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Lietuvos pilietybė ir 
• v • • • 
išeivija 

Referendumas Prezidento institucijai 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Kovo 13 d. (Elta) — 
Lietuvos Piliečių chartija su
rengė konferenciją „Lietuvos 
Respublikos pilietybės įstaty
mas ir išeivija". 

Praėjusių metų gruodžio mė
nesį priimtas įstatymas susi
laukė išeivijos kritikos, nepa
sitenkinimo, įvairių interpre
tacijų, todėl pakalbėti apie pi
lietybės įstatymo trūkumus bei 
neaiškumus Piliečių chartijos 
būstinėje susirinko lietuvių 
bendruomenių atstovai iš Kana
dos. Belgijos, Australijos, 
Vengrijos ir kitų užsienio šalių, 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatai, užsienio reikalų minis
terijos vadovai, teisininkai, 
„Jaunosios Lietuvos", Sąjūdžio 
ir Atviros Lietuvos fondo ats
tovai. 

Konferencijos dalyviai priėjo 
išvadą, kad įstatymas iš esmės 
nėra blogas, bet labai pasigen
dama jo oficialaus aiškinimo. Iš
eivijoje dauguma problemų kyla 
ne dėl paties įstatymo, o dėl in
formacijos, aiškinamųjų aktų 
t rūkumo. Be to, jis sufor
muluotas sudėtinga teisine 
kalba ir dėl to įvairiai inter
pretuojamas lietuvių išeivijoje. 
Buvo diskutuojama dvigubos 
pilietybės klausimais, kalbama 
apie dvišalių valstybinių su
tarčių būtinybę. 

Referendumas 

Kovo 12 dienos plenariniame 
posėdyje Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatai vardiniu balsavimu nu
sprendė, kad Lietuvoje bus pa
skelbtas referendumas dėl prezi
dento institucijos atstatymo. Re
ferendumas turėtų būti praves
tas gegužės 23 d. 

Perduotas popiežiaus laiškas 
Kovo 12 Apaštalinis nuncijus 

Lietuvoje Justo Mullor Garcia 
perdavė Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkui po
piežiaus Jono Pauliaus II laišką. 
Vytautas Landsbergis padėkojo 
už malonius šventinius linkė
jimus, taip pat Šventojo Sosto 
santykių su valstybėmis 
sekretoriaus, arkivyskupo Jean 
Louiso Taurano dovaną — sidab
rinį medalį, išleistą Jono 
Pauliaus II Pontifikato 13-ųjų 
metinių proga. 

Laureatų koncertas 
Lietuvos Konservatorija su

rengė Nepriklausomybės atkū
rimo dienai skirtą koncertą, 
kurio programą atliko dėsty
tojai ir studentai — tarptautinių 
konkursų laureatai. 

Estija, Jugoslavija, JAV, Is
panija, Italija, Lenkija, Rusija, 

Prancūzija, Vokietija, tai šalys, 
kuriose vien tik pastaraisiais 
metais Lietuvos muzikai pelnė 
tarptautinių konkursų laurus. 
Ypač dosni Lietuvai buvo Ame
rika: dainininkė Sigutė Stonytė 
iškovojo antrąją — Pirmosios 
nebuvo — premiją tarptautinia
me Marian Anderson konkurse 
Marilande, pianistai Aleksan
dra Žvirblytė, Eglė Janulevi-
čiūtė, Jurgis Karnavičius ir Pet
r a s Geniušas apdovanoti 
Oberlino konkursų premijomis. 
Be šios, Petras Geniušas dar yra 
užėmęs prizines vietas Sara-
gaso, Cincinnati konkursuose, o 
šių metų pradžioje jam buvo 
paskirta pirmoji premija pres

tižiniame Palm Beach (Florido
je) JAV konkurse, kurio rengė
jai patys renkasi ir kviečia 
dalyvius — kitų tarptatinių kon
kursų nugalėtojus. Net trijų 
didžiausių tarptautinių kon
kursų prizus iš Italijos ir 
Prancūzijos yra parsivežęs Tado 
Šumsko vadovaujamas konser
vatorijos kamerinis choras. 

Į Laureatų koncertą buvo 
pakviesti Lietuvoje dirbantys 
užsienio šalių diplomatai, 
Lietuvos parlamento ir vyriau
sybės vadovai. 

Perlaidota Salomėja Nėris 
Tūkstančiai Saomėjos Nėries 

(Salomėjos Bačinskaitės-Bu-
čienės) gerbėjų kovo 12 palydėjo 
poetės palaikus į Kauno Petra
šiūnų kapines. 

Keturiasdešimt septynerius 
metus užtruko ši kelionė į 
amžinojo poilsio vietą. 1945 
metų vasarą Salomėja Neris 
buvo palaidota Kauno Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus so
delyje. Miesto savivaldybė krei
pėsi į poetės sūnų Saulių Bučą, 
kitus gimines, prašydama jų 
sutikimo perkelti rašytojos 
palaikus į kapines. 

Kovo 10 vidudienį baltų snie
guolių puokštele papuoštas 
karstas su Salomėjos Nėries 
palaikais pervežtas į Kauno 
Vytauto Didžiojo bažnyčią. Čia 
buvo aukojamos šv. Mišios. 

Į Petrašiūnų kapines, kur 
perlaidota poetė, bus perkelta 
jos vyro Bernardo Bučo sukur
ta skulptūra, stovėjusi ant Sa
lomėjos Nėrės kapo Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sodely
je. 

Prancūzai domisi lietuvių 
muzika 

Tris dienas Vilniuje dirbo 
Prancūzijos ekspertai — susi
pažino su muzikos atlikėjais ir 
šiuolaikinių Lietuvos kom
pozitorių kūryba. Šio vizito 
tikslas — sužinoti, kaip Lietuvos 
muzikine kultūra būtų galima 
sudominti prancūzus. Pirmiau
sia atkreiptas dėmesys į šiuo
laikinių kompozitorių kūrybą, 
kurią ir žadama plačiau pri
statyti Prancūzijoje. 

Superkama ir valiuta 
Lietuvos bankas toliau 

superka ir parduoda valiutą. 
Nuo kovo 12 dienos nustatytos 
tokios valiutos supirkimo ir par
davimo kainos bei normos vie
nam asmeniui, turinčiam doku
mentus vykti į užsienį: 

JAV doleriai superkami po 
100 rublių, parduodami po 140, 
vienas asmuo gali pirkti iki 300 
dolerių VFR markės atitin
kamai 60.10 - 84.10 - 500; 
Anglijos svarai sterlingų 168.20 
- 235.50 — 170; Kanados doleriai 
84.00 - 117.60 - 350. (J. V.) 

NATO užsienio reikalų ministrų konferencija. 
NATO Rytų-Vakarų Bendradarbiavimo Tarybos užsienio reikalų 33 nariai ir 35 Tarybos narių. Viršuj, dešinėje, šeštą iš eilės, atpažįstame Lietuvos 
susirinko Bnusselyje, Belgijoje, prie šios NATO simbolinės emblemos. Respublikos Užsienio reikalų ministrą Algirdą Saudargą kartu su kitais 
Čia buvo priimtos trys Baltijos valstybės, 11 Sandraugos nepriklausomų Europos tautų ministrais ir su JAV Valstybės sekretoriumi J. Bakeriu. 
valstybių, 5 Rytų Europos vasltybės, šalia originaliųjų 16 NATO narių 

JAV prezidentas priėmė 
Lietuvos ambasadorių 

Washingtonas. Kovo mėn. 11 
d. — Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, Stasys Lozoraitis, įteikė 
prezidentui George Bushui ski
riamuosius raštus. 

13:00 vai. ambasadon atvyko 
Valstybės Departamento Pro
tokolo skyriaus atstovė, su 
kur ia S. Lozorait is turėjo 
trumpą pokalbj. Jo metu jis 
poniai pristatė visus ambasados 
darbuotojus. 

Baltųjų rūmų sode ambasado
riaus laukė garbės sargyba. Prie 
įėjimo į rūmus plevėsavo Lietu

vos vėliava. Pasisveikinęs su jo 
laukiančiais prezidento padė
jėjais, S. Lozoraitis buvo Pro
tokolo šefo nuvestas į „raudo
nąjį rūmų kambarį", kuriame 
pasirašė garbės knygoje. Po to 
jis buvo įvestas pas prezidentą, 
kuriam įteikė skiriamųjų raštų 
originalą. 

Pokalbyje su prezidentu, am-
basadoriuV papasakojo savo 
apsilankymo Lietuvoje įspū
džius, pabrėždamas, jog jos 
gyventojai gerai supranta, kad 
dabartinė sunki padėtis yra 
neišvengiama ir su optimizmu 
bei pasiryžimu žiūri į ateitį. Jis 

dar kartą pažymėjo, kad sveti
mos kariuomenės išvedimas iš 
Lietuvos yra viena svarbiausių 
problemų. 

Prezidentas Bushas teiravosi 
apie ekonominę padėtį ir pabrė
žė, kad JAV vyriausybė gerai 
supranta Baltijos valstybių 
sunkias problemas ir stengsis 
joms padėti. 

Tąja proga prezidentas ir am
basadorius pasikeitė trumpų 
pareiškimų tekstais. Jų ver
timai yra pateikiami žemiau. 

Pokalbyje dalyvavo preziden
to artimiausi bendradarbiai. 

Ambasadoriaus Stasio Lozoraičio 
žodis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui 

Pone Prez iden te , 
Aš turiu garbę įteikti Tams

tai skiriamuosius raštus, kurie 
mane akredituoja kaip Lietuvos 
nepaprastąjį ir įgaliotąjį am
basadorių Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. 

Man buvo patikėtas svarbus 
uždavinys — toliau stiprinti 
Lietuvos jau ir dabar glaudžius 
bei draugiškus ryšius su Jungti
nėmis Vasltijomis. Mano šalies 
visuomenė seniai žiūrėjo į Ame
rikos demokratiją kaip į laisvės 
švyturį pasaulyje. Neramiais 
laikotarpiais Jungtinės Valsti
jos buvo užuovėja daugeliui 
mano tautiečių. Jie yra dėkingi 
už visą pagalbą ir užuojautą, 

kurią Amerikos visuomenė 

jiems suteikė istorijos tėkmėje. 
Šiandien esame liudininkai 

vieno iš istorijos didžiausių 
sąjūdžių už laisvę ir demokra
tiją. Šis momentas pasižymi 
nepaprastai svarbiais ir toli 
siekiančiais įvykiais, kurie 
paveiks daugelio žmonių ir 
daugelio tautų likimą. 

Su dideliu pasididžiavimu ga
liu tvirtinti, kad kovoje už 
tautines ir žmogaus teises, Lie
tuva visados stovėjo pirmoje 
eilėje. Ir su pasididžiavimu 
galiu pabrėžti tai, kad siekdami 
Lietuvos nepriklausomybės 
tikslo, mano tautiečiai atsi
žadėjo jėgos pavartojimo. Jie 
įrodė, kad moralinės vertybės 
gali būti labai stiprus ginklas. 

Patyrusi žiaurią ir ilgą 
priespaudą, Lietuva pažino 
laisvės vertę. Todėl ji yra rimtai 
įsipareigojusi stiprinti demo
kratines institucijas savoje 
žemėje ir tose, buvusios Sovietų 
Sąjungos srityse, kuriose nese
niai buvo paskelbta nepriklau
somybė. 

Vardan visų priespaudos aukų, 
širdyje nešdama tuos idealus, 
kurie padarė Ameriką galingą, 
Lietuva yra pasiryžusi daly
vauti visose pastangose, kurių 
siekis yra taikinga, laisva, de
mokratinė ir ekonomiškai stip
ri tautų tarptautinė bendrija. 
Esu tikras, Pone Prezidente, 

kad iš visos širdies mus rems 
Amerikos visuomenė. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV Senato Užsienio 
reikalų komitetas — 19 balsų už 
ir nė vieno balso nebuvo prieš — 
patvirtino Baltijos valstybėms 
savo ambasadorius — Lietuvai 
Darryl Johnson, Latvijai Ints 
Silins ir Estijai Robert Frasure. 

— Ulinois valstijos trečiojo 
distrikto kongresmenas Marty 
Russo, kuris neseniai pravedė 
Atstovų rūmuose Lietuvos 
nepriklausomybės paminėjimą, 
viešai pareiškė, kad jis 
balsuosiąs už vieša paskelbimą 
tų Kongreso narių, kurie rašė 
nepadengtus čekius Atstovų rū
mų banke. Russo pavardės 
nepadengtų čekių sąraše nėra. 

— Washingtone Atstovų rū
mai žymia balsų persvara nu
balsavo panaikinti prezidento 
Busho veto tam įstatymui, kad 
būtų įvestos griežtos taisyklės-ir 
sąlygos žmogaus teisių srityje 
Kinijai ir kad šią vasarą vėl 
būtų normali prekyba. Balsa
vimo rezultatai: 357 už veto 
panaikinimą ir tik 61 už pre
zidento veto. Laukiama Senato 
balsavimo. 

Ševardnadzė jau 
vadovauja 

Tbil is i Gruzija. Kovo 11d.— 
Žinių agentūros iš Maskvos pra
neša jog Eduardas Ševardnadze, 
buvusios Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministras, buvo 
nominuotas vadovauti provizo
rinei Gruzijos vyriausybei, kad 
padėtų išvesti tą buvusiąją So
vietų respubliką iš tarptautinės 
izoliacijos. Šią žinią patvirtino 
ir Maskvos radijas. Ševardnadze 
į savo gimtąjį kraštą sugrįžo 
praėjusį penktadienį ir pareiš
kė, kad jis nori padėti atsistatyti 
Gruzijai po civilinio karo, kurio 
metu buvo „išprašytas" visų 
žmonių išrinktasis prezidentas 
Zviad Gamsachurdia sausio 
mėnesį. 

Pranešimas spaudai 
Washingtonas. Kovo 12 d. 

(Lietuvos ambasadai — „Drau
go" vasario mėn. 28 d., laidoje 
buvo išspausdinta žinia apie 
'Vizų loteriją lietuviams'. Joje 
buvo tvirtinama, kad „didėjant 
susidomėjimui šia vizos loterija", 
'World Wide Immigration' 
prezidentas Paul T. Sullivan 
kovo 16-26 dienomis vyksta į 
Vilnių ir Klaipėdą. Jo kelionę 
rengia Lietuvos ekonomikos 
ministro pavaduotojas Arvydas 
Sekmokas". 

Ryšium su šia informacija, 
Lietuvos ambasada VVashing-
tone praneša, kad Paul T. Sul
livan kelionės į Lietuvą A. 
Sekmokas neorganizuoja. Sve
čio pasiūlymai emigr? rijos klau
simais bus išklausyti ir perduoti 
atitinkamoms įstaigoms, kad jos 
padarytų reikiamas išvadas bei 
sprendimus. 

Šia proga, Lietuvos ambasada 
primena, kad visais emigracijos 
į JAV reikalais reikia kreiptis 
į Amerikos ambasadą Vilniuje. 

Red. prierašas. Minėtą žinią 
mūsų dienraščiui įteikė ir 
paruošė Daiva Stankevičienė, 
gyvenanti Chicagoje. 

— Latvi jos Respublikos 
ambasadorius Anatols Dinn-
bergs įteikė savo skiriamuosius 
raštus JAV prezidentui G. 
Bushui. 

JAV prezidento atsakymas 
į Lietuvos Respublikos ambasadoriaus 

Stasio Lozoraičio žodį, jo skiriamojo rašto įteikimo proga Lietuvos ambasadorius Stasys Lozoraitis atvyksta į Baltuosius rūmus. 

— Afganistano komunistas 
prez. Najibulah kreipėsi į 
Ameriką, pasisiūlydamas bend
radarbiauti prieš sklindantį 
islamiškąjį fundamentalizmą 
Centro Azijoje, pranešė AP žinių 
agentūra. 

— New Yorke Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
Boutros Boutros-Ghali pasakė, 
jog stengsis patenkinti bent dalį 
pageidavimų, kad šiose įstaigo
se būtų daugiau moterų, tačiau 
pridūrė, jog šiuo metu nenuma
to jų turėti vyresniųjų postuose. 

Pone Ambasador i au , 
Man yra garbė priimti Jūsų 

skiriamąjį raštą ir Jus pasvei
kinti kaip Lietuvos Respubli
kos ambasadorių. Man yra ma
lonumas priimti ambasadorių, 
kuris tęsia ištikimos tarnybos 
Lietuvai įžymią šeimyninę tra
diciją. 

Lietuvos nepriklausomybės 
a ts ta tymas buvo pastarųjų 
kelių mėnesių dramat iškų 
įvykių laiminga pasekmė. Jums 
paskelbus nepriklausomybę ir 
suverenioms pasaulio valsty
bėms Jus svetingai priėmus at
gal į savo tarpą, mes Jungtinėse 
Valstijose tai stebėjome su pasi
didžiavimu ir malonumu. 

Žinoma, perėjimas į demokra
tiją bei r inkos ekonomiką 

neįvyks be sunkumų. Jūsų ne
priklausomybę lydi ir pareigos, 
kurios kadaise buvo iš jūsų 
atimtos ir jus išbandantys 
sprendimai, kurie negali būti 
lengvabūdiškai daromi. Ta
čiau, mes paremiam jūsų pasi
ryžimą pradėti eiti savarankiš
kumo keliu. 

Esu laimingas, kad mūsų 
pastangos jums padėti atstatyti 
jūsų ekonomiją jau prasidėjo. 
Salia oficialios pagalbos, mes 
neseniai pasirašėme susitarimą, 
kuris sudarys palankesnes są
lygas privačiai investicijai iš 
užsienio plaukti j Lietuvą. 
Mūsų valdžios Lietuvai priža
dėta parama žemės ūkio srityje 
bus pagreitinta ir paramos 
kiekis padidintas. 

Mes žiūrime į Lietuvos saugu
mą bei teritorinį integralumą 
kaip į svarbų mūsų užsienio po
litikos aspektą. Su malonumu 
stebėsiu Jūsų šalies sugrįžimą 
į Europos valstybių tarpą kaip 
pilnateisę partnerę. 

Man bus malonu bendradar
biauti su tokiu įžymiu 
diplomatu, kokiu Jūs esate. Ir 
tikiuos, kad mūsų abi šalys 
daug metų galės gėrėtis gerais 
santvkiais. 

— Latvijos Užsienio reikalų 
ministerijos delegacija lankėsi 
Kijeve, kuri po pasitarimų 
pasirašė dokumentą, kad bus 
steigiami diplomatiniai ryšiai 
su Ukrainos Respublika. 

— Latvijos vyriausybė savo 
Užsienio reikalų ministerijos 
pranešimu atsakė Kinijos 
vyriausybei dėl uždarymo savo 
ambasados, pareikšdama, jog 
Latvija nori palaikyti gerus 
ryšius su visomis valstybėmis, 
kurios yra draugiškos Latvijai 
ir pripažįsta jos nepriklau
somybę. Šiame kontekste Latvi
ja nusprendusi sutikti su 
Taiwano pasiūlymu įsteigti 
konsuliarinius — ne 
diplomatinius — ryšius, kad 
galėtų geriau bendrauti. 

— Gruzijos sostinėje Tbilisi 
mieste, maždaug 5,000 žmonių 
susirėmė su policijos pajėgomis, 
kurie kovoja už savo preziden
to Gamsachurdijos sugrąžinimą. 

KALENDORIUS 

Kovo 14 d.: Darmantas. 
Matilda. Karigailė. Sudargas. 

Kovo 15 d.: II Gavėnios sek
madienis. Klemensas. Lion
ginas. Tautas. Tautgintė. 

Kovo 16 d.: Dionyzas, 
Henrika, Norvile. Vaidotas. Vi
lija. 

Kovo 17 d.: Pa t r ikas . 
Gertrūda. Gendvilas. Varūna. 
Vita. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:06, leidžiasi 5:55. 
Temperatūra šeštadienį 35 1.. 

sekmadienį 38 1.. pirmadienį 39 
1.. antradienį 41 1. 

. 
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BŪTI BŪTINA 
„To be or not to be", — tai 

klausimas, kurį svarstė 
Chicagos ateitininkų sendrau
gių skyriaus valdyba, š.m. sau
sio 30 d. 

Jau nuo pernykščio kovo 9 d. 
visuotinio narių susirinkimo, 
nepavykus sudaryt i naują 
skyriaus valdybą, o „neribotos 
kadencijos" valdybos nariams 
atsisakius toliau eiti pareigas, 
neišspręsta padėtis pakibo ore ir 
kybojo ištisus metus. 

Todėl šiemet susirinkusi, jau 
dešimtmetį seniai atšventusi 
Chicagos a te i t in inkų sen
draugių valdyba nusprendė 
būti , nes bū t i lemia gilūs 
jausmai savai organizacijai, tiek 
daug davusiai prisikėlusiai 
Lietuvai anais laikais, tiek 
daug išugdžiusiai stiprių 
asmenybių, mokslo žmonių, pa
ruoštų krikščioniško-katali-
kiško gyvenimo pagrindais, ne 
patogiam, bet ir labai kietam 
gyvenimui. 

Tas kietas gyvenimas atėjo 
vieniems Tėvynėje pasiliku
siems, kitiems Tėvynę palikus, 
išsisklaidžius po platųjį pasaulį, 
o dar kitiems būti išdrabsty
tiems Sibiro taigose. 

Kodėl būti? 

Kas laikė Bažnyčią ir tautą 
gyvą per 50 metų? Kas šaukė 
pasauliui Kronikos lapuose apie 
kančias Bažnyčios ir tautos? 
Kas nebojo mirties už žmogaus 
teises ir Tiesą? Tai vis ta, krikš
čioniškoje dvasioje auginta kar
ta, o jų eilėse dauguma 
ateitininkai. 

O kas išeivijoje pirmieji 
rūpinosi lietuviškomis mokyklo 
mis, parapiniu darbu? Kas kūrė 
židinius kaip DAINAVA, kad 
jaunesnieji broliai ir kartų kar
tos galėtų augti lietuviškoje 
aplinkoje ir krikščioniškoje 
dvasioje (A. Darnusis); kas 
surinko visus lietuvius išeivijoje 
po vienu stogu, sucemen
tuodamas juos į vieną L. 
Bendruomenę 'St. BarzdukasH 
kas nukre.pė aukotojų kelią į 
viena stiprų finansinį šaltinį 

lietuviškosios kultūros paramai 
ir Lietuvos atstatymo reikalams 
(A. Razma). Tai vis ateitininkai, 
kurių iniciatyva gavo pradžią 
ne vienas tautinio išsilaikymo 
židinys. Didelė dalis už Lietuvos 
ribų lietuvių kultūrinio ir 
visuomeninio gyvenimo yra 
vadovaujama asmenų, išau
gusių ateitininkų organizacijoje 
(dr. P. Kisielius, sr., dr. K. 
Ambrozaitis, J. Kavaliūnas ir 
daugybė jaunesniųjų, kurie 
šiandien, ryšyje su Lietuvos 
atsikūrimu, labai aktyviai 
reiškiasi įvairiuose paramos 
Lietuvai kolektyvuose). 

Ir šiandien, atsikūrusioje 
Tėvynėje, St. Šalkauskis, A. 
Maceina, A. Šapoka, Z. Ivinskis, 
Pr. Dovydaitis. J. Brazaitis yra 
gyvi, kaip yra gyvijoje ir J. Gir
nius ir kun. A. Paškus, A. 
Vaičiulaitis ir B. Brazdžionis, J. 
Aistis ir K. Bradūnas ir daug 
kitų ryškių asmenų, kurie savo 
krikščioniška mintimi ir žodžiu 
stiprino tautiškumo sąmonę ir 
demokratijos idėją išeivijoje, 
anais laikais Lietuvoje ir da
bartinėje mūsų visų Tėvynėje. 

Turėdami visa tai dėmesyje, o 
ypač dabar ir paramą prisi
kėlusiai ateitininkijai Lietuvo
je, „Senoji" Chicagos atei
tininkų sendraugių valdyba 
sutarė savo „kadenciją" pratęsti 
dar... bet ribotam vienerių metų 
laikui. 
Vienerių metų laike tikimės 

jaunesniųjų sendraugių-aka-
demikų organizacinėje veikloje, 
per kurią darbas Lietuvai, ir čia 
išeivijoje, yra ir bus labai rei
kalingas. 

Laikinoji Chicagos atei
tininkų sendraugių valdyba: 
Jadv. Damušienė — pirmininkė 
(708) 301-8001, Vai. Žadeikienė 
- sekretorė (708) 424-4150, dr. 
Al. Juozevičenė — iždininkė 
(708) 499-2447, Ir. Polikaitienė 
- (312) 434-2243 ir M. Salik-
lienė — renginių vado\ ės (708) 
598-5051. Dr. Ar. Liulevičius -
specialiems uždaviniams (312) 
434-9120, K. Pabedinskas -
specialių reikalų pagalbai (312) 
434-0211. 

Jdv. 

STUDENTU ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS ŽINIOS 

Nauja SAS Centro valdyba 
Studentų Ateit ininkų 

sąjungos suvažiavime Dainavo
je buvo išrinkta nauja SAS CV. 
Ją sudaro: Audra Baleišytė, 
Julija Krumplytė, Gytis Liu
levičius, Lina Modestaitė, Vytas 
Pabedinskas, Rasa Putriūtė, 
Audra Venclovaitė ir Viktorija 
Žvinakytė. 

Valdybos adresas: 205 N. 
Busey Ave., Apt. #4, Urbana, Il
linois. 61801-3156, USA. 
SAS suvažiavimo nutarimas 

!hicagos studentų ateitininkų draugovė iškylauja. 

SUSIKAUPIMO DIENA GAVĖNIOS 
REIKŠMEI 

Paskutinis kvietimas 

Susikaupimo diena, kovo 21d. 
vyks Ateitininkų namuose, nuo 
9 vai. r. iki 5 v. vakaro. Diena 
skirta visiems lietuviams 
katal ikams, ne tik ateit i
ninkams (buvo teirautasi). 

Gavėninis susikaupimas vi
siems reikalingas. Kasdieninio 
gyvenimo rutina mus išsekina, 
todėl dvasiniai atsigaivinti 
kviečia pati Bažnyčia. Jungtis 
mintimi su Gavėnios laiko 
prasme ir esme. keturias
dešimčiai dienų, ne tik 
sustiprina žmogų dvasiškai, bet 
laikantis Bažnyčios reikalau
jamo susilaikymo nuo 
triukšmingo ir sotaus gyvenimo 
naudinga ir žmogaus fizinei 
savijautai. 

Pelenų dienos skaitiniai 
Su Pelene pradėjom Gavėnią. 

Tos dienos šv. Mišių skai
tiniuose randami žodžiai, rašyti 

prieš porą tūkstančių metų, 
t inka ir šiandienai: ,,— 
Surinkite tautą, pašvęskite 
bendriją... Pagailėk Viešpatie, 
savo tautos — neatiduok gėdai, 
kad išjos nesityčiotų pagonys". 
Reiškia, kad būdami krikščio
nys esame įpareigoti krikš
čioniškam gyvenimui, ypač Ga
vėnios metu jis išryškinamas, 
vykdant Bažnyčios įsakymus ir 
sekant Dievo Žodį. 

Išmalda, pasninkas ir malda 
paties Jėzaus žodžiais 
mokiniams, Pelenų dienos 
Evangelijoje taip skamba: „ — 
Dalydami išmaldą, netrimi-
tuokit sinagogose ir gatvėse, 
kaip daro veidmainiai, kad būtų 
žmonių giriam;. Kai pasnin
kaujate, nebūkr.e paniurę, kaip 
veidmainiai... jie net perkreipia 
veidus, kad žmonės matytų juos 
pasninkaujant,., pasitepkit 
galvas aliejumi ir nusiprauskit 
veidą, kad ne žmonėms 
rodytumėtės pasninkaują, bet 

savo Tėvui, kuris yra visa 
regintis..." 

Kviečiami visi — kas galite, 
atiduokite dieną Maldai atei
nantį šeštadienį, kovo 21 d. 
Svečias iš Clevelando, kun. G. 
Kijauskas, SJ, padės kiekvie
nam apmąstyti ir tuos žodžius, 
kuriais pradėtas Gavėnios 
laikas. 

Registracijai tel.: 708-257-6675. 
j d v . 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields. I I I . 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

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

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravinia PI . 
Orland Parfc, IL 

Tai. 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Patos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ava., Ste. B, tai. (708) 512-0084 
Westmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Holy Cross. 2701 W 68 St . Ch.cago 

Te' (312) 471-5573 
9830 S Ridgeiand. Chicago Ridge. IL 

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

Vasario 16-tos gimnazijos moksleiviai ateitininkai su <večiu iš JAV 
K Almenu. 

dr. 

ir kun. Ant. Saulaitis. Kaina 
dar nėra tiksliai nustatyta. 
Užsiregistruokite iki balandžio 
15 d. pas Gailę Jonytę (416) 
233-6380, Dovydą Genį (416) 
532-3414 ar Leoną Ehlers (416) 
487-7771. 

Vasaros stovyklos Lietuvoje 
Vasaros metu organizuojamos 

ateitininkų stovyklos Lietuvoje. 
Organizatoriai ieško vadovų iš 
Šiaurės Amerikos. Besidomin
tys prašomi atsiųsti SAS CV 

savęs apibūdinimą su pareiš
kimu kodėl norėtumėte daly
vauti. 

Susira* as su 
Lietuvos studentais: 

Yra galimybė susirašinėti su 
pavieniais studentais Lietuvoje 
ir su jais tokiu būdu asmeniškai 
susipažinti. Tie.kt ie domisi, 
prašome atsiųsti vardą, adresą 
ir taip pat, jeigu norite, jus 
dominančią sritį — bus ran
damais studentė.-as su pana
šiais interesais ar mokslo sri
timi. 

Vasario 2 d. Dainavoje buvo 
nutarta, kad šią vasarą išeivijos 
studentai ateitininkai stengsis 
susitikti su Lietuvos studentais 
ateitininkais. Šį susitikimą 
sutiko koordinuoti Asta 
Kazlauskaitė. Studentai, kurie 
planuoja būti Lietuvoje šią 
vasarą, turėtų susisiekti su 
Asta 312-702-5461 ar SAS CV. 

Toronto Studentų 
ateitininkų studijų 

savaitgalis 

Gegužės 16-18 dienomis orga
nizuojama baidarių kelionė 
Algonųuin parke. Kartu keliaus 

Daivai Kuzmickaitei, Lietuvos Ateitininkų federacijos generalinei sekretorei 
Ateitininkų namuose, Lemonte, lankantis. Iš k. — Ateitininkų federacijos 
vadas Juozas Polikaitis, ses. Daiva Kuzmickaite, prof. dr. Adolfas Darnusis, 
Jadvyga Damušienė, Vakarė Valaitienė ir Lidija Ringienė. 

Nuotr M. Šmit ienės 

ALRKF JAUNIMO 
STOVYKLOS „DAINAVA" 

1992 METŲ V SAROS 
SEZONO K ALEI,PC RIUS 

Birželio 21 d. — 28 d. - Lais
va. 

Birželio 28 d. - liepos 5 d.— 
Laisva. 

Liepos 5 d. -19 d. — Jaunu
čių ateitininkų stovykla. 

Liepos 19 d. - 26 d. - Atei 
tininkų Sendraugių stovykla. 

Liepos 26 d. - rugpjūčio 2 d. 
— Heritage (angliškai kalbančių 
vaikų stovykla). 

Rugpjūčio 2 d. - 9 d. — 
Mokytojų savaitė. 

Rugpjūčio 9 d. - 23 d. — 
Moksleivių ateitininkų sto
vykla. 

Rugpjūčio 23 d. - 30 d. -
Lietuvių Fronto bičiuliai. 

Rugsėjo 4 d. - 7 d. — Atei
tininkų federacijos Studijų sa
vaitgalis. 

Dainavos Metinė šventė ir 
rėmėjų suvažiavimas vyks sek
madienį, liepos 19 d. 

Dėl tikslesnes informacijos 
prašoma kreiptis į ..Dainavos" 
registratore Ritą Giedraitiene 
tel. 313-478 8456. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHL AN'IAN WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday obaervance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL G0629-5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL and additional maihng ofTices. 
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Postmaater: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St.. 

Chicago, IL 60629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama U anksto 

metams h metų 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
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LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmotogaa/Akių Chirurgas 

2 6 3 6 W. 71«t St. 
3 1 2 1 — 

4 1 4 * W. Mes) St. 
312-735-7709 

DR. V U A Y BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2 4 M W . 71 Street, Chicago 
Tai . (1-312) 4 3 4 - M 4 9 (veikia 24 vai.) 

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

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

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

Kab. (1-312) 7 3 5 4 4 7 7 ; 
Hac (706)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3*00 W. 95 St. Tai. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma 3 v. p.p -7 vv . antrd 12:30-3 v p p 
trečd uždarytas, ketvd 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p.p. 

6132 S. Kedzte Ava., Chicago 
(1-312) 778-6989 arba (1-312) 449-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGUA 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai. 815-723-0353 

217 E 127c. St 
Lemont. iL 60439 

Tel.(70$) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hllls 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
SEiMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Famtty Madlcal Cllnle 
217 E 127 St. — Lamont. IL S0439 
p ' '"•ajso Paios Community Hospitai " 

S>ive' C-oss Hospitai 
valandos pagal susitarimą 

Tai. (708) 25722S5 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
Aneetest|oe Ir efcaaiamo 

gydymo spoclattetet 
Sherman ligonine, Elgin. IL 

Tai. 706-866-6676 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. C e r m a k R d . 
VVestchester. I L 6 0 1 5 3 

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

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Te l . (1-312) 585-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Te l . (1 -312)478-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Te l . (708) 598 8101 
Vai pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 565-0348; 
Raz. (1-312) 776-6533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4256 W. 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Rei. (708) 442-8297 

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

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

Pirm . antr.. ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, 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 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dufldee Ava., Elgln. m 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgen Ava., Sulta 324 Ir 

5638 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Kean Ava., Justlca. IL 

Te l . (1-312) 665-2660 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71 at Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

1S300 Waet Ava., Ortend Park 
706-346-6100 

1 0 * . Martin. Naparvllla 
706-355-6776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tet 706-657-6363 

DR. PRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straet 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 446-5545 

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

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

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

ARAS ŽLIOBA M.D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310. 

Naparvilla IL 60563 
Tel. 1-706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 588-3166 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63rd Straet 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



/ 

Minėjimams pasibaigus 

GYVENIMAS 
TIKROVĖJE 

Tai nereiškia, kad Vasario 
16-tosios ar Kovo 11-tosios mi
nėjimai nebuvo tikroviški. Tai 
buvo nekasdieniška, tai buvo 
lyg šventės ir tautos prikėlimas 
iš praeities į dabartį. Po šventos 
dienos ateina visa savaitė dar
bo, kasdienybės, duonos pelny
mo ar turtų krovimo. 

Gyvenimo nepakeičia jokie 
minėjimai, jokie istoriniai ir 
moksliniai praei t ies nag
rinėjimai ir istorijos taikymas 
netolimai ateičiai, kurią jau 
galima numatyti. Gyvenimo 
kasdienybė ragina kiekvieną 
grįžti į dienos rūpesčius ir dar
bus, dienos tvarką ir rutiną. O 
dienos rutina, nors ir atsibodusi, 
reikalinga daugel iui , net 
galima sakyti, kad reikalinga 
kiekvienam. 

Po šventų dienų ir iškilmių su 
svečiais reikia atsikvėpti ir 
pažiūrėti savojon aplinkon, ar 
jos nereikia taisyti, ypač, kad 
šventos dienos išmuša iš bend
ros tvarkos. Kiekvieno žmogaus 
gyvenimas susideda ne iš iš
kilmių ir švenčių, bet iš kas
dienių darbų, ku r i e yra 
priemonė pragyventi ir užsi
tikrinti sau ir savo šeimai ateiti. 

Yra praeitis žmogaus ir tautos 
žiūrinčios į save istorijos vado
vėliuose. Yra ir ateitis, kurią 
numatome, bet negalime nusta
tyti jos ribų ir įsprausti į rėmus, 
kurių jau norėtumėm. Dabartis 
lemia gyvenimą, taigi ir ateitį, 
o praeitis tik padeda geriau 
suprasti dabartį ir geriau pasi
ruošti ateičiai. 

Po visų iškilmingų minėjimų 
daugelio akys nukrypsta į savo 
išsilaisvinusią tėvynę, savo 
brolius ir seses, į jų viltis ir 
sunkią kasdienybę. Neretai išei
vija smerkia išsilaisvinusių 
žmonių nesubrendimą ir, iš tolo 
žiūrint, į tuščius ginčus. Bet 
tikrovės išeivija negali matyti 
taip, kaip ją mato toje tikrovėje 
gyveną, dirbą ir kurią naują 
tautinį ir valstybinį gyvenimą. 

* * * 

Lengva pasmerkti sunkiai ku
riančius valstybinį gyvenimą. 
Jo dar negalima pažinti, nes jo 
einama kitokio auklėjimo 
pagrindais ir skirtingu supra
timu. Buvusi politinė ir valdiš
ka sistema laikė žmones tik 
vergais, tik baudžiauninkais ir 
naudingais ar nenaudingais 
valstybei. Dabar tiems patiems 
žmonėms reikia iš naujo orien
tuotis kita linkme, ieškoti naujų 
gyvenimo kelių, kurti sau ir 
savo šeimoms ar bent atei
nančioms kartoms naują, ge
resnį gyvenimą. 

Tas gyvenimas jau turi būti 
panašus į viso civilizuoto ir 
kultūringo pasaulio gyvenimą. 
Nauji vadai turi žiūrėti ne savo 
buvusio auklėjimo principų, 
kurie juos tik žalojo, bet mokytis 
iš buvusių laisvų tautų ir 
susikūrusių valstybių naujo 
gyvenimo pavyzdžių. 

Ne tik lietuvių, bet ir kitų tau
tų išeivija smerkia savo ilgai 
kentėjusius, bet patarimų ir mo
ralinės pagalbos nenorinčius 
tautiečius. Jų dauguma dar 
nėra priaugusi savo pozicijoms, 
jie dar nesupranta tikrosios 
demokratijos, jie išnaudoja vieni 
kitus, kaip prieš kelerius metus 
juos išnaudojo okupantas arba 
sugadinti savieji. 

Nieko nėra lengviau, kaip 
duoti neapgalvotus ir tikrovei 

netaikomus patarimus. Nieko 
nėra lengviau mokyti svetimos 
sistemos, kurios jie nesupranta. 
Visos išeivių grupės, kurių 
tėvynės savo kietomis pastan
gomis išsilaisvino ir turi tikrų 
idealistų savo eilėse, turi 
pamažu gelbėti, tik pamažu 
duoti patarimus, kad jie juos 
suprastų kaip sau patiems ir 
valstybei naudingus. Visuomet 
reikia prisiminti, kad mūsų 
brolių didžioji dalis yra svetimo 
auklėjimo ir iš to taško žiūri į 
gyvenimo tikrovę. 

Mūsų didžiuosiuose minė
jimuose buvo kai kur tik 
savikritika, kuri neretai per
dėta. Taip pat kritika savų tėvy
nių, kurių gerai nepažįstame ir 
apie jas ar jos žmones permažai 
težinome. Tik palengva, labai 
palengva iš dviejų tautos dalių, 
ilgai buvusių atskirtų, išaugs 
viena kalba, viena tauta ir vie
nodi siekimai. Jei jie ir skirsis 
kai kuriais atžvilgiais, tai 
nesudarys dviejų savęs nesu
prantančių tautos dalių. 

RUSIŠKA APGAULĖ Rimties valandėlei 

* * * 

Nūnai gyvenimo tikrovė yra 
ir turi būti savęs pažinimas išei
vijoje ir išsilaisvinusioje tautoje. 
Vieni kitų smerkimas, persekio
jimas, nesistengimas suprasti, 
išlyginti kalbos ir siekimų yra 
viena iš priežasčių, kad dažnai 
net artimi giminės tarp savęs 
nesusikalba. O susikalbėti 
reikia. Surasti bendrą kalbą ir 
bendrus tikslus būtina. Tauta 
niekada nebuvo be išeivijos, 
išeivija greitai sunyksta, jeigu 
negauna dvasinio maisto iš 
gyvos savo tautos. Neseni dar 
laikai, kai net išeivių vardo 
nebuvo galima dėl okupanto 
kėslų minėti, nors jie tautai ir 
žmonėms atidavė savo talentus, 
kūrybinę dvasią, kuri niekada 
nesunyks, nepriminus tautos. 

Minėjimai turėjo prisidėti prie 
įvertinimo tų pastangų, išlieto 
kraujo ir atiduotų gyvybių dėl 
tėvynės laisvės. Taip pat turėjo 
priminti, kad praeities minė
jimai, jei daugelyje vietų jie ir 
buvo trafaretiški, nuobodūs, 
atstūmė jaunimą, tai vis tik 
buvo ir turėjo būti tiltas tarp 
išeivijos susiskaldymo ir tokio 
pat nedarnumo laisvoje ar į 
laisvę žengiančioje tėvynėje. 

Išeivija labai daug skolinga 
savo tėvynei, tik ne už jų 
kančias, tremtį ir žūtį. Taip pat 
ir tautos kamienas, likęs 
tėvynėje, gyvenęs kalėjimuose 
ar tremtyje, dirbęs sunkius dar
bus ir kentėjęs prievartą, yra 
skolingas išeivijai, kuri visą 
laiką — net pusšimtį metų 
neleido užmarštin nugramzdinti 
Lietuvos vardo ir užmiršti ar 
nematyti kenčiančių žmonių. 

Dvi skolos šiandien turi būti 
išlygintos meile vieni kitiems. 
Ir tai ne tik minėjimuose, bet ir 
patarimuose, pagalboje, 
gyvenimo auklėjimo sistemos 
pakeitime ir geresnės tikrovės 
supratime. Kaip išeivija, taip ir 
tauta savoje žemėje turi įsi
sąmoninti, kad vieni kitiems 
reikalingi, — visi stato valsty
binį gyvenimą ir tautoje nai
kina okupanto papiltus nuodus. 
Išeivija negali užmiršti savo 
ateities, kultūros kūrimo, švie
timo darbų. Tauta niekada 
negali pamiršti, kad ji turi išei
vijai duoti gyvybę, šviesą ir 
kultūrinio gyvenimo gėles. 

Pr. Gr. 

„Mickūnai sveikina likusį 
pasaulį" — tokiais žodžiais ne 
rėčiau pavadinti vasario 25 d. 
įvykį, suvažiavus daugumai Eu
ropos spaudos ir televizijos 
atstovams į šį 15 km nuo Ge
dimino miesto nutolusį bažnyt
kaimį, norint atžymėti buvu
sios sovietinės kariuomenės 
pasitraukimą iš Lietuvos. 
Aišku, daugumą sudarė vokie
čiai, kadangi jų valstybės ry
tuose taip pat dar yra per 350 
tūkstančių karių. Rusai nenori 
apleisti Vokietijos, kapitalis
tinio krašto, kadangi Rusijoje 
jų laukia gyvenimas pala
pinėse (televizija rodė palapinių 
„mišką" netoli Minsko), papras
tuose barakuose, karininkų 
šeimoms gyvenant viename 
kambaryje, kelioms šeimoms 
naudojant vieną virtuvę, gam
tos reikalams naudojant 
„būdelę" lauke. 

Jau popietinėm valandom an
tras -Vokietijos televizijos 
kanalas parodė pirmus kariuo
menės „pasitraukimo" vaizdus, 
aiškinant specialiai atsiųstam 
korespondentui, kad dalinys 
keliamas į Lietuvos sostinę. 
Didelė įtampa lietuvių tarpe, 
krašto apsaugos min. Audrius 
Butkevičius atsisakė dalyvauti 
pasikalbėjime su rusais ir t.t. 
Vakaro žiniose visi kanalai dar 
plačiau nagrinėjo šį „pasitrau
kimą", filmuodami brezentu 
apdengtus sunkvežimius, prieš
lėktuvines patrankas, gražiai 
apsirengusius kar in inkus . 
Vienas kareivis vokiečiui 
pasakė: „Jie (t.y. karininkai) 
patys nežino, kur jie ir mes pri
valom važiuoti". Vokietis toliau 
komentuoja, kad rusai nenori 
apleisti Lietuvos, Rusijoje jiems 
nėra patalpų, ten gyvenimas 
bus žymiai blogesnis. Tačiau 
lietuviai pasitraukime mato 
apgaulę — klastą, nežiūrint 
sudarytos sutarties bei pasi
tarimo V. Landsbergio su B. 
Jelcinu. 

Daugumas didžiųjų vokiškų 
laikraščių korespondentų at
vyko iš Varšuvos, Maskvos, 
norėdami stebėti ir aprašyti ka
riuomenės pasitraukimą. Jau 
rytojaus dieną, vasario 26 d., 
įdėti platūs pranešimai. Miun
cheno liberalinio dienraščio 
„Sueddeutsche Zeitung" Varšu
vos korespondentas Tomas Ur
ban rašo, kad NVS armijos ati
traukimas yra labai neaiškus, 
tačiau Lietuvos vyriausybė rei
kalauja, kad šis dalinys kuo 
greičiausia paliktų Lietuvą. 

Vokiško laikraščio Varšuvos 
korespondentas toliau rašo, kad 
kariuomenės pasitraukimo iš-

KAZYS BARONAS 

kilmė yra atidėta, nes dalinys 
po kelių dienų apsistos Vilniu
je. Tikrovėje, rašo toliau Tomas 
Urban, tarp Vilniaus ir Mask
vos nebuvo pasirašyta kariuo
menės pasitraukimo sutartis. 
Tuo tarpu Lietuvos prez. Vytau
tas Landsbergis pareiškė, kad 
tai okupacinė kariuomenė, įsi
brovusi į kraštą dar 1940 m. 
Lietuvos vyriausybės min. be 
ypatingų pareigų Aleksandras 
Abišala Miuncheno dienraščio 
korespondentui pareiškė, kad 
karių skaičius Lietuvoje svyruo
ja tarp 35 ir 43 tūkst. Lietuvos 
atstovai neįleidžiami į karei
vines, ginklų sandėlius ar net 
pratimų aikštes. Lietuviai nori 
patikrinti* ar kartais rusai 
sandėliuose nelaiko atominių 
g inklų (pereitais metais 
vokiečių spauda rašė, kad 
Lietuvoje yra atominiai ginklai 
— K. B.). Audrius Butkevičius 
patvirtino, kad po pereitų metų 
rugpjūčio mėn. sukilimo Lietu
voje pakeisti visi įgulų komen
dantai. Sukilimo metu visose 
strateginėse Vilniaus vietovėse 
stovėjo šarvuočiai, kadangi 
norėta pašalinti teisėtą Lietu
vos vyriausybę, taip pat suimti 
parlamentarus. Aleksandras 
Abišala toliau vokiečiui pasakė, 
kad Lietuva nereiškia jokių pre
tenzijų į rusiškus ginklus, 
tačiau reikalauja atlyginimo už 
sunaikintą mišką ir aplamai už 
gamtos taršą, išlietą į žemę 
alyvą, benziną, įvairius tepalus. 
Audrius Butkevičius patvirtino, 
kad lietuvių tautybės kariai jau 
pereitą rudenį grįžo iš įvairių 
buv. Sov. Sąjungos vietovių į 
savo veistybę. Jo noras priartėti 
Lietuvai prie NATO. Vokiečiai 
rašo, kad vokiečių kilmės gen. 
sekretorius Manfred Woerner 
jau kovo mėn. viduryje aplan
kys Lietuvos sostinę. 

Kaip grybai po lietaus didžio
joje spaudoje pasirodė platūs 
komentarai pažymint, kad tik 
Lietuvos vyriausybės optimistai 
tikėjo, kad karių pasitraukimas 
įvyks be jokių problemų. Tačiau 
Maskvos karinėje viršūnėje kai
rioji ranka nežino ką daro deši
nioji. Yra labai aišku, kad 
kariams bei karininkų šeimoms 
Rusijoje nėra patalpų. Juk tą 
pat į pergyvena vokiečiai, 
laukdami karių pasitraukimo iš 
atgautų rytinių žemių. Prie
šingai vokiečiams, lietuviai 
negali finansuoti butų ar karei
vinių statybos, negali Maskvą 
prispausti politiniu mygtuku. 
Lietuva ūkiškai priklauso nuo 
Rusijos, kar tu girdėdama 
generolų ir politikų balsus, kad 

Pabaltijo valstybės ka ip 
anksčiau taip ir dabar yra labai 
svarbios strateginės įtakos 
sritys. 

Kas lieka pabaltiečiams? Nė
ra kitos išeities, kito pasirinki
mo, kaip ieškoti globos po 
NATO skėčiu (Schirm — skėtis, 
tis, gaubtuvas). Bet Briuselio 
strategai į pabaltiečių prašymus 
reaguoja labai rezervuotai, 
nenorėdami dar labiau erzinti 
suskilusios rusiškos vyriau
sybės. Tačiau NATO turi pa
rodyti pirmus aiškius ženklus 
(Signal). Čia savo pareigą turi 
atlikti Vokietija, kadangi Stali-
no-Hitlerio sutartimi Pabaltijo 
tautos prarado laisvę. Vokiečiai 
gali ir turi užtarti pabaltiečius. 

Sausio 27 d. vokiečių spaudos 
agentūra iš Maskvos pranešė, 
kad Lietuvos parlamentas buv. 
sovietinės kariuomenės pasi
traukimą iš Mickūnų pavadino 
apgaulingu žaidimu pasauli
niame forume. Mickūnų dalinio 
virš pulk. Vladimiras Grigorjev 
pasitraukimui minėjo kovo 3-4 
d. Lietuvos vyriausybė tuo 
vienu pas i t raukimu nesi
tenkino, reikalaudama visiško 
kariuomenės pasitraukimo iš 
Lietuvos. 

Vasario 26 d. vokiškoje spau
doje buvo trumpas Reuterio 
agentūros pranešimas iš Min
sko, kad Gudijos užsienio min. 
Piotr Kravčenko reiškia pre
tenzijos į tam tikras Lietuvos 
sritis, bei sostinę Vilnių. 

Tačiau jau rytojaus dieną 
Miuncheno dienraščio „Sued
deutsche Zeitung" Varšuvos ko
respondentas Tomas Urban 
pranešė, kad Gudijos vyriau
sybė griežtai paneigė šią Reu
terio žinią. Gudijos užsienio 
vicemin. Vladimir Sienko 
pareiškė, kad Reuterio agen
tūros pranešimas yra „frei er-
funden" — išgalvotas, laisvai 
surastas, nes jau anksčiau trijų 
valstybių — Lietuvos, Gudijos, 
Lenkijos vyriausybės pareiškė, 
kad tarpe jų nėra jokių sienų 
klausimų — problemų. Sausio 
mėn. Vilniuje lankėsi Lenkijos 
užsienio min. Skubiszevvski, 
kur buvo aptarti visi klausimai, 
pasirašyta glaudaus bendradar
biavimo sutartis. Tačiau lenkų 
tautinė — krikščioniška sąjunga 
reikalauja peržiūrėti rytų ir 
šiaurinių sričių sienas, kadangi 
1939 m. jos priklausė Lenkijai. 
Taigi čia pakeičiama Gudija ir 
Lietuva. 

Varšuvos dienraščio korespon
dentas pabaigoje pažymėjo, kad 
Gudijos užs. reik. min. Piotr 
Kravčenko paskambino Algir
dui Saudargui, paneigdamas 

BŪKITE MANO 
SEKĖJAI 

Gavėnios antrą sekmadienį 
prakalba apaštalas šv. Paulius. 
Jis seka Kr is tumi , nors 
anksčiau jį ir jo mokinius per
sekiojo. Jis nori, kad jo mokiniai 
sektų jį, nes jis eina Jėzaus Kris
taus nurodytais keliais ir rodo 
pilypiečiams pavyzdį ne tik žo
džiais, bet ir darbais. Dėlto šv. 
Paulius aiškiai jiems sako: 
„Būkite, broliai, mano sekėjai ir 
žiūrėkite į tuos, kurie taip el
giasi, taip kaip turite pavyzdį 
mumyse" (Pil. 3, 17). 

Šv. Paulius matė, kad jo 
mokiniai jau užmiršo tai, ko jis 
juos mokė, kokią Evangeliją 
jiems skelbė, kokį Jėzų Kristų 
jiems nurodė. Jėzus yra 
gyvenimo pavyzdys apaštalui, 
kaip apaštalas, būdamas tik 
žmogus, būdamas kaip vienas iš 
jų, yra jiems tikras pavyzdys, 
kuriuo sekti ir iš kurio mokytis 
jie visi turi. Tai apaštalo šventa 
pareiga, misija tarp pagonių ir 
visur išsisklaidžiusių žydų, nors 
jie Kristų, Dievo Sūnų, numa
rino kryžiaus mirtimi. 

Jis toliau ir primena: „Nes 
daugelis, apie kuriuos aš jums 
dažnai kalbėjau (dabar gi su 
ašaromis sakau) elgiasi kaip 
Kristaus kryžiaus neprieteliai. 
Jų galas — pražuvimas, jų 
dienos yra pilvas ir jų gyrius 
susideda iš gėdos, nes jie trokš
ta žemiškų dalykų. Mūsų gi 
elgesys yra danguje. Iš ten taip 
pat laukiame Išganytojo, mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus" 
(Pil. 3, 18-20). 

Tai ir pasako truputis pa
rodymo apaštalams Jėzaus die
viškumo. Jis buvo juos užsi
vedęs ant kalno. Jėzus buvo 
kaip saulė, o jo rūbai žibėjo 
baltumu. Ir visų vardu Petras 
pasakė: „Mokytojau, gera 
mums čia būti; padarykime tris 
padangtes (Lk. 9, 33). O kai tas 
Jėzaus apsireiškimas išnyko, 
apaštalai išgirdo tik Tėvo balsą: 
„Šitas yra mylimasis mano 
Sūnus, jo klausykite" (Lk. 9, 
35). 

Tas balsas nebuvo grasantis, 
bet įsakantis, kad Dievo Sūnaus 
reikės klausyti net tada. kai jis 
mirs, jo vardu reikės skelb
ti Evangeliją, dėl jo mokslo 

Reuterio agentūros pranešimą. 
Lietuva susidomėjo Tailan

das! Johannes Schultz-Tesmar 
buv. vokiškos Elta redaktoriui 
atsiuntė laišką, prašydamas 
atsiųsti vieną žiniaraštį bei 
informaciją apie Lietuvą. Prašo 
taip pat vokiečių - lietuvių 
kalbų žodyno. 

ir prisikėlimo skelbimo reikės 
atiduoti savo gyvybes. Ir visi 
apaštalai Dievo Sūnui buvo 
klusnūs ir nieko nepagailėjo. 

Viešpaties Jėzaus apsi
reiškimas lyg pro plyšį savo 
dieviškumu, apaštalo šv. 
Pauliaus įsakmus pasakymas, 
kad jo mokiniai sektų jo pavyz
džiu ir gyventų Kristumi, yra 
kaip tik noras, kad visi gyventų 
Kristaus įkurtoje Bažnyčioje ir 
visi galėtų pasakyti, kad „man 
čia gera būti". Kiekvienas 
Bažnyčios narys yra Kristaus 
brolis, sekėjas, apaštalas ir 
Evangelijos platintojas. Visi 
turi jausti pareigą saugoti tą 
dvasinį Jėzaus paliktą turtą, tą 
Evangeliją, už kurią apaštalai 
atidavė savo gyvybes, ir pla
tinti. Visi krikščionys yra 
Kristaus broliai ir apaštalų 
mokiniai. 

Jėzus Kristus paliko Baž
nyčią, kuri pati turėjo ko
voti už savo gyvenimą, už savo 
narių šventumą. Kartu ji buvo 
ir tebėra Kristaus skelbtojo 
mokslo saugotoja, aiškintoja, 
laiko reikalavimams pri-
taikytoja. Nei Jėzaus laikais, 
nei vėliau, kai apaštalai dar
bavosi visame to laiko žinomam 
pasaulyje, nei dar vėliau, kai 
Bažnyčios pasiuntiniai plėtė jo 
mokslo žinias, laikas nestovėjo 
vietoje. Jis keitėsi, kaip keičia
si ir dabar. Katalikų tikėjimas 
pritaikomas žmonėms taip, kad 
jie be nuostolių galėtų juo 
gyventi, jį savo gyvenimams 
taikyti, šventų dienų laikytis. 
Bet pats tikėjimas niekada 
nesikeitė ir nesikeičia, kaip 
nesikeičia Dievas ir Dievo valia 
žmonėse. 

Šv. Paulius ir sako: „Ta yra 
Dievo valia, kad jūs būtumėt 
šventi, kad susilaikytumėt nuo 
paleistuvystės, kad kiekvienas 
mokėtų laikyti savo indą šven
tume ir pagarboje, nepasiduo
damas gašliam geiduliui, kaip 
pagonys, kurie nepažįsta Dievo, 
ir kad nė vienas neskriaustų ir 
neapgaudinėtų savo brolio 
reikale... Dievas nepašaukė 
mūsų į susitepimą, bet į 
šventumą" (1 Ts. 4,3-7). 

Tai nurodo Bažnyčios užda
vinius — gelbėti žmones nuo 
susitepimo, vesti į šventumą, į 
kurį Dievas pašaukė, mokė, įkū
rė Bažnyčią ir nurodė kelius bei 
pavojus iš tų kelių išklysti ir 
prarasti dievišką gyvenimą. Jis 
turi būti panašus į Jėzaus 
gyvenimą, dėlto reikia sekti 
apaštalų ir šventųjų pavyzdžiu. 

P . A. 

Juo aukštesnis esi, juo labiau 
žeminkis. Žmogaus išmintis 
apšviečia jo veidą, bet kas per 
drąsus, tas peikiamas. 

Saliamonas 

Ar pareiga yra didelė ar maža, 
visuomet ji lieka pareiga; ji 
mums yra Dangaus įstatymas ir 
Dievo įsakymas. 

Ch. Kingsley 

VOKIETIJA IŠLAISVINTI 
NESIRUOŠĖ 
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Susipažįstu su Vaičjurgiu 

Pasiekę reikalingą pastatą, mudu pasikeliame lif
tu į 4-jį aukštą, kur buvo apsigyvenęs J. Vaičjurgis. 
Mudu įsileido draugiškai nusiteikęs, aukšto ūgio ir 
gražiai nuaugęs jaunas vyras. Dženkaitis jam mane pri
statė kaip atvykusį iš Tilžės lietuvį, norintį su juo 
pasikalbėti apie jo buvusią tarnybą susovietintuose 
Lietuvos kariuomenės daliniuose. Jonas jam taip pat 
paaiškino, kad aš esąs lietuvis patriotas, ir kad vo
kiečių karinė vadovybė man patikėjusi atsakingas 
pareigas surinkti iš lietuvių pabėgėlių karines ir 
politines žinias, kurios būtų perduotos į žinių rinkimo 
centrą. Jonas su Vaičjurgiu jau anksčiau buvo 
susipažinęs. Aš maniau, kad toks manęs pristatymas 
nuteiks šį jauną vyrą būti man atviru ir kad jis noriai 
man papasakos viską, kas tik jam yra žinoma apie 
tarnybą sovietinėje Lietuvos armijoje. 

Po šios trumpos įžangos, J. Vaičjurgiui sutikus, jog 
mielai su manimi pasikalbės ir pasidalins jo turimomis 
žiniomis, Dženkaitis išėjo. J is nutarė užeiti pas pik. 
Škirpą ir pamėginti man gauti su juo pasimatymą. 

Mudu su Vaičjurgiu tuojau pradėjome kalbėtis apie 

reikalus. Aš ant stalo ištiesiau atsivežtus žemėlapius. 
Viename jis tiksliai atžymėjo vietą, kurioje jis su lietu
vių kuopa dirbo. įrengiant sovietų aviacijai lauko aero
dromą prie Varlaukio. Jis man pasakojo, kad visi prie 
tos statybos dirbę lietuvių kariai buvo pasirengę mesti 
darbą ir bėgti į Vokietiją. Jis gi perspėdavęs karius to 
nedaryti, nes Vokietijoje trūksta maisto. Be to, politi
nis režimas ten dar blogesnis, negu okupuotoje Lietu
voje. „Mėginau atkalbėti tuos drąsuolius", — kalbėjo 
Vaičjurgis, — „ir raginau juos dirbti tą sunkų darbą, 
nes, kaip lietuviška patarlė sako, ,nuo vilko bėgsi, ant 
meškos užbėgsi' ". 

Ruošiant Varlaukio aerodromą, kareiviai turėdavę 
klampoti po nuo lietų pažliugusius laukus. Karių 
moralė buvusi labai žema. Jų dalis iš kuopos dezer
tyravo žinodami, jog už pasišalinimą iš kariuomenės 
grėsė sunkios kalėjimo bausmės, net ištrėmimas į 
Sovietų Sąjungos gilumą. „Dirbančiųjų gyvenimo 
sąlygos buvo blogesnės, negu šunų, pririštų prie 
vienintelės būdelės", — aiškino Vaičjurgis. Maistas 
buvęs labai vienodas ir visiškai be riebalų! Karei
viukai, norėdami gaunamą maistą kiek pagerinti, ei
davo, lyg kokie elgetos, pas apylinkės ūkininkus, 
tiesiog maldaudami lašinių ar dešros gabaliuko... 

I mano pasiteiravimą, kaip jam, rikiuotės 
karininkui, pavyko atsikratyti normaliai jauniesiems 
kuopose pavedamų pareigų, jis paaiškino, kad 7-to pės
tininkų pulko paskutinį batalioną iš Tauragės perkėlus 
į Vilnių, jis su kpt. Vaičium dar buvo palikti Tauragėje. 
1940 m. spalio pradžioje kuopa, kuriai J. Vaičjurgis 
priklausė, taip pat buvo atšaukta į Vilnių. Ji anksčiau 
jau buvo pradėjusi Varlaukio aerodromo statybą netoli 
Eržvilko. J. Vaičjurgis kreipęsis į adjutantą kpt. 
Rusecką, kad vietoje kpt. Valčio, jį nusiųstų dirbti prie 
aerodromo statybos. Pulko vadas pik. Urbšas sutiko. 

J. ltn. J. Vaičjurgiui buvę įsakyta su 80 vyrų grįžti į 
Eržvilką, kur jie buvo apgyvendinti girininkijos 
patalpose. 

Atvykęs į Eržvilką, Vaičjurgis susipažno su vie
tiniu, labai maloniu klebonu kun. Antanu Petraičiu 
ir su juo palaikė ryšius. Pas kleboną keletą kartų buvo 
atvykęs jo brolis kun. dr. Pranas Petraitis, Kauno kuni
gų seminarijos profesorius. Jo viešėjimo metu vykdavę 
diskusijos apie sunkią, Lietuvą užgriuvusią nelaimę. 
Susirinkusieji buvę nuomonės, kad tokia būklė labai 
ilgai negalinti tęstis. 

J. ltn. Vaičjurgis turėdavęs rimtų nesusipratimų 
su tai kuopai priskirtu politruku, kuris reikalaudavęs, 
kad kuopa sekmadieniais neitų į bažnyčią rikiuotėje. 
Tada J. Vaičjurgis įsakė viršilai Rakauskui „nevesti 
kareivių rikiuotėje, tačiau kas nori, į bažnyčią gali eiti 
pavieniui". 

Nesantaika su politruku pasiekė tokį laipsnį, kad 
J. Vaičjurgis apie konfliktą pasisakė ir klebonui 
Petraičiui. Išgirdęs apie grėsmę, kun. A. Petraitis 
užtikrino J. Vaičjurgį, kad kai tik jis panorėsiąs, galė
siąs pereiti į buvusio Klaipėdos krašto pusę. Gavęs 
tokį kun. Petraičio užtikrinimą apie saugų pasi
traukimą j vokiečių kontroliuojamą teritoriją, Vaič
jurgis ėmė ruoštis tokiam svarbiam žingsniui. Jis net 
suradęs laiko nuvežti savo asmeniškus ginklus į 
tėviškę ir juos ten paslėpti. 

Kai atėjo metas kuopai sugrįžti į Vilnių, Vaičjurgis 
visą kuopą pakrovė į traukinį ir pavedė viršilai 
Rakauskui kuopą sugrąžinti į Vilnių ir apgyvendinti 
jai skirtose patalpose. Jis užtikrinęs viršilą, kad po 2-3 
dienų, atsisveikinęs su merginomis Tauragėje, pats 
atvyksiąs į Vilnių. 

(Bus daugiau) 

) 
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HORIZONTAI 
APIE T A U T I N I Ų ŠOKIŲ 

Š V E N T E S 

Savo apylinkėje bandau suži
noti , k iek iš jos dalyvaus šokė
jų liepos 5 d. Rosemont Horizon 
stadione prie Chicagos įvyks
tančioje devintoje išeivijos lietu
vių Tau t in ių šokių šventėje. 
Apie vietinę „Gabijos" grupe čia 
j au niekas nebekalba, nes ji ir 
po to t r u m p a i g y v a v u s i 
„ Juos t a " dingo po aštuntosios 
Taut in ių šokių šventės. Trys ar 
k e t u r i t o s g r u p ė s šokė ja i 
įsijungė į Baltimorės „Malūną", 
t e n r e p e t u o j a ir r u o š i a s i 
šventėje da lyvaut i . Kadangi 
šiuo m e t u Washingtono K. 
Donela ič io l i t . mokyk lė l ė s 
vedėja Angelė Bailey išvykusi 
Lietuvon į savo mirusios mo
tinėlės laidotuves, tai nepavyko 
sužinoti, a r šventėje dalyvaus 
mūsų lit. mokyklėlės šokėjų 
grupės. 

Šia proga p r i s imena bal-
timoriškio, Taut in ių šokių in
stituto valdybos sekretoriaus 
Eimučio Radžiaus įspūdžiai iš 
1985 m. v a s a r ą Lie tuvoje 
į vykus ios D a i n ų ir šokių 
šventės. Apie ta i E. Radžius 
žurnalo . .Pasaul io l i e tuv i s " 
1986 m. nr . 2 rašo: „Lanky-
dan ašis \ įlniuje. turėjau pro
gos p a m a t y t i tą t r a g i š k a i 
ironišką farsą, kai pavergti 
mūsų taut iečiai buvo verčiami 
švęsti savo tau tos laisvės lai
dotuvių sukaktuves . . . " 

Paminėjęs, kad Dainų šven
tėje dalyvavo daugiau negu 
12.000 dainininkų, kad didelę 
repertuaro dalį sudarė rusiškos 
ir partinės dainos ir kad publika 
smagiai plodavo, klausydamasi 
lietuvišku damų. straipsnio au
toriui . l^iau sustoja prie šokių 
šventes: ..Šokių dieną pasirodė 
maždaug t iek pa t šokėjų, kiek 
ir dainų šventėje dainininkų, 
bet ne iš karto. Tas masiškas 
įspūdis, kurį pajutau dainų 
šventėje, nepasikartojo Žalgirio 
stad'om Pamate* šį renginį, 
galiu drąsiai pasidžiaugti išei 
vijoje t nošiamon mūsų tautinių 
šokiu -At-num Dalyvavęs ne
vienos šventės paruošimo darbe, 
galiu jas palyginti . Aplamai 
mūsų menkiaus ia šokių šventė 
toli p r a l e n k i a šios vasaros 
pastatymą Vilniuje 

Nurodęs p r i ežas t i s , kodėl 
mūsų šokių šventes ..toli pra
lenkia" okup. Lietuvoje ruoštas 
tokio pobūdžio šventes, E. Ra
džius toliau pastebi: ..Mūsų tau 
tinių šokių švenčių pajėgumas 
yra a r t i m e s n i s A n s a m b l i ų 
dienos programai . Bet ir čia. 
Trijų Kryžių kalne , matėsi per 
daug r u s i š k ų bei p a r t i n i ų 
elementų, kaip mūsų taut inia i 
drabužiai yra išdarkyti. Dingsta 
švelnūs, spalvingi deriniai ir 
l iaudies o rnamen t ikos įvai
r u m a s V y r a u j a r ėk ianč ios 
spalvos, svetimi stiliai, supras
tinti audiniai ir nuobodus uni
forminis vieningumas. . ." 

Tokius įspūdžius susidarė 
vienas iš išeivijos tautinių šokių 
puoselėtojų, savo akimis pama
tęs vieną iš paskutiniųjų okup. 
Lietuvos Dainų ir šokių šventę. 
Tikėkime, kad dabar, kai Lietu
va yra nepriklausoma valstybė, 
kai nebereikia atiduoti duoklę 
komunis tu partijai ir Sovietų 
Sąjungai, švenčių įspūdis visai 
kitoks. 

PIRMOJI Š V E N T Ė 
A R G E N T I N O J E 

Devintoje išeivijos lietuvių 
Tau t in ių šokių šventėje, šalia 
daugelio grupių iš įvairių JAV 
bei Kanados miestų, dalyvaus 
Pietų Amerikos ir kitų kon
t inen tų šokėjai, jų tarpe ir Ar
gentinos, įdomu paminėti ir tą 
faktą, kad pirmoji Tautinių 
šokių šventė Argentinoje įvyko 
t ik 1985 m. rugpjūčio 24 d. 
Be r i so mie s t e , k u r , pasak 
s traipsnio žurnale „Pasaulio 
l ie tuvis" , veikia lietuvių drau 

gijos „Mindaugas" ir „Ne
munas" , ir miestas pavadintas 
imigran tų sostine, nes toje 
mažoje vietovėje yra susiglaudę 
beveik visų Europos tautų imig
ran ta i , o šiandien jų vaikai ir 
a n ū k a i tęsia tą patr iot išką 
darbą, palaikydami t ų tautų 
tradicijas ir meną. 

Straipsnyje pastebėjus, kad po 
Mišių į salę susirinko apie 1,500 
žmonių, iš kurių kokie 30 pro
centų buvo lietuviai, toliau 
rašoma: „Tuojau buvo įneštos 
vėliavos ir simpatiškai į salę 
įžygiavo gražiais p l a k a t a i s 
nešini mažieji ansambliečiai: 
LC .Spindulys', Nemuno ,Skaid-
r a ' , Mindaugo mažųjų an
samblis, Susivienijimo vaikų ir 
jaunimo grupės ,Dobilas', AL 
C e n t r o veteranų g rupė i r 
jaunimo ansamblis Jnkaras ' , 
jaunimo vienetas ,Mindaugas', 
N e m u n o ve teranų grupė 
,Pipiras ' ir Jaunimo šokių an
samblis. Iš viso 200 šokėjų. Tai 
s u d a r ė mums labai gražų, 
spalvotą ir įspūdingą jaunimo 
vaizdą..." 

Įdomu šiuos skaičius palyginti 
su bendromis išeivijos Tautinių 
š o k i ų šventėmis . Kaip 
skelbiama, Berisse įvykusioje I 
Argentinos lietuvių Tautinių 
šokių šventėje dalyvavo 1,500 
žmonių. Tuo tarpu Chicagoje jų 
laukiama kuone dešimčia kartų 
daugiau, nes Rosemont Horizon 
stadione telpa 12,000 žiūrovų. 
Je i Argentinoje šokėjų buvo 
200, tai pas mus turėtų būti du 
tūkstančiai, suvažiavusių ne tik 
iš Š. Amerikos žemyno, bet ir iš 
k i tų kontinentų. 

Užbaigiant aprašymą 1985 m. 
rugpjūčio 24 d. Argentinoje 
įvykus ios pirmosios šokių 
šventės, kurią suruošti mintis 
kilo 1984 m. rudenį, pastebima: 
,,Po pirmosios šokių šventes ma
tome, kad mūsų uždavinys dirb
ti kultūrinį bei politinį darbą ir 
t a ip svetimiesiems parodyti, 
kad Lietuva yra aukštos kultū
ros tauta, yra sėkmingas. Šokio 
menas, kaip ir kiekviena grožio 
išraiška, yra sielos kūrinys, 
-lame atsispindi tautos dvasinės 
savybės ir daro gilų, didelį įnašą 
į lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje..." 

Prisimindamas Lietuvos him
no žodžius „Iš praeities tavo 
s ū n ū s te stiprybę s e m i a " , 
iškėliau vieną kitą akimirką iš 
netolimos praeities, laukiant 
didžiųjų ateinančios vasaros 
įvykių Chicagoje — Pasaulio 
lietuvių seimo ir devintosios 
išeivijos lietuvių Tautinių šokių 
šven tės , kurioje b u s atsto
vaujama ir Lietuvai. 

Garbės viešnia Patricia Trow-
bridge išreiškė didelį nusistebė
jimą tokiu gražiu pr iėmimu ir 
lietuvių nuoširdumu. Pasakojo 
dalyviams apie savo apsilanky
mą praėjusią vasarą su d u k r a 
Lietuvoje, pasakytą kalbą Lie
tuvos parlamente ir įteiktą Du 
Page apskrities rezoliuciją, spe
cialiai pagerbiančią Aukščiau
sios Tarybos pirmininką Vytau
tą Landsbergį. 

Besivaišinant kava ir saldu-
mynais.savo įspūdžius iš kelio
nės Lietuvon, ką t ik grįžęs 
papasakojo David Shestokas. J is 
daug dirbo kaip advokatas su 
patar imais Lietuvos vyriausy
bei. Užbaigdamas pranešimą 
pridėjo, jog jo šeima yra a l aus 
paskirstymo biznyje. Būdamas 
Lietuvoje susitarė su Utenos 

alaus gamykla , kurios a lus yra 
vienas iš geriausiu ' ad netru
kus to ai? u bu a jau gau
t i čia, Ch ag 

Svečiai ilgai nesiskirstė, vai
šinosi ir diskutavo tiek vieti
nius, t iek Lietuvos politinius 
k laus imus . Jų t a rpe matėsi dr. 
Jonas Valait is , dr. Ferd. Kau
nas, L.B. Vidurio Vakarų apy
gardos p i rmininkas Kazys Lau
kaitis, Lietuvių Centro valdybos 
p i rmininkas advokatas Rimas 
Domanskis, Vydūno Fondo pir
min inkas Vytau tas Mikūnas ir 
eilė k i tų lietuvių visuomenės 
darbuotojų. Dalyvavimas tokio 
pobūdžio renginiuose y r a di
delė pa rama lietuvių politinei 
veiklai, kurią dirbti darosi vis 
sunkiau . 

A. M. 
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Lemonte susirinkusios viešnios. Iš kairės: Ber.derienė, R. Andrijauskienė, B. Jasinevičienė, I. 
Jurkuvienė, Pat Trovvbridge. J. Laukaitienė, D Milūnienė, B. Navickienė, ir N. Maskaliūnienė. 

Nuotr. Jas inevič iaus 

KELIAUJAM ABU, 
MĖNULI 

Prieš kurį laiką, dedikacijoje 
įrašęs „Su geriausiais linkė
jimais iš Baltimorės Mėnulio 
padangės", poetas Aleksandras 
Radžius atsiuntė to vardo savo 
poezijos knygą. Ją labai greitai 
sučiulpiau kaip tikros, taupios, 
nemeluotos lyrikos saldaini, kur 
ir tokios prozaiškos temos, kaip 
Alsėdžiai, Telšiai ar Torontas, 
parašytos tikrai lyriškai su is
toriniais atspindžiais. 

P a s i s k a i t y k i m e e i l ė r a š t į 
Telšiai: „Banguoja erdvėje / 
Žemaičių panorama, ' iš tolo 
katedra balta, apgaubus žemę, 
tyliai poteriauja. Gatve jau lie
jas i va rgona i , t a n k s t y v ą 
rytmetį pabudę, ' į tamsiaveidį 
ežerą, į Rainių miškelį, / kur 
prisikėlę kankiniai, / žemaičiai 
kantr iai tylūs, / savosios žemės 
neišdavę, / gieda sopulingą 
giesmę, / be žodžių, be garsų, / 
t iktai eglyno ošimu, / švelniu 
vargonų gaudimu". 

Kaip vaizdžiai čia susipynusi 
lyrika ir istorija. Nors, kaip 
rašoma rinkinio aplanke, poetas 
labiausiai yra pamėgęs Mėnulį. 
Ši k n y g a j au y r a t r e č i a s 
rinkinys jo poezijoje, skir tas 
mėnuliui. Mėnulio Pilnačiai 
skirtame cikle Kennebunkpor-
to akvarelės poetas taip dainuo
ja: „Cia palauksim bangų, 
l i n k s m a i a t bėganč ių / su 
vainikais baltais / ant galvų. / 
Ir bus / tautinių šokių šventė, / 
vėjas pagrieš dūdele, / šoks ant 
mėlyno kranto / smėl i s ir 
banga.. ." 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, 111. 
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LIETUVIS P A S LIETUVIUS 

Vasario 29 d. vakare į Lemon-
to Lietuvių centro „Bočių me
nę" susirinko Illinois lietuvių 
respublikonų lygos nariai ir sve
čiai pagerbti lietuvaitę Patricia 
Trowbridge-Juozaitytę. Jaukio
je aplinkoje dalyviai vaišinosi, 
asmeniškai susipažindami su ja 
ir su kitais valdžios pareigūnais 
atvykusiais į šį renginį. 

Lygos pirmininkas Vytautas 
Jasinevičius pasveikino atvy
kusius. Dėkojo šio vakaro šeimi
ninkei, lygos valdybos narei Bi
rutei Navickienei, už paruošimą 
vakarienės ir pakvietė progra
mai vadovauti lygos sekretorę 
Nijolę Ma6kaliūnienę. Labai 
prasmingais žotįjjais invokacija 
sukalbėjo kun Leonas Zarem
ba. 

Dalyviams buvo malonus 
siurpryzas. kad - į renginį at
silankė Du Page apskri t ies 
tarybos pirmininkas Aldo Bot-
ti, kur i s č:a lankėsi pirmą 
kartą, stebėjosi lietuvių centru 
ir prašė būtinai dar pakviesti, 
kad geriau susipažintų. 

Buvo malonu išgirsti įvertini
mą, pasigėrėjimą jo paragautu 
lietuvišku pat iekalu . Sakėsi 
valgęs visokių, bet šie kažkas 
nepapras to Lygos valdyba 
džiaugėsi, kad taip gražiai buvo 
įvertinti valdybos narės Birutės 
Navickienės kulinariniai gabu
mai. 

Į renginį ats i lankė Du Page 
apskrities komisijonierius Wal-

ly Brown su žmona. John Cur-
ry prisiminė dienas, kai kar
tu su lietuviais kovojo dėl Simo 
Kudirkos išlaisvinimo. Anatoli
jus Milūnas apibūdino 26 metų 
lietuvių respublikonų lygos pa
stovų darbą politinėje veikloje. 
Daug dirbta Lietuvos reikalais, 
daug dirbta rinkiminėj veikloje. 
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R E L I A B L E S E R V I C E T O Y O U R H O M E L A N D 

Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų organizacijos 

ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ. 
Antradienį, kovo 17 d. visi balsuokime už lietuvių draugą 
aldermaną VIRGIL JONĖS dėl Demokratų Partijos COMMIT-
TEEMAN 15th Ward. 

IŠMUŠKITE # 282 
Aldermano VIRGIL JONĖS atlikti darbai: 
Jo dėka PLAYHOUSE pateko į lietuvio rankas 
Jo dėka KNIGHTS INN, sudegęs namas, nupirktas jugoslavo. 
Susipažinimas su PARAMOS pardavimu. 
LACK-LACKAVIČIAUS laidotuvių koplyčios problemos ir 11. 

Jo dėka gatvėse patruliuoja civiliai apsirengę policininkai 
VIRGIL JONĖS atlieka daug naudingų darbų 

VOTE TUESDAY MARCH 17 
VIRGIL JONĖS 

for 
DEMOCRATIC COMMITTEEMAN 

15th Ward 
PUNCH # 282 

nukirpti 

įstatymas leidžia šj lapelį įsinešti su savim | balsavimo būstinę 

I M U H C A N TRAVEL SERVICE 
"439 S. KEDZ1E AVENL'E 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TtL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS Į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 
SKANDINAVŲ — per Kopenhagą 

Balandžio 6 iki balandžio 23 
Balandžio 23 iki gegužės 9 
Gegužės 4 iki gegužės 17 
Gegužės 18 iki gegužės 31 
Birželio 4 iki birželio 20 
Birželio 15 iki birželio 27 
Birželio 29 iki liepos 11 
Liepos 13 iki rugpjūčio 2 
Liepos 27 iki rugpjūčio 8 
Rugpjūčio 10 iki .rugpjūčio 22 
Rugpjūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

LUFTANSA — per F rank fu r tą 

Balandžio 16 iki gegužės 6 
Balandžio 30 iki gegužės 12 
Gegužės 19 iki birželio 2 
Gegužes 31 iki birželio 16 
Birželio 14 iki birželio 30 
Birželio 25 iki liepos 7 
Liepos 12 iki liepos 28 
Liepos 26 iki rugpjūčio 11 
Rugpjūčio 4 iki rugpjūčio 27 
Rugpjūčio 16 iki rugsjėo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

AUSTRŲ — per Vieną 

Gegužės 14 Ir i gegužės 30 
Gegužės 28 iki birželio 13 
Birželio 7 iki birželio 22 
Birželio 14 iki birželio 27 
Liepos 2 iki liepos 19 
Liepos 19 iki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsėjo19 
Spalio 1 iki spalio 17 

TAIP PAT TURIME 4 PILNAS EKSKURSIJAS PO LIETUVĄ IR 1 PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 

5 0 1 . BIRŽELIO 7 - 22 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 2. Klaipėda 2. Šiauliai 1. Vilnius 2. Viena 3 (Austrų oro hnija) 

502. BIRŽELIO 1 4 - 2 8 EKSKURSIJA PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 
Vilnius 3 naktys. Ryga 3. Talinas 3. St. Petersburgas 3. Frankfurtas 1 (Luftansa oro lmi|di 

503. LIEPOS 2 - 19 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. Palanga 5. Vilnius 1. Viena 2 (Austrų oro linija) 

504. RUGPJŪČIO 6 - 20 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 3 naktys. Kaunas 3. Palanga 3. Vilnius 1. Viena 3 (Austrų oro ii.uja) 

505. RUGSĖJO 1 - 1 5 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. Šiauliai 1. Klaipėda 3. Vilnius 1, Frankfurtas 1 (Luftansa oro im<i4 

Kviečiame keliauti su grupe ar pavieniui. Kiekvienas galėsite pasirinkti tinkamą grjžimo datą Taip 
pat galime sudaryti ir individualų kelionės tvarkaraštį pagal jūsų pageidavimus. AMERICAN TRAVEL 
SERVICE, kaip visuomet, sudarys patogiausias keliones už geriausias kainas 

TELEPHONE: (708) 430-7272 
FAX: (708) 430-5783 

INTERNATIONAL T R A V E L C O N S U L T A N T S 

9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY H I L L S . IL 60457-2259 I S A 

SIŪLOME DIDŽIAUSIĄ PASIRINKIMĄ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
1992 METAIS 

Balandžio mėnesį: 
Nuo 17 balandžio iki 03 gegužės 
Nuo 30 balandžio iki 16 gegužės 

Liepos mėnesi: 
Nuo 02 liepos iki 18 liepos 
Nuo 06 liepos iki 18 liepos 
Nuo 09 liepos iki 25 liepos 
Nuo 12 liepos iki 25 liepos 
Nuo 16 liepos iki 01 rugp 
Nuo 20 liepos iki 01 rugp 
Nuo 23 liepos iki 08 rugp 
Nuo 26 liepos iki 08 rugp 
Nuo 30 liepos iki 15 rugp 

Spalio mėnesi-
Nuo 01 spalio iki 17 spalio 
Nuo 04 spalio iki 17 spalio 
Nuo 05 spalio iki 18 spalio 

Gegužes menas]: 
Nuo 04 geg. iki 20 geg. 
Nuo 10 geg. iki 23 geg. 
Nuo 11 geg. iki 24 geg. 
Nuo 14 geg. iki 30 geg. 
Nuo 21 geg. iki 06 birž. 
Nuo 28 geg. iki 13 birž 

Rugpjūč io m ė n e s Į : 
Nuo 03 rugp. iki 15 r u g p . 
N u o 06 rugp iki 22 r u g p . 
N u o 09 rugp. iki 22 r u g p . 
N u o 13 rugp. iki 29 r u g p 
N u o 20 rugp. iki 05 r ū g s 
N u o 24 rugp. iki 06 r ūgs 
N u o 27 rugp. iki 12 r ūgs 

B i r ž e l i o m ė n e s į : 
N u o 04 birž iki 04 l iepos 
N u o 07 birž 
N u o 08 birž 
N u o 11 birž 
N u o 15 birž 
N u o 18 b i rž 
Nuo 21 b i rž 
Nuo 25 b i rž 

iki 20 birž 
iki 21 birž 
iki 27 birž 
iki 28 birž 
ik 30 birž 
iki 04 l iepos 
iki 11 l iepos 

R u g s ė j o m ė n e s į : 
Nuo 03 rūgs iki 19 rūgs 
Nuo 10 rūgs H 26 rūgs 
Nuo 14 rūgs iki 26 rūgs 
Nuo 17 rūgs iki 03 spa' io 
Nuo 20 rūgs iki 03 spalio 

BTC 

Kviečiame keliauti su grupėmis, arba pavieniui. Mūsų įstaigos profesionalų štabas yra 
pasiruošęs jums sudaryti patogiausias kelionės sąlygas už žemiausias kainas Jau treti 
metai, kai labai sėkmingai veikia mūsų raštinė Vilniuje, kur galite gauti visas kelionių paslau
gas ir informacijas Lietuvoje. Užsakome viešbučius, transportą ir įvairias ekskursijas 
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REDAGUOJA 8T. SEM£MEN£, 6907 TBOY ST., CHICAGO, ILL. 60629 TELEF. (312; 925-5988 

UETUVAIČIŲ AUKLĖTO JŲ ĮNAŠAS 
MONTESSORI JUDĖJIME 

Dirvonienė, Ramutė Bartuš-
kienė, Danutė Bruškytė, Tau
ra Underienė, Gina Mačiu
l ienė. Amerikietės , Beverly 
mokykloje prakt iką atlikusios, 
yra ir kelios šio seminaro 
organizatorės: L. Kunert, Paulą 
Bukacek, Diana Butler, Mary 
Leonard. 

Metų tėkmėje, dviejų auklė
tojų dėka, išaugo jų didelis 
būrys, kurio įnašas lietuvių ir 
amerikiečių vaikų auklėjimui, 
yra neišmatuojamas. 

Atsiprašau, jei ką praleidau, 
ne iš blogos valios, bet todėl, kad 
netur iu žinių apie juos. 

Esant tokiam dideliam skai
čiui Montessori lietuvaičių auk
lėtojų, 1985 metais po draugijos 
sparnu susiorganizavo auklėto
jų sekcija. Jos tikslas konkrečiai 
padėti jaunoms šeimoms. Jau 

G I L D I J O S V E I K L A DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. kovo mėn. 14 d. 

STASĖ VAIŠVILIENĖ 

Pavasariop Amerikos Mon
tessori draugijos nariai gauna
me pranešimus apie metinius 
narių seminarus. Šįmet jis vyks 
Chicagoje, Bismark viešbutyje, 
balandžio 10-12 dienomis. Penk
tas seminaras Chicagoje rado 
Montessori idėjų gilias šaknis. 
Nuo Montessori atgimimo Ame
rikoje, šešiasdešimtų metų pra
džioje, mokyklų skaičius yra 
išaugęs į šimtus Illinois valsti
joj, jų tarpe nemažai klasių pra
džios mokyklos vaikams. Chica
goje yra tik viena valdiška pra
džios Montessori mokykla, suor
ganizuota Beverly tėvų, kurie 
norėjo Montessori auklėjimą 
tęsti toliau. Ki ta privati mo
kykla pietinėje pusėje, taip pat 
suorganizuota Beverly tėvų, 
kurių vaikai, dėl didelio parei
kalavimo valdiškoj mokykloj, 
negali ten patekti. Abejoms mo
kykloms vadovauja auklėtojos, 
ilgus metus dirbusios Beverly 
Montessori mokykloje. 

Seminaro programoje akį pa
t raukė šeštadienio vidurdienio 
antraštė — „Luncheon in Honor 
of the U.S./Lithuanian Montes
sori Connection". Pranešimą da
rys Virginija Mačiulienė, ilga
metė Beverly auklėtoja, dabar
tinė mokyklos vedėja. 

Pasiteiravus sužinota, kad se
minaro rengėjai, įvertindami 
lietuvaičių Montessori auklėto
jų įnašą Montessori judėjime, 
nutarė JAV-ių auklėtojams pa
pasakoti apie jų darbą ir pasi
šventimą auklėjant vaikus. 

Šia proga randu reikalą supa
žindinti lietuvių visuomenę su 
šių auklėtojų darbu. 

Montessor i a t s ineš ta 
iš L ie tuvos 

Prieškarinėje Lietuvoje buvo 
vienintelė Montessori mokykla 
3-12 metų amžiaus vaikams. J ą 
įkūrė a.a. Adomas ir Marija 
Varnai, vėliau joje dirbo Dome 
Petrutytė, Europoje baigusi kur
sus, teikiančius teisę dirbti su 
vyresniais vaikais. Išblokšti iš 
Lietuvos, jie Motessori idėjas 
ta ikė Vokietijoje, i r atvykę 
Amerikon, Chicagoje domino tė
vus šiuo auklėjimu mažiesiems. 

Augant susidomėjimui Mon
tessori metodu, Varnienė ir Pet
rutytė važinėjo į tėvų sutelktus 
židinėlius. D. Petrutytė auklė
jimo klausimais pradėjo rašyti 
„Laiškai l ietuviams" ir „Mote-

Balzeko Lietuvių Ku l tū ros 
muziejaus moterų Gildija šįmet 
tęsė tradicinį Vasar io 16-tos 
šventės paminėjimą special ia 
programa. Neseniai iš Lietuvos 
grįžęs muziejaus prez identas 
Stasys Balzekas pasidalino įspū
džiais Lietuvoje, iškeldamas t en 
esančius didelius s u n k u m u s , 
persiorganizuojant iš komunis 
t inės į p r iva t inę-demokra t inę 
santvarką. T rūks t a medžiagų, 
finansų, patyr imo ir, k a r t a i s , 
sutar imo. Taipgi, k l iudo su
t i n k a m a s a n t a g o n i z m a s 
pas ikei t imams. Dar n ė r a pilno 
a tvirumo, ypač b a n d a n t su
jungt i jėgas , tai p a s e k m ė ar
t imos prae i t ies . S. Ba lzeko 
nuomone dar prae is nemaža i 
laiko, iki bus galima konkrečiai 
kalbėti apie privačios prekybos 
s k y r i ų s t e i g i m ą L i e t u v o j e . 
Kalbėtojas sus i laukė d a u g pa
klausimų, į kur iuos j i s bandė 

kelinti metai ruošiamos šeimų 
ris" žurnaluose. 1958 m. grupė idėjomis, atskubėjo draugijai į popietės, trejus metus buvo lei-
tėvų, a.a. Varnai ir Pet rutytė pagalbą; savo, prieš Šv. Kry- džiamas žurnaliukas šeimoms: 
įsteigė Lietuvių Montessori žiaus ligoninę įsigytą pastatą, „Mūsų vaikas". J į finansiškai 
draugiją, kurios t ikslas buvo leisdami naudoti draugijos stei- r ė m ė L B. Švietimo taryba, re- galimai a iškiau a t saky t i . Pro-
platinti naujas auklėjimo idėjas, giamai mokyklai. Sąlyga: drau- dagavo S. Vaišvilienė. Dabartį- gramą papildyta laba i įdomia 

gija mėnesinę nuomą turi dėti n ė sekcijos pirmininkė yra Vir 
į atskirą banko sąskaitą ir iš tų g į n i j a Mačiulienė. 

Mon te s so r i gr įž ta L ie tuvon 

telkt i lėšas vaikų namams . 
1959-62 metais a.a. Varnai ir 
Petrutytė savo namų dvejuose 
kambariuse įsteigė Montessori 
k l a sę , kur ią l aba i g a u s i a i 
pradėjo lankyti amerikiečiai 
auklėtojai. 1959 m. a.a. Varnai 
ir D. Petrutytė savo namuose 
suorganizavo pirmą pedagogi
nių priemonių parodą. Ją aplan
kė art i 200 asmenų. 1961 m. 
Jaunimo centre suorganizuota 
Nancy Rambush paskaita su
t raukė gausų būrį amerikiečių 
auklėtojų. N. Rambush rytinia
me JAV pakraštyje 1960 m. sa
vo vaikams įkūrė Montessori 
klasę ir mokytojų paruošimo 
kursus. Ugninga kalbėtoja ir 
energinga organizatorė, Chica
goje rusenančią Montessori ki
birkštėlę uždegė liepsna. 1962 
m. a.a. Varnai ir Petrutytė, tal
kinant draugijos nariams, suor
ganizavo vienos savaitės peda
goginių priemonių parodą. 

įžiebta liepsna uždegė Oak 
Park tėvus, kurie 1961 m. įkūrė 
Montessori klasę, o 1964 m. mo
kytojų paruošimo kursus, ku
riuose aktyviai reiškėsi a.a. 
Varnienė ir D. Petrutytė . 

J a u n e s n ė M o n t e s s o r i 
auklėtojų g r u p ė 

Lietuvių Montessori draugija 
ir jos veikla sparčiai plėtėsi. 
Ypač aktyviai reiškėsi J an ina 
Juknevičienė, Marytė Kucinie-
nė, Stasė Vaišvilienė; eidamos 
įvairias pareigas draugijoj, visos 
trys vėliau tapo Montessori auk
lėtojomis. 

Draugi ja i r e m i a n t , S t a sė 
Vaišvilienė 1962 metais išvyko 
į Greenwich, CT, į mokytojų pa
ruošimo k u r s u s . Draugi jos 
nariai per tuos metus sparčiai 
ruošėsi atidaryti Montessori 
klasę lietuviukams. E. Slapšys 
ir a.a. Vaišvila tą žiemą Slapšio 
rūsyje kalė spintas, stalus. Vaiš
vilienei 1963 m. baigus kursą su 
Amerikos ir Tarptautinės Mon
tessori asociacijos diplomais, te
ko uždavinys ieškoti patalpų, 
ruošti medžiagą. 1963 m. pava
sarį buvo pirmas Chicagoje se
minaras, kurio metu kelios gru
pės tėvų S. Vaišvilienei siūlė 
daug geresnes sąlygas dirbti 
amerikiečiams. 

Irena ir dr. Leonas Kriauče-
liūnai, susipažinę su Montessori 

lėšų atlikti visus pastato remon
tus . Buvo atsitikimų, kad dr. 
Kriaučel iūnas dar pridėjo iš Pirmoji Montessori kregždė 
savo kišenės, kai buvo susidur- Lietuvoje buvo dr. Ona Ketur-
ta su didelėmis išlaidomis, o kienė. 1985 m. D. Petrutytės iš-
vaikų skaičiui nameliuose su- kviesta Amerikon, grįždama 
mažėjus, tos atsarginės lėšos Lietuvon atsigabeno daug Mon-
buvo naudojamos mokyklos iš- tessori medžiagos, paaukotos 
laikymui. Danos Dirvonienės — „Žiburė-

1963 m. rudenį Lietuvių Mon- Ho", Sofijos Blažienės - „Var-
tessori Vaikų namai, vėliau pa
vadinti Kriaučeliūnų vardo Vai
kų namais, atidarė duris 50-čiai 
lietuviukų. 1966 m. S. Vaišvilie
nei pasi t raukus, mokyklos va
dovavimą perėmė Janina Juk
nevičienė, baigusi kursą 1965 
m. Oak Parke . J. Juknevičienė, 
nuo pat namelių įsikūrimo buvo 
nepakeičiama darbe su vaikais, 
medžiagos ruošime ir visuose ki
tuose reikaluose. Šiai mokyklai 
J . Juknevičienė pašventė dau
giausia metų. Be jos Nameliuo
se dirbo D. Petrutytė, Dana Dir
vonienė, Liuda Germanienė, 
Taura Underienė, Daiva Gliože-
rienė ir Marytė Utz. Julia Smil-
gienė at l iko praktiką pas J. 
Juknevičienę, L. Germanienė 
pas D. Pe t ru ty tę . 

1964 m. a.a. Varnai, Petrutytė 
ir grupė tėvų suorganizavo ir 
pastatė „Varnas Center", Chi
cagoje, 59-toje gatvėje, kur iam 
daug metų vadovauja Sofija Bla
žienė. Pas ją praktiką atliko: Bi
ru tė Tervydienė, Jonė Karužai-
tė , Laima Blažienė. 

1983 m. Dana Dirvonienė ir 
grupė tėvų entuziastų, Lietuvių 
Montessori draugijos finansiš
ka i paremta, suorganizavo „Ži
burėlį" Lemonte, kuriam jau 
devinti metai vadovauja. 

Dabartinė draugijos pirminin
kė yra Nijolė Cijūnėlienė, 
MECA mokytojų paruošimo 
kursų koordinatorė. Ji ir M. 
Kucinienė baigė tuos kursus ir 
daugelį metų ten dirba. 

1967 m. Stasė Vaišvilienė ir 
grupė tėvų suorganizavo Bever
ly Montessori mokyklą, kuri iš 
50-ties vaikų išaugo iki 160-ties 
S. Vaišvilienė mokyklai vadovavo 
vavo iki 1987 m. Sią mokyklą 
lankė tūkstančiai vaikų, dirbo 
70 auklėtojų, kurios čia atliko 
metų praktiką. Jų tarpe lietu
vaitės: Sofija Blažienė, Dana 

nas Center", Janinos Juknevi
čienės, D. Petrutytės, S. Vaišvi
lienės — Beverly mokykla. Me
džiaga, išstatyta Pedagoginia
me muziejuje Kaune, sutraukė 
mokytojus iš visos Lietuvos. 
Straipsniai apie kitokį auklėji
mą pradėjo rodytis spaudoje. O. 
Keturkienė buvo a.a. Varnienės 
mokinė. 

1987 m. D. Petrutytė ir S. 
Vaišvilienė, kviečiamos „Tėviš
kės" draugijos, Mokytojų sąjun
gos ir Švietimo darbuotojų dėka, 
Kaune ir Vilniuje,, turėjo susi
t ikimus su ikimokyklinio am
žiaus auklėtojais. Buvo jaudi
nantis momentas po 43 metų ty
los prabilti į mokytojus apie 
Montessori ir lituanistinį švie
timą, vykdomą už Lietuvos 
ribų. 

Po to viskas pradėjo riedėti 
dideliu tempu. D. Petrutytė bu
vo t r i s kar tus po tris i r šešis; 
mėnesius. Marytė Kucinienė, 
Danutė Dirvonienė, Ožinskaitė 
skaitė paskaitas, supažindino su 
medžiaga, vedė kursus. 

Montessori idėjoms sparčiai 
p l e č i a n t i s Lie tuvoje , ki lo 
reikalas kviesti susidomėjusius 
asmenis Amerikon ir bandyti 
plačiau juos supažindinti su mo
kyklomis, medžiaga, teorija ir 
praktika. D. Petrutytė nuo 1989 
m. trumpesniam laikui iškvie
tė septynias moteris, S. Vaišvi
lienė — vieną, du kartu. Pasku
tinei 6 asmenų grupei buvo duo
t a s sutrumpintas kursas. Savo 
ilgomis patir t imis,ne t ik kla
sėse, bet ir mokytojų paruošimo 
kursuose, su lietuvaitėmis dali
nosi N. Cijūnėlienė, D. Dirvo
nienė, J. Juknevičienė, M. Ku
cinienė, S. Vaišvilienė. 

1990-91 m. D. Petrutytė iš
kvietė Vidą Gasperkai tę ir 
Dalią Tilindienę vienerių metų 
MECA mokytojų paruošimo 
kursui. Praktiką Vida atliko 
Beverly mokykloje. V. Mačiulie
nės žinioje; Dalia — Seton mo
kykloje, M. Kucinienės globoje. 
Grįžusios Lietuvon abi įsijungė 
į klasės darbą: Vida dirba su 
tėvais ir kitomis auklėtojomis, 
Vilniaus Pedagoginiame insti
tu t e duoda Montessori kursą. 
Abiejų finansinę padėtį žymiai 
palengvino stipendijos iš Lietu 

vaizdajuoste iš kongr . Richard 
Durbin vakaronės muziejuje. 
Tai dėka video-audio skyr i aus 
direktor iaus Edward M a n k a u s 
profesinio patiekimo. Viešnios ir 
svečiai pakviesti pr ie puošnaus 
vaišių stalo „Gin t a ro" salėje. 
P r o g r a m ą t v a r k ė Gi ld i jos 
v i c e p i r m . S c o t t i e Ž u k a s . 
Artėja k i t a s Gildijos r eng inys 
— priešpiečiai ir m a d ų paroda, 
ruošiama šeštadienį, balandžio 
11 d., Oak Lawn Hi l ton salėje, 
Cicero & 94-ta gatvė; modeliuo
jami drabužiai iš Evans parduo
tuvių. Viešnios ir svečiai kvie
čiami. M. K. 

Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus Gildijos komitetas priešpiečių — madų 
parodos renginiui. Iš kairės — Pranciška Simanonienė — skelbimams. Rūta 
Katauskas — renginio pirm.. Mary Stibio — Gildijos pirm. Irena Norbutienė 
— rezervacijos ir Margi Mankienė — renginio vicepirm. 

TURININGA POPIETĖ 

Chicagos Lietuvių Moterų 
k lubo n a r ė s Vasar io 16-ją 
šventė Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus, ,Gintaro" salėje. 
Malonu buvo matyti daug na
rių, viešnių ir gana didelį būrį 
vyrų dalyvių tarpe. 

Popietė pradėta Lietuvos ir 
JAV himnais, pravestais žymios 
solistės Praur imės Ragienės, 
akompanuojant Aldonai Bra-
zienei. Jud i ta Sidrienė, klubo 
pirmininkė, sveikindama susi
r inkusius su t ikra Lietuvos 
Nepriklausomybės švente, ne 

APIE TARPTAUTINĮ TEATRO 
FESTIVALĮ LIETUVOJE 

Lietuvos Ta rp tau t in i s Teat ro 
festivalis i r jo ruoša y r a Rūtos 
Vanaga i t ė s -Wyman r a n k o s e . 
B ū r y s l i e t u v i ų ž u r n a l i s t ų 
vasario 13 d. Jurg io ir Dalios 
Anysų namuose turėjo progos iš
girsti apie 1993 m. Lietuvoje 
vyksiantį festivalį ir susipažin
t i su LIFE direktore. Chicagos 
„Second City" steigėjas Bernard 
Sahlins supažindino su viešnia 
iš Lietuvos, kuri dalyviams api
būdino Teatro festivalį, gegužės 
9-23 dienomis ruošiamą Vilniu
je. Festivalyje va id ins aukš to 
lygio pasaulinio mąs to t ea t ro 
vienetai, j ie bendraus vieni su 
kitais ir praves kursel ius . „Fes
tivalis keičia žmonių sąmonę" , 
— pagal festivalio d i rektorę . 

Teatro festivalio direktorė Rū
t a Vanagai tė yra buvusi t ea t ro 
kr i t ikė Lietuvoje. J i rašydavo 
„Kultūros baruose", „Literatū
roje ir mene". Ištekėjusi už suo
mio, 5 metus gyveno Suomijoje, 
o 1989 m. grįžo į Lietuvą ka ip 
(Vilniaus) Jaunimo tea t ro meno 
vadovė. Ruošiant festivalį, ji dir
ba su viena asistente ir buhal
teriu. Tarptautines grupes kvie
čia festivalio rengėjai ir direk
toriai. LD7E garbės prezidentas 
yra E imantas Nekrošius . Iš jos 
paaiškinimų atrodo, kad Va-

patalpas, ten ruoš iamas Mon
tessori centras . Pe t ru t i s Fund 
Lietuvai aukos, su mažomis iš
imtimis sutelktos amerikiečių 
kolegių, skirtos šiam min imam 
centrui medžiagų įsigijimui. 

Kelios Montessori knygos iš
verstos į lietuvių kalbą. Pra
dedančioms daug padeda Liudos 
Germanienės paruoš tas kasdie
nos darbų a lbumas. 

Džiugu, kad švietimo darbuo
tojai pr i tar ia Montessori idė
joms ir visokeriopai remia. Fak
tai, kad Vida skai to paska i t a s 
Vilniaus Pedagoginiame insti-

nagaitės darbas platus: ji taria
si su Vilniaus miesto valdžia, su 
privačiomis Lietuvos kompani
jomis dėl finansinės paramos ir 
reklamų, su Lietuvos teatriniais 
vienetais, spauda ir pan. Vasa
rio mėn. Rūta Vanagaitė lankė
si Chicagoje pasitarti su Ber
nard Sahlins (festivalio konsul
tantu) ir ištirti, ar Chicagoje ras 
teatro vienetą, kurį galėtų pa
siūlyti direktoriams kaip JAV 
atstovaujančią grupę festiva
lyje. Numatyta , kad festivalio 
rengėjai pasikvies vienetus iš 
Švedijos. Italijos. Didž. Britani
jos. Vokietijos, Izraelio. Lenki
jos ar kitur — 10 vienetų iš viso. 
G a l u t i n i a i sp rend ima i bus 
atliekami iki 1992 m. Kalėdų. 
Žymieji d i r ek to r i a i Ingmar 
Bergman ir John Malkovich jau 
parodė susidomėjimą festivaliu 
ir gal jame dalyvaus su savo 
darbais, ar kaip garbės svečiai. 

Chicagoje susidarė rėmėjų 
grupė, kuri padeda lėšų telkime 
ir stengiasi sudominti užjūrio 
gyventojus šiuo svarbiu kultū
r in iu užsimojimu. Rūta Vana
gaitė teigia, kad Lietuvai reikia 
eiti į pasaulį pakelta galva, ne
laukiant kol reikalai pagerės. 
Je i festivalis pasiseks, galvoja
ma jį rengi kas antr i metai, o 
tarpiniais metais dalyvauti ap
sikeit imuose. Sakoma, kad ka i 
kur ie Lietuvoje laukia „mene
džerių" vadovavimo. Šiuo atve
ju, atrodo, kad festivalio rengė
jai, direktoriai ir rėmėjai visi 
dirba kar tu ir, direktorė-valdy 
toja sumania i planuoja, kad šis 
festivalis turė tų didelį pasreki-
m ą R a m u n ė Kubil iūtė 

tik jos paminėjimu, kvietė visus 
šia proga pakelti vyno taures. 

Pasistiprinus Aldonos Šoliū-
nienės gamintu maistu, Marija 
Krauchunienė supažindino su 
viešnia Rita Dapkute, Lietuvos 
Respublikos Parlamento Infor
macijos biuro direktore. Kalbė
toja iškėlė lietuvės moters gy
venimo pag r ind in iu s klau
simus, gyvenimo sąlygas, vyro 
ir moters santykius, išsimoks
linimą, darbo bei uždarbio paly
ginimus, ir t.t. Tarnaujančių 
moterų procentas Lietuvoje yra 
didesnis negu JAV. Yra daug 
dirbančių statyboje, dirbtuvėse, 
kelių statyboje, kur yra galimas 
aukštesnis uždarbis; mažiau 
dirbančių profesinėse katego
rijose. Skyrybos paliečia arti 
trečdalį šeimų, o tautiniai miš
rių šeimų tarpe siekia iki 109c. 
Jaučiamas moters pasitikėjimo 
savimi t rūkumas . Sovietinė 
atmosfera labai daug prie to pri
sidėjo. Temos, liečiančios in
tymius vyro ir moters santykius 
nėra viešai diskutuojamos, nėra 
radijo ir TV programų šiuo 
klausimu. Universitetuose yra 
daug moterų studenčių, ypač 
siekiančiu medicinos srities pro
fesijų. Rita Dapkutė susilaukė 
daug ivai r ių pak l aus imų , 
liečiančių moterims galimybę 
įsigyti nuosavybes, nekilnojamo 
turto įsigijimą, anglų kalbos 
studijas mokyklose (Lietuvoje 
yra gana aukšto lvgio), perėjimą 
į Lietuvos valiutą, trūkumą 
mandagumo bei savimi pasiti
kėjimo, bankų veiklą, ir t.t. Rita 
Dapkutė pabrėžė didelį rei
kalingumą finansiškai remti 
Lietuvos ambasadą Wa-
shingtone. D.C. Jai pateikti 
klausimai rodė susirinkusiųjų 
dėmesį ir rūpest į esančia 
padėtimi Lietuvoje ir norą 
toliau remti jos atsikūrimą. 

Edvvard Mankus. muziejaus 
video-audio skyriaus direkto
rius, pakvietė dalyvius stebėti 
prez. Vytauto Landsbergio 
viešnagės Chicagoje vaizdajuos
tę. Popietės paruošimu rūpinosi 
Leontina Dargienė. Birutė Zala
torienė ir Marija Krauchunienė. 

M. K. 

Visi pasaulio mažmožiai ir 
visas auksas neturi tiek vertės, 
kiek nuolankios širdies ramybė. 

Huenermann 

tute, Birutė Musneckienė bend-
vių Fondo, Amerikos Montesso- radarbiauja su Šiaul ių Pedago-
ri pašalpų fondo. Vydūno fondo giniu inst i tutu, dirba su Kva-

Intensyvų Montessori studijų darbą apvainikavus baigusioms pažymėjimų įteikimu ir išleis
tuvėmis. Nuotraukoje kursų absolventės iš Lietuvos ir kursą pravedusios auklėtojos. Iš k.: M. 
Kucinienė, D. Petrutytė, N. Cijūnėlienė, S. Vaišvilienė, G. Sadauskienė. II ei L — B. Musneckienė, 
D. Dirvonienė, A. Latkauskienė, L. Tamošiūnienė, V. Skorupskienė. Trūksta J. Juknevičienės 
ir D. Pikšrienės. Nuotr. S. Vaišvilienės 

ir Lietuvių Montessori draugi
jos. 

Lietuvoje darbas vyksta pilnu 
tempu. Trisdešimt aštuoniose 
vietovėse yra susidarę židiniai, 
k u r bandoma pers i tvarky t i 
Montessori principu. Įsisteigusi 
Lietuvos Montessori asociacija 
atgauna Pedagoginio muziejaus 

lifikacijų kėlimo ins t i tu to stu
dentais, ta i pa tv i r t ina . 

Tikime, kad Montessori at
spalvio mezginys , p r a d ė t a s 
1930 metais Lietuvoje, kantr ia i 
megztas tremtyje didelio būrio 
darbuotojų, grįžęs į Lietuvą ga 
lės būti gražiai, t va rk inga i iš
baigtas. 

Švenčiant Vasario 16-ją Chicagos Lietuvių Moterų klubo valdyba: koresp 
sekr Jeanne Volmer. protokolų sekretore Irna Norbutienr, ižd Emma 
Petraitienė. vicepirm Genovaitė Maluskienė ir pirm Judita Sidrienė. 



Ramiojo Vandenyno rajono skautų atstovai A. Sekas ir B. Viskantienė, iš 
jų administruojamo a.a. Onos Motekienės palikimo fondo įteikę stambią auką 
Los Angeles lietuvių jaunimo tautinio ansamblio veiklai paremti. Dešinėje 
— „Spindulio"" ansamblio vadovė Danguolė Varnienė. 

LIETUVIAI CAUFORNIJOJE 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. kovo mėn. 14 d salėje pradėjo Daiva Čekanaus
kaitė, pakviesdama sol. Antaną 
Polikaitį sugiedoti JAV himną. 
Invokaciją sukalbėjo parapijos 
klebonas kun. dr. Algirdas 
Olšauskas. Organizacijų vardu 
pasveikino ALTo pirm. inž. An
tanas Mažeika. Atsistojimu ir 
s u s i k a u p i m o m i n u t e buvo 
pagerbti visi žuvusieji už Lie
tuvos laisvę. Gėlyčių prisegimu 
buvo pagerbti vyčio Kryžiaus 
kavalierius savanoris-kūrėjas 
pulk. Jonas Andrašūnas ir sava
noris Mykolas Barauskas. Dėl 
nesveikatos minėjime nedalyva
vo savanoris kūrėjas aviacijos 
kapitonas Jurg is Tumavičius. 

Lietuvos generalinis konsulas 
Vytautas Čekanauskas trumpa
me sveikinimo žodyje iš diplo
m a t i n i o požiūr io apžvelgė 
a k t u a l i ų po l i t in ių įvykių 
plėtotę, komentavo šiuolai
kinius įvykius ir mūsų įnašą į 
naujai a tgau tą nepriklauso
mybę. 

Minė j imo da lyv ia i buvo 
supažindinti su kitų Pabaltijo 
valstybių konsulais, sveikinu
siais lietuvius Nepriklausomy
bės šventės proga. 

Los Angeles miesto valdžios 
atstovas savo kalboje kėlė lie
tuvių ryžtą ir kultūringumą. 
Šventės proga, Los Angeles 
miesto vardu, įteikė menišką 
plakėte. 

Buvo susipažinta ir su minė
jime dalyvavusiais kitų vals
tybių svečiais ir diplomatinio 
korpuso nariais . Nepamiršti ir 
svečiai iš Lietuvos, kurių šį 
kartą buvo didelis būrys. 

Buvo perska i ty t i Vasario 
16-tos šven tės proga gauti 
sve ik in ima i iš Californijos 
valstijos gube rna to r i aus ir 
miesto pareigūnų. 

Minėjime pagrindiniu kalbė
toju buvo Lietuvos ambasados 
W a s h i n g t o n e štabo narys 

LIETUVIŲ F O N D O V E I K L A 
P R I E P A C I F I K O 

Toli nuo Lietuvių fondo centro 
Chicagos, nemažas l ie tuvių tel
kinys prie Ramiojo vandenyno , 
gyvai domisi Lietuvių fondo 
veikla ir po t ruput į keičia savo 
veidą. Natūralu.nes gyvenimas 
keičiasi, keičiasi ir veikliųjų 
tautiečių eilės. Lietuvių fondo 
įgaliotinių eilėse buvo Edmun
das Arbas. poetas Be rna rdas 
Brazdžionis, A.Tumas . Jonas 
Činga ir kiti v i suomenin inka i . 
Dabar L. Fondo įgal iot inė yra 
jaunesnės kartos a ts tovė Viole
ta Gedgaudienė. 

Violeta Gedgaudienė gerai 
žinoma Los Angeles apylinkėje. 
Ji , įsigijusi psichologijos ma
gistrą, sukūrė l ietuvišką šeimą 
ir išaugino t r i s sus ip ra tus ius 
vaikus. Būdama laisvesnė, ji 
šiuo metu plačiau įsijungė į 
lietuvišką veiklą: pe rna i buvo 
išrinkta į Lietuvių Bendruo
menės tarybą, dėsto l ietuvių 
kalbą Šv. Kazimiero parapijos 
lituanistinėje mokykloje ir yra 
tos mokyklos vicedirektorė. pri
klauso ..Gražinos" vyresniųjų 
skaučių būreliui, dėsto anglų 
kalbą valstybinėje mokykloje. Ji 
sėkmingai dirba pas tangose i* 
l a i k y t i l i e t u v y b ę i š e iv i jo s 
jaunimo tarpe ir rūp inas i kul
t ū r i n i a i s r e i k a l a i s . Be to . 
Violeta Gedgaudienė praėjusią 
vasarą praleido Lietuvoje, kar
tu su A.P.P.L.E. Bendr i j a , 
instruktuodama Lietuvos moky
tojams anglu kalbos dės tymo 
metodiką. 

Lietuvių fondo į g a l i o t i n ė 
Violeta Gedgaudienė pastoviai 
kasmet suruošia s ė k m i n g u s 
Lietuvių fondo vajus, o vajų 
užbaigtuvės ba ig iamos įspū
dingais koncertais. Menin inka i 
iš Lietuvos re ta i kada užklysta 
į Los Angeles apyl inke . Rytų 
pakraštyje a r Chicagoje. išei
vijos sostinėje, ju koncer tu net 
negali suspėti l ankyt i . Nežiū
rint didelio nuotolio. L. Fondo 
įgaliotinės dėka. losangeliečiai 
balandžio 5 diena šv. Kazimie
ro parapijos salėje t u r ė s progos 
išgirsti Lietuvos Vals tybinės 
operos solistų — Irenos Milke
vičiūtės ir Vaclovo Daunoro ir 
pianisto Roberto Bekionio. ne
eilinių meninių jėgų. koncertą. 

Solistė I rena Mi lkev ič iū tė 
dainavo perna i p a v a s a r i ir 
klausytojų neapvylė. J ą jau ir 
girdėjusieji vėl bus sužavėt i 
solistės puikia balso technika ir 
dramatišku a t l ik imu. Solistas 
Vaclovas Daunoras , t a ip pat 
nėra svetimas losangeliečiams. 
Jo puiki l a ikysena scenoje, 
galingas balsas, pu ikus dainų 
interpretavimas paliečia klau
sytojų širdį, ojį pati suar t ina su 
publika Solisto V. Daunoro 
nuolatinis akompaniator ius Ro 
be r t a s Bekionis me i s t r i ška i 
palydės abiejų solistų da inas ir 
pats solo atliks porą kūrinių. Šis 
koncertas vėl s u k u r s t i l tą, 
jungianti mus su Tėvyne Lietu
va, o mūsų sielas melodingais 
garsais iš ten a tga iv ins . 

Entuziastingai Violetai Ged
gaudienei j paga lba a te ina 
grupė jos t a lk in inkų , kur iu 
tarpe nepailstamai d i rba Stasė 
ir Dzislovas Koronkevičiai iš 
Santa Monikos. Juodviejl | ta lka 

V. Gedgaudienė nuoširdžiai ver
tina. Los Angelės koncerto orga-
n i z a t o r i a i s t e n g i a s i , k a d 
ar tė jant is renginys pasisektų. 
Jei salės lieka neužpildytos, ta i 
k r in ta ir mūsų pačių kul tūr in is 
lygis. Lietuvių F^ndo pastango
mis y r a ruošiami tokie savų 
lietuvių menin inkų a t l iekami 
k u l t ū r i n i a i renginia i , kur ie 
p r a t u r t i n a užsienio lietuvių vi
suomenę savosios tautos meno 
tu r t a i s . 

Mar i j a R e m i e n ė 

I Š K I L M I N G A I P A M I N Ė T A 
V A S A R I O 16-JI 

Švęsdami Lietuvos Nepriklau
somybės šventę, losangeliečiai 
jau anks tyvą vasario 16-tos — 
sekmadienio rytą iškėlė vėlia
vas. 

Iški lmingos šv. Mišios Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje, 
patr iot inis pamokslas, puikus 
choras ir geri solistai šventiškai 
nute ikė visus pamaldų daly
vius. 

Šventės minėjimą parapijos Viktoras Nakas . 

Buvo perskaitytos ir visų 
da lyv ių plojimu pr i imtos 
rezoliucijas bus pasiųstos JAV 
prezidentui. Valstybės sekre
toriui, senatoriams, Californijos 
kongresmenams ir spaudai. 

Lituanistines mokyklos pra
nešimus atliko Danguolė Var
nienė ir Marija Sandanavičiūtė 
Newsom. Lietuvių fondo įgalio
t inė Californijoje Violeta Ged
gaudienė įteikė lituanistinės 
mokyklos veiklai remti 2000 
dol. čekį. 

Meninę minėjimo dalį atliko 
Šv. Kazimiero parapijos choras 
ir jaunimo ansamblis „Spin
dulys". Chorui dirigavo muz. 
V i k t o r a s Ralys, režisavo 
Algimantas Žemaitaitis. 

Minėjimą sklandžiai pravedė 
Daiva Čekanauskaitė ir Vytau
tas Šeštokas Minėjimą užsklen
dė Tautos fondo Los Angeles 
skyriaus pirm. Albinas Marke
vičius. Šventė buvo baigta vi
siems dalyviams sugiedojus Lie
tuvos himną. 

Vėliau Tautiniuose namuose 
vykusiuose pietuose buvo pasa
kyta kelios kalbos, o dalyviai 
suaukojo arti 4,000 dol. Lietu
vos Ambasadai Washingtone. 

Bendrai šių metų nepriklau
somybės šventės dalyviai Altui, 
L ie tuv ių Bendruomenei ir 
Tautos fondui suaukojo arti 
15,000 dol. Pažymėtina Tauti
nių namų, vadovaujamų Jono 
Petronio, dovana, padengiant 
didelę dalį šio pobūvio rengimo 
išlaidų. 

Reikia pažymėti, kad ALTo 
Los Angeles skyr. pirm. inž. An
tanui Mažeikai darniai dirbant 
kartu su Lietuvių Bendruomene 
ir Tautos fondu buvo pasiekti 
sėkmingi rezultatai. J ie visi 
įdėjo daug darbo ir pastangų or
ganizuodami ir pravesdami šį 
įspūdingą Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimą. 

Vytau tas Šeštokas 

IEŠKO DARBO 

INTERNATIONAL ^ 
v _ 

TRAVEL CONSULTANTS Z<\'lbciš' 
O r g a n i z u o j a m e g rup ines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
, ,ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
9 5 2 5 S o u t h 7 9 t h A v a n u e 
H l c k o r y H I I I , I l l ino is 6 0 4 5 7 
T e l e f o n a s ( 7 0 8 ) 4 3 0 - 7 2 7 2 

223 Kalvar i jų gatvė 
Vilnius. U e t u v a 
Telefonas 350-115 Ir 7 7 8 - 3 9 2 

C0NGRESSMAN 

RUSSO 
EMOCRAT/3rd DISTRICT 

MARTY RUSSO - ILGAMETIS LIETUVOS 
DRAUGAS! 

• M A R T Y RUSSO visada rėmė Lietuvos pastangas 
Nepriklausomyei atgauti. 
*MARY RUSSO aštuonerius metus buvo pagrindinis Lietuvos 
Laisvės Dienos proklamacijos iniciatorius. 
* MARTY RUSSO padėjo Lietuvai išrūpinti palankiausią 
prekybinį statusą. 
• M A R T Y RUSSO buvo vienas iš pirmujų Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo rėmėjų ir nuolat skatino JAV-bes, 
kad pripažintų Lietuvos Respubliką. 

BALSUOKITE UZ MARTY RUSSO! 

PUNCH 18 j 
RINKIMAI KOVO 17 D. 

ROBERT W. 

BERTUCCI 
CIRCUIT COURT JUDGE 
14th SUBCIRCUIT — B 

• Veteran Prosecutor with the Cook County State's Attorney's 
Office 

• Crimmal and Civil Litigation Expenence 
• Juns Doctor with High Honors, Chicago Kent College of Law 
• Elect a Oualified RESIDENT JUOGE 

VOTE DEMOCRATIC 
E& PUNCH 269 

MARCH 17, 1992 

Dvi Jaunos lietuvaites loško 
darbo prie vaikų arba senelių. 

Skambinti: 708-365-5627 

CLASSIFIED GUIDE 

VENCK BUILOERS & 
REMODEUNG, INC. 

(312) 264-8100 
INT . & EXT. R s m o d e l i n g 
Insurance Repairs 
Porches , Decks . S ld lng , 
A l u m . Tr im. 

STASYS SAKINIS 
Dažytoja* 

iš vidaus ir iš lauko; 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chicago 

Ta i . 312-927-9107 

Dengiami stogai, kalamas 
„siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

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

Kreiptis t Hermis Deckys 
Tai. 58S-6624 Nuo 8 ryto Iki «<v.v. 

Kalbėti lietuviškai 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 

737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ava. 
Chicago, IL 60638 

Tel. 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedaį 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Puiaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonde;: 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
. Vytautas Taras 

Ačiū. lietuviai, už malonų priėmimą ,,Mana" mokykloje Lietuvos Nepriklausomybės šventėje! 

Sponsored by Comnmttee to elect Bertucg Išsikirpkite ir atsineškite į balsavimo būstinę 

MARŪUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 708-638-2960 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimait is 

I rena Bl instrubiene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Ontuifc KMIECIK REALTORS 

a 7922 S. Puiaski Rd. 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

|ei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p ro fes iona l ia i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

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

PADAUNO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglį, 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę 
" Pensininkams 

nuolaida 
• Greitas ir sąžirvngas 

patarnavimas •Br W' alH 
Malonėkite kreiptis šiuo telefonu 

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

Ontuijt 
21 

LB mis 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

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

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

M I S C E L L A N E O U S 

R E A L E S T A T E 

fS —» 

^ ^ ^ « 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kadzia Ava., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantal kalba lietuviškai 
• Nuo<a:da pensininkams 

CzrAu% 21 
LR MIS '-

REALMART, INC. 
6602 S. Puiaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100, res. 312-778-3971 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wa«t 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Tunu Crucngos miesto leidimą Dirpu ir 
užmiesty Dirbu greitai. Garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR SALE 
By owner Garfield Ridga 3 bdrm. 
brick raised ranch completely up-
dated; full basement; 2 car garage. 

Call 312-585-2416 

Sav. parduoda 4 mieg., 3 vonių 
namą Lemonte. 2/3 akro sklypas. 
Didelis šeimos kamb. su židiniu ir 
baru, svečių kamb., rastinė, veran
da, balkonas ir 2 auto. garažas. 
$219,000. Tel. 708-257-6908 

FOR RENT 

Kauna medikų šalmą Išnuomoja at
skirą 2 kamb. butą. Sav. gali suteikti 
pilną medicininį aptarnavimą, 
aprūpinti telefax bei kompiuterio ryšiu 
bei padėti buitiniuose reikaluose: 
Kauno tai. 79-96-22 arba Oak 
Lawn, IL tai. 708-423-0658. 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
Cicero. Su šiluma. $300 mėnesiui. 

Tel. 708-985-1174 

Išnuomojamas šviesus, švarus bu
tas. Yra 3 kamb.; virtuvėje kabinetai, 
šaldytuvas, virykla ir oro vėsinimas. 
Skambinti iš ryto asmeniškai. 

Tai. 312-737-7202. 

HELP VVANTEO 

Ieškoma moteris gyvent kartu ir padėt 
vyr. amžiaus lietuvei lengvoj namų ruošoj: 
pagaminti maistą, skalbti Atskiras kam
barys ir vonia; maloni priemiesčio apylinkė. 
Turi šiek tiek kalbėti angliškai. Skambinti 
Joe arba Mike Vtfenckus nuo 8 v.r. Iki 
5 v. p.p.p- savaitės dienomis, te l . 
708-296-4443. 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių {Sta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės: 

Pranas G. Meilė, CPA 
2649 Wast 63 Straat 
Chicago, III. 60629 

Tol . : Raštinė (312) 778-5163 
Namų — (708) 636-5347 

Padedame parduoti jūsų automobilį 
Galime gaut naujus arba vartotus auto. pigiausia kaina. 
Siunčiame automobilius į Lietuvą. 
Kalbantiems lietuviškai — Andriaus nuolaida. 
Skambinti: 312-252-0580 kasdien 4:30 v. p.p.—7 v.v. 

šeštd., sakmd. 12—4:30 v. p.p 

<MAOT»DMIS 
2883 N. Milvvaukee 
Chicago, IL 60618 
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Hartfordo „Berželio" tautinių šokių grupės 20 metų sukaktuviniame koncerte vasario 8 d. buvo 
pristatyti šokėjai. Čia pristatomi Zina Dresliūtė ir Linas Banevičius, kurie šoka 19 metus 
„Berželyje". 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

DU V A S A R I O 16-TOSIOS 
M I N Ė J I M A I 

Mažutėje Putnamo lietuvių 
kolonijoje Vasario 16-toji — 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimas vykdytas 
du ka r tus . 

V i e n a s Vasar io 16-tosios 
minėjimas, suruoštas Marijos 
Nekalto Prasidėjimo vienuolyno 
seselių, vyko vasario 16 dieną. 
8 vai. ry to atlaikytos šv. Mišios 
vienuolyno koplyčioje. Mišioms 
einantį kun. V. Cukurą prie 
a l tor iaus palydėjo asmuo nešąs 
kryžių, ki tas — mišiolą ir 
keturios tautiniais rūbais ap
sirengusios moterys. Tos tauti
niais rūbais moterys palydėjo ir 
aukų nešėjus. Mišios atlaikytos 
padėkai už Lietuvos laisvę ir 
pr is imint i bei pasimelsti už 
žuvusius laisvės kovotojus. 

Pamoksle kun . V. Cukuras . 
pr iminė reikalą dėkoti Dievui 
už Lietuvos laisvę ir pagerbti už 
laisvę žuvusius. Reikia ir mums 
aukotis ir visokeriopai padėti tą 
laisvę išlaikyti , ypač keliant 
moralę ir tikėjimą visuose lie
tuviuose. 

Po pamaldų visi dalyviai, 
seselės ir svečiai bei vietos 
l ietuviai bendrai papusryčiavo 
ir pabendravo. Tiesa, pusryčius 
po sekmadienio pamaldų visada 
dalyviai valgo kartu, bet šio 
minėjimo dieną jie buvo lietuvių 
vienybės ženklas. 

Antrą kartą Vasario 16-tosios 
m i n ė j i m a s , su ruoš t a s LB 
a p y l i n k ė s vadovybės, vyko 
vasario 23 d. Dienos ryte buvo 
pamaldos vienuolyno koplyčioje. 
Kunigas Cukuras vėl iškilmin
gai palydėtas prie altori u», 
kaip ir pirmąjį kartą, bet j . w 
doje buvo t ik dvi tautiniais 
rūbais moterys. Mišių intencija 
buvo t a pati, kaip ir pirmame 
m i n ė j i m e , o ir pamoks la s 
panašus , tačiau iškelta, kad 
t u r i m e pala imintą j į Ju rg į 
Matu la i t i , kur is kentėjo už 
Lietuvą, tai verta prašyti jo 
pagalbos Lietuvai. 

Viešas dienos minėjimas vyko 
Matulaičio namuose 2 vai. p.p. 
Minėjimui vadovavo A. Lipčie-
nė, apylinkės pirm., pradžios 
m a l d ą sukalbėjo k u n . V. 
Cukuras . Maldoje prisiminti ir 
žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Pagrindinę kalbą pasakė pirmi
ninkės pristatytas Algimantas 
Gureckas , pensininkas , bet 
dabar esąs savanoris tarnyboje, 
padedąs Lietuvos respublikos 
atstovui prie Jungtinių tautų 
New Yorke Anicetui Simučiui 
ginti Lietuvos reikalus. 

Kondensuotoje i s tor in ia is 
įvykiais kalboje A. Gureckas 
p a t e i k ė Lietuvos vals tybės 
a tkūr imo eigą, kai kovo 11-tąją 
tas a tkūr imas buvo paskelbtas. 
Kai k a s iš tos kalbos: latviai, 
grasomi rusų daugėjimu Latvi
joje, pakėlė balsą pirmieji už 

Latvijos nepriklausomybę, bet 
nepriklausomybės nepaskelbė; 
latvių iššūkį perėmė estai, bet 
i r jie n e p r i k l a u s o m y b ė s 
nepaskelbė, tačiau Lietuvoje Są
jūdis gana greitai išryškino ne
pr ik lausomybės ir atsisky
r imo nuo Sovietų Sąjungos 
reikalavimą ir drąsiai paskelbė 
nepriklausomos Lietuvos atsta
tymą. Sovietai mėgino įvairiais 
būdais tą paskelbimą panaikin
t i , dėl ko pakartotinai žuvo 
nepriklausomybės gynėjų. Gy
nėjų žuvimas atkreipė pasaulio 
žmonių ir daugelio valstybių 
valdžių dėmesį iš iššaukė Lie
tuvos pripažinim'ą nepriklau
soma. Lietuva buvo tas veiks
nys, kur is sužlugdė Sovietų 
Sąjungą 

Mūsų pareiga padėti Lietuvai 
ir lietuviams, tiek moraliai, tiek 
darbais, tiek finansiniai, nes 
Lietuva dar pergyvena sunkias 
dienas, kurios tęsis dar ilgoką 
laiką. Laisvė nepaiso ir pergali 
visus sunkumus — prikelta Lie
tuva įstengs augti ir klestėti. 

Minėjimo dalyviai vienbalsiai 
pr iėmė rezoliuciją, a n g l ų 
kalba , p e r s k a i t y t ą sese lės 
Irenos, kurioje reikalaujama 
Amerikos valdžios a u k š t u s 
pareigūnus, Rusijos prezidento 
Jelcino padėti išlikti Lietuvai 
laisvai ir padėti kelti jos gerovę. 

Connecticuto valstijos lietuvių 
šeštadieninės mokyklos „Atgi
mimas" mokinių buvo taut inė 
programa. Mokyklai vadovauja 
Genovaitė Zdanienė (Stankai-
tytė), ji vadovavo ir šiai pro
gramai. Mokiniai, geriau mo
kinukai, deklamavo eilėraščių, 
pavieniai ir poromis, dainavo 
dainelių ir pašoko porą tautinių 
šokių. Programa buvo nesudė
tinga, bet vaikų pasirodymas, 
vadovės kruopščiai prižiūrimas, 
minėjiman susirinkusių buvo 
maloniai priimtas. Nuostabu, 
kad programos atlikėjų tarpe (ir 
mokyklą lankančių) buvo du ko
rėjiečių vaikučiai, matyti, kad 
lietuviai vaikučių tėvams daro 
didelį įspūdį. 

Nuotr. E. Balskaus 

Oficialiai programai užsibai
gus, minėjimo dalyviai dar 
p a b e n d r a v o ir p a s i v a i š i n o 
paruoštais užkandžiais ir kava. 
Minėjime dalyvavo svečių iš 
netolimų Putnamui l ietuvių 
kolonijų: New Londono, Hart
fordo, New Haveno ir ki tur . 
Keliolika moterų vietinių ir 
viešnių dėvėjo tau t in ius rūbus, 
pagarba ir padėka joms. Minė
jimo proga ir pravesto vajaus LB 
darbams paremti sur inkta 1550 
dol. suma (Pažymėtina suma 
mažai lietuvių kolonijai). 

P A S T A N G O S K E L T I 
T I K Ė J I M Ą I R M O R A L Ę 

L I E T U V O J E 

Kovo 4 d. Amerikon atvyko iš 
Lietuvos pasiųsti 7 asmenys, iš 
kiekvienos Lietuvos vyskupijos 
po vieną, tik Vilniaus vyskupi
jos du. Jie vieną mėnesį stebės 
Amerikoje gyvenančių lietuvių 
ir amerikiečių katechetinių ins
titucijų ir būrelių veikimą, 
tikybos dėstymo mokyklose ei
gą, domėsis adminis t ravimu ir 
ieškos pagalbos Lietuvoje krikš
čionybei skleisti i r žmonių 
moralei kelti, atl iekamus civilių 
žmonių ir jų būrelių a r institu
cijų. Tie asmenys yra : Litą 
Vitkuvienė iš Telšių vyskupijos, 
B i ru tė Zalauskai tė ir Aiva 
S tas iu lev ič iū tė — V i l n i a u s 
arkivysk., Rimantas Vagrys — 
Panevėžio vysk., B e r n a d e t a 
Mališkaitė — Kauno arkivyk., 
Stasys Povilaitis — Vilkaviškio 
vysk. ir Birutė Grizienė — 
Kaišiadorių vysk. 

J ų sustojimo bazė Amerikoje 
yra Marijos Nekalto prasidėjimo 
seselių vienuolynas Pu tname . 
Amerikoje gyveną Lietuviai 
p rašomi j iems v i soke r iopa i 
padėti . 

N A U J A V I E N U O L Y N O 
VADOVYBĖ 

Ką tik pasibaigusioje Marijos 
Neka to Prasidėj imo seselių 
vienuolyno Putname kapituloje 
i š r i n k t a Amer ikos žemyne 
gyvenančių vienuolių vadovybė. 
Vienuolijos vyresniąja išr inkta 

Miami, FL 
N E P R I K L A U S O M Y B I Ų 

Š V E N T Ė 

Vasario 23 d. įvyko Vasario 16 
d. ir Kovo 11 d. minėjimas 
M i a m i L i e t u v i ų - A m e r i k o s 
piliečių klube. Klubo pirmi
ninkė Elena Jonušienė gausiai 
sus i r inkus ius pasveikino ir 
a t i d a r i u s i šven t ę pakvie tė 
direktorių pirmininką Vytautą 
Dubauską, kur is tarė įžanginį 
žodį. Įneštos vėliavos ir sugie
doti JAV ir Lietuvos himnai. 
Pagerbti tylos minute žuvusieji 
už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę. Kun . dr. V. Andriuška 
sukalbėjo invokaciją. Po to buvo 
pristatytas garbės prezidiumas. 
V. Dubauskas perskaitė JAV 
prezidento laišką, parašytą 
lietuviams Nepriklausomybės 
šventės proga. 

J au t re t i metai iš eilės at
vyksta į mūsų šventę Floridos 
valstijos kongresmanė Ileana 
Ros-Lehtinen, atvyko su savo 
tėveliu Ros, buvusiu kongres
manų Kuboje. Iš devyniolikos 
Floridos valstijos kongresmanų 
ji aktyviausiai remia Lietuvą. 
K a l b ė d a m a I l eana Ros-
Lehtinen pabrėžė, kad JAV kuo 
greičiau te ik tų materialinę, 
ekonominę pagalbą ir ragintų 
kuo greičiau išvesti svetimą 
kariuomenę iš Lietuvos teri
torijos. Kongresmanei buvo 
įteiktos gėlės ir užrišta tautinė 
juosta. 

Klubo vicepirmininkė Alice 
Lopez perskaitė Floridos valsti
jos gubernatoriaus proklamaciją 
ir Dade County rajono komi-
sionierių proklamaciją. Šio ra
jono komisionieriai paskelbė va
sario 23 d. Lietuvos diena. 

Į d o m i a s ir j a u d i n a n č i a s 
kalbas pasakė Sergio Depaz, 
Miami „Kubanos Desparados" 
organizacijos direktorius ir iš 
Washingtono atvykęs šios or
ganizacijos užsienio reikalų 
direktorius George Antoniadis. 

Taip pat teko garbė turėti sve
čiuose ir išgirsti kalbą JAV 

seselė Igne Marijošiūtė. Bus ir 
kai kurie kiti pakeitimai ir pert
varkymas. Linkime seselei Ig-
nei Aukščiausiojo palaimos ir 
sėkmės jos atsakingame darbe. 

J u o z a s K r i a u č i ū n a s 

Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninką Vytautą Maciūną. 

Dr. Vytautas Majauskas iš Te-
questa, Floridos valstijos, savo 
išsamia ir nuotaikinga kalba, o 
taip pat įterpdamas poeziją 
nušvietė svarbiausius Lietuvos 
ateities klausimus. 

Užbaigus oficialiąją dalį buvo 
paskaityta poezija poeto Justino 
Marcinkevičiaus, skirta sausio 
13-tą dieną žuvusiems ir Vasa
rio 16-tai prisiminti. Meninę 
programą a t l iko „ B a n g a " 
choras, akompanuojant vadovei 
muzikei Danu te i Liaugmi-
nienei . Vadovei i š r e ik š t a 
padėka ir įteiktos gėlės. 

Sugiedojus „Lietuva brangi" 
visiems svečiams ir klubo 
nariams padėkota už daly
vavimą ir prisidėjimą prie šios 
šventės, o taip pat pakviesti 
vaišintis skaniais pietumis. 
Aukų surinkta 2,065 dol., pa
skirta Washingtono Lietuvos 
ambasadai. 
Kovo 1 d. Nepriklausomybės 

šventės iškilmingai su vėlia
vomis atšvęstos St. Francis 
bažnyčioje. Kun. dr. Vincas 
Andriuška atlaikė pamaldas ir 
pasakė jaudinantį pamokslą, 
skirtą Lietuvos laisvės iško
vojimui. Vargonuojant muzikui 
Algiui Š imku i sol is tas i š 
Chicagos John Krul pagiedojo 
giesmes. Kun. dr. V. Andriuška 
pasibaigus mišioms padėkojo 
muzikui Algiui Šimkui, solistui 
John K r u l , L i n u i V i t u i 
Ramūnui už paaukotas gėles ir 
visiems s u s i r i n k u s i e m s į 
Mišias. 

FLORIDOS AUKA 
LIETUVAI 

Miami Lietuvių-Amerikos pi
liečių klubas vėl ryžtasi surinkti 
, ,Auka L i e t u v a i " t reč ią 
konteinerį siuntą Floridos lietu
vių vardu. 

Prašoma visų nuoširdžiai, kas 
turi ar gali gauti naujų ar dėvė
tų gerų rūbų , ava lynės , 
lietuviškų ar angliškų knygų, 
medicinos priemonių, vaikams 
žaislų ir kt. naudingų daiktų, 
juos atvežti į Miami klubą. 

Balandžio 26 d. 3 vai. Miami 
liet. piliečių klube koncertuos 
pianistė Frances Covalesky-Ka
valiauskaitė iš New Jersey, 
buvusi Julijos Rajauskaitės 

PRANEŠAMA LF 
BIČIULIAMS 

P r a n e š a m a visų bičiulių ir 
suinteresuotųjų žiniai, kad šiais 
1992 meta i s rengiamos dvi po
ilsio ir studijų savai tės — sto
vyklos. 

Pirmoji įvyks Vilniuje ir Nido
je, Lietuvoje, gegužės mėnesio 
10-16 dienomis. Prasidės sekma
dienį Vilniuje, antradienį au
tobusu visi stovyklos dalyviai 
bus nugaben t i į Nidą. Baigian
tis savai te i , per Tolminkiemį 
autobusu gr įš ime į Vilnių. Re
gistracijos mokest is 25 dol. 
šeimai. Stovyklos ka ina apie 
10 dol. dienai kiekvienam asme-

m o k i n ė . K v i e č i a m e v i s u s 
pas ik lausyt i garsios pianistės 
koncerto. 

V. D. 

PASIŽYMĖKITE 
1992 m. gegužės 2 dieną! 

Savo dalyvavimu paremsite 
MERCY LIFT veiklą. 

)YSSEY 
MERCTLIFT DlNNER BENEFIT 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS RAPSYS 

VELYKINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, 
JEI JUOS PRISTATYSITE IKI KOVO 16 D. 

BALTIA EXPRESS VIENINTELĖ KOMPANIJA, LA IKU 
PRISTAČIUSI JŪSŲ KALĖDINES DOVANAS, TĄ PATĮ 
UŽTIKRINA IR JŪSŲ VELYKINIAMS SIUNTINIAMS 

TIK 90 ct./«v. v i r i 80 svarų 
TIK $1.00 sv. iki 80 sv. MINIMALI SIUNTIMO KAINA $25.00 

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOMI TIESIAI GAVĖJUI Į 
RANKAS. SIŲSKITE VISKĄ NAUJĄ IR NAUDOTĄ 

GERIAUSIO AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTOS — REIKALINGIAUSI 
PRODUKTAI LIETUVOJE SU PRISTATYMU | NAMUS - 40 sv. tik $85. 

MAISTAS KŪDIKIAMS — AMERIKIETIŠKO MAISTO KŪDIKIAMS 
SIUNTINIAI BŪTINI IR LABAI LAUKIAMI LIETUVOJE 

ORO CARGO SIUNTINIAI PER 10-20* DIENŲ 
ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 

BALTIA EXPRESS TEL. 1-SOO-SPARNAI AMBER GROUP 
3782 W. 79th ST. 1 -800-772-7824 5216 VVESLEY TERR 
CHICAGO, IL 60652 TOLI FREE ROSEMOHT, IL 60018 

1-312-284-6449 

Kokteiliai, iškilminga vakarienė, muzika ir 
ioklai 

Rezervaci jos: 
Rita Kisieliene 
(708 ) 441-8137 
(po k o v o 15-tos) 

UTHUANIAN 

$125 .00 asmeniui 
(stalai p o 8 asm.) 

MERCY LIFT 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 — 9:00 v. vakaro. 

Viaoa laidos ii WCEV stotie* 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
WUlow Springs, IL. 80480. 

Tel.: (708) 838-2511. Tel-FAX 0870 

niui už maistą ir nakvynę. Sto
vyklą ir jos programą rengia I 
Laisvę fondo lietuviškai kultū
rai remti Lietuvos filialas. 

Lietuvoje vykstančios stovyk
los registracijos reikalus tvarko 
ir smulkesnes informacijas tei
kia Vytautas Petrulis, 30115 
Brookview, Li vonia, Michigan 
48152. Telefonas 313-525-0294. 

Rugpjūčio 23 d. prasidės Ka
nados ir J A V Lietuvių fronto 
bičiulių studijų ir poilsio savaitė 
— stovykla Dainavoje. Dainavos 
stovyklos registracijos reikalus 
tvarko: Jonas Vasaris, 979 Pro-
ehl Drive, Barberton, Ohio 
44203. Telefonas 216-644-7411. 

Visus bičiulius ir kitus norin
čius dalyvauti stovyklose prašo
me kuo greičiau registruotis nu
rodytais adresais. 

L i e tuv ių F r o n t o Bičiulių 
t a r y b a 

Lie tuvoje g y v e n u s i a m 

A.tA. 
Med. dr. KĘSTUČIUI ZDANAVIČIUI 
s ta ig ia i mi rus , tėvą PETRĄ STANIŪNĄ, brolį RIMĄ 
ST ANTŪNĄ su še ima ir visus ar t imuosius nuoširdžiai 
už jauč iame. 

Mykolas ir Mečislovą Vaišvilai 
Sofija Bražionienė 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

46054)7 S o u t h Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

L 

^ ™ " ^ ^ | B ;am^ -

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

^r-.MĘ^^m i 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(3l2)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Ch icago je ir p r i emiesč iuose . 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i te pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

t » 



B DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. kovo mėn. 14 d. 

x Sol. Aldona Stempu-
žienė, dažna mūsų Lietuvių 
Operos menininkė, kuriai visos 
partijos lygios, jei tiktai tinka 
jos balsui, šių metų Verdi operos 
„Otelio" spektakliuose atliks 
Emilijos, Jago žmonos, partiją 
abiejuose spektakliuose. 

x Rašyt. Česlovas Grince-
vidius supažindins su nauja 
knyga „Jurgio Matulaičio užra
šai" kovo 27 d. 7:30 vai. vakare 
Jaunimo centro kavinėje. Vaka
ronę rengia ir visus kviečia 
dalyvauti Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų rėmėjai. 

x Alfred Erich Senn, isto
rijos profesorius Wisconsin uni
versitete ir „Lithuania Awaken-
ing" bei kitų knygų apie Lie
tuvą autorius, atvyko iš Madi-
son į Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centrą Chicagoje rinkti me
džiagos savo knygai apie 
Lietuvos ir Gorbačiovo santy
kius. 

x „ Jou rneys" , Šv. Kazi
miero seserų vienuolijos laik
raštis, šių metų žiemos numeris, 
išėjo iš spaudos. Šiame numery
je yra nemažai naudingų 
straipsnių, ypač geras straips
nis, pradedant 85-tuosius 
jubiliejinius metus nuo vienuoli
jos jsikūrimo. Laikraštį reda
guoja ses. M. Agnesine Dering, 
jai padeda Tammy Oswald. Ne 
tik seselėms, bet ir visiems 
rėmėjams bei seselių gyvenimu 
susirūpinusiems verta 
paskaityti. 

x „Draugo" ta lkininkių 
rengiamas koncertas bus ba
landžio 4 d., šeštadienį, 6:00 v.v. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Dainuos iš Toronto atvykęs 
„Volungės" choras, vado
vaujamas muz. Dalios Skrins-
kaitės-Viskontienės. Bilietus 
galima įsigyti Gifts Interna
tional-V aznelių krautuvėje, 
2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. (312) 471-1424. 

(sk) 

x Komp. A. Rekašiaus mu
zikinis paminklas Lietuvos au
koms VII simfonija „IN MEMO-
RIAM" kompaktinėje plokšte
lėje gaunama ELLA RECORDS 
5 Alder Ln Avon, CT 06001. 
Lietuvos Valstybės Filharmo
nijos įgrojimas. $15 US, $20 
Kan. su persiuntimu. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
H' ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Lietuvių Operos Verdi 4 

veiksmų „Otelio" operos spek
taklių, kurie įvyks balandžio 
26 ir gegužės 2 dienomis, bilie
tai gaunami Vaznelių Gifts 
International prekyboje, 2501 
W. 71st St., Chicago, IL 60629. 
Informacijos teikiamos jų 
telefonu 312-471-1424. Operą 
diriguoja Alvydas Vasaitis, reži
suoja Lietuvos valstybinės 
Operos režisierius Eligijus 
Domarkas; chormeisteriai yra 
Manigirdas Motekaitis, 
Ričardas Šokas. Dainuoja Lietu
vos Operos solistai Irena Milke
vičiūtė, Virgilijus Noreika, Ar
vydas Markauskas, Zenonas 
Žemaitis, ir mūsų išeivijoje 
Operos solistai Audronė Gaižiū-
nienė, Aldona Stempužienė, 
Jonas Vaznelis, Julius 
Savrimas. Vaclovas Momkus ir 
Bronius Mačiukevičius bei 
Lietuvių Operos choras su 12 
choristų talkininkų, kurie at
vyksta iš Lietuvos Operos ir 
konservatorijos 

0 

x Sol. Dana Stankaitytė, 
dainavusi Jaunimo centro su
ruoštame koncerte kartu su 
Dainava, savo honorarą paskyrė 
Jaunimo centro valdybai. 

x Smuikininkas Raimun
das Katil ius šį savaitgalį 
lankysis Clevelando mieste, kur 
drauge su pianistu Antanu 
Smetona atliks koncertą Cleve
lando Muzikos mokykloje. Kovo 
18 d. koncertuos St. Peters-
burge, Fl., o kovo 22 d. Chica
goje Jaunimo centre. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
penkios vyresniosios ir trys 
jaunosios moksleivės dalyvavo 
sausio 17-18 d. Tarptautniam 
vadovavimo instituto North-
western universiteto seminare. 
Jos visos buvo pakviestos ten 
dalyvauti. 

x Ramunė Dičius iš Glen-
dale, Cal., „Draugo" garbės 
prenumeratorė ir dosni rėmėja, 
rašo: „Siunčiu 200 dol. už mano 
1992 m. prenumeratą ir .Drau
gui' auką. Esu labai dėkinga už 
,Draugą' ir už L Regienės 
vedimą Sporto skyriaus. Mano 
sūnui Raimundui Dičiui 
laimėjusiam aukso medalius 
Lietuvos olimpiadoje ir Irenos 
Regienės malonaus pritarimo 
Reimondo laimėjimais, esu la
bai išdidi ir patenkinta. Ačiū ir 
už spaudą". Dėkojame už mielą 
laišką ir realią auką „Draugui". 

x Marija Vaitkus iš Bellevi-
lle, 111., nuoširdi „Draugo" 
rėmėja, apmokėdama sąskaitą, 
pridėjo ir 37 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Amer ican L i t h u a n i a n 
Club of Florida klubo ižd. M. 
Jurgutis, St. Petersburg, klubo 
vardu atsiuntė 50 dol. auką 
„Draugo" dienraščiui paremti. 
Nuoširdus ačiū. 

x Išeivijos Lietuvių Operos 
kultūrinę bei meninę veiklą, 
kuri dažnai reprezentuoja lietu
vius kitataučių tarpe, nuošir
džiai remia J o n a s Kan-
cevičius iš Worcesterio miesto. 
Jis šių metų „Otelio" operos pa
statymui, kaip ir kasmet, 
atsiuntė 500 dol. čekį. Taip pat 
šio grandiozinio renginio 
išlaidas sumažino Anelė ir 
Klemensas Žukauskai su 500 
dol. čekiu, dr. Birutė Ka-
sakaitienė įteikė 250 dol. čekį. 
Vanda ir dr. Zenonas Pe tka i 
250 dol., Dana ir Ju rg i s Ben-
dikai 200 dol., o Juozas Lekas 
150 dol. Operos valdyba taria 
jiems nuoširdų ačiū. 

(sk) 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vaitinė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sek . .-
dieniais nuo 8 vai. ryto. iJėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai 
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

Kristijono Donelaičio lituanistinių mokyklų aštuntos klases mokiniai Vasario 16 d. proga atliko 
montažą „Tėvynė Lietuva". Iš kairės: Zigmas Woodward, Rimas Putrius, Gintas Mikučiauskas, 
Daina Čarauskaitė, Linas Gierštikas ir Rimas Gecevičius. 

Nuotr. J . Tamulaič io 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VASARIO 

ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS 

Kristijono Donelaičio lituanis
tinės mokyklos Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas vyko 
McKay mokyklos auditorijoje 
vasario 15 d. 10 vai. ryto. Scena 
buvo papuošta Lietuvos Vyčiu ir 

x Siuntiniai į Lietuvą per 
ATLANTA I M P O R T EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą, len
gvesnių siuntinių 79 centai. 
Siuntinius galima atsiųsti UPS. 
Neilgai trunkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
čiams iš Lietuvos atskristi į 
Chicago: vienerius metus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te pratęsti vizas. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago IL 60629. Tel. 
(312)434-2121. 

(sk) 

x A l b i n a P a j a r s k a i t ė , 
Lietuvos Caritas generalinė 
sekretorė , lydima Cari tas 
Talkos būrelio Chicagoje pirmi
ninkės Julijos Šaulienės, lanky
damasi Seklyčioje kovo 11 d., 
dėkojo Caritas rėmėjams Chi
cagoje už nuolatinę dosnią pa
ramą Caritas darbų, globojant 
našlaičius ir senelius Lietuvoje. 

(sk) 

x Dr. V. Ka rob l i s , OH 
parėmė IX Tautinių Šokių 
Šventę 300 dolerių auka, o S. ir 
A. Didžiuliai, IL, V. ir A. Lai
tai, EL, R. ir K. Ražauskai, MI, 
M. ir V. Vygantai, TX atsiuntė 
po 250 dolerių. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. P i rmad, ir antrd. 
uždary ta . 

(sk) 

r. Baltic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Ligos d raud imas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

'sk) 

vėliava. Auditorijon įžygiavo 
mokiniai ir mokytojai, pasi
puošę tautniai? rūbais švęsti 
septyniasdešimt ketvirtąją 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį. 

Programai vadovavo aštunto
sios klasės mokinė Daina Ča
rauskai tė . Kaip paprastai 
programą pradėjome Amerikos 
ir Lietuvos himnais, kuriuos 
giedojo visi mokiniai, mokytojai 
ir svečiai. Programos pranešėja 

x Parduodami dveji tau
tiniai rūbai, 12 ir 10 dydžio. 
Kreiptis: 708-598-5651. 

(sk) 

x Rytoj, kovo 15 d. 3:00 
vai. p.p. įvyksta Lietuvos vals
tybinės operos solistų koncertas 
Jaunimo centre Bilietų bus 
galima įsigyti prie įėjimo. 
Kviečiami gausiai dalyvauti ir 
paremti išeivijos bei Lietuvos 
švietimą ir kultūrinę veiklą. 
Koncertą atl:ks solistai — Irena 
Milkevičiūtė ir Vaclovas 
Daunoras :r pianistas Ro
bertas Bekionis. Rengia L. 
Fondas. 

(sk) 

x Dėmesio Floridos gyven
tojams! Kviečiame keliauti į 
Lietuvą. Išvykstam birželio 4 d. 
sugrįžtam liepos 4 d. Pilna bilie
to kaina $1,165.00. Kreiptis į 
G.T. I n t e r n a t i o n a l (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Jau laikas tvarkyti mo
kesčius valdžiai (income tax)! 
Algis A. Luneckas, kaip ir 
visada per ilgą eilę metų, pasi
ruošęs jum? patarnauti šešta
dieniais savo įstaigoje, 2501 W. 
69 St., Chicago. Susitarimui 
prašau skambinti 312-7780800. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į n. nus ir užpildysiu 
formas. Algis A. Luneckas, 
Accountant. , , , 

(sk) 
x Padėkite vargstantiems 

Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai,' aliejus, kava, 
kakava. dru?ka, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svari deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hičkory Hills, 111. 

Daina Čarauskaitė pakvietė į 
sceną mokyklos direktorių Ju
lių Širką, kuris sveikino visus 
susirinkusius švęsti Lietuvos 
pilną nepriklausomybę. Direk
torius padėkojo visiems už 
maldas, lankymą jo ligos metu, 
dėkojo už linkėjimus ir sveiki
nimus. Direktorius Julius Širka 
dėkojo Dievui, kad jam leido vėl 
dalyvauti su visais ir būti savo 
kolegų-mokytojų tarpe. Kai jis 
užbaigė kalbėti visi atsistojimu 
ir plojimu parodė didelį 
džiaugsmą ir pagarbą direkto
riui. 

Tėvų komiteto pirmininkas 
Paulius padėkojo direktoriui 
Jul iui Širkai už jo greitą 
sugrįžimą ir palinkėjo jam daug 
sveikatos. 

Rimas Putrius, 8 kl. mokinys, 
skaitė Lietuvos Nepriklausomy
bės aktą. Zigmas Woodward, 8 
kl. mokinys, perskaitė savo 
parašytą referatą „Vasario Še
šioliktosios reikšmė". Po to 5 kl. 
ir 6 kl. mokiniai atliko vaidi
nimą „Man šiandien šventė"'. 
Vaidinimą paruošė mokytojos 
Alicija Brazaitienė ir Danutė 
Grigonienė. 

Maironio eilėraštį „Nepri
klausomybę atgavus" ir Vikto
ro Šimaičio eilėraštį „Džiaugs
mo giesmė" deklamavo 6 sky
riaus mokiniai, kuriuos paruošė 
mokytoja Bronė Prapuolenienė 

7 klasės mokiniai atliko 
Danutės Bindokienės vaizdelį 
„Netikėtas atradimas", paruošė 
mokytoja Regina Kučienė. 

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

(sk) 

x Ką daryti, kad velykinės 
dovanos nenueitų \ Lietuvą 
Kalėdoms? Siųskite jas per 
„BALTU EXPRESS" (Member 
of Amber Group), sako daugiau 
kaip 1000 laimingų „BAL-
TIOS" klijentų. Vienintelė kom
panija, laiku pristačiusi visus 
kalėdinius siuntinius, siūlo savo 
paslaugas velykinių dovanų pri
statymui į Lietuvą. Žiūrėkite 
reklamą „Draugo" viduje, arba 
skambinkite 1-800-SP ARNAI 
1-8O0-772-7624. 

(sk) 

Montažą „Tėvynė Lietuva" 
atliko 8 klasės mokiniai, jie 
deklamavo savo sukurtus eilė
raščius, kuriuose vaizdavo visą 
Lietuvos istoriją; nuo kuni
gaikščių Lietuvos, iki carų 
okupuotos Lietuvos, nuo nepri
klausomos Lietuvos iki 
komunizmo pavergtos ir naujai 
atgimusios Lietuvos. Aštun
tokus paruošė mokytoja 
Gražina Sturonienė. 

Toliau buvo tautinis šokis 
„Šeinis" šoko 3 sk. ir 4 sk. 
mokiniai, juos paruošė mokytoja 
Irena Smieliauskienė, akor
deonu palydėjo Dainius Brazai
tis. 

Lietuvių Fondo atstovė 
Ramoną Steponavičiūtė pa
sveikino visus, paminėjo, kad, 
rodos, neseniai ji buvo šios 
mokyklos mokinė. Fondo vardu 
Ramoną Steponavičiūtė įteikė 
čekį mokyklos paramai. 

JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė Regina Kučienė 
kalbėjo apie Vasario šešiolik
tosios reikšmę Lietuvai ir 
išeivijai. 

Minėjimas baigės 5 sk., b sk., 
5 kl., 6 kl., 8 kl. mokyklos choro 
atliktomis dainomis — „Kad 
gyventų Lietuva", „Kur dangus 
ugnim liepsnoja", „Raiba 
paukštelė", „Aš čia gyva" ir pa
baigoje — mokyklos himnas — 
„Su mokslu į rytojų". Chorui 
vadovauja Audrius ir Darius 
Polikaičiai. 

Zigmas Woodward 
8 klasės mokinys 

DAINAVOS ANSAMBLIO 
KONCERTAS 

Jaunimo centro valdybos 
pakviestas Dainavos ansamblis 
kovo 8 d. atliko turiningą kon
certą. Ansamblis dabar paau
gęs, turi 55 narius, ypač džiau
giasi įsijungusiomis jaunomis 
mergaitėmis, bereikia tik dar 
sustiprinti vyrų grupę 
Dainava dabar seniausias išei
vijos ansamblis, artėja prie 50 
m. sukakties. Turi dar vieną 
svajonę — nuvykti pakoncer
tuoti Lietuvoje, bet tuo tarpu šis 
projektas dar nėra susikrista
lizavęs. Ansamblis labai džiau
giasi, turėdamas jauną, gabų 
vadovą dirigentą Darių 
Polikaitį, kuriam talkina jo 
brolis chormeisteris Audrius 
Polikaitis. Visa Polikaičių 
šeima įsijungusi į ansamblį. 

Koncertas pasižymėjo šilta 
lietuviška nuotaika, atliekant 
tik lietuvių kūrinius. Buvo 
jaučiamas nuoširdus pasi
ruošimas, susidainavimas, 
įsijautimas. Buvo patrauklus, 
švelnus dainų atlikimas. 

Pradėta viso ansamblio dai
nomis: „Lituanica" (E. Gaile-
vičiaus), „Einu per žemę" (A. 
Bražinsko), J. Žilevičiaus har
monizuota liaudies daina „Oi 
kad išauštų". Publika karštai 
reiškia savo pasigėrėjimą, o 
buvo prisirinkusi pilna salė, net 
bilietų pritrūko. 

Atskirai pradžiugino moterų 
choras, sklandžiai padainuo
damas V. Jakubėno harmoni
zuotą liaudies dainą „Augino 
močiutė" ir „Klevų žydėjimas" 
(J. Juozapaičio). Jų choras su
domino ne vien melodingai 
švelniu atlikimu, bet ir lietu
viškų drabužių puošnumu. 

60457. Tel. '708) 430-8090. 
(sk) 

x Sol. Asta Krikščiūnaitė ir 
prof. sol. Aldona Vilčinskaitė 
dalyvaus ,,Lietuvos aidų" kon
certe ir atliks programą, 
balandžio 11 d., šeštadienį 7 v.v. 
Jaunimo cen' r0 didžiojoje salėje. 
Solistėms akompanuos A. 
Kisieliūtė. Pakvietimai gau
nami: „Patria" 2638 W. 71 
St. ir Talman Deli, 2624 W. 69 
St., tel. 312-434-9766. Visi kvie 
Čiami atsilankyti ir pasiklausyti 
dainų iš Lietuvos. Komitetas. 

(sk) 

Della Venckus, gyvenanti Šv. Šeimos viloje, vasario 4 d. atšventė savo 101 
gimtadienį. Ji džiaugiasi užsiėmimais su skaitymais, kuriuos surengia Šv. 
Kazimiero seserys Ji kalbasi su ses. Genovaite Kripaite ir maloniai mini 
Žemaitija 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 
— Rodney apylinkės LB 

v a l d y b a surengė Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties 
minėjimą. Pamokslą šv. Mišiose 
pasakė kun. K. Kaknevičius. 
Meninę dalį atliko Andrius ir 
Lukas Retapkevičiai, L. 
Mockienė, D.Kekienė ir J. Pa-
keturienė. Apylinkės pirmi
ninkas perskaitė pirm. Gabijos 
Petrauskienės atsišaukimą, kad 
Kanados lietuviai sustiprintų 
Lietuvos ekonomini gyvenimą. 

Su Dainava artimai bendrau
janti solistė Dana Stankaitytė, 
atspėdama publikos viltis, pa
dainavo tris liaudies dainas: 
„Oi, kas sodai" (harm. B. 
Budriūno), „Rūta žalioji" (harm. 
V. Klovos) ir „Kad aš našlai
tėlė" (harm. J. Gaidelio). Tebe-
pasilikdama aukštame lygyje, 
solistė D. Stankaitytė atliko 
šias dainas patraukliai. Pirmo
ji dalis užbaigta viso ansamblio 
dainomis: „Vėjužėlis" (A. Vana
gaičio), „Tykus buvo vakarėlis" 
liaudies (harm. J. Švedo) ir 
„Pasėjau dobilą" (harm. J. 
Gaidelio). 

Publikos maloniam nustebi
mui antroji dalis buvo pradėta 
jaunimo choro: liaudies daina 
„Dar nejok, dar sustok" (harm. ' 
R. Kliorienės) ir D. Polikaičio 
„Aš čia gyva".. Po A. Dvariono 
„Kupolinio" ir po liaudies dainų 
„Aš atsikėliau", „Jojau dieną", 
„Vaikščiojau" (harm. J. Žilevi
čiaus) pasirodė vyrų oktetas su 
tvirtai nuskambėjusiomis dai
nomis: „ Žygis į Vilnių" (K. Ba
naičio), „Ant kalno karklai" 
(harm. V. Juozapaičio). Toliau 
sol. D. Stankaitytė, lengvai 
pakildama ir į aukštas gaidas, 
perėjo į arijas iš J. Karnavičiaus 
„Gražinos" ir dar padainuo
dama „Žemė kryžių ir smūt-
kelių" (V. Jakubėno). 

Pabaigai ansamblis užtraukė 
„Kur giria žaliuoja" (J. Guda
vičiaus), „Neužmiršk" (P. Bei-
nario), „Laukų daina" (B. 
Januso) ir drauge su soliste 
„Mano protėvių žemė" (B. 
Budriūno). Publika, reikšdama 
savo pasigėrėjimą, net sustojusi 
gausiais aplodismentais dėkojo 
ansambliui, solistei, akompa-
niatoriui M. Motekaičiui, ypač 
dirigentui D. Polikaičiui. 

Šis Dainavos ansamblio kon
certas iš dalies buvo ir poezijos 
vakaras. Tarp dainų gražiu, 
raiškiu balsu Jūratė Jankaus
kaitė skaitė Danutės Bindo
kienės gerai parinktus posmus 
iš K. Bradūno, B. Brazdžionio, 
J. Degutytės, H. Nagio, F. Kir
šos poezijos, o ir dainų žodžiai 
buvo sukurti A. Slavicko, S. 
Gedos, B. Brazdžionio, J. 
Mikuckio, F. Kiršos, P. Karužos, 
D. Prapuolenytės. 

P«. oncerto programos pildy-
tojams, jų tarpe ir gitaristams, 

Sauliui Gyliui ir Virgiui Švabui 
padėkojo Jaunimo centro vado
vė S. Endrijonienė, pakvies-
dama visus vaišėms į kavinę. 
Padėka išreikšta ir gausiomis 
gėlių puokštėmis. 

Juoz. Pr. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 6062') 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šestad 9 v.r iki 1 vai d 

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

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