinigai į 
kapeikas. (Raštelis kiosko lan^e) 

* 
Gaila. į pirmąsias jūsų 

vestuves neatvyksime. — kitą 
kartą tikrai. (Telegramai 

Statybos valdyboms nuleisti 
per dideli planai. 

<Iš pasisakymo) 
Šluota 

PATARIMAS 

sekimą negu Daužvardienės Vi 
rimo knyga, susilaukusi ar ne 
vienuolikos laidų. 

Ne la imingas v iengungis 

kas antrą dieną. 
* 

Netoli Rovereto miestelio, 
Italijoje, vienas kaimas, norė
damas daugiau patraukti turis
tų, ėmė reklamuotis: 

„Pas mus nėra automobilių, 
nėra nei motociklų. Vien tik 
asilai tegali mus pasiekti . 
Pamėginkite ir Jūs".. 

Gimdė kalnai r gimė pajuo
kos verta pelyte. 

Romėnų pr iežodis 

Graikų filosofas Demokritas 
buvo labai aukoto ūgio vyras. 

O vedė jis žeme ūgio merginą. 
Iš tokios juoki n^ai atrodančios 

poros daug kas mėgdavo pasi-
* ša ipyt i . Kartą v i e n a s 

Viena Dalias firma, prekiau- pažįstamas net ir atvirai ėmė 
janti optiniais reikmenimis, juokt is . Filosofą* l i n k s m a i 
reklamuojasi taip: atsakė: 

„įsidėmėkite, kad niekas taip — Ko gi jū? norite? Kaip 
n e a t s k i r i a žmogaus nuo išmintingas vyras, aš paši

ls australų spaudos gyvulio, kaip akiniai". rinkau pačią ma^ausią blogybę. 

^ikagiečiai ruošiasi į Lietuvos Olim
piada. 

New YOrko New York News 
tilpo sekančio turinio skelbi
mas: 

„Alan, prašau tave, sugrįšk 
namo. Dovanosiu viską. Nerei
kės nusikirpti plauku. Sugrįšk! 

* 
Chicago Tribūne randame 

tokį skelbimą:? 
„Buvęs vagis, bankų įsilauži

mo specialistas, praleidęs vie
nuol ika metų Leavenvvorth, 
Texas, kalėjime, ieško įdomaus 
darbo". 

Žuvis menkė per dieną padeda 
10,000 kiaušinėlių — jokio 
tr iukšmo, ramu; višta padeda 
vieną kiaušinį ir baisiausiai 
šaukia, kudakuoja. 

Lietuvių pa t a r l ė 
• 

Piko valandą sausakimšame 
22-jame autobuse į Fabijoniškes 
šios sostinės rajono gyventojai 
S. I. iš krepšio buvo pavogta 
kopūstų galva. Respublika 

Pas rabiną atėjo jaunuolis, 
sumanęs vesti , ir prašo 
patarimo. 

— Panelės tėvas yra išsila
vinęs ir visų gerbiamas, — 
porina jis. 

— Tai vesk ją, — sako rabi
nas. 

— Bet panelė yra negraži 
kaip beždžionė. 

— Tai nevesk jos. 
— Panelės tėvas duoda 20 

tūkstančių sidabrinių kraičio. 
— Tai vesk. 
— Bet panelė šlubuoja viena 

koja. 
— Tai nevesk. 
— Panelės tėvas nori padaryti 

mane savo kompanionu. 
— Tai vesk ją! 
— Bet panelė yra didelė pik

čiurna. 
— Tai nevesk jos! 
— Pagaliau... kaip man pata

riate? 
Rabinas minutėlę susimąstė 

ir šyptelėjęs pasakė: 
— Manau, jog tamstai reikia 

persikrikštyti. 
— Oi, rabi, kodėl? 
— Nes tada kvaršinsi galvą 

kunigui, o ne man. 

— Kaip tu sugebėjai gauti is
torijos dvejetą! — priekaištauja 
Jonukui senelis. — Aš mokiau
si tik penketukais! 

— Nesigirk, seneli. — tavo 
laikais istorija buvo be baltų 
dėmių ir trumpesnė. 

Mokytojas skundžiasi kolegai: 
— Dirbti tiesiog neįmanoma. 

Mokytojas bijo direktoriaus, di
rektorius — švietimo skyriaus, 
švietimo skyrius — reformų, 
ministras — tėvų, tėvai — 
vaikų Tiktai vaikai nieko 
nebiio... 

* 
Renginyje muzikantams pra

dėjus groti einame: šokti, tryp
ti, trepenti, spardytis, suktis, i 
batą sutrenkti, kaulus pakra
tyti, pasimankštyti. į grindis 
dėti, kojas raityti, pasikraipyti, 
kojas kiloti, į padą duoti... 

Ateitis. 1991-2 
* 

— Kada reikia valyti dantis? 
— Kai eini j mokyklą. 
— Prieš, šventes, 
— Prieš lietų! 

Pirmieji žingsniai. Kr. Donelai
čio mokyklos laikraštėlis 

* 
— Jonuk, šiandien tavo namų 

darbas visai be klaidų. — giria 
mokytoja. — Nežinai, kas tavo 
tėčiui padėjo? 

PATRIOTAS 

Kol nedidelė algelė. 
Lietuvą mylėti gali. 
o kai gauna aukšta postą, 
toji meilė atsibosta. 

Marijona, duktė Jono. 
lietuvių liaudies pensininkė 

— Kode! Leninas dėvėjo pus
bačiais, o Stalinas auliniais? 

— Prie Lenino Rusijoj pur
vyno buvo iki kulkšnių, o pri 
Stalino — iki kelių. 

Iš prancūzų spaudos 

'. I 
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Lietuvos teisininkai Baltimorės Lietuvių namuose su jų iškvietimu ir priėmimu pasirūpinusiom 
baltimorietems. Iš kaires: Nida Gailaite. R. Šeštokaitė, dr. Onilė Šeštokienė, prof. Madas Pavilonis, 
prof Stasys Stačiokas, min. pirm. štabo viršininkas Kęstutis Čilinskas. adv. Chellis Neal su dukra 
Lucy ir vyru Edward. prof. Gintautas Bartkus ir Ann Dragūnas. 

MUMS REIKIA ŠVENTŲJŲ 
Yra senas posakis: ..Liaudies 

balsas — Dievo balsas". Iš tik
rųjų, žmonių nuojauta stebina 
savo įžvalgumu. Vos šaltą, 
ankstyvą 1927 m. sausio 27 d. 
rytu Kaune Hagentorno ligoni
nėje nustojo plakusi arkivysku
po Jurgio Matulaičio širdis, 
tūkstančių širdyse šalia liūdesio 
žiebėsi viltis kada nors jį išvysti 
altorių garbėje. Kai lietingą 
1934 m. spalio 25 d. arkivysku
po palaikai buvo perkelti į jo 
gimtosios Marijampolės parapi
jos bažnyčią, iš sakyklos nu
skambėjo pranaš iški Telšių 
vyskupo Just ino Staugaičio žo
džiai: ..Mes stovime prie karsto 
didelio žmogaus, garbingo gany
tojo, didelio Lietuvos sūnaus, 
didelio mokytojo, galima sakyti, 
švento žmogaus. ... Galimas 
dalykas, kad geriausias Dievas 
to vyro šventumą teiksis įrodyti 
antgamtiniais ženklais, ir jo 

- kūnas bus iškeltas ant mūsų 
altorių" Mūsų kartai buvo lem
ta sulaukti tos džiugios dienos, 
kai popiežius Jonas Paulius II 
iškilmingai paskelbė arkivysk. 
Jurgį Matulaiti palaimintuoju. 

Kiekvienas šventasis nėra 
šventas tik sa'u. Jis pirmiausia 
yra Dievo įrankis, kuriuo pasi
naudodamas Viešpats nuveikia 
didžiulius darbus Kodėl šven
tieji tinka būti tokiais įran
kiais? Dėl to. kad niekas geriau* 
už juos nesuvokia savo žmogiš
ko ribotumo ir todėl visa. ką 
jiems gera pavyksta padaryti, 
priskiria Dievo malonei. Savo 
darbams atl ikti Dievas dažnai 
pasirenka paprastus įrankius. 
J u k ir apie Išganytoją išgirdė 
žmones kalbėjo: ,.Ar iš Nazare
to gali būti kas gero?!" <Jn 1.46'. 
Panašiai žmonės būtų galėję 

• klausti: ..Kas gali būti gero iš 
Lūginės kaimo? Kas tas Matu
laičiu Jurgutis? Vargšas našlai
tėlis, luošas, ligotas piemenukas 
ir tiek!" Jo mokslo draugai taip 
pat prisimena, kad gimnazijoje 
Jurgut is mokėsi tik vidutiniš
kai. Juk j) kamavo sunki liga, 
neturėjo net reikalingiausiu va
dovėlių... Buvo tylus, kuklus 
berniukas Niekas tada iš ju nė 
nenujautė, ka.p nepaprastai iš
siskleis to paprasto kaimo ber
niuko siela, veikiama dieviškos 
malones spindulių. 

Ne atsi t ikt inumas atvedė ši 
vargšą luošą Lūginės kaimo 
priemenėlį į didžiųjų mūsų 
tautos vyru gretas ir iškėlė į 
altorių garbę. Dieviškoji Ap
vaizda davėjam palankias saly 
gas. o jis jomis pasinaudojo. 

', Skaudi fizinė ir moralinė kančia 
buvo nuolatinė Palaimintojo gy 

; venimo palydovė. Kantriai iš-
; kęsta ir Dievui paaukota su-
; brandino jį šventųjų garbei. 

Arkivyskupas Jurgis buvo są-
•' moningai apsisprendęs siekti 
; herojiško tobulumo — šventu 
* mo. Savo dienoraštyje jis įraše 

tok ius žodžius: „Kr i s t aus žymėta aukos antspaudu. Auko-
gyvenimo tikslas turi tapti ir tis, pasišvęsti, - tai atsižadėti 
mano gyvenimo tikslu, jei iš tik
rųjų noriu eiti šventųjų pėdo
mis". Kaip jis numatė šį savo 
pasiryžimą realizuoti? — „Visa
me kame Dievo ieškoti, viską 
dėl didesnės Dievo garbės dary
ti, į viską Dievo dvasią įnešti ir 
viską perimti", — tokia buvojo 
gyvenimo ir veiklos programa. 

Praėjo daugiau kaip 60 metu 
nuo Palaimintojo mirties. Ar 
galėtume pasakyti, jo troškimas 
būti šventuoju šiandien nebeak
tualus? Jokiu būdu ne! Juk visą 
pasaulį ir mūsų Tėvynę tebevar
gina dvi negalės: stoka meiles 
žmonių tarpusavio santykiuose 
ir stoka ryšio su Dievu sociali
nėje, kultūrinėje, tautinėje, 
politinėje, ekonominėje veiklo
je. Šią veiklą vis labiau užgožia 
ambicijos, savanaudiškumas, 
įvairūs išskaičiavimai, todėl ji 
neneša laukiamų vaisių. Ko 
mums reikia? Reikia šventųjų, 
nes tik jie sugeba, neieškodami 
savęs, tarnauti Dievui ir žmo
nėms. Reikia šventųjų, nes tik 
jų širdis yra tokia plati, kad jo
je sutelpa įvairių tautybių žmo
nės su savo vargais ir rūpes
čiais. Reikia šventųjų, nes tik jie 
žino ir gali kitiems atskleisti 
tikrai laimingo gyvenimo pa
slaptį. 

Todėl mes ir ateiname pas Pa
laimintąjį arkivyskupą Jurgį, 
kad jis mus pamokytų, patartų, 
ką turime daryti. 

Apie paskutines Palaimintojo' 
gyvenimo minutes žurnalas 
..Naujoji Romuva"' 1932 m. rašė: 
..Rikiuokitės ir aukok'itės'" — 
šnabžda jau mirties paliestos lū
pos. Galop, su saulėta šypsena, 
su angelų ramybe jis apleidžia 
trumpai teviešėtą pasauli". 

..Rikiuokitės.ir aukokitės!" — 
toks mirštančio ištikimo Bažny
čios kario testamentas, kurį jis 
paliko ne tik savo dvasios sū
nums ir dukterims, bet ir vi
siems, kurie telkiasi po kryžiaus 
vėliava, norėdami visa atnaujin
ti Kristuje. 

Ką reiškia įpareigojimas ri
kiuotis? Rikiuojasi kariai, uži
ma savo pozicijas prieš mūšį. 
kad galėtu sėkmingiau kovoti 
su priešu Rikiuotis — tai žy
giuoti, darbuotis ne pavieniui, 
ne kas sau, bet vieningai, sutar
tinai. Ar ne aktualus, labai rei
kalingas šis paraginimas ir da 
bar. mūsų laikais? Mūsų tauta 
pakilo j žygj už dvasinį ir 
tautini atgimimą Šis žygis rei
kalauja didelių pastangų, iš 
tvermės. Todėl būtinas susi 
klausymas, drausme, kad būtu
me ne minia, bet susitelkęs ko
votoju būrys, siekiantis to paties 
tikslo, vedamas tų pačių idealų 

Joks kilnus tikslas nepasie 
kiamas be pasišventimo, be pa
siaukojimo. Visa, ką sukūrė 
žmogaus protas ir rankos, pa

to, kas teisėtai priklauso, var
dan kilnesnių, aukštesnių da
lykų. 

Lankydamasis Italijoje turė
jau laimės pamatyti garsiuosius 
meno šedevrus, sukurtus Myko
lo Angelo. Tai nuostabūs, ge
nialūs kūriniai. O kaip jie buvo 
sukurti? Nuo priverstinės nepa
togios padėties dirbant defor
mavosi menininko kūnas. Išti
sas dienas jis nenulipdavo nuo 
pastolių, pagautas įkvėpimo, 
užmiršęs viską pasaulyje, visai 
atsidavęs savo kūrybai. Ar tai 
ne pasiaukojimas? 

Vienas žymiausių 1863 m. su
kilimo vadu kun. Antanas Mac
kevičius, caro valdžios nuteistas 
mirti, prieš įvykdant nuospren
dį, rašė: ,.Mano veiksmams va
dovavo teisybės ir savo tautos 
meile. ... Lietuvių tauta — 
darbšti, teisinga, religinga, to
dėl užsitarnavo mano didžiau 
šios meilės". 

Mūsų tautos kelią į Nepri
klausomybę ženklina savanorių 
kapai prie Giedraičių. Radviliš
kio, tremtinių kapai amžino 
įšalo žemėje, neseniai supilti 
laisvės gynėjų kapai Vilniuje, 
Kaune. Marijampolėje... Tai 
aukos, kurias sudėjome ant 
Tėvynės laisvės aukuro. Antra
sis pasaulinis karas tęsėsi 
daugiau kaip tūkstantį dienų. 
, , - rj,. - t * i „ tikrai naudingi savo Tėvvnei 
Mūsų Tėvynėje Lietuvoje karas 
tęsiasi daugiau kaip 50 metų. 
Kas suskaičiuos, kiek kritusių, 
kiek sužeistų šioje nelygioje ko
voje! Baisiausia — tai sužeistos, 
sužalotos mūsų širdys. Pagirin
gos, piktos, godžios. įvairių 
kitokių blogybių votimis apau
gusios mūsų sielos. Kas jas pri
kels, kas išgydys? Daugiau kaip 
50 metų užtrukęs nematomas 
karas griovė ne miestus, ne til
tus. Jis negailestingai griovė ir 
sprogdino daug svarbesnius da
lykus: sąžinę, dorą. atsakomybę 

blaivumą. Pirmieji laisvės spin

duliai apšvietė klaikius suluo
šintų gyvenimų griuvėsius. 
Kaip mums išsilaisvinti iš bai
sios vidutinybes, daiktų kulto, 
vergavimo medžiagai, pini
gams, kūno malonumams? Ap
verkiame, apraudame savo žu
vusiuosius, bet ar mums ateina 
į galvą apverkti savo dvasinį 
skurdą? Ar norime iš jo išsiva
duoti? 

Džiugu, kad šviesiausi mūsų 
protai, besirūpindami Tėvynės 
ateitimi, vis labiau atsigręžia į 
dvasines vertybes, pripažįsta 
krikščioniškųjų tradicijų indėlį 
į mūsų tautos kultūrinį pavel
dą. Bet tikėjimas, religija tai 
nėra tik gražios, jaudinančios 
tradicijos. Katalikybė — tai gy
vas ryšys su asmeniniu Dievu, 
tai heroiška ištikimybė jo įsaky
mams, tai vienybė su Kristumi. 

Palaimintojo arkivysk. Jurgio 
Matulaičio tikslas, kurio jis 
siekė ir mus siekti ragina: visa 
atnaujinti Kristuje! Tai di
džiausias, kilniausias tikslas. 
Jame telpa visa. dėl ko verta 
gyventi ir aukotis. 

Ką mes kiekvienas galime ir 
turime padaryti, kad Kristaus 
dvasia, jo mokslas vis labiau 
persunktų kasdienį gyvenimą, 
formuotų mūsų mąstyseną ir 
elgseną? Reikia labai nedaug: 
tvirtai stovėti ten. kur mus 
pastatė Dievo Apvaizda, su mei
le ir pasišventimu atlikti tas 
pareigas, kurias Dievas mums 
skyrė, vadovaujantis Kristaus 
mokslu, jo nurodymais. Tai yra 
šventumo esmė. Visi šventieji 
buvo pareigos žmones, mokan
tys pašvęsti kiekvieną, net pa 
prasčiausią savo darbą. Šventų
jų tarpe yra popiežių, vyskupų, 
kunigų, vienuolių, karalių, 
žymių valstybės vyrų, moksli
ninkų, paprastu darbininkų, 
namų šeimininkių. Dievo akyse 
svarbu ne kokį postą kas užėmė, 
bet ar savo pareigas sąžiningai, 
ištikimai atliko. Todėl visi be 
išimties galime būti šventi, o 
tuo pačiu ir daj.g prisidėti prie 
mūsų Tėvynė- dvasinio atgimi
mo ir suklestėjimo. Net seneliai, 
ligoniai, visi gyvenimo nu
skriaustieji savo malda, Dievui 
paaukota kančia gali paremti 
dirbančius, kovojančius dėl mū
sų visų šviesesnės ateities. 

Šventasis yra žmogus, kurio 
protas, valia valdo judrų, nepa
stovų jausmų pasaulį, jį su
drausmina. Tai — asmenybė, 
kurios žavumui neįmanoma at
sispirti. Tokių asmenybių mums 
ypač reikia šiandien. Jos spin
duliuoja dvasmiu grožiu, jos liu
dija, kad yra kažkas daugiau, 
negu medžiaga. Jei norime būti 

J«lgu ntoėtatM aplankyti Lietuvą ir no
rite ten jaustis, kaip savo namuose, jūsų 
paslaugoms Kauno centre išnuomojamas 
gerai įrengtas, jaukus trijų miegamųjų 
butas Kaina — pagal susitarimą (žymiai 
pigiau, kaip viešbutyje). Teikiamos ir 
transporto paslaugos Skambinti: Los 
Angai** (213) 394-2776. 

CLASSIFIED GUIDE 

V A L O M E 
K I L I M U S . B A L D U S . 

G R I N D I S IR S IENAS 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

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

4 3 6 - 6 9 3 7 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
I V y t a u t a s Taras 

R e m o n t u o j u n a m u s , a t l i e ku 
dažymo, cemento taisymo darbus 
pr ie inama kaina. Tur iu rekomen
dac i j as . K re ip t i s : A r v y d a s , t e l . 
3 1 2 - 7 3 7 - 9 4 7 3 . 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipt is į Hermis Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

jei norime pasitarnauti jos gero
vei, — siekime gilaus krikščio
niško gyvenimo, siekime hero
jiško šventumo. Blogį, kuris 
tarpsta mūsų aplinkoje, galima 
įveikti tik gerumu, kurį mes 
turime išugdyti savyje ir pa
skleisti savo aplinkoje. Būkime 
gėrio apaštalai! Palaimintasis 
arkivysk. Jurgis mus kviečia 
eiti tuo keliu ir rodo pavyzdį. Se
kime juo! 

TIESIAI IŠ NEW YORKO Į FILADELFIJĄ 
* ATVYKSTA 

Lietuvos Valstybinis Jaunimo Teatras 
su dviem nuostabiais pastatymais 

„DĖDĖ VANIA" ir „KVADRATAS" 

Liepos 10-11 d. 
Liepos 12-13 d 

8 v.v, — ..Dėde Vania" 
8 v.v. — ..Kvadratas" 

Bilietai: $20. studentams $10, grupei nuolaida. 
Pokalbis su aktoriais ir rež. E Nekrošium liepos 13 d. 4 v. 
p.p. Įėjimas veltui. 
Pennsylvania un-to ribose. Annenberg Center, 3680 
VValnut St., Philadelphia, PA 19104, tel. 215-898-6791 

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

Turiu Ch'cagos miesto leidimą O"ou * 
uimiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMFUVIS 

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

IR M Ė G Ė J A M S 

Daug sutaupysite, pirkdami čia |ų 
reikmenis Pasmaudokrte patogiu 
planu atidedant pasirinktus retx-
menis ypat ingai progai P i lna i 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
v imas At idaryta p i rmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir trečiad susikalbesit 
l ietuviškai 

3314 V/est 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

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

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel. 776-1486 

Prityręs remonto darbuose lie
tuvis statybininkas ieško darbo. 
Skambinti vakarais: 

312-247-3777 

Vysk. J . Žemaitis 
Vilkaviškio vyskupijos 

apaštalinis administratorius 

BALZEKAS MOTORS 
Jei atvykote iš Lietuvos ir dar netu
rite automobilio, nepraleiskite progos! 
Balzako Motors rasite didžiul į 
naudotų automobilių pasirinkimą, 
kurių kainos labai sumažintos. 
Jei jūs neseniai iš Lietuvos, bet kuris 
naudotas automobilis jums kainuos 
1 5 % PIGIAU. Skubėkite' 
Patogiausias laikas kas vakarą 
6:30-9 v.v. Sastd. 9 v.r.-6 v .v . 

4030 Archar Ava. 
Chicago, IL 60632 

Tai . 1-312-847-1515 
. Klauskite KĘSTO. Susikalbėsite lietu
viškai. 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

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

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

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

Orrtuifc 21 
KMIECIK REAITORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

43b5 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. ji 
p ro fes iona l ia i , sąžin ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Ontuj£ a MIS 21 
ACCENT REALTY, INC. 

5265 West 95th Street 
Oak Lawn. Illinois 60453 

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

A S T A T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb., 2 
mieg. butas ramiame 4 butų pa
state; su šiluma: arti gero susisie
kimo; 64 SL & California Ave 

Skambinti: 708-361-1171 

Išnuomojamas 4V2 kamb. bu
tas antrame aukšte, 71 St. arti 
Marquette Parko, porai be vaikų ir 
be gyvuliukų. 

Tel. 312-778-0220 

| pankių kambarių jaukų butą priimsime 
gyventi du pagyvenusius žmones su visa 
priežiūra Skambinti vakarais, o savait
galiais jums patinkamu laiku 

Tai. 708-652-2825 

Išnuomojama vasarvietė ant 
VVisconsin upės kranto netoli Wis-
consin Delis Skambinti vakarais: 

tel. 308-920-0243 

\ 5 
Išnuomojamas 4 didelių kamb., 
2 mieg. butas Chicago Ridge 
apyl. Namu apyvokos reikmenys. 
Pageidaujami vyr. amžiaus žmo
nės $460 [ mėn. 

Tel. 708-424-1508 

MISCELLANEOUS 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • P n e d a f 
ir Re ikmenys 
Virš 7 5 metų 

pat ik imas pa tarnav imas 
TYPEVVRITERS • C O P I E R S 

F A X • C A L C U L A T O R S 
5 6 1 0 S . Pu lask i R d . 

P h o n e (312 ) 5 8 1 - 4 1 1 1 

Atliekami namų vidaus remon
to darbai; kalamas ..siding". 
dengiami stogai Skambinti: 

Sigitui 312-585-8074 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas s a v a i t ė j Dide
lis pasirinkimas Įvairiausių kepimų 
ir namuose gaminto maisto — 

Catenng 
6 2 1 6 S. Archer Ave. 

Chicago. IL 60638 
Te l . 581 -8500 

REAL ESTATE 

ra 
• 

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

6 5 2 9 S. K e d z l e A v e . , 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 

(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 

LB MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimait is. Bealtor 
Irena Bllnstrublenė, 

Bealtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Inccme Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA K R I Š Č I Ū N A I T Ė 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuviu. anę q i 
ispanų kalbomis 
" Nemokamas namų 

Įvertinimas 
" Perkame ir 
parduodame namus 

" Apartmemus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaidi 
• Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telekiu 
(312) 767-2400 

4545 W. 67th Street. Chicago. IL «0629 

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

Tik Chicagos ir 
priemiesčių gyventojams. 

Ribotas laikas 
Alexander J.Mockus 

Realtors, LTD 
6610 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
(312) 7 6 7 - 6 6 5 5 

Kalbėkite su AL 
Lietuviams žinomas 
ir patikimas vardas 

HELP VVANTED 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 VVest 9 S t h S t r e t 

T o l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

KAIP PASIUKU JAV. jei Lietuvoje siau
čia teroras? Politinio prieglobsčio su
teikimas leidimai dirbti JAV. vedybos su 
JAV piliečiais da rbo cei'fikata* Pagalba 
įsidarbinant Chicagoje. Infcmacija lie
tuvių kalba $8.95. Čeki ar monev order 
siųsti MARTIN ADVISERS, P O Box 
42845, Chicago. IL 60642 Prašoma nuro 
dyti savo adresą Pnstatymas iki trijų sa- . 
vaičių 

Responsible, knovvledgeable 
individual to set up & organize 
English language school for 
Lithuanian speakers. Mušt be bi-
lingual with excellent organiza-
tional & managerial skiMs. Min. 5 
years of related US experience re-
quired. Send resume to: 

2825 W. TouhyAve., 
Chicago, IL 60645 

RN's, LPN s, MED. ASSTS. 
Work in dr.'s oftice 9 am to 6 pm. 
Mon. thru Fri. Full and part time 

Call 312-266-0052 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Naui ' darbai ir pataisymai virtuvės 
ir vomos kabmetai Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pem 
pos I š va l ome u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 836-2960 

' ' 



LB VADOVAI JAV 
TAUTINĖJE SAUGUMO 

TARYBOJE 
Dr. Tomas Remeikis, JAV LB 

Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas, kartu su tarybos 
nariu Arvydu Barzduku ir LB 
VVashingtono ištaigos vedėja 
Asta Banionyte birželio 26 d. 
turėjo dviejų valandų pokalbį 
JAV Tautinės saugumo tarybos 
— National Security Council 
(NSC) — būstnėje VVashingtone 
Ta proga dr. Remeikis taip pat 
turėjo pasitarimus su JAV Vals
tybės departamento Pabaltijo 
valstybių reikalų šefu Paul 
Gobei bei Lietuvos atstovu Wa-
shingtone Stasiu Lozoraičiu. 

Pokalbyje su NSC buvo aiš
kintasi dėl JAV vyriausybės 
politikos Sovietų Sąjungos ir Pa
baltijo valstybių atžvilgiu, kuri, 
a t rodo, pas ike i tė gegužės 
mėnesio pradžioje. Buvo pa
reikšta, kad Amerikos lietuviai 
į ta i žiūri su dideliu susirūpi
nimu, nes to pasekme, Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybė 
padedama į šalutinę vietą, jei ne 
iš viso paaukojama didžiojo stra
teginio sutarimo interesams. 
Buvo nurodyta, kad tylioji diplo
matija iki šiol nedavė jokių 
rezultatų ir JAV pareiškimai ir 
protestai dėl sovietinio karinio 
banditizmo, nenustatant už tuos 
veiksmus specifinių sankcijų, 
leidžia sovietams suprasti, kad 
jie turi laisvas rankas, jei tik iš
vengia gyvybių aukų. Sovietų 
tikslai atrodė nepasikeitę. Gor
bačiovas nenori su Lietuva tar
tis, toliau veda politinės ir eko
nominės Lietuvos destabiliza-
cijos politiką. 

Iš NSC štabo pusės paaiškėjo, 
jog jie yra pasiryžę stipriai remti 
Gorbačiovą, kaip vienintelį 
Sovietų vadovą, galintį išlaikyti 
ir pravesti taikų pasikeitimą ir 
pažangą Sovietų Sąjungoje. 
Buvo teisintasi. kad JAV daro 
viską, ką gali padėti Pabaltijo 
valstybėms, nors ir pripažino, 
kad vengia žodžio „Nepriklau
somybė". Pareiškė, kad JAV 
yra gerokai sustiprinus spau
dimą Sovietų Sąjungai reaguo
jant į sovietų elgesį, bet tuo 
pačiu šiuo metu NSC ir prezi
dentas nemano, kad stipresnis 
spaudimas duotų te ig iamų 
rezultatų. Bandė užtikrinti, kad 
JAV reakcija bus atitinkama 
Sovietų elgesiui. 

Iš šio pokalbio dar kartą pa
aiškėjo, kad prezidento Bush 

politika šiuo metu Lietuvai ne 
tik nieko naujo nežada, bet 
galbūt yra net ir kenksminga, 
nes jo Sovietų Sąjungos ir Gor
bačiovo pol i t inės padėties 
analizė yra gerokai priešta
raujanti tikrovei. Čia yra svar
bu pastebėti, kad svari Valsty
bės departamento dalis nesu
tinka su NSC politine analize. 

Norint Lietuvai padėti, išei
vija turi ir toliau išlaikyti per 
JAV Kongresą ir viešąją nuo
monę spaudimą, kurį jaučia pre
zidentas ir NSC. Todėl prašome 
visus lietuvius palaikyti kon
taktą su savo Senato ir kongre
so atstovais, remti JAV LB pas
tangas Washingtone ir jungtis 
prie kitų LB projektų, tuo 
plečiant ir stiprinant mūsų jė
gas ir įtaką Lietuvos reikalu 
JAV valdžios sferose. DK. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. liepos mėn. 6 d. 

Lietuvos teisininkai lankėsi Marylando sostinėje A.nnapolyje, kur buvo priimti specialaus apelia
cinio teismo teisėjo Bloom (viduryje). Iš kairės Stasys Stačiokas, konstitucinės teisės profeso
rius, Gintautas Bartkus, civilinės teisės ir civilinio proceso profesorius, Kęstutis Čilinskas, minis-
terio pirmininko štabo viršininkas, Vladas Pavilonis, Teisės fakulteto dekanas. 

MŪSŲ KOLONUOSE 
Worcester, Ma. 

MADŲ PARODA IŠ 
LIETUVOS 

Birželio 23 d. Lietuvių Kata
likių Moterų sąjungos 5-ta kuo
pa Maironio Parko žemutinėje 
salėje suruošė puikią „Madų 
parodą iš Lietuvos", suprojek
tuotą Laimos Kygaitės iš Kau
no, šiuo laiku viešinčios JAV. 

L. Kygaitė Lietuvoje yra bai
gusi drabužių projektavimo 
mokslus. Daug kur dalyvavo su 
savo kūryba; buvo suruošusi 
parodą Taline. Jos darbai buvo 
išstatyti parodoje Hamburge. 
Turėjusi parodų ir Lietuvoje, 
net laimėjusi premijas. Jos 
kūryba visur buvo aukštai 
įvertinta ir susilaukė didelio 
lankytojų dėmesio. 

Laimos madų parodos skiriasi 
nuo mums įprastų. Ji naudoja 
naują metodą, stilių ir puošia 
sukneles ornamentais. Ilgos 
suknios t inka t ik vakariniam 
puošniam priėmimui, kitos 
trumpesnės. 

Ilgą stalą nutiesė lininėmis 
eilutėmis, palaidinukėmis, o 
parodos pabaigoje modeliuotojos 
parodė jas publikai, kurios buvo 
prisirinkusi pilna salė. 

Modeliavo R. Ambrozaitienė 
iš New Jersey, prieš kelis metus 

PADEKIME NAUJAI AUKAI 
Žuvus dar vienam kovotojui Lietuvoje 

Liet. Bendruomenės New 
Yorko apygardos pirmininkas 
Vytautas Alksninis buvo išvy
kęs į Lietuvą, kur dalyvavo 
Kūrybos ir mokslo simpoziume, 
ten skaitė paskaitas apie elekt
ros jėgainių statybą. J a m teko 
pamatyti, kokia ten įtampa, 
kaip sovietiniai okupantai nori 
sunaikint i Lietuvos laisvės 
troškimą, panaikinti tai, kas jau 
sukurta. Teko aplankyti parla
mentą, jo barikadas, lankyti tas 
vietas, kur sausio 13 žuvo pir
mieji laisvės kovotojai. 

Bet tuo smurtas nesibaigia — 
juodosios beretės ir kiti jų tar
nai verčiasi juodais darbais. 
Gegužės gale žuvo dar viena 
auka, gindama Lietuvą, — tai 
Gintaras Žagūnis. 

Vytautui Alksniniui teko 
dalyvauti jo laidotuvėse. Palai
dotas valstybės lėšomis. Liko 
našlė su dviem mažais vaikais. 
Jų ašaros buvo graudžios vi
siems, kurie ten dalyvavo. Likę 
našlaičiai reikalingi globos, bet 
Lietuvoje prie tų sunkių gyve
nimo sąlygų t a globa kartais 
neįmanoma. 

Tad V. Alksninis, tų laidotu
vių dalyvis, pagerbdamas auką 
dėl Lietuvos laisvės, grįžęs į 
New Yorką, apie tai papasako
jo birželio 16 d., kai Kultūros 

židinyje buvo minimi pirmieji 
didieji lietuvių trėmimai. J is 
pasakojo apie tai , kas dabar 
dedasi Lietuvoje, kaip ten 
gyvena žmonės. Pasakojo ir apie 
Gintaro Žagūnio laidotuves ir 
štai ko prašė: „Padėkime naš
lei. Tegu jie pajunta, kad dar 
yra pasaulyje žmonių, kurie 
užjaučia našlaičius ir našles". 

Susirinkusių jis prašė tam 
reikalui paaukoti nors dolerį. 
P in iga i bus persiųst i į 
Aukščiausiąją tarybą Vilniuje ir 
įteikti našlei. Tuo ji tikrai pasi
jus sustiprinta, kad ją prisiminė 
Amerikos lietuviai. 

Salėje buvo surinkta 350 dol. 
New Yorko LB apygardos val

dyba prašo ir kitų prisidėti prie 
šio projekto. Ištieskime meilės 
ir pagalbos ranką tiems, kurie 
to reikalingi. LB apygardos 
valdyba prašo čekius rašyti: 
Lithuanian American Commu 
nity, siųsti apygardos pir
min inko adresu: Vy tau tas 
Alksninis, 35 Edwards La ne. 
Clen Cove, N.Y. 11542. 

Kas našlaičius prisimins ir 
jiems padės, tas padės Lietuvai, 
kovojančiai dėl savo laisvės. 

LB New Yorko apygardos val
dyba iš anksto visiems dėkoja. 

p . j . 

atvykusi iš Lietuvos. Jos vyras 
Giedrius jas atvežė, o kartu ir 
Laimos draugę Rasutę iš Lietu
vos, viešinčią JAV-se. Kitos 
modeliuotojos: T. Adomavičienė, 
B. Harr, B. Miliauskaitė-Harris, 
I. Markevičienė — visos iš Wor-
cesterio. Jos modeliavo dvi
dešimt šešias sukneles. Dau
giausiai ilgas. Spalva įvairi. 
Dominuoja violetinės, daugiau 
rudeninės spalvos, o šviesesni 
bruožai. Per krūtinę ir pečius 
eina tamsesnis viršutinis dra
bužis, o ant jo uždėti šviesūs or
namentai. Suknelių apatinės 
dalys taip pat dažnai tamsios ir 
ten uždėti šviesūs ornamentai, 
tai pačios Laimos kūryba. Šios 
uždėtos plonos linijos su besi
kar to janč ia s imetr i ja ir 
pasižymi ornamentų turtingu
mu. Jie yra labai įvairūs, bet 
daugiausia lapų, gėlių, o kai kur 
net lietuviškų kryžių viršūnių 
ornamentai. Šios suknelės tinka 
visoms, kurioms patinka šis 
stilius ir ornamentai. Tai nau
ja ir graži drabužių kūryba į 
kurią įdėta daug širdies ir dar
bo. Tikime, kad Laima su savo 
drabužių kūryba, stiliumi ir or
namentais drąsiai nueis mode
liuoti į didžiuosius salonus. 

Ateinančiais metais Laima 
žada ir vėl mus iš Lietuvos 
aplankyti jei sąlygos leis su 
Madų parodomis iš Lietuvos, 
bet jau nauju stiliumi, naujomis 
tekstilės medžiagomis su kurio
mis ji šiuo laiku susipažįsta, o 
taip pat ir įvairiais dažais 
kuriuos įves į savo kūrybą. 

Laimos žodžiais, įvairiais 
būdais reikia garsinti pasauliui 
mūsų tėvynės Lietuvos vardą. 
Sėkmės Laima! 

Lietuvių ir anglų kalbomis 
komentatorė Gema Šermukšny-
tė labai sklandžiai apibūdino 
kiekvieną modeliuojamą dra
bužį. Šv. Kazimiero parapijos 
vargonininkė O. Valinskienė, 
kuri ne tik parodos metu, bet ir 
prieš ją, vikriai skambino piani
nu, suteikdama malonią nuotai
ką, o per parodą kiekvieną mo
deliuotoją įlydėjo į salę ir iš jos 
išlydėjo. 

O. Kildišienė, A. Jakniūnaitė 
ir J. Miliauskienė suorganizavo 
gražų viešnių ir svečių priėmi 

CHICAGOS 
UNIVERSITETUI 100 M. 

Chicagos universitetas spalio 
mėnesį sulauks 100 metų su
kakties. Sukakties iškilmės bus 
spalio 3 d. Rockefeller koply
čioje. Specialus kalbėtojas bus 
David Rockefeller, universi
t e to steigėjo anūkas . Eilei 
pasižymėjusių au to r ių ir 
mokslininkų bus suteiktas gar
bės dak t a ro l a ipsn i s . Jo 
prezidentas — Hanna Holborn 
Gray. Studentų turi 10,723, pro
fesorių 1,193, o tarnautojų 
10,259 

mą. Vaišino vyneliu, sūriu, 
pyragaičiais ir kitais skanumy-
nais, o ant baltomis staltiesėmis 
apdengtų stalų kvepėjo rūtelės 
ir chrizantemos. Šios taip gra

žiai pavykusios Madų parodos 
iniciatorė yra kuopos pirminin
kė J. Spirauskienė. Tai trečioji 
Madų paroda s u r u o š t a ja i 
pirmininkaujant. 

J . M. 

A.tA. 
ELIZABETH ŠAMAS 

Gyveno Santa Anna, CA. 
Mirė 1991 m. liepos 3 d., sulaukusi 98 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Frank, Alex, 

Alphonse ir Harold; dukros: Elizabeth, Emily, Bernadette ir 
Theresa; dvidešimt du anūkai, dvidešimt aštuoni proanūkai, 
viena pro-proanūkė. 

Velionė buvo žmona a.a. Justin Šamas. 
Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų ir buvo Tėvų 

Marijonų rėmėja. 
Laidotuvės įvyks liepos 8 d., pirmadienį Po gedulingų 

mišių velionė bus palaidota Holy Sepulcher kapinėse, Orange 
CA. 

Nuliūdę sūnūs, 
giminės. 

dukros, anūkai, proanūkai ir kiti 

A.tA. 
ADELA ČAKAVIČ 

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. liepos 4 d., 10 vai. ryto 
Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime giminės: Olga Janners, 

vyras Stanely ir šeima; Frank Mengel, Jean Ervin su šeima; 
Emily Mat ūsaitis su šeima Kanadoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Frank. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, liepos 7 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

S. C. Lack ir Sūnūs koplyčioje, 2424 W. 69 St. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 8 d. Po apeigų 

koplyčioje velionė bus nulydėta į Tautines lietuvių kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažį

stamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 708-974-4410. 

Sibiro t remtiniui 

A.tA. 
STASIUI BŪDAVUI 

i škel iavus į Amžinąjį Poilsį Žemaitijoje, nuoširdžiai 
užjaučiame velionio dukterį , mūsų draugijos narę, 
V E N Ą LAURAITIENE ir visą jos šeimą. 

Lietuvos Dukterų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C alifornia* Avenue 
Te le fona i - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-8662 

4606-07 S o u t h Hermitage Avenue 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JONAS LAUCIUS 
d. Šv Mirė 1991 m. gegužės 28 d. Palaidotas birželio 1 

Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Dėkojame visiems, kurie buvote arti liūdinčios šeimos: 
Kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje. 
Kun. A. Saulaičiui, S.J. už maldas koplyčioje, gedulingas 

šv. Mišias bažnyčioje ir palydėjimą j kapines. 
Visiems atėjusiems į koplyčią, už šv. Mišias, gėles, aukas 

Tėvelio atminimui ir mums išreikštą užuojautą asmeniškai, 
laiškais ir spaudoje. 

Ačiū už palydėjimą j kapines ir pabuvimą su mumi? ilgiau. 
Ypatirgai dėkojame Ričardui ir Zitai Shlaustams. Vytau

tui ir Vitai Girdvainiams už nuoširdžią ir nenuilstamą globą 
visų gimsnių, suvažiavusių iš toli ir arti 

Dėkojame D A. Petkui už rūpestingą ir sąžiningą 
patarnavimą. 

Sunų 
šeimos. 

Henrikas, duktė Evangelina Kungienė ir jų 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S . KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Mylimam Tėveliui 

A.tA. 
STASIUI BŪDAVUI 

Lietuv^e mirus, reiškiame gilią užuojautą dukra i 
VENAI LAURAIT1ENEI ir jos šeimai. 

Pranutė ir Mečys Skruodziai 
Daina ir Aloyzas Pakalniškiai 

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

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

Visos laidos ii WCEV stotie* 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
WUlow Springs, II. 60480. 

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

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

Maxquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago. Illinois 60629 
l-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue" 

Cicero, Illinois 6Q650 
708-652-1003 

Visus l a ido tuv ių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i H 3 1 2 M 7 6 - 2 3 4 5 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

OONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

i \ 
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x Nau jas „ D r a u g o " knygų 
pardavimo katalogas, netal-
pines knygų 1980 metais išleis
tam kataloge ir naujausi lei
diniai, išleistas dabar ir parduo
damas p r a š a n t i e m s t ik už 
persiuntimą. Reikia paprašyti 
naujo katalogo ir ..Draugo" 
administracijai prisiųsti 1 dol. 

x \ L i e t u v o s R a u d o n o j o 
Kryžiaus draugiją prašymu nr. 
764 k r e i p ė s i Kaz imie ra 
Viduolytė-Purienė, Vlado, gyv. 
Kaišiadorių rajone, Kruonio 
miestelyje. J i prašo padėti 
su ieško t i p u s s e s e r ę Brone 
Cypaite-Siskienę, kuri anksčiau 
gyveno Chicagoje, bet su kuria 
šiuo m e t u sus i r a š inė j imas 
nutrūko. Galima atsakyti tie
siog Kaz imiera i ar galima 
rašyti J. Šapokai. Lietuvos Rau 
donojo K r y ž i a u s draugijos 
pirmininkui, Gedimino pr. 3a, 
Vilnius 232600. Lithuania. 

x T r y s s t u d e n t a i baigė Šv. 
Kryžiaus ligoninės histologijos 
t e chn in ius k u r s u s ir gavo 
d ip lomus . B a i g i m a s buvo 
birželio 23 d. Užbaigtos iškilmės 

Mišiomis ligoninės kop
lyčioje. 

x Lietuvių c e n t r o Lemonte 
gegužinės metu liepos 7 d. Litu-
anica futbolo komanda žais 
prieš stiprią vokiečių (švabų> 
komandą, žaidimo pradžia bus 
3 vai. p.p. 

x Dėmesio š u n ų mylėtojai! 
Sku> komi namai šuniui! 
Tai nepilnų vienerių metų kalė, 
panaši į Staffordshire Bull Ter-
rier arba į Boxer. Jaunas ame 
rikietis ją atrado gatvėje ir „pri
glaudė", bet vargšas šuo pralei 
džia laiką pririštas prie būdos 
arba uždarytas karštame gara
že, dažnai be vandens ir be 
maisto. Jo žmona šunies neken
čia ir nori atsikratyti . Iš tikrų
jų, būtų labai gaila ją sunai
kinti, o galėtų būti ištikimas 
draugas ir puikus sargas. Jeigu 
kas turėtų sąlygas šita gražų, 
jauną, pilną energijos gyvulį lai
kyti, skambinkit vakarais tarp 
8 ir 10 valandos 312-778-0066. 

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

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apvl inkese. Skambinkite 
RK MAX REALTORS, Rimas 
S t ankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 
x Balt ic Monuments , Inc. , 

2621 W. 71 Street. Chicago, IL. 
Tel. (312)476-2882. Visu rūšių 
paminklai , žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

x Amer i can Travel Service 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono i Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies-

Tą pati patarnavimą at 
lieka ir grįžtantiems i Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa 
sams ir ki t iems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreip t i s į Amer ican Trave l 
Serv ice B u r e a u , 9727 S. VVes
t e r n Ave., T h i e a g o . !U 60643. 
Tel. 1-312-238 97H7. 

(sk) 

x Pal . J u r g i o Matulaičio 
šventė liepos 12 d., penktadienį, 
bus švenčiama Šv. Antano para
pijoje Cicero, IL, ypatingomis 
Mišiomis tą diena 7 vai. vakaro. 
Mišias laikys ir pamokslą sakys 
kun. Kęstutis Trimak. 
Antano bažnyčioje, kurią arki v. 
Matulaitis konsekravo, yra jo 
relikvijos. Po Mišių bus 
kalbama ir Pal. Jurgio Matu
laičio litanija. 

x „Atgimimo", Lietuvoje lei
džiamame laikraštyje, birželio 
20-27 dienų laidoje išspaus
dintas ilgas Algirdo J. Šilo. gyv. 
Washingtone. straipsnis apie 
JAV valdžios politiką Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybių at
žvilgiu. Siame numeryje iš
spausdinta tik dalis, tęsinys bus 
kituose numeri' 

x Šv. Kryž iaus l igon inė 
ieško savanorių išvežioti mais 
tą negalintiems nueiti i resto
ranus, pasidaryti namie ar mai
t intis ligoninėje. Savanoriai 
t u r ė t ų išvežti mais tą iš 
ligoninės kavinės, bet prieš tai 
t u r ė t u paskambin t i 
312-471-7300. 

x Lietuviu Fronto Bičiuliai 
ruoš ia gegužinę liepos 14 d., 
sekmadieni, Lemonte. Pamal
dos 11 vai. ryto Pal. -J Mati 
čio misijos bažnyčioje Po to — 
visi renkasi Ateitininkų namuo
se, 12690 Archer Ave., Lemont. 
Bus simpoziumas apie Liete 
politinę padėti, programėlė ir 
p ie tūs . Visi b ič iul ia i su 
šeimomis ir svečiais kviečiami 
gausiai dalyvauti. Va ldyba 

(sk) 

x B R I G H T O N P A R K O 
LIETUVIŲ NAMU SAVI
NINKU FESTIVALIS liepos 
12-13-14 d. prie VVestern Ave. 
t a rp 43-47 g-viu. P radž i a 
penktadienį 12 v. dienos - 10 
v.v.. Šeštadieni 10 v.r. — 10 v.v.; 
sekmadienį 12 v. dienos — 10 
v.v. Visas tris dienas gros kaimo 
kapela ..Griežlė" iš Kauno. Šeš
tadienį vakare koncertuos Algis 
Byla ir jo orkestras. Daug įvai
renybių vaikams ir suaugu 
šiems. Įėjimas nemokamas. 
Kviečiame visus atsilankyti! 

(sk) 
x Dėmesio norintieji vykti 

į Lietuva su Chicagos Lietu
vių O p e r o s s ą s t a t u š.m. 
rugpjūčio 24 d. kuo greičiausiai 
kreipkitės į Amer ican Trave l 
Service Bureau , 9727 S. v 
t e rn Ave., Chicago. IL 60G43, 
tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x Pasaul io Lietuvių cent
rui aukojo; 1.000 dol. A. ir V 
J o n u š a i : 500 dol. dr. M 
Indreika-Biski^: po 200 dol. V 
ir M. Umbrasai. B Vindašienė, 
A. ir L. Stepaičiai: po 100 dol. 
— K. ir A. Žukauskai. A ir W 
Brazdžiūnai, J. Vizgirda, dr J 
ir I Makštučiai. P. ir N 
Stelmokai. J. ir D. Bendikai. A 
ir A. Laurinaičiai, dr. J. ii L 
Ringai, E. ir E. Cizinauskai. R. 
ir B. Kron;ii. A ir C. Bui-
nevičiai. V. ir V. Mažeikai. V. 
ir dr. A. Domanskiai. Pasaulio 
Lietuvių centro t a ryba ir 
valdyba nuoširdžiai dėkoja už 
aukas, kurio- hus skirtos ' 
tro pirkimo paskolos išmoko 
jimui ir išlaikymui Kviečiame 
visus aukomis arba darbu prisi
dėti prie šio svarbaus lietuv\ 
židinio išsaugojimo. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvyda* Klcla 

D«ng(«m« Ir taisom* 
vi«ų rū i l ų stogus 

Tai 312-434-MSS arba 
312-737*1717 

Pabaltiečiai su žvakėmis budi ekumeninėse pamaldose birželio trėmimų 50 metų proga Buffalo, 
N.Y., mieste. Rengėjai - Pabaltiečių taryba. Pirma iš kairės — Audronė Mažeikienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodyta adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltu. 
10 gv cukraus, 6 sv ryžiu. 29 oz. 
fj . / . persiku, i sv valg. drus
kos, dėže ananasų , 2 dėž 
džiovintų Jyvų, 2 dėž razinų. 
64 oz aliejaus. 1 dėž. įvairių 
arbatų. :*9 oz pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina 
$10000 Kre ip t i s : „ŽAIBAS" 
9525 S o u t h 79th Ave.. Hicko-
r> Mills, IL 60457. te lefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

NAUJA MAGISTRE 

Mildai Palubinskaitei š.m. 
tiegužės mėnesį Columbia uni
versitetas New Yorke suteikė 
italų literatūros magistro laips 

M.A.). -Ji parašė ir apgynė 
keturis darbus: „Savanarola 
Machiavelli raštuose", „Caral-
canti sonetos adresuotos Dan
tei", .,Degeneracijos simboliai 
Dannunzio ankstyvuosiuose ro
manuose" ir „Personažų asmen
vardžiai Monzani ir Vergą pa
grindiniuose romanuose". 

x PRANEŠIMAS! Paskel 
bus naujus potvarkius siunti
niams į Lietuvą, Marija No-
r e ik i enė uždaro s iun t in ių 
priėmimo įstaigą nuo liepos 3 d. 
Ta pačia proga primena savo 
klientams, kad ji ir toliau laikys 
savo žinioje išsiųstų siuntinių 
draudimo lapelius ir, reikalui 
esant, padės padaryti paieško
jimą. Tel . 1-708-857-7281. 
Skambinti vakarais. 

(sk) 

x P a r d u o d a m a s n a u j a s 
AUTOMOBILIS Lada Lie 
tuvoje su garantija — $3,900. 
T r a n s p a k , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L Insurance Agency. 4651 S. 

•:!and Ave.. Cbicago. IL 
09. Tel. 1-312-523-9191. 

į s k . ) 

x KARGO Į LIETUVĄ: dra 
bužiai, maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA, KIEKIS NERIBOTAS. 

•tatome į namus pigiau
siomis kainomis. Siuntinius 
mums siuskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu i namus — 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius į 
Lietuva Atlanta Import-Ex-
por t . 2719 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629. tel. 312-434-2121. 

(sk) 
x Optical Studio, 2620 W. 

71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminskiene. Darbo vai.: 
trečd. -penkt. 1 v. p.p. -5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r -6 v.v.. šeštd. 10 

1 v. p.p. Pirmad. i r antrd. 
uždaryta . 

(sk) 
x KARGO l LIETUVĄ! R * 

bus. naujos ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais-
tus ribotais kiekiais, galima 

..ti į Lietuva BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA J 
RYGA- Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
1 10 R» arba 50 kg. Kaina $1.45 
UŽ svarą Kreiptis į: G. T. In
ternational, tel. 708-430-7334. 
1685 So. 79th Ave., Hickory 
Hills. IL 60457. 

'sk> 

B a k a l a u r o laipsnį „eum 
laude" Milda gavo iš Notre 
Dame universiteto, kur jai taip 
pat buvo suteiktas Joseph Italo 
Bosco italų kalbos žymenys. 
Savo pradinių studijų metu 
Milda 1986 m. vasarą studijavo 
kiniečių kalbą. Tianjin Raudo
nojoj Kinijoj, 1986-87 mokslo 
metais studijavo Romoj, o 1987 
m. vasarą lankė Vilniaus uni
versiteto lituanistinius kursus. 

Milda aktyviai dalyvauja 
lietuvių politiniame gyvenime: 
1988 m. vasarą ji buvo interne 
Lietuvių informacijos centre 

New Yorke, 1990 m. vasarą dir
bo Lietuvos pasiuntinybėje prie 
Šv. Sosto, o nuo 1990 m. pa
vasario ji yra aktyvi BATUNe 
(Baltic Appeal to the United Na-
tions) ir yra BATUNo delegatė 
Peru atstovybei Jungt inėse 
Tautose. 

x NAMAMS PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutua l Federal Savings, 
2212 West C»rmak R o a d -
Tel . VI 7-7747. 

(sk) 
x Kelionė laivu po Karibų 

salas vieną savaitę — lapkričio 
23-30 d., 1991 m. Kainos prasi
deda nuo $1,106, įskaitant ir oro 
susisiekimą... Rezervacijos: 
T rave l Advisers, Inc. , t e l 
708-524-2244. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. pa rūp ina jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinę- atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikima New Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., H i c k o r y 
Hi l l s , IL 60457. T e l . 
708-430-7272. 

(sk) 

x Pris tatome Lietuvoje t i k 
naujus automobilius pigiau 
negu Vilniaus doler inė je 
30-40%. Viso-ns 2 metų fabriko 
garantija. Persiunčiame n a u 
dotus auto arba do le r ius iš 
Ameriko? į Lietuvą ir prista
tome pagal adresą. Atsiskai
tome tik po patarnavimų. Fir
mos sav. ĄŽUOLAS (312) 
434-8618. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL stemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės j INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome n pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER, AVE., CHICAGO, IL 
60609, TEL. 312-927-9091. Sav. 
Pe t r a s Bernotas. 

(sk) 

Milda Palubinskaitė 

PAGALVOKIME 

Pavergtas žmogus ar tauta, 
pajutusi nors ir mažytę galimy
bę, s tengiasi kuo greičiau 
nusikratyti savo pavergėju, 
skuba išsivaduoti iš tos prie
spaudos. 

Lietuva kaip tik dabar eina 
tuo keliu. Nori būti laisva, 
turėti savo pačių valdžią ir būti 
laisvų k raš tų draugystėje. 
Pamažu keliasi tauta naujam, 
savarankiškam gyvenimui. Pra
džia labai sunki. Nedaug kas 
nori jai padėti, bet tau ta pati 
skinasi sau kelią į laisvę. 
Kiekvienas pers i tvarkymas 
pare ika lau ja daug laiko, 
kantrybės ir mažesnių ar di
desnių trūkumų. Tai ilgas ir 
sunkus kelias, o ir nauji baugi
nimai vis dar pasikartoja. Pre
zidentas Vytautas Landsbergis, 
lankydamas Lietuvių centrą Le
monte, savo kalboje sakė, kad il
gai truko, bet mes pagaliau 
nusikratėme baimės, pamilome 
tiesą ir ieškome kelių jai 
įgyvendinti. 

Gyvendami laisvame krašte 
dažnai pamirštame, ką tai 
reiškia laisvė. Tai mums yra la
bai papras ta , kasdieniška . 
Atrodo, kad kitaip ir būti ne
gali. Norime — kritikuojame, 
norime — demonstruojame. Vie
ni ramiau, kiti triukšmingiau, 
bet visi stengiamės išreikšti 
kam nors, dažniausiai valdžiai, 
savo nepasitenkinimus. Pamirš
tame, kad nevisi tokie laimingi. 
Kiti tą laisvę dažniausiai per
kasi kraujo ar net gyvybės 
kaina. 

Mes išeivija stebime ir seka
me šiandieninį lietuvių tautos 
gyvenimą. Klausome žinias, 
skaitome laikraščius ir labai 
smagu, kad taip dažnai matome 
Lietuvos vardą Amerikos 
spaudoje. Kai laikraštis gerai 
apie ją rašo, supranta, atjaučia 
ar gina Lietuvos reikalus — 
džiaugiamės, o kai ne taip gerai 
— liūdime, rūpinamės. Gyve
name tokius laikus, kai žur
nalistų ir televizijos aparatų 
v isur p i lna ir k iekvienas 

Dvidešimt trejų metų Milda užpuolėjo veiksmas jau visuma 
Palubinskaitė dabar ruošia 
daktaratą Columbia universi
teto italų literatūros fakultete. 
Ji ten dėsto pradinį italų kalbos 
kursą, o šią vasarą yra internė 
Middlebury College, Vermont, 
italų kalbos fakultete. 

Gimus ir augus Californijoje, 
Milda baigė Los Angeles Šv. 
Kazimiero lituanistinę mokyklą 
ir šoko bei dainavo Spindulio 
ansamblyje Ji yra aktyvi atei
tininkė, dalyvaujanti ir vado
vaujanti stovyklose ir kursuose. 
Ateinančią žiemą Milda atsto
vaus New Yorko jaunimui 
Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongrese Pietų Amerikoje. 

Mildos poezija buvo spaus
dinta „Ateityje", o straipsniai ir 
knygų recenzijos , ,Draugo" 
l i tera tūr in iame priede. Jos 
paruošta A. Vallone „Cultura E 
Memoria in Dante" knygos re
cenzija bus spausdinama ,,Lec-
tura Dantis" rudenio laidoje. 

tomas ir per kelias valandas 
apie tai žino visas pasaulis. Mes 
ne tik džiaugiamės, liūdime ar 
rūpinamės, bet stengiamės tau
tai ir padėti. Atsikuriančiai 
Lietuvai reikia įvairiausios pa
ramos. 

Amerikos lietuvių organiza
cijos skelbia vajus, renka aukas 
ir dosnūs lietuviai sudeda daug 
pinigų. Išeivija stengiasi padėti 
t ra ta i kiek tik gali, bet jos ištek
liai riboti. Valdybos surinkę 
pinigus gana greitai atsiliepia 
į jų prašymus. Prašytojų daug. 
Siunčia pinigus, veža kompiu
terių sistemas... Turint, kad ir 
daug pinigų, galima juos greitai 
išleisti. 

Pagalvokime, ar Amerikos 
lietuviams nebūtų geriau ir 
naudingiau, jei mes tų surinktų 
pinigų ne išda l in tumėm po 
keletą ar keliolika tūkstančių, 
o sudėję didesnę sumą panaudo-
tumėm kokiam nors vienam ar 

IŠ ARTI IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— Prof. J u l i u s Slavėnas , 
dirbąs Buffalo, N.Y., vasaros 
atostogoms prasidėjus, išvyko į 
Lietuvą. Vytauto Didžiojo u-to 
kvietimu j i s ten praves 
seminarą ir skaitys paskaitas 
apie modernią diplomatinę is
toriją. Prof. Slavėnas buvo 
Vilniuje š.m. sausio mėnesį. 
Sugrįžęs apie savo per
gyvenimus skaitė paskaitas 
Buffalo ir Rochesterio u-tetuose. 
Abiejų miestų dienraščiai įdėjo 
išsamius interview. Prof. Sla
vėno tėvas, astronomijos prof. 
akademikas Paulius Slavėnas 
tuo metu sunkiai susirgo ir 
buvo išvežtas į ligoninę. Jis 
mirė Vilniuje kovo mėn. I laido
tuves iš Biržų atvyko reforma
tų kun. Moras. Šią vasarą 
Mokslų akademija a.a. P. Sla
vėno atminčiai rengia iškil
mingą minėjimą. Lietuvoje aka
demikas Slavėnas yra labai 
gerbiamas. 

— Daiva Keziene i r Rū ta 
Virkutytė, abi iš Brooklyn, 
N.Y., buvo pakviestos kaip 
lietuvių atstovės dalyvauti 
kongr. G. Ackermano rinkimi
nės akcijos pobūvyje Long 
Island City. Ten kalbėjo Clair 
Schulman, Queens prezidentė, 
kongr. T. Monton ir pats Acker-
man. Po to buvo vaišės. 

— A r t ū r a s S t a n i s l o v a s 
Pau lauskas , OFM, Lietuvos 
naujas pranciškonas, studi
juojąs Salzburge, Austrijoje, 
įšventintas kunigu birželio 29 
d., o šį mėnesi jis atvyksta į 
Ameriką aplankyti lietuvių 
pranciškonų ir pailsėti. 

kitam konkrečiam, didesniam 
projektui. 

Sekdami Lietuvos gyvenimą, 
skai tydami jų spaudą a r 
pasikalbėdami su į Ameriką at
vykstančiais valdžios ar or
ganizacijų atstovais, galima 
pajausti ir suprasti, ko jiems 
daugiausia reikia. Gal Lietuvai 
būtų gerai turėti ligonines su 
naujausiais aparatais ir įrengi
mais. Ar už tuos surinktus 
pinigus nebūtų galima įrengti 
bent vieną ligoninę vaikams, o 
gal seneliams ar buvusiems 
tremtiniams namus. Tai būtų 
padarytas labai geras darbas ir 
būtų didesnė dovana Lietuvai 
nuo išeivijos lietuvių. Prisi
mintų ir ateinančios kartos 
tėvynėje ir Lietuvą lankantys 
Amerikos lietuviai, kad, štai, ta 
vaikų ligoninė, senelių a r 
t remtinių namai į rengt i 
Amerikos lietuvių. 

Padarykime tai, kad mūsų 
dovana liktų ilgesniam laikui, 
kad jos gavėjai prisimintų, jog 
mes, gyvendami kad ir toli nuo 
Lietuvos ją mylėjome, rūpino
mės jos likimu ir džiaugiamės 
jos laimėjimais. Ypač jos laisve 
ir nepriklausomybe. 

Tai būtų lyg tiltas, kuris mus 
jungtų su tauta. 

Bronė Nainienė 
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