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Kad pagreitintų svetimos 
kariuomenės išvedimą... 

Penktad'erio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Balandžio x0 d. (Elta) 

— Lietuvos Respublikos kraš to 
apsaugos ministras Audr ius 
Butkevičius baigė savo vizitą po 
Vakarų Europą. Svarbiausias 
šios jo išvykos t iks las buvo 
sudaryti opiniją, kur i galėtų 
pagreitinti kar iuomenės išve
dimą iš Lietuvos, ir užmegzti 
santykius su Vakara is . A. But
kevičius dalyvavo Vakarų Euro
pos Unijos konferencijoje Ber
lyne, skirtoje Europos integra
cijos i r saugumo problemoms, 
NATO šalių 16 gynybos minis
t rų p a s i t a r i m e B r i u s e l y j e . 
V a t i k a n e K r a š t o a p s a u g o s 
ministrą priėmė popiežius Jonas 
Paulius II. 

Sus i t ik imai Z a r a s u o s e , 
Rokiškyje i r Radv i l i šky je 
Šiandien Vytautas Landsber

gis išvyko susitikti su Zarasų ir 
Rokiškio ra jonų a p y l i n k i ų 
deputatais , visuomeninių ir 
politinių judėjimų ats tovais , 
visuomene. Rytoj j is lankysis 
Radviliškyje, dalyvaus Radvi
liškio kultūros rūmuose įvyk
siančiame antrajame Lietuvos 
l a i svės kovotojų Sąjūdžio 
suvažiavime. Pirmasis toks su
važiavimas, kur iame dalyvavo 
visų didelių part izanų junginių 
atstovai, įvyko 1949 m. bunke
ryje, netoli Radviliškio. 

Lietuvoje P A R a m b a s a d o r ė 
I mūsų Respubliką atvyko 

Helsinkyje reziduojanti Pietų 
Afrikos Respublikos nepapras
toji i r įgaliotoji ambasadorė 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai Cor-
nelia Margare t t Swart . J i susi
tiko su Aukščiausiosios Tarybos 
užsienio r e ika lų komis i jos 
nar ia i s . Buvo ka lbama , a r 
nebūtų galima įsteigti Lietuvos 
ir PAR draugystės draugiją. Be
je, sukurti tokią draugiją esama 
tam t ikro pagrindo. 19 amžiaus 
pabaigoje į P i e tų Af r ikos 
Respubliką buvo išvykę apie 50 
tūkstančių Lietuvos piliečių, iš 
jų — daug žydų. Vėliau j ie 
dalyvavo kovose dėl ša l ies 
nepriklausomybės. Dabar jų 
atžalos PAR komerciniame ir 
kultūr iniame gyvenime užima 
vyraujančią vietą. Išeiviai labai 
domisi savo tėvų ir senelių gim
tosiomis vietomis, noriai lankosi 
Lietuvoje. Todėl draugijos įstei
gimas sutvirtintų draugiškus 

* kontaktus. Tam turė tų pasitar
nauti ir skrydžiai iš Cape Town 
į Vilnių, kuriuos ruošiamasi 
pradėti birželio mėnesį. 

Senųjų žemėlap ių ke l i onė 
Septynis senus žemėlapius, 

kuriuose pavaizduotos Europos 

Rinkimai Latvijoje 
R y g a . Balandžio 6 d. — Lat

vijos P a r l a m e n t e pagyvėjo 
diskusijos kada ir ka ip tu rė tų 
būti pravesti nauji r inkimai į 
n e p r i k l a u s o m o s La tv i jos 
parlamentą. Latvijos Fronto 
sąjūdis r e k o m e n d a v o t a i 
padaryti nevėliau kaip ki tų 
metų rudenį. Tačiau Valstybės 
ministras Jan i s Dinevics pa
reiškė, jog dar prieš r inkimus 
turi būti priimti keli nauji 
įstatymai, įskai tant įs ta tymus 
politinėms partijoms ir pilie
tybei. Tačiau labiau konservaty
viųjų sąjūdžių atstovai mano, 
jog tokie rinkimai turė tų įvykti 
tik po to, kai bus išvestos oku
pacinės buvusios Sovietų Są

j u n g o s pajėgos iš Latvijos. 

ir jos rytinės dalies valstybių 
teritorijos 16 amžiuje, į Ispani
jos Sevilijos miestą išsiuntė 
Vytauto Didžiojo karo muziejus. 

Šiame mieste rengiama didelė 
paroda Amer ikos a t r ad imo 
500-osioms metinėms paminėti. 
Baltijos valstybės joje tu rės 
specialų paviljoną. Kartogra
fijos d o k u m e n t u s p a r o d a i 
pateiks Lietuva — vienintelė iš 
trijų Baltijos šalių, t u r in t i 
ankstyvuosius viduramžius sie
kiančias valstybingumo tradi
cijas. 

P a m i n ė t a s r a šy to jo 
a t m i n i m a s 

Vi ln iu je , Rašy to jų k l u b e 
vykusiame vakare , paminėta 
lietuvių rašytojo, pedagogo An
t a n o G i e d r a i č i o - G i e d r i a u s 
gimimo šimtųjų metinių sukak
tis. Pris iminimais pasidalijo 
Vilniaus jurbarkiškių bendrijos 
prezidentas, akademikas Jonas 
Kubilius, k i t i vakaro dalyviai. 
Į tėvo j u b i l i e j u i s k i r t u s 
renginius iš Jungt in ių Ameri
kos Valstijų yra atvažiavusi 
dukra Grožvyda Giedraitytė. 

Susirinkusieji pagerbė žy
maus prieškario vaikų rašytojo, 
pasakų, apysakų, eilėraščių ir 
pjesių j a u n u o m e n e i kūrėjo, 
daugiau nei keturiasdešimties 
knygų autoriaus,atminimą. 

Antano Giedraičio-Giedriaus 
š imtajan gimtadieniui skir tas 
vakaras t a ip pat įvyko Kaune , 
Maironio lietuvių li teratūros 
muziejuje. Tautinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje atidaryta 
šiai sukakčiai skir ta paroda. 

Jelcinas įsakė Juodosios 
jūros laivynui priklausyti 

Rusijai 

Britanijos pasiuntinybėje Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui 
firmos „De La Rue" atstovas A. Murpby įteikė dovaną — prieškarinės Lietuvos banknotų 
plokšteles. Landsbergis padėkojo už išsaugotas plokštes kaip tikėjimo, jog Lietuva atgaus 
nepriklausomybe, simbolį. Ši firma „De La Rue" prieš karą spausdino nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos litų banknotus, o dabar ši firma spausdino ir lietuviškus pasus. 

Sunkus Rusijos reformų kelias 
M a s k v a . Balandžio 8 d . — 

Rusijos prezidentas Boris Jel
cinas griežtai a tmetė Ukrainos 
reikalavimą, kad Juodosios 
j ū r o s la ivynas p r i k l a u s y t ų 
Ukrainai ir įsakė, kad jis tu r i 
priklausyti Rusijos Federacijos 
jurisdikcijai. 

Jelcino dekretas buvo išleistas 
kaip atsakymas Ukrainos prezi
dentui Leonidui Kravčiukui, 
k u r i s paske lbė jog U k r a i n a 
teisėtai tu r i visą galią tvarkyt i 
savo k a r i n e s pajėgas savo 
teritorijoje, į ska i t an t la ivus 
Juodosios jūros laivyne, kurio 
pagrindinė bazė y ra Krymo 
uoste Sevastopolyje. 

Ginčas dėl to laivyno tęsiasi 
jau nuo to laiko, ka i buvusios 

Baltijos respublikų — Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrai 
posėdžiauja NATO vyriausiojoje įstaigoje Briuselyje. Dešinėje — Lietuvos 
Užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas. 

K i t o s ž in ios 
Lietuvių k a l b o s draugijos 

Panevėžio skyr iaus iniciatyva 
Panevėžyje, K r a n t o ga tvės 
skverelyje a n t Senvagės kranto 
b u s p a s t a t y t a s p a m i n k l a s 
žymiam kalbininkui profesoriui 
Juozui Balčikoniui. 

S i e k d a m a s p a r č i a u spręsti 
žvejybos organizavimą užsienio 
valstybių ekonominėse zonose, 
Vyriausybė įpareigojo Tarp
tautinių ekonominių santykių 
ir žemės ūkio minis ter i jas 
įsteigti Lietuvos žuvininkystės 
atstovybes Ispanijoje, Senegale, 
Maritanijoje, Argentinoje ir 
Kanadoje. 

L i e t u v o j e v i e š i n t y s tau
tiečiai jėzuitai iš JAV į Šiaulius 
atvežė brangią dovaną — vargo
n u s Šv. Ignaco J ė z u i t ų 
bažnyčiai. 

S u s i p a ž i n t i s u Lie tuvos 
R e s p u b l i k o s e k o n o m i n i a i s 
į s ta tymais , užmegzti abiem 
pusėms naudingus kontaktus 
šiandien į Vilnių a tvyks ta 
Vokietijos parlamento valstybės 
s e k r e t o r i a u s , e k o n o m i k o s 
ministro pavaduotojo Klauso 
Bekmano vadovaujama atsa
kingų Vokietijos pareigūnų ir 
stambių firmų atstovų grupė. 

sovietinės respublikos sufor
mavo Sandraugos nepriklauso
mas valstybes gruodžio mėnesį. 
Vėliau, ka i Ukra ina paskelbė 
k a r i a m s p r i imt i p r iesa iką , 
k u r i e pas i l i eka U k r a i n o j e , 
i šk i lo d a u g d idesn i n e s u 
s ipra t imai su Rusija, negu 
spaudos žmonės iš karto galėjo 
įžvelgti. Nebuvo tuoj iš Kijevo 
oficialios reakcijos į Jelcino 
paskelbtą dekretą, kuris buvo 
praneš tas Rusijos Kongreso 
sesijos metu deputatams mar
šalo Eugenijaus Šapošnikovo, 
vadovau janč io j u n g t i n ė m s 
Sandraugos pajėgoms. Jelcinas 
savo dekre tu įsako minė tą 
laivyną nedelsiant pervesti Ru
sijos j u r i sd ikc i j on , k u r i s 
p r i k l a u s o b e n d r a i k a r i n e i 
vadovybei. 

Su c a r o vė l i ava 
Jame pareiškiama, jog Rusija 

finansuos laivyno išlaikymą ir 
r a g i n a U k r a i n ą g a l u t i n a i 
susitarti dėl laivyno perleidimo. 
Šiame laivyne yra maždaug 300 
laivų ir tai yra mažiausias 
laivynas iš keturių laivynų, 
kuriuos turėjo Sovietų Sąjunga. 
Tačiau notoje, kur i t ikrai yra 
tautinio pobūdžio, dekretas taip 

pa t pasako, jog nuo dabar Juo
dosios jūros laivynas tu rės šv. 
Andriejaus vėliavą, o ta vėliava 
buvo naudojama Rusijos caro 
la ika is , kada Juodosios jūros 
la ivynas buvo laikomas caristi-
nio laivyno garbės simboliu. 

U k r a i n a užėmė tokią poziciją, 
jog re ikalauja sau teisių į lai
vyną, kur i s y r a Sevastopolyje, 
Krymo pusiasalyje ir kuris 1954 
me ta i s buvo priskirtas Ukrai
na i . Rusijai debatai to laivyno 
k l aus imu y ra .abai j au t rūs , 
p a s t e b ė j o R: •/.orio ž in ių 
agentūros korespondentas, nes 
K r y m a s turi specialią vietą 
Rusijos istorijoje. 

P r a n e š a m a , jog U k r a i n o s 
delegacija šią savai tę buvo 
nuvykus i kalbėtis su laivyno 
vadais , tačiau grįžo į Kijevą 
„tuščiomis rankomis". Pasak 
ukrainiečių parlamentarų, ad
mirolas Igor Kasatonov, vyriau
sias to laivyno viršininkas, at
s i s akė sutikt i su Ukra inos 
reikalavimu. Tos delegacijos 
ats tovai taip išsireiškė: „Juo
dosios jūros laivynas priklauso 
k e l i o m s r e s p u b l i k o m s — 
Ukra ina i , Rusijai, Gruzijai ir 
Moldovai. Ukraina nori pasiim
t i t i k savo dalį, kas jai pri
klauso", paskelbė Dior Derkach, 
minėtos komisijos narys. 

į spė j imas U k r a i n a i 
Washingtone Valstybės de

par tamento sekretorius James 
A. Baker III taip pat šią savaitę 
p a r a g i n o U k r a i n ą b e n d r a 
darb iau t i su Rusija mažinant 
branduolinių ginklų arsenalą; 
pr ieš ingu atveju — bus suma
žinta Amerikos parama. „Šie 
da lyka i mums yra labai svar
būs , turėdamas mintyje, teigė 
Ukra inos pažadą perduoti visas 
branduolines raketas Rusijai iki 
liepos 1 dienos ir pasiruošti 
suna ik in t i tolimųjų distancijų 
sprogstamąsias raketų dalis, 
k u r i o s sukrautos U k r a i n o s 
teritorijoje. Gi Ukrainos prez. 
K r a v č i u k a s pažadėjo savo 
k ra š tu i , kad iki šio šimtmečio 
galo Ukra ina bus „laisva nuo 
branduolinių ginklų". Rusija 
betgi turės tam tikrą atominių 
g inklų arsenalą. 

— Panamo. 1 

to r ius Manuel 
te i smo kal tu 
maždaug 120 
bausmė . Teisrr. 

— Rusi jos pr 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— L i e t u v o s R e s p u b l i k o s 
sąskaiton į Anglijos banką buvo 
pervestos 94 tūkst. 748,084 
uncijos aukso arba 8.5 milijonų 
svarų sterlingų, kurie liks tame 
banke, kol juo bus pradėta 
disponuoti. Lietuva Anglijai yra 
skolinga ketinis kartus daugiau 
negu Anglija Lietuvai. Bet 
Lietuva ir Anglija a ts isakė 
pretenzijų į buvusias skolas. 

— Dani jos Karalystei Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumas ambasadoriumi pa
skyrė Darių Čekuolį ir suteikė 
jam Lietuvos Respublikos ne
paprastojo ir įgaliotojo am
basadoriaus rangą. 

— Lie tuvos AT komitetas 
nutarė ištirti, ar tvirtinimai, 
kad buvusioji ministrė pir
mininkė Kazimiera Prunskienė 
žinodama bendradarbiavo su 
KGB į s t a i g a , tur i r i m t ą 
pagrindą. Prunskienė dabar yra 
deputatė. Praeityje j i buvo 
pasakiusi, kad ji yra turėjusi 
kontaktų su KGB agentūra. 

— Latvijos „Diena" praneša, 
jog susi tarimas dėl smulkių 
prekių pasikeitimo tarp Latvi
jos ir Rusijos prieš dvi savaites 
vis dar neveikia. Rusai savo 
susitar'mo nevykdo. 

— Balti jos jūros svarinimo 
programai sutiko padėti Europos 
Bendrija, pasirašydama Helsin
kyje susitarimą, kaip skelbia 
Vakarų žinių agentūros. Tokia 
Baltijos svarinimo programa 
kainuosianti maždaug 22.5 bili
jonus dolerių ir truksianti maž
daug 20 metų. Baltijos jūra 
buvo naudojama visokiom žalin
gom atmatom, verčiant jas į 
jūrą. 

buvęs dikta-
Noriega ras tas 
\r j am gresia 
metų kalėjimo 
as įvyks vėliau. 
- Boris Jelcinas 

sumažino įtampa dėl Juodosios 
jūros laivyno priklausomumo, 
sutikdamas pradėti pasitarimus 
laivyno jurisdik jos klausimais. 

John Mąjor. 
Bntaiujoe ministras pirmininkas, vėl 
šią savaite laimėjęs rinkimus. 

Maskva . Balandžio 9 d .— 
Rusijos prezidento ekonominė 
reformų programa susilaukė 
daug kri t ikos iš ka i kurių 
Kongreso Liaudies deputatų. 
Vienas iš delegatų palygino 
Jelcino vyriausybę t a m graikui, 
kur is ketvirtame amžiuje prieš 
Kristų sudegino šventyklą, kad 
jo vardas pasidarytų žinomas 
visiems. 

Rusijos deputa tas Michailas 
Čelnakovas, kur is kritikavo 
keturių mėnesių senumo ekono
minę programą, pasakė, jog 
„rusų ši vyriausybė įeis į istoriją 
kaip anas Herostratos, kuri pa
galiau sunaikino puikią garbin
go krašto ekonomiją". Tam jo 
sprendimui tepri tarė nedaug 
deputatų. Pr iekaiš ta i buvo dėl 
brangesnių kainų, didesnių 
valdžios mokesčių, padaugėju
sių nusikaltimų skaičiaus, išsi
plėtusios korupcijos ir nusi
kaltimų. J a m buvo prikišama, 
jog žemės ūkio programa daro
ma beveik tik todėl, kad gau
nama parama iš Vakarų, bet ne
žiūrima savo žmonių poreikių. 

Skausmingas r e fo rmų kel ias 
Vyriausybės palaikytojai ne

neigė, kad reformos kai kam yra 
skausmingas kelias, bet kad tai 
būtina, jei norima pasigydyti iš 
dabar t inės krizės. Pirmasis 
ministro pirmininko pavaduoto
j a s Jegoras Gaidaras, 36 metų 
ekonomistas , k u r i s y ra tų 
reformų aš is , s a v o kalboje 
priminė deputa tams, jog be 
reformų industrinės demokrati
nės šalys, veikiančios per Tarp
tautinį Finansų fondą, neduos 
galutinio leidimo išduoti 24 bili
jonų dolerių paramos. Tačiau 
seniesiems komunistams šis 
pinigų Fondas yra tarsi prakei
kimas, bet ne išgelbėjimas, sako 
Reuterio žinių korespondentas, 
sekąs įvykius Maskvoje. „Rusija 
nėra Peru a r Paragvajus", kal
bėjo deputatas Sergei Polozkov, 
kuris bandė įtikinti kitus, kad 
Rusijos problemas tegali iš
spręsti t ik patys rusai . 

Kova už inst i tuci ją 
Kongresas j au baigė t r i s 

karštų diskusijų dienas, tačiau 
be didesnių nusprendimų. Die
notvarkėje yra ir Konstitucijos 
aptarimas, tačiau t a s klausimas 
d a r nebuvo s v a r s t y t a s . 
Vyriausybė ir konservatyvioji 
opozicija tu r i m a ž d a u g po 
trečdalį visų Kongreso deputatų 
narių, o ki t i yra neapsisprendę. 

— Washingtone demonstravo 
maždaug pusė milijonų žmonių, 
pasisakydami už aborto teises. 

— Londone spauda rašo, jog 
Pietų Afrikos juodųjų veikėjai 
Nelson ir Winnie Mandelos yra 
atsiskyrę, nors Afrikos Tautinis 
kongresas atsisakė šią žinių ko
mentuoti. 

— Lietuvos prez. Vytautas 
Landsbergis, kaip skelbia AP 
žinios, sako, jog ryšiai su Rusija 
nėra blogi, tačiau j ie yra įtempti 
dėl ekonominio spaudimo iš Ru
sijos ir dėl buvimo buvusių 
sovietinių dalinių Lietuvoje. 

— Estijoje buvęs Industrijos 
ir Energetikos ministras Jaak 
Tamm buvo išrinktas Talino 
miesto meru. Jis y r a Koalicinės 
partijos vadas. 

— Latvijos vyriausybė šią 
savaitę nutarė padidinti atlygi
nimus nuo 670 rublių mėnesiui 
iki 1,000 rublių. 

Užsienio žurnalistams atrodo, 
kad e inama ir čia į nesibai
giančių kalbų sesijas, kaip kad 
būdavo ir Sovietų Sąjungos sesi
jose paskutiniu metu. „Izvesti-
jos" laikraščio reporteris parašė, 
jog Kongreso narių kalbų nie
kas nenori klausytis su didesniu 
dėmesiu, todėl susidaranti pa
dėtis: „Balandėli, nežinau, gal 
j au be manęs" . 

Tačiau abi šių deputatų sto
vyklos, atrodo, ruošiasi kovai. 
Jelcino patarėjai sako, jog bus 
p e r t v a r k o m a s J e l c ino 
kabinetas , ir tuo pačiu kursuo
ja naujos Konstitucijos lapai, 
kuriuose nurodoma stipri Rusi
jos prezidento pozicija. 

O ta rp Ukrainos ir Rusijos 
tebevyksta „kova" dėl Juo
dosios jūros laivyno, nes Rusija 
ir Ukra ina vis deklaruoja, kad 
visa t a i yra jos kontrolėje. 
Ukrainos Parlamento narys V. 
Čornovil, vienas jų sąjūdžio 
vadų, pare iškė , jog Jelcino 
įsakymas, kad laivynas pereina 
ru sų jur isdikci jon, yra t i k 
„Rusijos agresijos aktas" . 

Amb. A. Venskus su 
NATO vadais 

Briuse l i s . Balandžio 9 d . -
Lietuvos Respublikos Misija 
prie Europos Bendrijos pranešė 
jog balandžio 8 d. Briuselyje 
įvyko NATO kolokviumas „Vi
durio ir Rytų Europos tarptau
t inės ekonomikos santykiai ' , 
kur iame pasikeista nuomonė
mis apie ekonominių reformų 
eigą Vidurio ir Rytų Europos 
šalyse, galimas pasekmes jų 
vidaus ir užsienio politikoje. 
K o l o k v i u m ą pradėjo i r jo 
da lyv ius pasveikino NATO 
Gene ra l i n i s sekretor ius M. 
VVoerner. J is pažymėjo, kad 
Rytų i r Centrinės Europos 
valstybių gyventojai pergyvena 
sudėtingą laikotarpį, kai reikia 
t iek mąstysena tiek elgsena 
adaptuot i save laisvai r inkai . 
NATO Generalinis sekretorius 
pasakė, kad gegužės mėn. vyk
siančiame seminare bus dis
kutuojama gynybos pramonės 
pe ro rgan izav imo į civi l inę 
pramonę klausimais. 

Kolokviume dalyvavo Lietu
vos Respublikos nepaprastasis 
i r įgaliotasis ambasadorius, 
Misijos prie Europos Bendrijos 
vadovas Adolfas Venskus. 

Ba landž io 10 d. NATO 
b ū s t i n ė j e įvyks p i r m a s i s 
Šiaurės Atlanto Bendradar
biavimo Tarybos šalių Gynybos 
ministerijų štabų viršininkų 
pasi tarimas. 

K A L E N D O R I U S 

B a l a n d ž i o 11 d.: Leonas 
Didysis, Gema. Daugailė, Vy
kintas. 

Balandžio 12 d.: Verbų sek
m a d i e n i s . Damijonas, Jūra tė , 
Julius, Galmantas. 

Ba landž io 13 d.: Martynas I, 
Algaudė, Ida, Mindaugas. 

Ba landž io 14 d.: Just inas , 
Liudvina, Tiburcijus, Vaišvydė. 
Valerijonas, Visvaldas. 

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

Saulė teka 6:19, leidžiasi 7:25. 
Temperatūra šeštadienį 59 1., 

sekmadienį 551., pirmadienį 61 
1., antradienį 67 1. 
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ATEITININKŲ IDEOLOGINIS 
DEGLAS GRĮŽO I LIETUVA 

Tautybės i r katalikybės 
d a r n a 

Žvelgiame į anuos senus 
laikus, kai mūsų mokslus 
ėjusieji, dažniausia iš kaimo 
kilę šviesuoliai Rusijos uni
versitetuose, nihilizmo veikia
mi, ėmė radikalėti ir krypti į 
materialistinį socializmą, at
siribodami nuo liaudies, kuri 
laikėsi rel iginių tradicijų. 
Tokiose sąlygose atsirado grupė 
jaunuolių, kurie sugebėjo sude
rinti taut inius siekimus su 
religine praktika. Šitaip nu
siteikusių pradžioje nebuvo 
daug, jie buvo išsiblaškę po 
įvairias aukštąsias mokyklas, 
bet juos jungė dvasinis ryšys ir 
noras darbuotis savo tėvynėje. 

Liuveno (Belgijoje) univer
siteto s tudentų iniciatyva, 
davusi pradžią ateitininkiškojo 
sąjūdžio užuomazgai, persimetė 
į k i tas vietoves: Friburgą, 
Krokuvą, Maskvą. Moksleivijo
je tapo sužadintas kovingas 
jaunatviškas idealizmas, apė
męs I pasaulinio karo eigoje 
išsisklaidžiusį katalikišką lie
tuvių jaunimą. Voroneže, Tam-
bove, Kazanėje, Maskvoje ir 
kituose miestuose, kur buvo 
perkeltos Lietuvos mokyklos, 
ėmė reikštis ateitininkiškas ju
dėjimas, kurio požymiu buvo 
pabrėžiamas patriotizmas, vi
suomeniškumas, socialiniai pa
tarnavimai. Šie jaunuoliai nuo 
kitų išsiskyrė savo ideologiniu 
susipratimu, gilindamiesi į pa
saulėžiūrinius klausimus. Savo 
veiklos pagrindan jie dėjo tau
tybę ir katalikybę, šias vertybes 

darniai suderindami. 
Su dideliu entuziazmu, grįžę 

į Lietuvą, šie jaunuoliai, dar 
vykstant kovoms dėl nepri
klausomybės, stojo savanoriais, 
uždegdami ryžtu ir patriotizmu 
savo vienaamžius, sudarydami 
Lietuvos savanorių kariuo
menės branduolį. Kuriantis 
nepriklausomos Lietuvos švie
timo sistemai, gimnazijose ir 
vidurinėse mokyklose steigėsi ir 
ateit ininkų kuopos, kurių 
nariai dažniausiai pasiskirstę 
sekcijomis, lavinosi ir ruošėsi 
gyvenimui pagal savo pomė
gius. Įsisteigus Lietuvoje 
universitetui ir kitoms aukšto
sioms mokykloms, studentai 
ateitininkai kūrė korporacijas 
bei draugoves, įsivesdami atei
tininkų ideologijos ribose savas 
tradicijas. 

Pilnutinio gyveninio idealas 

Ateitininkų jubiliejiniai kong
resai sutraukdavo daug dalyvių. 
Šios organizacijos veikloje yra 
pasireiškę daug žymių asmenų; 
ypač ryškus vaidmuo prof. Sta
sio Šalkauskio, nuo kurio mir
ties pernai gruodžio 4 dieną 
suėjo 50 metų. Jis suformulavo 
ateitininkų principus, pareigas, 
nustatė uždavinius ir tikslus. 
Prof. St. Šalkauskis, kurdamas 
pilnutinio gyvenimo idealą, jos 
įkūnytojais pasirinko ateiti
ninkus, kurie savo siekiuose 
rėmėsi dviem pagrindinėmis 
idėjomis tautybe ir religija. 

Prieš 1930 - Vytauto Didžiojo 
metais įvykusį ateitininkų kon
gresą Federacijos vadas St. 

Daiva Kuzmickaitė, Lietuvos Atei t in inkų federacijos sekre torė ir Jadvyga 
Damušienė Dainavoje. 

Vyskupas Pau l iu s Bal takis ir čikagiškis Bronius Polikaitis sus i t ikę Dainavoje 
a p t a r i a d a b a r t i e s a te i t in inkų veiklą. 

JAS SUVAŽIAVIMAS DAINAVOJE 

Šalkauskis kreipėsi atsišauki
mu į ateitininkus, iškeldamas 
reikalą geriau įsisąmoninti 
ideologiją, pabrėždamas reikalą 
didesnio atsparumo; kova turin
ti reikštis realiais žygiais, ne 
vien projektais, kurie lieka 
neįvykdyti. St. Šalkauskis net 
ėmė abejoti, ar jo vadovaujami 
ateitininkai yra pakankamai 
susirūpinę pasaulėžiūros aiš
kinimu ir siekimų praktišku 
įgyvendinimu. 

Prisimintina, kad St. Šalkaus
kis savo kalbose ir raštuose 
labai svarbioje vietoje statė 
autokritikos reikšmę, nes, jis 
sakė, kad tik būdami geresni 
ateitininkai turime teisę kriti
kuoti kitus. Jis griežtai pasisa
kydavo prieš bet kokį fariziejiš
kumą. Siekė, kad ateitininkai 
būtų šviesūs pavyzdžiai lietuvių 
visuomenėje. 

Lietuvos laisvė — stebuklas 

Komunizmo tvanas, užliejęs 
mūsų tėvynę, paskandino krau
jo ir ašarų klanuose visą tautą. 
Kai kairiųjų grupių žmonės 
mėgino su bolševikais kolabo
ruoti, ateitininkai labiausiai 
nukentėjo. Ne tik jų žymūnai 
buvo areštuoti ir ištremti, bet ir 
daugelis eilinių narių. Nacių 
okupacija ateitininkams irgi 
buvo skaudi — daug jų žuvo 
koncentracijos lageriuose ar 
suluošinti iš jų išėjo karui 
pasibaigus. 

Pasitraukę iš Lietuvos į Vaka
rus ir apsigyvenę stovyklose, po 
karo ateitininkai tuojau 
atgaivino veiklą. Vykstant 
emigracijai, viskas buvo 
perkelta į Naująjį žemyną — 
Ameriką. Čia ateitininkai, 
stengdamiesi veikti pagal savo 
organizacijos nuostatus, siekė 
įsijungti į bendrą kovą su kitais 
dėl Lietuvos laisvės. Ir štai, 
įvyksta stebuklas — Lietuvos 
laisvė atstatoma. Šį faktą 
pripažįsta visas pasaulis, net ir 
buvęs okupantas. Išsaugoti 
ateitininkų širdyse idealai 
grįžta į Lietuvą, kurios žmonių 
prigimtis norėta iš pagrindų 
pakeisti, išauklėjant tipišką 
sovietinį žmogų. 

Uždaviniai laisvojoj tėvynėj 

1989 m. Lietuvoje įvykęs 
atkuriamasis Ateitininkų 
federacijos suvažiavimas rado 

reikalą atgaivinti jaunime 
naują susidomėjimą krikščio
nybe, jos principais, skelbiamo
mis doros ir moralės normomis 
ir jų atstatymu. Suvažiavimo 
dalyviai akcentavo, kad šie rei
kalai yra didžiausios svarbos 
uždaviniai pokomunistinėje Lie
tuvoje. Zmonės.išaugę komunis
tinėje sistemoje,tapo nejautrūs 
automatai, kuriuose dingo bet 
kokia pagarba sąžiningam dar
bui ir kitam žmogui. Dingo ir 
pačiame žmoguje pasitikėjimas 
savimi, nes antgamtinis pasau
lis buvo paneigtas. Visa tai rei
kia atstatyti krikščioniškos eti
kos ir ateitininkijos idealų 
šviesoje. 

Ateitininkų sąjūdis JAV davė 
Lietuvos ateitininkijai gerai 
pasiruošusį jos federacijos pirm. 
prof. dr. A. Žygą. Ateitininkų 
ideologinis deglas, apkeliavęs 
daug svetimų kraštų, vėl grįžo 
į Lietuvą. Tikime, kad išaugusi 
naujoji ateitininkų karta įveiks 
visas svetimųjų pasėtas negero
ves, ir Kristaus Evangelijos dva
sioje nuteiks Lietuvos žmonių 
protus bei širdis ir tuo nuskaid
rins Lietuvos veidą. 

Ig. Medžiukas 

ALRKF JAUNIMO 
STOVYKLOS „DAINAVA" 

1992 METU VASAROS 
SEZONO KALENDORIUS 

Birželio 21 d. - 28 d. - Lais 
va. 

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

Liepos 6 d. — 18 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 tikslesnės informacijos 
prašoma kreiptis į „Dainavos" 
registrator. Ritą Giedraitienę 
tel. 31347o-8456. 

RELIGINIS 
KONKURSAS 

Prelatas Juozas Prunskis ir 
šiais metais skiria premiją(s), 
sumoje 5,500 dol., 1. Krikš
čionybės idealus ugdančiam pro
jektui įvykdyti arba 2. Naujam 
religiniam veikalui išleisti išei
vijoje ar Lietuvoje. 

Norintieji KONKURSE daly
vauti turi: 

1. paruošti projektą, ugdantį 
Krikščionybės idealus (Toks 
projektas galėtų būti seminaras 
kateketams ar liturgistams, ar 
kursas jauniems vadovams, ar 
net stipendija religinių kursų 
studentui(ei), įsipareigojusiam 
vėliau dirbti lietuviškoje parapi
joje ar panašiai); arba 

2. įteikti savo parašytą ar 
išverstą relginį veikalą, skirtą 
vaikams, jaunimui ar suaugu
siems. 

Konkurso medžiagą reikia 
prieš 1992 m. rugsėjo 1 d. įteikti 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserims šiuo adresu: 
Sisters of the Immaculate 

Conception 
Religinis Konkursas 
600 Liberty Highway 
Putnam, CT 06260. 

Projektas ar veikalas 
pasirašomas slapyvardžiu ir 
įdedamas atskiras vokelis su 
tikrąja autoriaus pavarde, 
adresu ir telefonu. Premijų 
paskelbimas įvyks 1992 lap
kričio 1 d. 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fields. III. 
Tel. (708) 746-0033 

Valandos pagal susitarimą 

Kiekvieną vasarą Dainavoje 
stovyklos metu vyksta JAS 
suvažiavimas. Tai puiki proga 
kuopoms supažindinti stovyk
lautojus su savo kuopų metų 
veikla, su kuopų nariais ir 
panašiai. Kad suvažiavimas 
būtų iškilmingesnis, prašome 
kuopų vėliavas atsivežti į 
stovyklą, arba duoti asmeniui, 
kuris į stovyklą vyks. Vėliavas 
bus galima įteikti stovyklos 
sekretorei raštinėje. Taip pat 
prašome pasirūpinti, kad vėlia
vos būtų atsiimtos po suvažia 
vimo. Palengvintų pranešti 
metų veiklą, jeigu jau dabar 

paskirtumėte vieną kuopos 
narį, kuris stovyklaus ir su 
juo/ja paruoštumėte pranešimą. 
Pačiam vaikui būtų lengviau 
pasiruošus iš anksto. Jeigu iš 
jūsų kuopos niekas nedalyvaus, 
labai prašome atsiųsti vieno 
puslapio kuopos veiklos apra
šymą. Papasakokite kiek nai »ų. 
kas kuopą globoja, ką nuveikė
te per susirinkimus, kur išky
lavote, ir pan. 

Tikimės, kad suvažiavimas 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

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

Rez. (1-312) 776-7679 
Kab. (1-312) $82-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ UGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnia PI. 
OrtandPark. IL 

Tai. 706-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Caaa Ava., SU. B, tai. (708) 512-0064 
VVastmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Hely Croee, 2701 W 68 St., Oicagc 

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

Tel. (708) 423-0313, 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 
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UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71at 8t. 
312 486 6666 

4146 W. 63rd St. 
312-736-7709 

Chicago, IL 

DR. KENNETH J . YERKĖS 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbert. LaGrange. IL. 
T a i . (708) 362-4487 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W . 71 Street, Chicago 
T a i . (1-312) 434-6849 (veikia 24 vai.) 

antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v E Kab. (1-312) 735-4477; 
(708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir šeštd 9 v.r -12 v p.p. 

6132 S. Kedzle A v a . , Chicago 
{(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

tini 
dį! 

. it , .i* 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tel.{708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory HIII* 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FemRy Medical CNntc 
217 E. 127 St. — Lemont. IL S0439 
Priklauso PalOS Comrriunity Hospital ir 

S'lver C'OSS Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (704) 257 22*5 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-7875 
5760 Archer Ava. 

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

JONA8 V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydytojai ir chirurgai 

Kab. ta i . (1-312) 686-0348; 
Raz. (1-312) 779-8633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4285 W. 63rd 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 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kodzie Ava., 
Chlcago, III. 60652 

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.Dj 

CESAR J. HERRERA, M.D 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemorokJų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Ta i . (1 -312)586-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. 
Tel . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą. 

Namų (706) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago, III. 
T o l . (1-312)925-2670 

1185 Dundee A v a . , Elgln. III. 60120 
Tol . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robeits Rd. , Hlckory Hllls. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

Tai . kabineto Ir buto: (708)652-41 S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. , Cicero 

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

gydymo l 
Sherman ligonine. Ekjin, IL 

Tai. 

Būrelis Prez A Stulginskio kuopos nar ių . 

DR. DANA M. SAUKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . Cermak Rd. 
Westcheater , IL 6 0 1 5 3 

T o l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitar imą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDCN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
156 N. Mlchlgan Ave . , Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kean Ava. , Juetlce. IL 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 
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Kad gėlė išliktų, 

JAI REIKIA ŠAKNŲ 
Savo gimtadieniui gavau 

puikių rožių. Jos džiugino širdį 
ištisą savaitę, bet paskui nuliū
do ir nulenkė savo vystančią 
karūną. Pagalvojau tada, — taip 
yra ir su mūsų išeiviais, — kad 
jie nenuvystų, kad tęstų savo 
buvimą, jiems reikia šaknų. O 
kas galėtų būti mūsų šaknys, jei 
ne bendra praeitis, ryšys su savo 
tautiečiais, rūpesčiai ir meilė sa
vo tautai. Nelengva pamilti 
tokią sumaišytą pilietiją, kokią 
atrandame emigracijoje šiais 
laikais. Seniau bent daug lėčiau 
bėgo laikas, lėčiau keitėsi žemė
lapiai ir žmonių papročiai, jų 
jausminis pasaulis, jų pirmeny
bės savo pasirinkimuose. Dabar 
kasdiena atneša naujus vadus, 
jų potvarkius ir bendro pasaulio 
galvoseną. Žmogus pasijunti tik 
menka dulkė be jokios įtakos 
savo gyvenimo krypčiai ir 
ateičiai. Kiti nutaria už tave, 
kokia turi būti tavo filosofija, 
kad nesiskir tum nuo kitų 
kasdienių veidų. Išlieka tik dva
siniai milžinai, kurių nesu
naikina nei darbas fabrike, nei 
kasdienes niekšybes aprašanti 
spauda, nepatraukia lengva pri
sitaikymo duona. 

Belenktyniaujant ir besigi-
čijant, kuris pasaulio valdovas 
yra teisingesnis ir galingesnis, 
lengvai nustumiamas į antra
eilę vietą individas, greitai blo
gėjanti gamtos būklė, ne
numatyti oro sudėties pasikei
timai, mažėjanti žemės žaluma, 
užteršiami vandenys ir jūrų 
pakraščiai. Yra susidariusios 
grupės, kurios tuo sielojasi, bet 
jų politinė įtaka dar nėra labai 
įspūdinga. Ir taip slenkame 
žemyn, mažai reikalingi čia, o 
mažiau reikalingi ten, gim
tinėje. Todėl privalome per
svarstyti savas pirmenybes ir 
atsukti veidą į savo jaunimą 
išeivijoje. 

* * * 

Ilgą laiką Amerikoje buvo la
bai negatyviai žiūrima į priva
čias mokyklas. Nuo pat šių suli
pintų valstybių pradžios privati 
mokykla reiškė skirtingos 
religinės grupės uždarą gyve
nimo būdą, suburiant į tą pačią 
apylinkę vienodai galvojančius 
žmones ir sudaran t jiems 
sąlygas tęsti tą atsiribojimą nuo 
skirtingų galvosenų, kol jie 
nepažeidžia krašto konstitucijos 
ir vietos įstatymų. Šiais laikais 
be abejonės yra dar likę tokių 
grupių ir mokyklų, bet privačios 
mokyklos pobūdis visuomenėje 
jau yra seniai pasikeitęs. Atsi
radus televizijai ir susipažinus 
su platesniu pasauliu, pamažu 
buvo pastebėta, kad kituose 
"kraštuose kiek kitaip yra žiū
rima į jaunimo mokslinimą, o 
sulyginus tų kraštų ir šio krašto 
moksleivių išsilavinimo lygį, 
ėmė didėti susirūpinimas 
valdiškų mokyklų nepajėgumu 
lenktyniauti pasaulinėje areno
je. Jei pradžioje ir buvo kiek pa
šiepiamas japonų ir vokiečių 
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KLUSNUS IKI MIRČIAI 
darbštumas, tai jau dabar 
neatrodo juokinga. 

Todėl iškilo privačių mo
kyklų autoritetas, nebekrei
piant jau tokio didelio dė
mesio tų mokyklų religinei 
pakraipai. Jau garsiai keliamas 
klausimas, ar tikrai privačios 
mokyklos yra geresnės, ir kodėl 
taip yra. Dabar tokių tyrinėjimų 
pasekmės vėl kelia naujus klaus
tukus, kadangi privačių mo
kyklų skaičius yra padidėjęs ir, 
aišku, jų lygis ne visuomet yra 
vienodas. Skelbiama, kad dabar 
10% mokinių šiame krašte jau 
mokosi privačiose, bet nebūtinai 
religinei grupei priklausančiose 
mokyklose, o jų skaičius būtų 
net daug didesnis, jei tėvai būtų 
f inansiniai pajėgesni. Tų 
apklausinėjimų rezultate prezi
dentas Bushas net skelbia norįs 
įvesti visoms, taigi ir privačioms 
mokykloms valstybinius moks-
lapinigius, o Kalifornijoje tojau 
bus atsiklausta gyventojų atei
nančiuose rinkimuose. 

Kuo aiškinamos šio krašto 
valstybinių mokyklų nepajė
gumo priežastys? Aišku, pini
gais. Eilinis pilietis turi siųs
ti savo vaikus į savo gyvenamo
jo rajono mokyklą, gi klasių dy
dis yra milžiniškas, net apie 40 
mokinių. Oficialiai to nepri
pažįstama. Kadangi didmies
čiuose gyvenvietės dar yra labai 
susiskirsčiusios pagal ateivių 
kilmę ir tautybę, tai ir mokykla 
tampa nepatraukli kitaip galvo
jančioms šeimoms, ir jie renka
si privačias mokyklas. Krinta į 
akis ir tai, kad spaudoje lygi
nant tiek privačių, tiek valdiškų 
mokyklų mokinių pasiekimus, 
dėmesys visad kreipiamas tik į 
mokslo pažymius, ypač matema
tikos ir fizikos srityse. Niekad 
nėra viešai užklausiama apie 
kitų svarbių savybių ugdymą 
mokyklose: atsakingumo, mo
ralės, sąžinės, žmogaus vertės 
pajutimo. Visad viskas ma
tuojama tik skaičiukais ir pini
gėliais. Ne klasės dydis ar ten 
praleistų valandų skaičius turė
tų būti sekamas, bet didesnis 
dėmesio skyrimas ne sportams, 
kiek asmeniui ir jo pasaulio 
praplėtimui. Kūno sveikata 
daug nepadės, jeigu dvasia bus 
užgniaužta. 

Pagrįstai didžiuojamės savo 
lietuviškomis šeštadieninėmis 
mokyklomis. Aišku, jauni 
žmonės dažnai priešinasi šiai 
prievartai, bet vėliau ten susi
randa draugų tolimesniam 
gyvenimui, įpranta į lietuviškų 
renginių lankymą ir juose daly
vavimą. Bet gal daugiausia juos 
ten traukia mūsų tautiniai 
šokiai ir jų šventės. Bandykim 
išlaikyti šį dėmesį. Tokiu būdu 
šios draugystės dažnai nuveda 
prie apsilankymo Lietuvoje, 
kartais net ir prie altoriaus. 
Pamatę Lietuvą (iš ten grįžta 
naujai atgimę ir pasiryžę vi
sokiais būdais jai padėti. Tai
gi mūsų atveju privatinė 
mokykla yra būtinybė savo 
sąmonės išlaikymui. 

RKV 

Nors Kinijos liaudies respub
likoje disidentai yra teisiami ir 
baudžiami griežtomis bausmė
mis, žmogaus teisės panei
giamos, bet JAV administraci
ja politiniais išskaičiavimais 
linkusi jai suteikti didžiausio 
palankumo (MFN) dėsnį preky
boje. Prezidentas George Bush 
mato, kad Kinija gera valia 
sulaiko strateginių medžiagų 
pardavimą užsieniui. 

Svarstant šiuos reikalus, prieš 
akis iškyla 1989 m. kruvini 
įvykiai Tiananmen aikštėje, 
kada tautoje kilęs demokratinis 
judėjimas buvo sustabdytas 
šaudymu į beginklius žmones. 
Bet nusistatymas prieš ko
munistinę sistemą pasaulyje 
buvo jau tiek pribrendęs, kad po 
poros mėnesių įvyko taikinga 
revoliucija Rytų Vokietijoje, 
šiek tiek vėliau — Rytų Euro
poje ir pagaliau pačioje Sovietų 
Sąjungoje. 

Ar Kinijos komunistinei kli
kai, smurtu palaikančiai dikta
tūrinį režimą, tokia taktika 
išėjo į naudą, reikia labai abejo
ti. Rytų Europos žmonės buvo 
sukrėsti Pekino komunistinės 
valdžios brutalaus elgesio. Todėl 
pasiskubino užbėgti už akių ir 
nuversti komunistines vy
riausybes, kad sutrukdytų 
terorą savo šalyse. 

Demokratinis protestas 
Tiananmen aikštėje tai buvo 
pritarimas Hu Yoabang, vie
nam iš Kinijos vadų, kuris prieš 
savo mirtį siekė radikalių 
reformų bet buvo pašalintas kon
servatyviųjų jėgų. Jo refor
mos ligi šiol turi daug pritarėjų. 
Revoliucija, įvykusi Rytų 
Europoje, turi didelės įtakos ir 
Kinijos demokratiniam ju
dėjimui. Nors iš paviršiaus žiū
rint, atrodo, kad komunistai Ki
nijoj Įvirtai laiko valdžią, iš 
tikrųjų ta valdžia yra silpna ir 
jos pagrindai netvirti. 

Kodėl komunistų 
klika išsilaiko? 

Kyla klausimas, kodėl komu
nistinė klika ligi šiol nebuvo pa
šalinta. 40 metų jie brutaliai 
elgėsi su žmonėmis, juos gąs
dino ir sudarė įspūdį, kad ta 
jėga yra nepašalinama. Pir
miausia Kinijos žmonės turėjo 
išsilaisvinti iš klaidingo gal
vojimo, kad ta jėga nėra nepa
keičiama ir nenugalima. įvykiai 
Rytų Europoje geriausiai pa
rodė, kad komunistinė dikta
tūra gali būti pašalinta. Tai, kas 
įvyko Rytų Europoje ir Sovietų 
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Sąjungoje, labiausia gąsdina 
kinų komunistų vyriausybę. 

Dėl įvykių kitose šalyse Kini
jos žmonių galvojimas yra labai 
pasikeitęs. Dabar žmonės gat
vėje ar autobusuose jau drąsiai 
skundžiasi komunistinio režimo 
pasekmėmis, kurias jiems tenka 
patirti. Niekas jau netiki komu
nistų pažadais. 

Šiais laikais panašios žudy
nės, kokios įvyko Tiananmen 
aikštėje, manoma, būtų negali
mos. Jau ir prieš 1989 m. žu
dynes Kinijos generolai ir kiti 
aukšto rango kariškiai, kai 
jiems buvo duotas įsakymas 
žudyti savo žmones, delsė net 
keletą dienų, t ikėdamiesi , 
kad kas nors įvyks, kas nors 
pasipriešins, tada ir jie prisidė-
sią. Bet tas pasipriešinimas 
plačiau neišsipiėtė. Čia jau yra 
ženklas, kad kariuomenėje gal
vojimas keičiasi. Kareiviai yra 
iš tų pačių žmonių. Prieš 30 
metų buvo visai kitaip — parti
jos autoritetas buvo labai verti
namas. Karininkų kadro nusi
statymas dabar yra visai kitoks 
negu anksčiau. Jie yra išėję 
karo akademijas ir sudaro dalį 
intelektualų, kurie susipažinę 
su naujomis idėjomis. Reikia tik 
kibirkšties, kuri įžiebtų stiprų 
pasipriešinimą prieš senąjį 
režimą, atvedusį Kiniją prie 
akligatvio. 

Ekonomika aklavietėje 

Kinijos ekonominis išsivys
tymas šiuo metu yra labai pro
blematiškas. Valstybės žinioje 
esančios įmonės nėra suprivati-
namos, todėl jos neduoda pelno, 
nes produkcija yra žema. Priva
tūs biznieriai bijodami politinio 
nepastovumo, bijo rizikuoti 
ilgesniam terminui investicijas. 
Jie suinteresuoti mažesne rizika 
ir greitu pelnu. Todėl eko
nominis išsivystymas atsiduria 
aklavietėje. O šią padėtį iš
šaukia politinė sistema. Nėra 
įmanoma išlaikyti komunistinę 
sistemą ir išvystyti ekonomiką. 
Šis paradoksas yra charakte
ringas Kinijos ekonominių 
problemų reiškinys. 

Manoma, kad Kinijos komu
nistinis režimas, vykdydamas 
reformas, įvedęs kultūrinės re
voliucijos elementų. Tai yra la
bai įdomus fenomenas, ypa
tingai darąs įspūdžio svetim
šaliams. Iš tikrųjų tai yra dvi
prasmiškas reiškinys. Seni va
dai prisimena tuos laikus. 

kai buvo valdžioje. Kai jie nu
statydavo veiklos kryptį, visi 
juos sekė. Jie duodavo pavyzdį, 
ir visi jų klausė visai taip, kaip 
kultūrinės revoliucijos laiku. 
Bet žmonės šiuo metu yra 
pasikeitę. Ką valdžia siūlo, jie 
priima kritiškai. Bet šis fenome
nas turi kitą požiūrį. Žmonės 
dalyvauja demonstracijose su 
revolucinėmis dainomis, nešioja 
Mao tse-tungo portretą, pa
rodydami, kad, jam esant val
džioje, padėtis buvo daug 
geresnė kaip Dang Xiao Ping 
laiku, ir kainos nekilo taip 
smarkiai kaip dabar. 

Žinoma, jie nenorėtų grįžti į 
Mao Tsetungo laikų tironiją, 
nes kaip JAV Senato tyrinėjimo 
komiteto leidinys „The Human 
Cost of Communism in China, 
1971", skelbia, šio diktatoriaus 
20 metų laikotarpyje buvo su
naikinta 63 milijonai kiniečių. 
Čia yra tik taktika, kuria jie 
naudojasi. Tai ironija — už 
senųjų vadų girimą negali 
būti apkaltintas. 

Kinijos ateitis 
Jei komunistų režimas Kini

joj sugriūtų, kaip įvyko netikė-
tai Sovietų Sąjungoje — kas 
tada? 

Ekspertų nuomone, Kinijoje 
padėtis būtų blogesnė. Tibetas. 
Mongolija, Šiaurės Kinija nori 
būti nepriklausomos. Kyla 
jautrus klausimas, kas rūpintų
si energijos tiekimu, vandens ir 
transporto sistema, nes šie da
lykai yra centralizuoti. Taip 
pat reikia atkreipti dėmesį, kad 
yra regioniniai kariuomenės va
dai, kurie centrinės valdžios žlu
gimo atveju gali pasidalinti 
šalies teritoriją. Taip maždaug 
atrodo Kinijos ateitis, bet tai 
gali įvykti kaip pasekmė eko
nominio smukimo. 

Kinija yra prilyginama mie
gančiam milžinui. J i yra di
džiausia pasaulyje gyventojų 
skaičiumi valstybė, gausiai 
apdovanota gamtos turtais. Jos 
žemėse yra didžiuliai ištekliai 
akmens anglies, naftos versmės, 
geležies rūdos klodai, randama 
cinko, švino, vario, aukso, si
dabro ir kitų vertingų metalų 
bei mintralų. Deja, dėl komu
nistinės sistemos, sukausčiusios 
tautą, šie gamtos turtai dar 
nėra produktingai naudojami ir 
todėl dauguma žmonių pavers
ti skurdžiais. Tik valdančiosios 
komunistų klasės elitas gali 
naudotis privilegijomis ir gy ve-

Verbų arba Kančio sekma
dienį, kaip dabar vadina, prieš 
Velykas, prieš sa v o prisik ilima 
Jėzus parodo savo dk3 ;da 
mas į Jeruzalę, ir savo žmogiš 
kurną, mirdamas ant kryžiaus 
tarp dviejų nusikaltėlių Jėzus 
Kristus ant asilaičio joja į 
šventąjį miestą, oje mokiniai h 
jo pamokslų kiaušy -kia: 
„Palaimintas karalius, kurs 
ateina Viešpaties vardu! Ramy
bė danguje ir garbė aukštybėje! 
Kai kurie parisiejai iš minios 
jam iakė: Mokytojau, sudrausk 
savo mokytiniui. Jis jiems tarė: 
Sakau. jums. jei šitie tylės, 
akmenys šauks" (Lk. 19,38-40). 

Tai dieviškumo pasireiški
mas, stebuklų, kuiiuos jis žmo
nėms darė, prisiminimas. Pra
ėjus tik keletai dienų, tas pats 
Jėzus pasirodo visu savo žmogiš
kumu, visu silpnumu, bet ir 
klusnumu, kaip sako apaštalas 
šv. Paulius, iki mirčiai. Prieš 
mh damas kryžiaus mirtimi 
įvykdyti Tėvo valią ir parodyti 
aukščiausiąjį meilės laipsnį 
žmonėms, jis su savo mokiniais 
valgė Velykų avinėlį vakarie
nėj, kurioje įsteigė ii Švč. Sak
ramentą. Jis pasiliko su savo 
mokiniais ir tiki iki 
pasaulio pabaigos. 

Prieš vakarienę Jėzus tarė 
apaštalams: „Geiste geidžia i 
valgyti drauge su jumis šitą Ve
lykų vakarienę prieš kenti da
mas. Nes, sakau jums. nuo šio 
laiko aš nebevalgysiu jos, kolei 
bus įvykusi dangaus karalystė
je... Paėmęs taurę, jis dėkojo ir 
tarė: imkite ir dalinkitės tarp 
savęs... Paėmęs duonos, jis dė
kojo, laužė, davė jiems ir tarė: 
Tai yra mano kūnas, kuris už 
jus duodamas; tai darykite 
mano atminimui ' (Lk. 22. 
15-19). Nors Jėzus vėliau meldė
si Alyvų darželyje, nors ten nu
sivedė savo mokinius, kuriems 
leido užmigti, l paskutinė 
valia parodyta ne tik apašta
lams, bet ir visiems krikščio-

nimo patogumais. 
Ši komunistinė Kinijos klika 

visomis išgalėmis stengiasi 
išsilaikyti valdžioje ir nedarys 
jokių ekonominiu reformų, ku
ries galėtų pakenkti jų domina
vimui, nors jos būtų ir labai 
reikalingos ir naudingos tautai. 
Ateis laikas, galbūt greitai, kad 
kinų tauta, nusikračiusi ko
munistinės diktatūros. įžengs į 
demokratinį kelią, kuris atves 
salį į šviesesnę ateitį. 

nims, kurie seks jo pėdomis. 
Gal tie patys, kurie sekmadie

nį prieš Velykas šaukė palai
mintas, kurs ateina Viešpaties 
vardu, paskutinėmis dienomis 
prieš pačias Velykų šventes šau
kė: ant kryžiaus jį. O apaštalai, 
kaip kokie bailūs avinai, išlaks
tė į visus šonus, išskyrus šv. Jo
ną, gal jauniausią iš apaštalų. 
Ir tas jų Mokytojas, jų gyvojo 
Dievo Sūnus, kaip sakė šv. Pet
ras, buvo išduotas apaštalo, jį 
sekusio, jo pamokslų klausiusio 
ir stebuklus mačiusio. Nors jis 
paskui gailėjosi, bet nedarė tik
ros atgailos, nenorėjo susitaiky
ti su Tėvu ir atsiųstuoju Sūnu
mi. Ir Viešpats Jėzus mirė gė
dinga to laiko kryžiaus mirtimi, 
kad galėtų iš jo priešai pasišai
pyti ir džiaugtis pergale. Bet jų 
pergalė buvo trumpa, nes jis Ve
lykų rytą prisikėlė ir guodė savo 
mokinius. 

Pranašas Izaijas jau senais lai
kais prieš Kristaus atėjimą kal
bėjo: „Aš daviau savo kūną mu-
šantiems ir mano skruostus rau
nantiems; aš nenugręžiau savo 
veido nuo tų, kurie koliojo ir 
spjaudė į mane" (Iz.50,6). Ir 
apaštalas šv. Paulius, norėda
mas parodyti pagarbą savo Mo
kytojui, taria savo mokiniams: 
..Jis, esme būdamas Dievas, ne- . 
laikė pasisavinimu būti lygiam 
su Dievu; bet jis pats save sunai
kino, prisiimdamas tarno pavi
dalą, pasidaręs panašus į žmo
nes ir viršutine išvaizda rastas 
kaip žmogus. Jis pats save pasi
žemino, pasidaręs klusnus iki 
mirčiai, mirčiai gi kryžiaus. To
dėl Dievas ir išaukštino jį ir do
vanojo jam vardą viršesnį už vi
sus vardus, kad Jėzaus vardu 
priklauptų visoks kelias dangu
je, žemėje ir po žeme" (Pil.2. 
6-10). 

Tiek Jėzus paskutinėje vaka
rienėje su apaštalais, įkurda-
mas Švč. Sakramentą, pasilik
damas pats su kūnu ir krauju 
duonos ir vyno pavidaluose, tiek 
pranašas Izaijas, iš tolo kalbė
damas apie Išganytoją, tiek 
apaštalas šv. Paulius, primin
dama? jo didybę, jo klusnumą ir 
jo nusižeminimą, nori tik paro
dyti, kad Jėzuje Kristuje yra 
tikras Dievas ir Žmogus, tikras 
tas, kurio laukė išrinktoji tauta 
ir visa žmonija, norėdama turė
ti naujus nurodymus ir ištiesin
tus kelius į amžinybę — į Dievą 
ir dangaus karalystę su savo kū
rėju. 

P. A. 

v kažkoks žmogus, taip man paaiškino bendradarbiai. 
SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS T a s a i m a n o »vy™snysis draugas" į Mokesčių inspekciją 

jau negrįžo. Vokietmetyje girdėjau gandus, kad jis 
VYTAUTAS VOLERTAS perėjęs dirbti vokiečių Gestapui. 

Praėjo daug metų, užnugary tiesėsi ilgi keliai, 
15 nueiti ir net užmiršti. Kai 1964 m. mirė prof. Steponas 

Kairys, buvau JAV Lietuvių Bendruomenės 

Bet tai vien mano sudaryta hipotezė. Ji gali būti 
visiškai klaidinga. 

Rašyta ant „prašyminių" (legal) lapų. Kiekvieno 
lapo viršuje, dešinėje pusėje, atžymėta: Agentūra „Vai- prezidumo pirmininkas. To didelio lietuvio pagarbai 
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Dirigentei Daliai Viskontienei po „Draugo" koncerto įteikia J. Ivanauskienė 
gėles Marijos aukst. mokyklos salėje balandžio 4 d. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

ras". Agentūra „Vairas" pasakoja, kad Volertas esąs 
vokietis. Visi vokiečiai repatriavo, o jis čia liko 
šnipinėti. Aiškiai ir be kompromisų patvirtinta: liko 
šnipinėti. Nesu ir nebuvau vokietis ir niekam nešnipi-
nėjau. Tačiau Jurgelevičius turėjo ne vieną įrodymą 
— kai įstaigon ateidavo lietuviškai nemokąs pilietis, 
Volertas išplūsdavo tokį, jei klientas bandydavo rusiš
kai kalbėti; o pats jam siūlydavęs vokiškai susižinoti, 
nors Volertas rusiškai mokąs (melas!); Volertas kalbąs 
prieš rusus ir komunizmą, o blogiausia — platinąs anti-
sovietinę literatūrą. Štai iš Volerto gauti atsišaukimai. 

Kiek toje byloje buvo įjungta Jurgelevičiaus 
pranešimų ir mano jam duotų atsišaukimų, nesuskai
čiavau, bet spėju, gal 10 pranešimų, gal keturi atsi
šaukimai. Tačiau ten nieko daugiau neradau — nei 
tardymų protokolų, nei paimtų nuotraukų su laiškais, 
nei kokių pastabų. Nepažįstamas žmogus aiškino, kad 
čia viskas, ką jis turįs. Tų laiškų ir nuotraukų ieško
damas, turėčiau kreiptis į Saugumą. Bet ta įstaiga su 
savo rūsiu, su geležinėmis durimis ir spynomis taip 
buvo įgąsdinusi ir įsipykinusi, kad apie ją ir pagalvo
ti nenorėjau. Niekados nesikreipiau ir negavau nei 
laiškų, nei nuotraukų. Kas žino, gal ir dabar kur tūno 
tie mano niekeliai? 

Vyriausiam inspektoriui ir man pačiam stebintis 
ir neatsistebint A. Jurgelevičiaus veikla, nepažįs
tamasis atsisveikino ir išėjo. Kai grįžau save įstaigon, 

O kaip mano tasai draugas iš garsių orkestravimo 
laiku Alytaus gimnazijoje? Kaip Tadas Bloznelis, dar 
b- s eik vaikystėje paviliojęs amerikono žmoną (tiksliau 

iš Delran, NJ, nuvažiavau į jo šermenis New — amerikonr žmonos paviliotas), pasidavęs šunadvoka-
Baigėsi atsisveikinimo kalbos, baigėsi šermenų laikas, čio Šaltenio vilionėms, bet mane išvedęs iš Saugumo 

nelaisvės namu. kaip Mozė žydus išvedė iš Egipto? O 
reikia skaitytis su didele galimybe — gal ir iš mirties 
NKVD rankose... Ir šiandien jį laikau labai ištikimu 
draugu, naiviu komunistu, apie moralę mažai išmaniu
siu varguoliu. 

Antras- -saulinis karas. Lietuvon įbildėjęs 1941 
i. birželio 22 d., laikinai sutrikdė visą susižinojimą 

— telefoną, paštą, autobusus, traukinius. Bloznelį šis 
karas užtiko Lazdijuose, Kelis mėnesius apie jį nieko 

-dėjau, ko1 pagaliau rugsėjo pradžioje, jau sutemus, 
oas mane. Tuo laiku jau gyvenau Donelaičio 

4 . Tadas atrodė labai suvargęs ir sakėsi beislapstąs. 
Dra< J komunisto gyvenimas rusų okupacijos metu 
staiga virto bailia egzistencija, vokiečiui okupantui pra
keikus žydus u bolševikus. 

Kaip jis dabar! nrėjo pasielgti? Abu nesiorientavome. 
Tačiau sutarėme, kad geriausiai būsią, jei ir toliau jis 
vengsiąs viešu K», bent kol aprims pirmieji karo įsi-

) vokiečiai veržėsi Sovietijos gilumon, 
i''lomai galingi ir kasdien stipriau ir 

•v< V- evkus. Pagaliau spalio mėnesį ga
lio laiškelį jau iš Pravieniškių pri-

> stovyklos: suimtas ir izoliuotas iki 
.. . . 

gausi minia slinko link durų. Kažkokia jėga mane 
pasuko atsigręžti — gi už manęs žingsniavo Antanas 
Jurgelevičius! Iki šio vakaro nieko apie jį nebuvau gir
dėjęs, o New Yorko žmonės man papasakojo, kad jis 
dabar jau buvo Antanas Jurgėla ir sekretoriavo vie
nam Tautinės sąjungos skyriui New Yorke. Dė! to nu
sistebėjau kažkuriam tautininkui. Šis negalėjo tikėti 
— A. Jurgėla esąs geras sekretorius, jau kelintą kartą 
išrenkamas Į vaidybą. 

Vis dėlto — Antanas Jurgėla buvo Antanas Jurgele 
vičius, buvo Agentūra „Vairas". Tautinės sąjungos sky
rius prašė jį pasitraukti ir jis pakluso. Gal už trejų i 
sužinojau, kad šis nelaimingas žmogus mirė. 

Ir dabar negaliu suprasti, kaip gali žmones būti 
tokie veidmainiai, koks buvo A. Jurgelevičius. Esi 
šnipas — būk šnipas, bet nesiklijuok kaip erkė j drau 
gystę. Bemąstydamas susidariau hipotezę, jis dirbo 
Klaipėdos muitinėje (o gal tik melavo?), tad turijo bū'.; 

tautininkas, nes jo išsilavinimas nerodė, kad ' e i būtu 
pakliuvęs normaliu keliu. Be to, gal dirbo Lietuvos Sau 
gumui, nes Klaipėda buvo savotiškoje politinėje situ 
acijoje, todėl ten ir šnipelių turėjo būti daugiau. Eolše 
vikai jį išaiškino, o žmogus, kad išsipirktų, sutiko ' 
ti okupantui. Vokiečiams taip pat reikėjo padlaižį 
Matyt, palaikė jį porą mėnesiu kalėjime ir pa 

A. Jurgelevičiaus raštinėje jau nebuvo. Jį išsivedęs įjungdami savan niekšelių tinklan. (Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
APIE „KAREIVIO LAIŠKUS 

IR PLYTĄ..." 

P e n k t a s i s L ie tuv ių fondo 
ruoštas šio turo Lietuvos vals
tybinės operos solistų: soprano 
Irenos Milkevičiūtės, boso Vac
lovo Daunoro ir pianisto Rober
to Bekionio koncertas įvyko sek
madienį, kovo 29 d., Baltimorės 
Lietuvių namuose. Kai maž
daug prieš metus — 1991.IX. 14 
— toje pačioje salėje buvo su
ruoštas tos pačios I. Milkevičių 
t ės ir jos partnerių V. Noreikos 
bei pianistės G. Landsbergienės 
koncertas . Horizontuose pa
r a š i a u v ieno m a n o b ič iu -
lio-muzikos žinovo ta r tus žo
džius, kad „praeis dar daug 
laiko, kol kas nors panašaus 
Baltimorėje Įvyks". Tačiau ne
reikėjo laukt i nei metų, k a i to
je pačioje salėje vėl įvyko tokio 
pat lygio koncertas. Tik šį kartą 
tenorą V. Noreiką pakeitė bosas 
V. Daunoras, o akompanuotoją 
G. Račytę-Landsbergienę pia
nistas R. Bekionis. 

Ruošiant šį koncertą Baltimo
rėje ypač daug darbo ir širdies 
įdėjo Lietuvių fondo įgaliotinė 
šioms apylinkėms Dalia Re
inienė, į talką įjungusi n e tik 
savo vyrą dr. Edmundą, iš Flo
ridos specialiai atvykusius savo 
tėvus Aldoną ir Juozą Šulaičius. 
bet taip pa t ir Baltimorės-Wa-
shingtono apylinkėse gyve
nančius savo draugus. Tuo tar
pu menininkai iš Lietuvos 
turėjo progos aplankyti Lietu
vos ambasadą, jos pareigūnės 
Žibos Kelley dėka ambasadoje 
susipažinti su Oratorio choro 
draugijos direktoriumi ir Wa-
rhingtono simfoninio orkestro 
K mnedy centre svečiu diri
gentu bei Rostopovičiąus bičiu
liu Robertu Shaferiu. Jo pastan
gomis menininkams iš Lietuvos 
buvo aprodytas Kennedy cent
ras — sostines meno šventovė, 
o Shaferis asmeniškai dalyvavo 
solistų koncerte Bal t imorės 
Lietuvių namuose, kur po kon
certo savo nuomonę išreiškė 
vienu žodžiu — ..exellent". 
Gal imas da lykas , kad šios 
>H"upes dalyviams kitais meta is 
atsidarys kelias pasirodyti JAV 
sostinės meno šventovėje. Tuo 
tarpu koncerto išvakarėse Re
miu namuose Crofton mies
telyje. VVashingtono-Baltimo-
rės-Annapolio tr ikampyje, su
ruoštame susipažinime su meni
ninkais iš Lietuvos, šalia kitų 
svečių, dalyvavo ir JAV amba
sadorius D. Johnsonas su žmo
na. 

Apie patį koncertą, skirtingą 
nuo Chicagos tuo. kad čia abu 
solistai nebuvo šykštūs ir bisui 
padainavo po vieną kūr inį , 
t a č i a u čia nerašysiu, nes apie 

jau parašyta nemažai ko
respondencijų ir ..Draugo'' prie
de buvo muziko A. Tauragio 
koncertą aptariantis straipsnis. 
Kadangi ir Baltimorėje V. Dau-
-r.va> savo dali pradėdamas 
tarė . kad kompozitoriaus V. 
•Jurgučio vokalinio kūrinio „Ka
reivio laiškai" t r is dalis „skiriu 

991 metų sausio įvykiams 
•Iniuje". tai pasibaigus kon

certui jo ir paklausiau: 
- Ar t inka šių gastrol ių 

mpozitoriaus Jurgučio 
kūrinį „Kareivio laiškai'*, ku
ris, pasak kritiko A. Tauragio, 
skirtas sovietiniams kar iams , 
dedikuot i saus io į v y k i a m s 
Vilniuje? 

Solistas V. Daunoras a tsakė: 
Tinka, labai t inka. Todėl, kad 

1965 metais po pirmo atšil imo, 
kaip sakant , juos parašė mano 
-ispiruoti poetas ir kompozi-

ts. Aš turėjau minty vaiz
dus, kada traukėsi lietuviai per 
Vokietiją Drezdeno. Leipcigo 
b o m b a r d a v i m u s , b a i s i u s 
įvykius prie Elbės. Ar mes tada 
galvojom, kad mūsų t au ta kada 

s išliks, kad mes d a r susi-
:k.sim9 Vokalinio ciklo .Karei

vio laiškai' yra septynios dalys. 
Paskut inė dalis skamba taip: 
,Aš į namus negrįžau, aš , nors 
apaugęs žole, užverstas žemė
m i s , nebaig tą laišką jums 
rašau.. . ' Parašęs .Drauge' tą 
straipsnį nėra joks kri t ikas. Jis 
y r a muzikos istorikas, aukštes
n iam kurse buvo muzikos kon
servatorijoj kaip aš. Jį gerai 
pažįstu, kilimo nuo Šiaulių. Da
bar pasikeitęs pavardę. Daug ką 
apie jį galėčiau pasakyti (...) Tai
gi, ta daina skir ta ne tarybinio 
kar io pagerbimui. Mūsų noras 
buvo parodyti, kad ir ekstri-
maliose sąlygose atsidūręs žmo
gus siunčia tuos laiškus ir jie 
apipiešia visą padėtį. Taigi 
sakykite, ar neati t iko kūrinio 
dvasia? Kūrinio, kuris gimė 
sunkiose sąlygose? Tai kam aiš
k in t i tokius dalykus, kur ių ne
buvo, i Čia solistas paminėjo ir 
jo inspiruotą, komp. A. Bražins
ko sukurtą 7 dalių kūrinį J. Mar 
cinkevičiaus žodžiams „Homo 
Suni" . neoficialiai pavadintą 
..Mažosios Mišios" — H.) Mes 
gyvenom tokiu laikotarpiu ir tai 
y ra kūriniai, kuriuos šiandien 
verta klausytis, nes jie tebėra 
aktualūs , — labai nuoširdžiai, 
beveik užsidegęs pasakojo man 
į mikrofoną sol. V. Daunoras 
v a k a r i e n ė s m e t u , pastebė
damas, kad apie A. Tauragio re
cenziją buvo tik girdėjęs. 

Pasinaudodamas susidariusia 
draugiška atmosfera, solisto pa
klausiau: — Ar matot pasikei
timą lietuvių išeivijoje nuo 1979 
m. gruodžio mėnesio, kada jos 
atstovai Jūsų koncerto Jaunimo 
centre. Chicagoje metu, pro 
langą įmetė plytą, kuri dabar 
saugojama Washingtone? 

V. Daunoras atsakė: — Aš 
visą laiką neskyriau lietuvių į 
dvi dalis: emigracijoje ir na
muose gyvenančių. Man atrodė, 
kad Lietuva yra viena ir jos 
vaikai, kur jie bebūtų, privalo 
būt i Lietuvos vaikai . Kaip 
v i sada ir v i su r , y r a gerų 
lietuvių ir blogų. Kad tą plytą 
įmetė, tai dar klausimas, ar lie
tuviai ta ip padarė. Aš linkęs 
tikėti, kad ne lietuviai įmetė (...) 
Kaip Lietuvoje mes pasikeitėm, 
ta ip ir emigracijoje lietuviai 
pasikeitė. Vienas t ikslas bu
vo: iškovoti Lietuvos nepri
klausomybę. Tai įvyko. Ir todėl 
dabar esame ne JŪS ir MES, 
bet esame MES. Tuomi ir pasi
keitėm, kad mūsų t ikslas jau 
įvyko. Dabar l ieka atsiraitoti 
rankoves ir dirbi. 

Kažkam priminus, kad Chica
gos koncerte solistui V. Dauno
rui 1979 m. akompanavo pianis
t a s R. Bekionis, tad jo čia pat ir 
paprašiau papasakoti, ką jis 
pris imena apie tą plytą? 

— Plyta tai buvo vienas iš di
džiausių įspūdžių mano gyve
nime. Negali sakyti , kad tai 
buvo labai malonu. Tuo metu 
buvo a t l iekamas Šuberto ro
mansas ,Ziema". Ir tyliausioj 
vietoj staiga atrodė, kad kažkas 
šovė. Buvo toks t renksmas. Tai. 
man atrodo, nepakenkė kon 
certui. Turiu pasakyti , kad mes 
gavom tiek aplodismentų už tą 
dainą, kad joks žymiausias kon 
certas negalėjo gauti. Ta plyta 
dar labiau suvienijo publiką ir 
koncertas praėjo tiesiog fantas
t i š k a i . P a s i p i k t i n i m a s tuo 
veiksmu kažkaip visus suvie
nijo. — pasakojo pianistas R. Be
kionis taip taikliai , lyg, rodos, 
tik vakar toji plyta buvo mesta. 

Po to solistas V. Daunoras ir 
pianistas R. Bekionis papasako
jo savo įspūdžius apie apsi
lankymą Lietuvos ambasadoje 
ir Kennedy centre, o solistė I. 
Milkevičiūte — prisiminimus 
apie Chicagos Lietuvių opera, 
kurie, jos žodžiais, „yra patys di
džiausi..." Apie tai kito šeštadie
nio Horizontuose. 

Tuo tarpu Balt imorės Lietu
vių namai koncerto metu ir po 
jo buvo policijos stipriai saugo-

LB „Spindulio" ansamblio šokėjos. Iš k. — N. Gedgaudaitė, T Giedraitytė, 
A. Giedraitytė ir D. Navickaitė. Nuo:r. T. Žuko 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
LOS ANGELES LB 
LIETUVAI REMTI 

KOMITETO VEIKLA 

Lietuvai Remti komitetas 
savo kovo mėn. posėdyje su 
dideliu dėmesiu i šk lausė 
rašytoją, Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos deputatą Kazį 
Sają, viešėjusi mūsų mieste. 
Rašytojas plačiai nušv ie tė 
sudėtingą Lietuvos ekonomikos 
būklę, pabrėždamas, kad dabar, 
kaip niekada, yra reikalinga 
išeivijos pagalba. Toji pagalba 
Lietuvos ūkiui galėtų būti su 
t a m t i k r a r iz ika p radė ta s 
verslas a r biznis, materialiai 
paremtas bendras projektas ar
ba pagalba, teikiant savo žinias 
ir patyrimą Lietuvos žmonėms. 
Užsienio lietuvių suaukoti ir 
sudaryti fondai iki šiol neati
daromi, nors Lietuva jau nepri
klausoma. Rašytojo akimis, išei
vijos planai atrodą per smulkūs. 

Komiteto nar iai , padėkoję 
rašytojui už aktual ią infor
maciją, sprendė klausimus, kuo 
padėti Lietuvai ir jos žmonėms. 
Nutarta lėšų telkimui surengti 
balių-gegužinę gegužės 24 d., 
sekmadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. S k a n i u s 
lietuviškus pietus paprašyta 
gaminti prityrusi šeimininkė 
Antanina Uldukienė. Los Ange
les visuomenė žinoma savo dos
numu. Komitetas tikisi ir šį 
kartą visuomenės pagalbos. 
Dalis su t e lk tų lėšų bus 
skiriamos mūsų mieste besi-
treniruojantiems Lietuvos spor
tininkams, besiruošiantiems šią 
vasarą dalyvauti Barcelonoje 
vyksiančioje pasaulinėje olim
piadoje. Taip pat bus skiriama 
ir švietimo reikalams. 

Reg ina G a s p a r o n i e n ė 

AT D E P U T A T A S K. S A J A 
L I T U A N I S T I N Ė J E 

M O K Y K L O J E 

Los Angeles Šv. Kazimiero li
tuanistinė šeštad. mokykla, ku
rioje mokosi arti 120 įvairaus 
amžiaus mokinių, stengiasi iš
mokyti juos lietuvių kalbos, su
pažindinti su Lietuvos kultūra, 
literatūra, aplinka ir istorija, 
ruošiant juos susipratusiais 
in te l igen ta i s , j a u č i a n č i a i s 
Lietuvos gyvenimo pulsą. Todėl 
atsilankę iš Tėvynės žymesnieji 
žmonės — kultūrininkai, dvasi
ninkai, rašytojai, politikai — 
kviečiami s u s i t i k t i su 
vyresniųjų klasių mokiniais, 
kad jaunimas praktiškai išgirs-

mi. Viena priežastis tai, kad tą 
dieną visuomenės apžiūrėjimui 
buvo atidarytas netoli Lietuvių 
namų esantis naujas Baltimorės 
Orioles beisbolo komandos sta
dionas. Antra — gal ir dėl to, 
kad daugelį baltimoriškių tebė
ra smarkiai sukrėtęs neseniai 
žmogžudžio įvykdytas lietuvio 
inžinieriaus Vitolio Pi l iaus 
nužudymas. Reikia tikėtis, kad 
Baltimorės miesto policija ir 
ateityje ypač didesnių renginių 
metu budės Lietuvių namuose 
ir aplink juos. Dargi tikimasi, 
kad kaimynystėje atidarytas 
naujas beisbolo stadionas atneš 
žymiai didesnes pajamas ir 
Lietuvių namams. 

tų iš apsilankiusiu apie savo 
protėvių šalį, su ja palaikytų ry
šius ir kaip galėdami padėtų 
Lietuvos žmonėms. 

Atvykęs į Californiją Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos deputatas 
rašytojas Kazys Saja ir jo žmona 
kovo 7 d. apsilankė lituanis
t inėje mokyklo je . Čia j i s , 
pakėlus vėliavas kieme, kalbėjo 
į mokinius, mokytojus ir tė
velius. Vėliau, pakviestas, jis 
užėjo į vyresniųjų ir lietuviškai 
besimokančių suaugusių kla
ses. Deputatas informavo apie 
Lietuvos gyvenimą, atsakinėjo 
į keliamus klausimus. Mokiniai 
domėjosi, kas vyksta protėvių 
krašte, jam išsilaisvinus po 50 
metų komunistinės priespau
dos, persi tvarkant demokra
tiniais pagrindais. 

Ig. M. 

„ S P I N D U L I O " BLYNŲ 
BALIUS 

Los Angeles LB „Spindulio" 
ansamblio t radic in is Blynų 
balius įvyko šeštadienį, vasario 
29 d., Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Šis, j au 3©-tas Blynų 
balius paminėjo ^Spindulio' ' 
steigėjos ir vadovės a.a. Onos 
R a z u t i e n ė s 5 m. m i r t i e s 
sukaktį. A.a. Velionės duktė 
Danguolė Varnienė uoliai tęsia 
savo mamos pradėtą darbą, an-
samblin pr i t raukdama vis nau
jus šokėjus. 

Danguolė Varnienė, vakarą 
p r a d ė d a m a pasve ik ino at
vykusius, supažindino publiką 
su svečiais iš Lietuvos — Nijole 
Sadūnaite, Lietuvos olimpinės 
r inkt inės spor t in inkėmis ir 
mokytoja, kuriuos šokėjai apdo
vanojo gėlėmis. Programą vesti 
buvo pakviesti pranešėjai, Au
r ius J a r a š ū n a ? * i r G a i l ė 
Radvenytė. 

Šis vakaras skyrėsi nuo ki tų 
„Spindulio" Blynų balių pro
gramos formatu. Anksty ves 
niuose, p i r m a būdavo vai
dinimas, po jo — tautiniai šokiai 
ir dainavimas. Šiame renginyje 
tautiniai šokiai ir dainos buvo 
įjungti į vaidinimą. 

„Spindulio" choras programą 
pradėjo liaudies daina, „Tykus 
vakars". Pr ie choro prisijungė 
jauniausi „Spinduliukai" dai
nuojant „Vai ko nusižvengei". 

Amando Ragausko mokiniai 
— jo dukra Amanda, Audra 
Griciūtė ir Vilija Gulbinaitė 
kanklėmis paskambino liaudies 
dainas. 

„Spindul io" choras a t l iko 
l i aud ies da ina ,,Oi n ė r a 
niekur.. ." O visi kar tu pa
dainavo „Mūsų vėliava" su 
pakeistais žodžiais, geriau tin
kančiais dabarčiai : „Val io , 
valio, tėvynė jau laisva!" 

Sekė šokių, dainų ir eilių 
mon taža s .,Metų l a i k a i " , 
kuriame buvo deklamuojami 
poeto Bernardo Brazdžionio eilė
raščiai. Giedrės Gudauskienės 
muzika, Prano Lemberto žo
džiai . Montažas pras idė jo 
Žiema, kurią vaidino Audra 
Griciūtė. Senį Laiką vaidino 
Marius Anelauskas. Žiemai 
šoko Vėdarą. Pavasariui Aušrai 
Venckutei atėjus, girdėjome 
„Linksmumas eina per girias", 
matėme paukštelių vestuves. 
J aun imas pavasarį smagiai 

p a š o k o l andy t i n į . Vasa ros 
Austės Kuolai tės la iku gir
dėjome „Ridikėlis ir petruška", 
ma tėme daržovių gegužinę. Va
sara i j aun imas pašoko kubilą. 
Pagal iau atėjo Ruduo — Lina 
Wallace, kuriai j aun imas pa
šoko rugučius ir malūną, o 
vaikai šoko „Grybs, grybs" ir 
„Nor iu miego". Choras pa
dainavo „Pabaigtuvių pėdas" 
k u r dalis choristų turėjo progą 
parodyti savo t a l en tus pūsti 
vamzde l ius (kazoos). „Spin
dul io" j aun imas pašoko suba
tė lę , p r i t a iky tą vasa r io 29 
dienos minčiai. Papras ta i suba
tėlę p i rma šoka merginos, o iš 
tų šokančių bern iukai pasi
r e n k a poras. Šį vakarą ber
n iuka i šoko pirmi, o poras 
r inkosi mergaitės. 

Po montažų, prasidėjo „Užga
v ė n i ų " p a s i l i n k s m i n i m a s . 
Amandas Ragauskas pravedė 
kaukių ir „Bobos" pristatymus. 
Nuoširdi padėka priklauso daili
n inke i Danguolei Kuolienei 
l aba i g raž ia i p a g a m i n u s i a i 
meniškas kaukes . 

J a u n i m a s , grįžęs iš Pasaulio 
L ie tuv ių J a u n i m o kongreso 
Pietų Amerikoje pašoko „Xuxa" 
(Šuša) šokį. 

„Suk suk rate l į" ir klumpa
kojį šoko visi. Programa baigėsi 
šokėjų v a r t a i s per kur iuos 
šokėjai įnešė bulvinius blynus, 
tuos skanumynus. . . 

Baigus vakarienę, Amandas 

Ragauskas pravedė liaudies žai
dimus. Šokiams grojo Jono Aro 
o r k e s t r a s . P r i e o rkes t ro 
keliomis dainomis prisidėjo 
Paul ius Gražulis ir Kęstas 
„Larry K" Kaveckas. 

Los Angeles LB „Spinduliui" 
vadovauja Danguolė Varnienė. 
Chorui vadovauja Viktoras 
Ralys. Talkina Ona Baraus
kienė, Jonas Bužėnas, Dana 
Scola, Jonas Aras, Rita Žukienė, 
Ramunė Raulinaitienė, Aldona 
Butkienė, Amandas Ragauskas, 
ir Danguolė Kuolienė. „Spindu
lio" seniūnai y ra Vida Čeka
nauskaitė, Auris Jarašūnas, 
Tina Petrušytė, Gailė Radve
nytė, Linas Venckus, ir Grego-
rius Žalpys. Vakarienę paruošė 
Ramunė Raulinaitienė, Vladas 
Ceika, o bulves nuskuto šokėjai. 

Gailė Rad. 

KAZIUKO MUGE 

Ramiojo V a n d e n y n o rajono 
skautai ir skautės , vadovaujami 
Albino Seko, tun t in inko R. Dab-
šio, t u n t i n i n k ė s dr. Danu tės 
Giedraitienės ir k i tų vadovų, 
suruošė puikų pasižmonėjimą 
Šv. Kazimiero parapijos k ieme 
ir patalpose — visai Californijos 
bendruomenei. 

Uniformuoti skau ta i su vėlia
va dalyvavo šv. Mišiose; vėliau 
— programa i r mugė . Prekės 
(daug iš Lietuvos), rankdarb ia i , 
laimėjimai, kepin ia i , l ietuviški 
pietūs... Ir, žinoma, Vydūno fon
do išleistos knygos. . . 

Vaišėse nebuvo alkoholinių 
gėrimų — tai ypač pagi r t ina . 

Graži ir s ė k m i n g a buvo ši 
Kaziuko mugė . 

Lietuvai Remti komiteto, Lietuvių veiklos centro ir LB valdybos nariai susi
tikime su Viktoru Naku, Lietuvos Ambasados Washingtone štabo nariu. Iš 
k. — V. Plukas, Z. Viskanta, V. Nakas, L. Jarašūnienė ir E. Kulikauskas. 

Nuotr. E . Arb ienės 

f \^ midkind Tedera! 
^^^^~ Savings and Loan Associat ion 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69tfi STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ELE t=) 
E3UMM0USMC 
LENDER 

AMLRICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (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 Frankfurtą 

Balandžio 16 iki gegužės 6 
Balandžio 30 iki gegužės 12 
Gegužės 19 iki birželio 2 
Gegužės 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 iki gegužės 30 
Gegužės 28 iki birželio 13 
Birželio 7 iki birželio 22 
Birželio 14 iki birželio 27 
Liepos 2 iki l iepos 19 
Liepos 19 iki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsėjo19 
Spalio 1 iki spalio 17 

I 

TAIP PAT TURIME 4 PILNAS EKSKURSIJAS . C < 'ETUVĄ 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 linija) 

502. BIRŽEUO 1 4 - 2 8 EKSKURSIJA PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 
Vilnius 3 naktys. Ryga 3. Talinas 3. St. Petersburgas 3. Frankfurtas 1 (Luftansa oro linija) 

503. UEPOS 2 - 1 9 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. Palanga 5. Vilnius 1, Viena 2 (Austrų oro linija) 

504. RUGPJŪČIO 6 • 20 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 3 naktys. Kaunas 3. Palanga 3. Vilnius 1. Viena 3 (Austrų oro linija) 

505. RUGSĖJO 1 - 1 5 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3 Šiauliai 1, Klaipėda 3. Vilnius 1. Frankfurtas 1 (Luftansa oro linija) 

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

Z*\ibivS" 
INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines 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 

SS2S South 7tth Avenue 
Hlcttocy HM. IHIfXml 60457 
T—ton— (70«) 430-7272 

223 Kalvarllų gatv* 
Vilnius. Lietuve 
Telefonas 350-115 Ir 778-392 

/ 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. balandžio mėn. 11d. 

MEILĖS RYŠYS JUNGIA 
PER ATLANTA 

8EDAGUOJA SEMfcMENĖ, TEOV CHICAGO. (312; 925-5988 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO SUKAKTIES 

MINĖJIMAS CAMBRIDGE, MA 

Cambr idge , Massachuse ts 
Publ ic L i b r a r y , d raug i ška 
l ie tuvių ve ik la i , ir šiemet 
suruošė Lietuvos Nepriklau
somybės a tkūr imo sukakties 
minė j imą kovo 10 dieną. 
Įžangos žodį ta rė vicedirektorė 
Susan Flannery, pabrėždama 
ilgą bendradarbiavimą su lietu
viais. J i pakvie tė pasionis-
tą kunigą Clemens Kasinską 
sukalbėti invokaciją. 

Prelegentė EI. Vasyliūnienė 
kalbėjo apie savo tėvynės 

išsivadavo ne tik iš fizinio holo-
kosto, bet ir moralinio, kuris 
tęsėsi pusę šimtmečio. Vaikai 
t en augo nekrikštyti, be Pirmos 
Komunijos, iš lietuvių širdžių 
buvo r a u n a m a religijos ir 
tėvynės meilė. Šiandien Lietu
vai labai reikalinga pagalba. 
Amerikoje gimę ir užaugę, 
mokantieji abi kalbas mūsų 
vaikai vyksta į Lietuvą mokyti 
savo brolius ir seseris anglų 
kalbos, demokratijos principų. 
Lietuvai reikia visokeriopos 

tu tės ilgai skambėjo, reikš
damos klausančiųjų susiža
vėjimą. P i a n i s t e L o r r a i n e 
DeGregor io p u i k i a i lydėjo 
soliste. Kuklios vaišės leido 
susirinkusiems pasišnekučiuoti 
ir pareikšti savo nuomones. Vie
n a s l a tv ių d a k t a r a s s a k ė : 
,,Kokios gražios šios solistės 
aukštos gaidos, ji tu r i gera 
vokalinę mokyklą". „Kur jūs 
radote šią dainininkę, jos vieta 
yra Metropolitan operoje", — 
kalbėjo i talas. 

Privatus priėmimas, suruoš
t a s architekto ir inžinieriaus 
Juozo Rasio ir jo žmonos Irenos ; 
vyko jų sūnaus Tomo ir marčios 
Brigitos Rasių bute. 

E.V. 

Studijuojame Montessori principų pritaikymą Lietuvoje. Auklėtojos iš 
Lietuvos, tarp jų Il-je eil. čikagietė J. Juknevičienė. 

Nuotr. S. Vaišvilienės 

VAIKAI IR PINIGAI 
STEFANIJA S T A S I E N Ė 

Cambridge, Massachusetts, Kovo 11-sios sukaktį minint invokaciją sukalbėjo kun. Clemensas 
Kasinskas, paskaitą skaitė Elena Vasyliūnienė, puikią koncertinę dalį atliko solistė Daiva 
Mongirdaitė. 

Lietuvos meilę degusią kiek
vieno lietuvio širdyje, kovojusio 
už savo krašto nepriklauso
mybę. 1831 metais sukilimas 
prieš rusų okupaciją nepavyko 
ir sukilimo vadų dalis ieškojo 
prieglobsčio Amerikoje. Po 1863 
metų nesėkmingo sukilimo į 
Ameriką bėgo masės beraščių 
l ie tuvių , nešdamies i meilę 
širdyse savo gimtajam kraštui. 
'Jie čia statė bažnyčias, steigė 
vienuolynus, organizavo draugi
jas. 1918 metais Lietuvai atga
vus n e p r i k l a u s o m y b ę , j ie 
piniginiai rėmė savo gimtąjį 
kraštą. 1940 metais lietuvių 
delegacija atvyko pas prezi
dentą Rooseveltą, protestuo
dami prieš rusų okupaciją. 1949 
metais antroji banga politinių 
pabėgėlių atvyko į JAV, tai D.P. 
— išvietinti, ta i mes, kurie 
pažinome Lietuvos nepriklau
somybę. 

Nežinau nei vieno lietuvio, 
kuris degintų JAV vėliavą, bet 
žinau šeimas, kurių nariai padė
jo savo gyvybes už Ameriką an
trajame Pasauliniame kare, ar
ba paaukojo savo geriausias 
dienas kariaudami. Žinau mūsų 
jaunimą, kar iavus i Korėjos 
kare, Vietnamo, Persų įlankos 
karuose. Tai lietuvių emigrantų 
vaikai, kurie mokyklose išmoko , 
anglų kalbą, o savo tėvų kalbą 
išmoko šeimose ir lietuvių 
šeštadieninėje mokykloje. Jie 
yra tie^kurie dabar padeda at
gimstančiai Lietuvai. 

1991 an t ro j i Nepr ik lau
somybės diena, kai lietuviai 

pagalbos* Ja i reikia dolerių. 
Lietuvai reikia visko. Visi, 
kurie kovojo už Lietuvos laisvę 
idėjiniai, žodžiu, ginklu a r 
pasipriešinimu, yra tikrieji did
vyriai, kurie, šalia Lietuvos 
meilės gerbia ir myli Ameriką. 

Koncertinę minėjimo dalį atli
ko sol. Daiva Mongirdaitė, akom
panuojant Lorraine De Gre-
gorio. Daiva koncertą pradėjo 
arija „O Mio Bambino Caro" iš 
operos „Gianni Schicchi" italų 
kompozitoriaus G. Puccini ir to 
paties kompozitoriaus ariją iš 
operos „La Boheme". Tos dvi 
arijos yra skirtingo charakterio: 
pirmoji komiška, antroji — tra
giška. Daivos šiltas ir spalvin
gas balsas puikiai muzikaliai 
skyrė tas dvi emocijas. Toliau 
sekė amerikiečių plačiai žino
mi kūriniai — kompozitoriaus 
Richard Rogers ir libretisto 
Oscar Hammerstein „Oklaho-
ma" ir „South Pacific", abu vei
kalai įvertinti Pulitzo premijo
mis. Iš šitų veikalų solistė pa
dainavo keturias dainas. Dėka 
geros vokalinės technikos Daiva 
išgavo jaunatvišką charekterį h* 
grožį šių lengvesnio žanro tip
ingai amer ik ie t i škų dainų. 
Populiari airių daina „Danny 
Boy" buvo atl ikta lengvai ir 
jausmingai. Stasio Šimkaus 
„Vai, pūtė, pū tė" ir „Ar aš tau 
sesė nesakiau", parodė lietuvio 
kompozitoriaus savitą charak
terį ir originalumą. Populiaria 
'Vilijos ar i ja iš opere tės 
„Linksmoji n a š l ė " , solistė 
užbaigė įdomią programą. Ka-

SENIAUSIAS 
JAVAS 

Sakoma, kad jau prieš 6,000 
metų žmonija pradėjo dirbti 
žemę ir auginti javus, ku r i e su
darė pagr ind inę žal iavą jų 
mitybai. 

Dabart inėj Anatolijoj, t.y. 
Mažojoj Azijoj, kasinėjant senus 
kapus buvo rasta miežių grūdų, 
kurių amžius siekia 3,500 me
tų pr. Kristų. Miežių grūdai 
žinomi ir biblijiniais laikais, nes 
pagal Šv. Raštą, kai buvo paso
tinta minia keliais kepal iukais 
duonos ir keliom žuvim, duona 
buvo gaminama iš miežių. Taip 
pat ir duona, kuria Kristus dali
nosi su savo mokiniais pasku
tinės vakarienės metu irgi buvo 
miežinė. 

Lietuviai, t a ip pat j au nuo 
neatmenamų laikų, verčiasi 
žemės ūkiu ir pagrindinį maistą 
gaminosi iš grūdų. Žemei buvo 
teikiama didelė pagarba, nes į 
ją pasėtas grūdas pakildavo 
mįslinga gyvybe su gaus iu 
derlium. Ypač pavasario arimo 
pradžia ir pirmoji vaga buvo lyg 
šventas veiksmas ir visų ūkiškų 
darbų simbolis. 

Kiekviena egzistuojanti kul
tūra turėjo savo pradžią žemės 
ūkyje ir pagal gamtos sąlygas 
augino įvairius javus. Rytuose 
tautos augina ryžius, Europoje 
kviečius , av ižas , r u g i u s ir 
miežius, Amerikoje kukurūzus 
ir quinoa, Centrinėj Azijoj ir 
Rusijoje grikius ir t . t . Tačiau 
miežiai, pagal garsųjį tyrinėtoją 

Pinigai pasaulį dominuoja, 
tačiau tai dar nereiškia, kad jie 
turi žmogų valdyti, o priešingai, 
žmogus va ldo pinigą. Šv. 
Ambroziejus sako, kad pinigai 
gobšo nenuramina , bet dar la
biau jį suerzina. 

Tad nenuostabu, kad ir vaikai 
jau mėgsta pinigus. Dažnai 
t enka m a t y t i , kaip mažas 
va ikas parduotuvėje p rašo 
mamos pinigėlio,kad galėtų 
nusipirkti kramtomos gumos ar 
saldainių. Jau penkių metų 
vaikas žino kokias monetas 
reikia įmesti į automatą iš kurio 
iškris saldainiukas ar koks nors 
blizgutis. 

N. I. Vavilovą, buvo auginami 
išimtinai Artimuose Rytuose ir 
Abisinijoj iš k u r , manoma, ir 
kilę. Tik šiandien toks svarbus 
mi tyba i g r ū d a s kažkodėl 
žmonijos ignoruojamas. Miežių 
augintojai šią javų rūšį pritaikė 
labiau gyvulių pašarui ir alaus 
gamybai. Jei miežių grūdai ir 
vartojami šiek tiek maistui, tai 
pramonė juos taip sukomercino, 
kad liko tik grūdo centras, o visi 
mineralai ir vitaminai, kartu su 
pluoštiniu kevalu, būna paša
linti. Tokiu būdu miežio grūdą 
pavertė mitybai nenaudinga 
substancija. Tuo tarpu kiniečiai 
jau daug šimtmečių augina taip 
vadinamą „pliką grūdą", kuris 
mašinomis nešlifuojamas, todėl 
išlieka sveikas su visomis mais
tingomis medžiagomis. Pagal 5 
kiniečių energijos transforma
cijas, kuriom remiasi jų medi
cina ir filosofija, miežiai turi la
bai svarbią vietą jų mityboje, 
nes jie papildo pavasarį iš
sekusią energiją, ta ip , kaip 
ryžiai rudenį ir aduki pupos 
žiemą. 

H i p o k r a t a s yra pasakęs : 
„Tegul maistas tau būna vais
tu, o vaistas tavo maistu". Tad 
jis miežius laikė ne t ik maistu, 
bet ir vaistu. Miežiai labai ver
t ing i be s i skundž i an t i ems 
reumatu bei artritu. Miežių 
grūdų nuoviros turi ta ip pat la
bai gerų savybių: minkština 
vidurius ir gydo skrandžio bei 
žarnyno uždegimą. Tokias nuo
v i r a s l e n g v a pas igamin t i : 
grūdus pirma išmirkyti van
denyje 4-5 vai. po to 10 min. pa
virinti tame pačiame vandeny
je ir iškošti. Šio nuoviro galima 
gerti po šaukštą 4-6 kar tus per 
dieną. Nuoviras galima maišyti 
ir su apelsinų sultimis. Sveika
tingo maisto parduotuvėse par
duodama ir miežių salyklos eks 
t raktas , kuris tinka ir diabe
t ikams, nes mažina cukraus 
kiekį kraujuje. Miežių grūdai 
t u r t i n g i ba l tymais , ku r ių 
priskaitoma iki 15.8%, riebalu 
iki 3.5%, angliavandenių 76%. 
celiuliozės 9%, be to, turi mine 
ralų ir A, B ir D. E grupės vi
taminų. 

Nenuostabu, kad šis, vienas iš 
anksčiausiai žmonijos kulty 
vuojamas javas įtaigavo egip-
tiečius statyti krosnis ir ilgus 
amžius Tibeto kalnu gyventojus 
maitino, ne t ik kasdienine duo
na, bet ir tur t inga amžių 
kultūra. 

Stefanija S ta s i enė 

Dažnai tėvams tokiu atveju 
k y l a k l a u s i m a s a r va iko 
p r a š y m ą p a r d u o t u v ė j e pa
tenkin t i , ar griežtai priešta
r a u t i . Aišku tokio amžiaus 
vaikai dar nesupranta pinigo 
vertės ir nesuvokia jo santykio 
su darbu bei at lyginimu. Trejų 
metų vaikas paprastai galvoja, 
kad užtenka tėvams t ik nueit i 
į banką, pasirašyti raštelį ir iš 
t en pasiimti kiek nori pinigų. 
Tik jau nuo šešerių metų vaikai 
pradeda suprasti ką reiškia 
pinigas ir kaip su juo elgtis. 
Todėl tėvai jau iš anksto turė
t ų vaikams paaiškinti, kad pini
gas ne žaislas, kad su juo reikia 
mokėti t inkamai elgtis. Tokiu 
būdu vaikas susidarys sąmo
ningą pinigo vertę. Tai vėliau 
atsilieps jo gyvenime ir ap
saugos jį nuo taip vadinamos 
„pirkimo ligos"'. Tokia liga 
šiame kraš te daug kas serga ir 
dažnai išleidžia daugiau pinigų 
negu tu r i pajamų. T inkamas 
elgimasis su pinigais y ra lemia
mas tolimesnėj žmogaus egzis
tencijoj. Psichologė Chr is te l 
Schoen teigia, kad vaikas tu r i 
žinoti, kada išleisti ir kada 
taupyti . Tada pinigai suteiks 
vaikui savarankiškumo ir pasi
tikėjimo savimi. J u k vaikas 
gavęs šiek tiek pinigų paprastai 
didžiuojasi, kada gali juos sava
rankiškai naudoti. Vaikas jau iš 
mažens turi žinoti, kad ne
t inkamai elgiantis su pinigais 
galima susilaukti ir gana skau
džių pasekmių. Vaikui reikia 
taip pat paaiškinti, kad nesipra-
t intų skolinti pinigų iš draugų, 
k a d p i n i g u s s a u g o t ų ir 
nepamestų, nes už juos jis vie
nintelis bus atsakingas. Tėvai 
ne turė tų save la ikyt i atsa
kingais už vaiko ne t inkamą 
elgesį su pinigais ir ne turė tų 
kompensuoti jį, jei pasi ta ikytų 
jam pamesti pinigus. Tik j i s 
pats tu r i būt i a tsakingas už 
tokias pasekmes. 

Kad vaikas galėtų savo išlai
das planuoti ir savo pinigais 
verstis, jis, žinoma, tu r i turė t i 
ir kiek nors įplaukų. 

Girdėjau vieną asmenį pasa
kojant, kad jam tėvai , kur ie 
buvo g a n a p a s i t u r i n t y s , 
duodavo kasdien t ik 25 et. 
nusipirkti mokykloje pyragėlį. 
Apie k i tokias jo p l a n u o t a s 
išlaidas tėvai negalvojo. O j i s 
svajojo įsigyti kokiu nors būdu 
ausinį radijo apara tą . T a d 
aišku, kad šiuo atveju tėva i 
turėjo plačiau pagalvoti apie 

Chicagoje veikiant is Car i tas 
ta lkos būrel is pastoviai veikia, 
be ilgų posėdžių sudarinėdamas 
s iun t in ius pa tenkin t i konkre
čius įva i r ių C a r i t a s skyr ių 
Lietuvoje meilės darbų medžia
ginius poreikius. Tai įmanoma 
tik dėl to, kad gyvas rūpesčio ir 
meilės ryšys jungia Chicagoje 
esančius būrelio nar ius , kur ie 
visuomet didžiadvasiškai ir gau
siai atsil iepia į visus gaunamus 
p rašymus , su a r t imu besirūpi
nanč iomis Car i t as darbinin
kėmis Lietuvoje. Vienas tokių, 
šiam būrel iui būdingų vienos 
va landos sus i r ink imų įvyko 
kovo 15 d. vidudienį Seklyčioje, 
v a d o v a u j a n t būre l io p i rmi
ninkei Julijai Šaulienei. Naujai 
atėjusios viešnios buvo supa
žindintos su šio būrelio atliktais 
darbais . 

Pa l a ikydama tiesioginį ryšį 
laiškais su įvairių Lietuvos vie
tovių Car i tas pirmininkėmis, J . 
Šaulienė, gautomis iš jų ži-

vaiko re ikalavimus ir k a r t u 
ugdyti jo savarankiškumą ope
ruo jan t p in iga i s . A n k s č i a u 
m i n ė t a ps ichologė p a t a r i a 
va ikams kas savaitę skirti t a m 
tikrą sumą pinigų, pagal tėvų 
finansinį pajėgumą, su kur ia 
v a i k a s g a l ė t ų t i n k a m a i 
operuoti. Savaitei skirt i pinigai 
tu rė tų būti svarbi auklėjimo 
priemonė, pagal kur ią va ikas 
jau iš mažens priprastų, kaip su 
pinigais elgtis ir įgytų sava
rank i škumo ir pasitikėjimo. 

Žinoma, šią pr iemonę ne
gal ima naudoti, kaip papirkimą 
duodan t vaikui pinigų už gerą 
elgesį ar gerą mokymąsi. Pasi
t a i k o , k a d v a i k a i d a ž n a i 
nesupranta kodėl jie gauna dau
giau a r mažiau pinigų negu jų 
d r a u g a i . T a d a , n o r ė d a m i 
susilyginti su draugais, pasi
sav ina pinigų ir iš tėvų pini
ginės. Į tokį nusikalt imą ne
re ikia žiūrėti , kaip į kriminali
nį, bet į jo dvasinę problemą. Už 
tokį n u s i k a l t i m ą n e g a l i m a 
vaiką baust i , bet j a m padėti iš 
tos dvasinės būklės išbristi . 
Re ik tų su juo pasikalbėti a r 
t i k r a i jam neužtenka gaunamų 
pinigų? Tada padėti jam planuo
ti p inigų išleidimą ir pasiteirau
ti, ką j is planuoja a r svajoja įsi
gyti , a r tas daiktas j am būt inas 
ir t . t . Kar tu reiktų skiepyti 
v a i k a m s ir labdaros jausmą, 
kad j ie nors mažiausią sumą 
g a l ė t ų a t idė t i ša lpa i , k a i p 
BALFO ar kitoms rinkliavoms, 
pvz. p a r e m t i naš la ič ius a r 
sene l ius Lietuvoje. Šiandien 
vaikuose, ir apskri tai jaunojoj 
kar to j , t rūks ta jausmo aukot i . 
Atrodo, kad jų tai neliečia, tai 
t ik vyresnės kartos re ikalas . 
T a d j a u iš mažens r e i k i a 
va ikams skiepyti aukos svarbą, 
ka ip mūsų visuomeninio gyve
n imo būtinybę. Skirdami t a m 
t ik rą savaitinę a r mėnesine 
pinigų sumą, tėvai gali vaikams 
ir pa t a r t i , kaip ja is operuoti: 
k iek išleisti savo re ikalams, 
k iek skirti aukoms ir t.t. Tuo 
tėva i vaikuose ugdytų a r t imo 
mei lės ir pasiaukojimo jausmą. 

niomis, padėkomis, prašymais 
susirinkimų metu dalinasi su 
būrelio nariais. Taip ji ir šiame 
susirinkime perskaitė laišką iš 
Utenos Caritas pirmininkės St. 
Barkauskienės, kuriame nuo
širdžiai džiaugiamasi Utenos 
seneliams atsiųstu patalynės ir 
drabužių s iun t in iu . Laiške 
nušviečiama ir tenykštė padėtis 
bei tolimesni Caritas darbų 
užmojai. 

Tarp kitko Barkauskienė ra
šo, kad Utenoje „žadame ati
daryti katalikišką mokyklą, nes 
mūsų mokyklos dar neatsi
gauna, stagnacija yra labai pa
veikusi mūsų žmonių psichiką... 
kaip sunku visa tai nugalėti. 
Tikime, kad išeivijos seselės vie
nuolės padės padaryt i šią 
mokyklą t ikru mūsų tautos 
kultūros židiniu, kad vaikai, 
kurie čia mokytųsi, suprastų 
gyvenimo p ra smę ir k a i p 
kilniems t ikslams paaukoti 
savo jėgas ir energiją". 

J. Šaulienė informavo, kad 
šiuo metu Lietuvoje kuriasi pa
rapiniai senelių namai vieni
šiems seneliams. Nutarta, kad 
būrelis, kai t ik iš kurios vie
tovės gaus prašymą, pagal iš
gales stengsis padėti. Pirmi
ninkė žadėjo ir ateityje infor
muoti visuomenę, kuri labai 
jautriai atsiliepia į prašymus, 
reguliariai pasidalydama iš 
Car i tas cen t rų a t e inanč ių 
laiškų ištraukomis, kurie ir at
sakys įvairius būrelio narių 
keliamus klausimus. 

Pirmininkė paskaitė ir kitą 
laišką, kuriame klebonas kun. 
Juozas Gumauskas ir Danutė 
Saboniūtė rašė: „Mes globojame 
ne tik senelių namuose esančius 
senelius, bet ir visus, kiek yra 
mūsų parapijoje, o jų yra virš 
šimto..." 

„Yra daugiavaikių šeimų, ku
rios labai sunkiai pragyvena. 
Taip pat imame iš internato vai-
kučius-našlaičius. Savaitgaliais 
ir atostogų metu atvažiuoja į tas 
šeimas, kurios sutinka globoti. 
Pas mus į kleboniją taip pat at
važiuoja. Vaikučiai labai noriai 
lanko senelių namus, ir jiems 
patarnauja. Pas mus Caritas na
rės kartais atiduoda sau labai 
reikalingus daiktus, t iems, 
kurie visai neturi. Šią žiemą la
bai daug kas sirgo gripu. Dėka 
gerb. A. Pajarskaitės, Lietuvos 
Caritas federacijos generalinės 
sekretorės, gavome aspirino ir 
kitų medikamentų, kuriais ga
lėjome pagelbėti sergantiems". 

Su šiais pranešimais susi
rinkimas ir baigėsi. Porą dienų 
po jo, pirm. Julija Šaulienė ko
respondentei pranešė, kad per 
dvi savaites Seklyčion suneštos 
dovanos Utenos našlaičiams, 
kurių yra šimtas, jau išsiųstos. 
Taip pat pasakojo apie blogą 
žinią iš Kaltinėnų, Šilalės ra
jone, kur sudegė parapijos 
senelių namai . Nors visos 
gyventojos liko sveikos,jos liko 
kaip stovi, be nieko. Būrelis, 
žinoma, ruošia joms siuntinį. 
Apie tai bus p r aneš t a i r 
atskirai. 

Koresp . 

Vienišos Rumbonių dzūkės 
tas" talkininku būrelis 

močiutAs, laukiančios dovanėliu, kurias joms iSsiuntė Chkagos ..Cari-
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VYSK. PAULIAUS 
BALTAKIO SVEIKINIMAS 

Mieli Broliai, Sesės! 

Šiandien ir per visą velykinį 
laikotarpį Bažnyčia mus kviečia 
linksmintis ir džiaugtis, nes 
Kristaus prisikėlime mums yra 
užtikrintas amžinas gyvenimas. 

Kaip pilnas ir prasmingas 
bebūtų mūsų gyvenimas, kaip 
sąžiningai rūpintumės savo 
šeimos ir tautos gerbūviu, kaip 
gausiai pra tur t in tumėm 
žmonijos civilizaciją ir kultūrą, 
mūsų džiaugsmas negalėtų būti 
pilnas, nei laimė tikra, jei prieš 
akis stovėtų neišvengiama, mus 
sunaikinti grasinanti mirtis. 

Gyvybės instinktas yra toks 
stiprus, kad normalus žmogus, 
net sirgdamas skausminga, 
nepagydoma liga, visais būdais 
stengiasi išlikti gyvas. 

Krikščioniškasis tikėjimas 
skelbia, kad kaip įbertas kvie
čio grūdas perėjęs puvimo 
procesą, iškyla gyvastingu 
želmeniu, teikiančiu mums 
duoną, taip mus laikinoji mirtis 
įveda į amžinos laimės ir garbės 
gyvenimą: „Aš esu prisikėlimas 
ir gyvenimas, kas tiki mane, — 
nors ir mirtų, bus gyvas". 
(Jn.11,25). 

Kristus yra ne tik mūsų 
Išganytojas, bet ir brolis. 
„Visiems, kurie jį priėmė, jis 
davė galią būti Dievo vaikais". 
(Jn. 1,12) „O jei esame vaikai, 
tai ir įpėdiniai. Mes Dievo 
įpėdiniai ir Kristaus bendraįpė-
diniai, jeigu su juo kenčiame, su 
juo būsime ir pagerbt i" 
(Rom.8,16-17). 

Tikėjimas, kad Kristus savo 
kančia įprasmino mūsų 
gyvenimo kančias ir savo pri
sikėlimu mums užtikrino 
amžiną gyvenimą, velykinį 
Kristaus triumfą daro sykiu ir 
mūsų asmeniniu triumfu. Kas 
gali būti brangesnio, kas gali 
mumyse sužadinti nuoširdesnį 
džiaugsmą, kaip žinojimas, 
pagrįstas paties Dievo užtik
rinimu, kad mes prisikelsime 
lygiai garbingam ir amžinam 
gyvenimui, kaip Velykų rytą 
prisikėlė Kristus: „Kas valgo 

mano kūną ir geria mano 
kraują, t a s tur i amžinąjį 
gyvenimą, ir aš jį prikelsiu 
paskutiniąją dieną" (Jn.6,54). 

Šių metų Velykos mums yra 
ypatingai džiugios ir viltingos. 
Mes švenčiame ne vien Kristaus 
istorinį, bei mūsų būsimąjį 
asmeninį , bet ir Lietuvos 
prisikėlimą. 

Ilga ir skausminga buvo mūsų 
tautos Didžioji Savaitė. Pusę 
šimto metų Lietuva buvo kanki
nama fiziškai ir terorizuota 
morališkai. Ekonominėm bloka
dom ir provokacijom bandyta 
užgniaužti tautos ryžtą būti 
laisva ir nepriklausoma vals
tybe. „Jie, sovietai, liejo kraują 
norėdami mus išgąsdinti. Jie 
galvojo, kad visi bėgs atgal į 
Sovietų Sąjungos glėbį. Bet at-
siktiko priešingai" (New York 
Times, 1991.1.20.). 

Tikinti į Dievo Apvaizdą ir su
prantanti kančios prasmę, lie
tuvių tauta pralietame krauju-
je įžvelgė nepriklausomybės 
krikštą, tankų sutriuškintuose 
kūnuose atpažino uolą, ant 
kurios yra statoma laisva, de
mokratinė Lietuvos respublika. 

Skaudžias ir gilias dvasines-
moral ines žaizdas pa l iko 
sovietinė okupacija, tač iau 
tauta, pasirinkusi Kristų savo 
vadovu (1990.VI.15) ir pasive-
dus Motinos Marijos globai 
(1991.X.8) viltingai žengia į 
ateitį, į pilną laisvę, dvasinį-
moralinį prisikėlimą. 

Džiugus velykinis Aleliuja, 
skelbiąs Kristaus, mūsų as
meninį ir tautos prisikėlimą, 
teranda gyvą atgarsį kiekvieno 
mūsų širdyje. Pasitikėdami 
Kristaus pergale ir jo užtikrinta 
pagalba, viltingai žvelkime į 
ateitį, taip dirbdami, lyg viskas 
priklausytų nuo mūsų pastan
gų, ir taip melsdamiesi lyg 
viskas priklausytų nuo Dievo 
palaimos... 

Džiugių ir viltingų Šv. Velykų 
linkiu visiems. 

Vysk. Paul ius A. 
Baltakis.O.F M. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 
KONCERTAS-VAKARIENĖ 

Per 45 metus lietuviayšplėš-
ti iš savo gimtojo krašto, šokiu, 
daina, muzika skelbė pasauliui 
apie meilę tėvynei Lietuvai, 
apie laisvės ilgesį. Taip užaugo 
net kelios kartos, tęsdamos 
Šiuos siekius. 

Tauta vėl laisva. Ryšys su 
tėvyne išsiplėtė: vieni kitiems 
padedame, kur galime. Deja, 
pasigirsta balsų, skelbiančių — 
pavargome, tolimesnį darbą 
reikia perduoti laisvos Lietuvos 
vaikams ir pan. Būtų klaida: 
užsienio lietuviai dar gyvi, ne 
visi gali grįžti į laisvą kraštą, 
reikia ir čia savo kultūrą skleis
ti ir išlaikyti. 

St. Petersburgo lietuviai vi
suomenininkai — Pensininkų 
klubo pirm. Laimutė Alvarado 
ir muz. A. Mateika, vadovaująs 
vyrų dainos vienetui, nutarė su 
jungti jėgas ir suruošti koncer
tą ir vakarienę Lietuvių klubo 
salėje. Pasakyta — padaryta! 
Kovo 22 dieną 300 svečių su
plaukė į salę — didelis skaičius 
mūsų vietovėje! 

Muz. A. Mateika jau dešimt 
mėtį, surinkęs po savo sparnu 
balsingų vyrų būrį, vietos lietu-

Ofelija Baršketytė išrinkta Stein Roe and Farnham Incorporated bendrovės 
vyriausia analiste. 
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vius džiugina savo dainomis. 
Šiame koncerte 12 vyrų, gražiai 
išsirikiavę, puikiai atliko 16 
mėgiamų ir populiarių dainų. 
Bisui buvo sudainuota „Aras". 
Publika dainininkus maloniai 
sutiko, plojo ir džiaugėsi. Ne 
jaunuoliai tie dainininkai, bet 
disciplinuoti ir gerai pasiruošę. 
Muz. A. Mateika, visada ramus 
ir tylus, šypsniu a tsakė į 
plojimus. 

Puikią vakarienę paruošė 
Petronėlė Gudonienė ir jos padė
jėjos. Moka ta ponia valgius 
gaminti — patenkina pensi
ninkų skonį ir gomurį! 

Užsklandai linksmieji broliai: 
Kusinskis, Gaižauskas ir Ulbi-
nas palinksmino publiką savo 
sukurtais kupletais ir dainomis. 

Ačiū visiems! Buvo linksma, 
skanu ir malonu. 

Petras Ziaukas 

I draugu ruošiamas pramogas 
gali eiti pamažu; tačiau sku
bėki, jei juos ištinka nelaimė. 

Anonimas 
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LIETUVIAI, KURIE NORĖTŲ 
LIETUVOJE ESANTĮ 

savo turtą, vėl atgauti: 
* Sodybas 
* Ūkio žemę 
* Kaimus 
* Dvarus 
* Namus mieste 
* Namus kur nors kitur 

prašomi kreiptis į Kazimierą Ramanauską 

VARPAS 
2437 Mlcheltorena St. 

Los Angeles, CA 90039 
Tel. 213-662-3963 

GINTARAS IMPORT-EXPORT 
Siunčiame siuntinius į Lietuvą: 80 et. už svarą iki 100 svarų; 
70 e t . už svarą virš 100 svarų. Minimumas 15 svarų. 
• Siuntiniai pristatomi į namus Lietuvoje. 
• Siunta bus kraunama į konteinerius balandžio 26, 27 ir 

28 d. Lietuvą pasieks gegužės 20 d. 
• Pervedame pinigus už 5%. 
• Pervežame jūsų svečius iš New York ir VVashingtono 

aerouostų į Chicago. 
Gintaras lmport-Export 

2437 W. 69 St. 
Chicago, IL 60629 
Tai. 312-737-6862 

PAVASARIO KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $621.00 

Vilnius—Chicago (į vieną pusę) $599.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus { Varšuvą) 

Chicago—Vllnlus-Chlcago $872.00 
(ten ir atgal) 

Vllnlua—Chicago—Vilnius $715.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLO WINGS TRAVEL 
5348 N. Mlhvaukee 
Chicago, IL 60630 
Tai . 312-775-5700 

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

NEW CONSTRUCTION 
lnterior-exterior remodeling, 
carpentry, brick work, painting, 
siding, tiling & plumbing. All 
Jobą 2 5 H dtscount! 

Call Andrevv: 
tai . 312-434-9678. 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

Pranas G. Meilė, CPA 
2849 Wast 83 Straat 
Chicago, IH. 80829 

Tai.: Rastiną (312) 778-5183 
Namų — (708) 838-5347 

Patrauktus, pasiturintis, aktyvus, į 
pensiją išėjęs Amerikos llstuvts, 
5'11" ūgio, 175 sv. svorio, ieško pa
trauklios, ištikimos, patikimos, nerū
kančios, narkotikų ir svaigalų 
nevartojančios, moters bendram, malo
niam gyvenimui. Amžius nesvarbu. 

Skambinti: 706-441-5385 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

RACINE K E P Y K L A IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ava. 

Chicago, IL 60638 
Tai. 581-8500 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 8. Pulaskl Rd. 

Phona (312) 581-4111 

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

436*6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

CLASSIFIED G.UIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

(312) 588 -5959 
(708) 425 -7161 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Iraną Blinstrubienė 
Nuosavybių pardavimas I N C O M E TAX 

5 9 5 3 S . K e d z l a A v a . 
T a i . 4 3 6 - 7 8 7 8 

Onluij; 21 
KMIECHC REALTORS 

7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284^1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

n ~«mįį Ontup^. 
A C C E N T R E A L T Y , I N C . 

5265 West 95th Street 
Oak Lawn, Illinois 60453 

B u s . 7 0 8 - 6 3 6 - 9 4 0 0 
R a a . 7 0 5 - 4 2 3 4 ) 4 4 3 

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

MISCELLANEOUS 

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

Ts.. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V* Wost 95th Strat 
To l . — (708) 424-8654 

J (312) 581-8654 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 M M Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

E L E K T R O S 
Į V E D I M A I — P A T A I S Y M Ą 

Turiu C h i o g o s miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U D I J U S C U M P U T I S 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 

1 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
•CN SERAPINAS 

STASYS SAKINIS 
Da*ytoJas 

iš vidaus ir iš lauko: 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas. 
4S12 S. Paulina. CMcago 

Tai. 312-927-9107 

MES DAŽOM NAMUS, 
Plaunam langus ir atliekam 

kitokius darbus 
Apdrausti darbininkai 

Kalba lietuviškai 
•Dienos metu skambinkite Henrikui: 

(SI 2) SS1-382S 

REAL ESTATE 

LB ^ 
t ! - -P. 

BELL BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6526 8. K#d*!e Ava., j 
Chicago, IL 60626 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

Ojntuij£ 21 
r 
n i MLS 

REALMART, INC . 
6602 S. Pulaski, 

^ Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

k 
BALYS BUDRAITIS 

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

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

Hot Springs, Arkansas parduo
damas tėvų palikimo mūrinis 
namas arti krautuvių ir autobuso. 
Kreiptis: Baavers Realty, tel . 
501-321-1151 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

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

įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

" Apartmentus ir žemę I 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas j 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
( 3 1 2 ) 7 6 7 - 2 4 0 0 

4545 W. 67th StrMt, Chicago, IL 60S29 

Parduodama namus ir butus 
Lietuvoje. Pageidaujant galime 
pastatyti namus bet kurioje Lietu
vos vietoje. Informacijai kreipkitės: 

Gintaras lmport-Export 
2437 W. 69 St. 

Chicago, IL 60629 
Tai. 312-737-.S862 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
vyr. amžiaus rrtOteriai. Cicero apyl. 
Su šiluma. 
Kreiptis: tai . 708-656-1096. 

MELUOSE PARKE — išnuomojamas 
5 kamb. butas su garažu. Geras susi
siekimas. Arti mokykla. Neapšildytas 
$400 mėn. Skambinti: 

Tai. 1-706-345-1798 6 vai. vak. 

Išnuomojamas 4 kamb. „Garden 
apt." 71 ir Kedzie. Be gyvuliukų, 
suaugusiems. $355 į mėn. 

312-776-2191 

FOR SALE 

Parduodami gražūs tautiniai 
drabužiai, gintariniai karoliai, line 
audiniai, ir tautinės juostos Kreip
tis: 

312-523-4465 

HELP VVANTED 

CHILOCARE HOUSEKEEPING JOBS 
If you speak English & have referonces. 
my agency has jobs for you 

CaH Rosall* Shora 
312-S49-0822 

B«tw««n 9 am A 6 pm 

U.S. SAVINOS BONOS 
TH£GE£ATAMt~ • 

/ i 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Rochester, N.Y. 

LIETUVIŲ L I A U D I E S 
M E N A S „MARGUČIAI" 

^knj|jĮ jyT' 

Angelė Dz . Taip, paskutinė
je parodoje esu pakviesta pra
vesti rudenį margučių sku
tinėjimo technikos seminarą ir 
apibūdinti jų dažymą, dažymo 
būdą. 

N. N. Kada ir kur? 
Angelė Dz. Kada ir kur aiški 

data ir vieta paaiškės, kaip jau 
minėjau, rudenį. 

N. N. Ar manote ir tol iau 
tęsti šį darbą? 

Angelė Dz. Taip kol kas tesiu 
tą liaudies pamiltą tradiciją, tai 
motinų palikimas, tai liaudies 
meno puoselėjimas. 

N. N. Iš kur pasiimate idėjų, 
kokiais raštais skutinėti?.. 

Angelė Dz. Pasiimu raštus iš 
audimo. Žiedelius iš Lietuvos 
laukų, kurie augdavo rugiuose, 
pievose — tai Žibutės, pakal
nutės, karklų katinėliai tai įvai
rūs žiedeliai, kurie yra brangūs 
lietuviui atgimstančio pava
sario metu. 

Angelei Dziakonienei nuošir
dus ačiū už šį pokalbį. Nuošir
dūs linkėjimai ir toliau tęsti šį 
kruopštų tradicinį meną. 

Dar kalbant apie jos margu
čius galima pastebėti, kad jos 
skutinėjimas pasižymi trijų 
dimensijų menu. 

Ner imą Narutė 

Rochesterio lietuvių kolonija 
nedidelė, bet turtinga įvairiai 
talentingais žmonėmis. Nors 
daugelis išsikėlė kitur, ieško
dami geresnių sąlygų, kiti jau 
amžinybės slenkstį peržengė, 
bet likusieji neatsilieka lietu
viškos veiklos baruose. Čia jie, 
kaip margas mozaikos kūrinys, 
reiškiasi visaip. Turime meni
ninkų, dainos mėgėjų, rašytojų. 
Turime ir liaudies meno puose
lėtojų. Per liaudies meną yra 
keliama mūsų tautos kultūra, 
tradicijos. 

Viena iš šių liaudies meno tra
dicijų puoselėtojų yra Angelė 
Dziakonienė. Angelė Dziako-
nienė gyvena Rochesteryje nuo 
pat atvykimo dienų. Per šį 
laikotarpį yra sukūrusi, išsku-
t inėjus i pint ines margučių, 
puoselėdama šią brangią Šv. 
Velykų tradiciją. Jos išdailinti 
margučiai žinomi ne tik Roches
terio apylinkės lietuviams. Jie 
plačiai žinomi ir amerikiečių 
tarpe. Nesiskanduodama savo 
darbais Angelė žinoma jau seno
kai. Bene prieš 30 metų jos 
margučiai buvo įdėti į vietos 
amerikiečių spaudą, aprašant 
skutinėjimo būdą ir techniką. 
Be to, yra rodžiusi savo rankos 
techniką ir margučius šiose 
vietose: Lietuvių skautams Šv. 
Jurg io parapijoje, pas 
amerikiečius Spenarport Cen
tral school, Rochester Museum 
and Science Center, Cutler 
Union (Memorial Art Gallery), 
Main Event — Down Town Ro
chester nuo 1989 iki 1991 
kiekvieną vasarą, Lilac fes
tivalyje Rochesteryje 1990 ir 
paskutiniuoju metu Checkto-
waga (Buffalo) A Celebration of 
the Easter Egg in Eastern Euro-
pean Tradition 1992. 

Ner imą Narutė . Kada pra
dėjote ši tradicini m e n ą ? 

A n g e l ė Dziakonienė: Jau 
būdama 10-9 metų pradėjau 
skutinėti. Žinoma, labai papras
tais brūkšneliais — linijomis. Šį 
meną pasisavinau iš motinos. Iš 
v isos šeimos v ien inte lė aš 
kruopščiai veržiausi pirmyn. 

Nerimą N. Kaip seniai daly
vaujate parodose? 

A n g e l ė Dz. Prieš trisdešimt 
metų buvau spaudos pastebėta 
ir buvo pirmas vietiniame Ro
chesterio laikraštyje aprašymas 
ir nuotrauka. 

N. N. Ar t eko margučius 
parduot i k i tataučiams? 

Ange lė Dz. Taip, paskutinėje 
šių metų parodoje atvykęs mar
gučių kolektorius mielai įsigijo 
keletą. Net buvo ir didesnė 
paklausa. Gavau daug kompli
mentų . Į pardavimo biznį 
nesimetu. Man yra svarbiausia 
išgarsinti lietuvišką liaudies 
meną Lietuvos garsinimas man 
yra brangiausia. Stengiuosi 
visose parodose savo stalą 
išpuošti lietuviškais ornamen
tais. Dabar jau paskutiniu 
laiku daug kas žino apie mūsų 
šal į ir labai daug kreipia 
dėmesio. 

N. N. Ar yra amerikiečiai 
kvietę pravesti š io margučių 
m e n o seminarą? 

; % * 

4V < * • 

L i e t u i 

«£• JAV LB Socialinių 
^«3 Reikalų Tarybos Padalinys 

2711 W. 71 St., Chlcago, IL 60629 

Tol. 312-476-0664 

„Lietuvos Vaikų Vilties" Motinos Dienos 
vajaus aukos 

^ . 1991-1992 
(Tęsinys) 
$45.00 — Elena Jasaitienė, St. Petersburg, FL; Gertrude Slaby, 
Povvers Lake, Wl. 

$40.00 — Gražina Budrytė, Chicago, IL; J. & B. Lintakas, Oak 
Lawn, IL; Marija ir Onutė Milišauskas. Kenosha, Wl: Justina ir Izi
dorius Nausėdai, Chicago, IL; V. & J. Suduikiai, Palos Park, IL; An
tanas Vaitiekas, Detroit, Ml. 

$35.00 — Dr. Juozas ir Agnė Kižiai, Chicago, IL; Mindaugas 
Petrikas, Farmingdale, NY; Wanda Žukauskas, Ft. Lauderdale, FL. 

$30.00 — Antanas Beleška, Chicago, IL; Joseph Bigelis, Cicero, 
IL; Joseph Dauparas, Chicago, IL; Albina & Nijolė Dumbrys, Chi
cago, IL; Sofija Džiugienė, Oak Lawn, II; Jadvyga ir Petras Gruo
džiai, Chicago, IL; Petras Jadviršis, Chicago, IL; Rūta Jauniškis, 
Fort Salonga NY; Raimonda Karėnas, Chicago, IL; VValter Klosis, 
Maspeth, NY; Monika Krikščiūnas, Chula Vista, CA; Danutė Liau-
bienė. Wadsworth, OH; Janina Merkienė, Chicago, IL; M. Monkus, 
Chicago, IL; Petras Navickas, Chicago, IL; Elena Nemickienė, 
Highland, IN; Elizabeth Novickas, Flossmoor, IL; Birutė Oberjat, 
Mihvaukee, Wl; Vladas Peleckas. Chicago, IL; Kazys ir Eugenija 
Prišmantai, Vista, CA; Mr. & Mrs. VValter F. Prouty, Marstons Mills, 
MA; Janina Radvenis, Los Angeles, CA; Meilė M. Renkus, Santa 
Ana, CA; Maria Šeduikis, Chicago, IL; Gražutė Sirutienė, Santa 
Monica, CA; Elena Sirutienė, Burbank, IL; Juozas Skomantas, Be-
verty Shores, IN; Alfonsas Snarskis, Lockport, IL; Faustas Stroiia, 
Oak Forest, IL; Juozas Vadopalas, Downers Grove, IL; G. Vitkus, 
Rancho Palos Verdes, CA. 

$25.00 — Mykolas ir Ona Abariai, Livonia, Ml: Jonas Abraitis, Oak 
Lavvn, IL; Rūta Andries, Media, PA; Aldona Andriušienė, Dorchester, 
MA; kun. A. Babonas. Detroit, Ml; Elena Bacevičius, St. Petersburg 
Beach, FL; Sofija (Sophie) Bacevičius (Backus), Corona Del Mar, 
CA; Danutė ir Wally Balchas, Norvvalk, CA; L. Baltrėnas, Glendale, 
CA; Daiva ir Arvydas Barzdukai, Falls Church, VA; Elzbiete ir Matas 
Baukys, Dearborn Heights, Ml; Dalia ir Rimantas Bitėnas. Bronx-
ville, NY; G. & J. Blekaitis, Laurel, MD; Julius Botyrius, Ridgewood, 
NY; Juozas & Danutė Briedis, Chicago, IL; Kazys Bugenis, Blairs-
town, NJ; R. Čepulis, Willoughby Hills, OH; Rima čerkeliūnienė, 
Oueens Village, NY; Mr. & Mrs. Kęstutis Cernis, W. Bloomfield, 
Ml; Dalia Černius, Los Angeles, CA; Danutė Cunningham, Alexand-
ria, VA; A. Dancy, Redondo Beach, CA; R. Daukus, Chicago, IL; 
Vaclovą Dėdinienė, VVorcester, MA; dr. Gintaras Deikis, Chelsea, 
Ml; Irma ir John Deveikis, McHenry, IL; Ema Dovydaitienė, Los An
geles, CA; G. Dragūnas, Philadelphia, PA; Sofija Durickas, Gulf-
port, FL; Salomėja Endrijonas, Chicago, IL; Elena Galėnas, Chi
cago, IL; Teresė ir Algimantas Gečiai, Huntingdon Valley, PA; 
Louise Grady, Garden Grove, CA; R. Grigaliūnas, Forest Park, IL; 
Aldona Griskus, Chicago, IL; V. Gruodis, Monticello, NY; Vyt. B. 
Gružas, St. Petersburg, FL; O. Julija Gylienė, Chicago, IL; Dr. L. 
& Mrs. V. Hatzenbeter, Troy, Ml; Juzė Ivašauskienė, Chicago, IL; 
Frank Jagella. South Holland. IL; dr. Janina Jakševičienė-Yoksha, 
Chicago, IL; 

(Bus daugiau) 
„Lietuvos Vaikų Vilties" komitetas ir JAV LB Socialinių Reikalų 

Taryba nuoširdžiai dėkoja visiems už dosnias aukas. 
Visos aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS RAPSYS 

VIENINTELĖ KOMPANIJA DAR GAUNTI PRISTATYTI JŪSŲ 
VELYKINĮ SIUNTINĮ LĖKTUVU, JEI JĮ PRISTATYSITE IKI 
BALANDŽIO I D. - $2.50/sv. 

NE TOKI1 SKUBOS SIUNTINIAI TIK 90 et. VIRŠ 80 «v. 

TIK $1.00 sv. iki 80 sv. MINIMALI SIUNTIMO KAINA $25.00 

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOMI TIESIAI GAVĖJUI I 
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 — 10 sv. TIK $25 

ORO CAROO SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI KIEKVIENĄ TREČIADIENI 
ATVEŽKfTE ARBA SIŲSKITE UPS 

BALTIA EXPRESS 
3782 W. 79th ST. 
CHICAGO, IL 60652 

TEL. HIOO »PARNAI 
1-aOO-772 7»24 

TOU.FREE 
1.312-2B4444* 

AMBER GROUP 
5216 VVESLEY TERR 

ROSEMONT, IL 60018 

A.tA. 
ANASTAZIJA BUKŠNIENĖ 

AUKŠTUOLYTĖ 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. balandžio 9 d., 4:25 vai. p.p., sulaukusi 76 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Vytenis, marti Yolanda, anūkai: 

Adriana, Ingrida ir Amanda Bukšniai; seserys: Marija Mic
kevičienė, Jadvyga Kalnietienė su vyru Jonu, Ona Dainienė; 
du broliai: Vytas Aukštuolis su žmona Natalija, Mečys Aukš
tuolis su žmona Gene; taip pat daug dukterėčių ir sūnėnų. 

Velionė buvo žmona a.a. Jurgio. 
Priklausė LDK Birutės draugijai ir Lietuvos Dukterų 

draugijai. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, balandžio 10 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės ivyks šeštadienį, balandžio 11 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos šv. Mišios už 
velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. Kryžiaus 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Vietoje gėlių, prašoma aukoti Lietuvos ambasadai 
Washington, D.C. 

Nuliūdę sūnus, anūkai, seserys, broliai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 
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Mylėsi Lietuvą iš tolo 
Visa širdim, visais jausmais. 
Iš tolo meilė neparpuola 
Po balto marmuro namais... 

Tik ji tau bus saldi paguoda, 
Tik ji tau bus širdy gyva, 
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senolių žemė Lietuva. 

B. Brazdžionis 

A.tA. 
JUOZAS ŽVINAKIS 

Gyveno Albuąuerąue, NM, anksčiau Čikagoje. 
Į Amžinosios Šviesos Namus Aukščiausias jį pasikvietė 

1992 m. kovo 29 d., 2:15 vai. ryto, sulaukusį 85 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje Alytaus apskrityje, Krokialaukio vals

čiuje, Peršikininkų kaime. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Giliame liūdesyje liko žmona Bronė, podukra Janina ir 

žentas Bronius Čikotai, anūkai Tomas, Jonas, Vaidas ir Rimas 
bei kiti gim:nės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Troškimas sugrįžti į Tėvynę neišsipildė, bet jo pelenai bus 
parvežti į brangią Lietuvą ir palaidoti šalia Tėvo ir 1991 m. 
iš Sibiro parvežtų Motinos palaikų. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, buvo Tautos Fondo 
narys ir Lituanistikos Katedros rėmėjas. 

Gedulingos prisiminimo šv. Mišios bus aukojamos 
Dangaus Karalienės bažnyčioje balandžio 6 d. Albuąuerąue, 
NM. 

Nuliūdusios: žmona Bronė ir podukra Janina su 
šeima. 

MYLIMAI MOTINAI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras GENOVAITĘ 
ir LEOKADIJĄ bei sūnus STASĮ ir HENRIKĄ su 
šeimomis. 

L. V. Beržinskai 
V. E. Geruliai 
J. Jarašienė 
R. V. Masčiai 
J. A. Žemaičiai 

Florida, St. Petersburg 

A.tA. 
Dant. gyd, dr. ALDONA 

OLŠAUSKAITĖ AUŠIŪRIENĖ 
Gyveno New Buffalo, Ml. 
Mirė 1992 m. balandžio 8 d., 9:30 vai. vakaro Šv. Antano 

ligoninėje, Michigan City, IN. 
Gimė Lietuvoje, Biržuose. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Velionė buvo žmona a.a. Petro Aušiūros. 
Užbaigusi paskutines tremties dienas, tyliai išsiskyrė iš 

gyvųjų tarpo. Vienintelė velionės svajonė buvo grįžti į 
Nepriklausomą Lietuvą ir ten ramiai praleisti savo gyvenimo 
dienas. Tam ji rimtai ruošėsi. 

A a. Aldona laikinai palaidota Swan Lake, Michigan 
kapinėse šalia mirusio vyro. Ateityje abiejų Aušiūrų palaikai 
bus perkelti į Lietuvą, į Aukštosios Panemunės kapines. 

Ilsėkis ramybėje, Viešpaties palaimoje. 
Pasilieka nuliūdę giminės Lietuvoje, draugai ir pažįstami 

Union Pier lietuviai. Laidotuvės privačios. 
P. 

Brangiai Motinai, Uošvei ir Močiutei 

A.tA. 
ANICETAI STROPIENEI 

mirus, g i l a u s s k a u s m o valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame sūnų ROMANĄ, žmoną RASUTE, m ū s ų 
sesę, ir visą j ų šeimą. 

„Kn. Gražinos" vyr. sk. būrelis 
„Aušros Vartai" 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA m CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
DR. HENRIKUI BRAZAIČIUI 

buvusiam Korp! „Fraternitas Lithuanica-Patria" pir
mininkui mirus, jo mylimai žmonai TAMARAI ir 
dukrai KRISTINAI su šeima reiškia širdingą 
užuojautą ir kartu liūdi 

Gyd. Korp! „Fraternitas 
Lithuanica-Patria" 

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

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

Visos laidos i* WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs. IL. 80480. 

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

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago, Illinois 60629 
l-(312)-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 

Laidotuvių namai Chicagoje ir pr iemiesč iuose . 

Visus la idotuv ių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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X Kun. J o n o Kuzinsko, Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
klebono, kunigystės 40 metų 
sukaktis sueina šiemet gegužės 
1 d. Parapija rengia jo pagerbi
mą Martiniąue restorano po
kylių salėje. Apie tai smulkiau 
bus pranešta. 

x Rel iginis koncertas Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje bus šį sekmadieni, 
balandžio 12 d., 3 vai. po pietų. 
Choras, solistai ir vargonai, diri
guojami muz. A. Lino, atliks di
džiųjų kompozitorių kūrinius ir 
giesmes. Visi kviečiami kon
certe dalyvauti. 

x Silvijos Kučėnaitės Foti 
ilgas ir išsamus straipsnis apie 
Lietuvos vaikų viltį yra išspaus
dintas , ,Southwest News-
Herald" balandžio 9 d. laidoje. 
Ji rašo apie sergančių vaikų 
atkeliavimą ir gydymąsi Shri-
ner ligoninėje, apie lietuvių pa
stangas ligonius ir jų atlydėju
sius tėvus š iame krašte 
išlaikyti. Straipsnis spaus
dinamas pirmame puslapyje ir 
nukeltas į 3 psl. 

x Motinų klubo Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos mo
kyklos moksleivių motinų susi
rinkimas mokyklos salėje bus 
balandžio 13 d., pirmadienį, 
7:30 vai. vak. Bus taip pat 
renkama nauja valdyba. 

x Patiksl inimas. Kovo 18 d. 
„Draugo" laidoje apie Lietuvių 
Bendruomenės susirinkimą, 
kalbant apie šokių šventės 
direktorius, buvo praleista per 
klaidą Broniaus Juodelio 
pavardė. 

x Sibiro tremtinio J u o z o 
Prunskio garbingam atmi
nimui, jo sūnus prel. J. Pruns-
kis Jaunimo centrui paskyrė 
stambesnę auką. Tos sumos pro
centai prisidės prie tolimesnio 
Jaunimo centro išlaikymo. Už 
auką Jaunimo centro valdyba 
dėkoja. 

(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 Padėki te vargstantiems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, m . 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x „NIDA" delikatesų par
duotuvė, 2617 W. 71 St., tel. 
476-7675, kviečia jus užsisakyti 
maisto velykiniam stalui: įvai
rių rūšių vyniotiniai, mėsos 
gaminiai, tortai, ežiukai, beržo 
šakos bei įvairūs kiti skanumy
nai. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į 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. 
Petras Bernotas . 

(sk) 

x Akademikų skautų Ve
lykų sus imąstymas — reko
lekcijos vyks Jaunimo centre 
balandžio 16 ir 17 dienomis 7:30 
vai. vak. Praves ses. Margarita. 
Velykų šv. Mišios bus šešta
dieni, balandžio 18 d., 6 vai. 
vak. Jėzuitų koplyčioje. Skautų 
akademikų metinis mokestis 
yra 10 dol. 

x Rasa (Lintakaitė) ir J im 
Conkl in balandžio 9 d. susi
laukė pirmojo sūnaus Alek
sandro James. Naujagimiu 
džiaugiasi seneliais tapę Birutė 
ir Julius Lintakai, Marge ir Ja
mes Conklin. 

x K r i a u č e l i ū n ų š e i m a 
reiškia padėką visiems už pri
statymą kandidatų už 1991 me
tus Eugenijaus Kriaučeliūno 
jaunimo premijai gauti. Jury 
komisija balsų dauguma premi
ją paskyrė Simui Taškūnui iš 
Tasmanijos Australijoje. 

x Rimo Zailsko meniškų 
fotografijų paroda visą balan
džio mėnesį yra Kroch ir Bren-
tano centriniame knygyne, 29 
S. Wabash Ave. Yra išstatytos 
didesnio formato Polaroid nuo
traukos ir kompiuterių su
tvarkyti kūriniai. 

x Lietuvos Vyč ių 112 kuo
p o s paprastas susirinkimas bus 
antradienį, balandžio 21 d., 7:30 
vai . vak. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Kal
bėtoja bus Danutė Bindokienė ir 
kalbės apie Lietuvos velykinius 
papročius. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. 

x Velykų sekmadienį Jau
nimo centre bus šokiai, kuriuose 
gros „Keith Eric and Water-
house" reggae visiems turin
tiems 16 metų ir vyresniems. ID 
visiems bus privaloma ir pagal 
dokumentus į šokius bus 
leidžiami. Platesnei informa
cijai galima kreiptis į Astą 
Kazlauskaitę ir Ritą Račkaus
kaitę. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: dr. Pranas Zunde, 
Chamblee, Gargia, Carl Beino-
ris, Chicago, 111., Ray Vaitkus, 
SteamBoat Plaza, Colorado, Z. 
Girdauskas, Toronto, Kanada. 
G. Viskantas, Grand Blanc, 
Mich., Valantina Gūdis, Chica
go, 111., Petras Pisnys, Chicago, 
111. Dėkojame. 

x Sofija Jurkūnienė ir Sta
sė Sakavičienė, gyv. Oak. Lawn, 
111., pratęsė prenumeratą, o už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 20 dol. Dėkojam. 

x Rita Kisielienė priima re
zervacijas „Mercy Lift" lėšų tel
kimo vakarui geg. 2 d., 6 v.v. 
Odyssey laive, tel. 708-
441-8137. 

(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. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 

(sk) 

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

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. JL 
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 FederaI Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. VI77747. 

(sk) 

x „Draugo" koncerto pro
g a įteikė po 100 dol. auką: sol. 
Al ir Aldona Brazis, Justice, 111., 
dr. A. Prunskienė, Indian Head 
Park, 111., Eleonora Kasputis, 
Chicago, 111., kun. A. Puchenski, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonas, paaukojo 75 dol., Es-
telle Rogers, Chicago, Dl. 50 dol. 
ir Kazys Čiurinskas iš Crown 
Point, Indiana, 25 dol. Visiems 
aukotojams tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x Dr. Vytautas ir Indrė 
Semogai iš Coeur d'Alene, Ida-
ho, suprasdami l ietuviškos 
spaudos sunkumus išeivijoje, 
pratęsė prenumeratą su 100 dol. 
auka. Dr. Vyt. ir I. Šemogus 
skelbiame garbės prenumerato
riais, o už realią paramą savai 
spaudai tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x A n t a n a s Levanas , Sum-
mit, m., pratęsė prenumeratą, o 
dienraščio stiprinimui pridėjo 
50 dol. auką. A. Levaną įrašome 
į garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už mielą auką tariame nuošir
dų ačiū. 

x J u o z a s Polikait is , Ateiti
ninkų Federacijos vadas, Chica
go, EI., žurnalistas Bronius Auš
rotas, Juno Beach, Fla., M. Gen-
drolis, Springs Hill, Fla., Bruno 
Latoža, Westmont, 111., Stasė 
Vaišvila, Oak Lawn, 111., A. A. 
Didžiulis, Cicero, 111., pratęs
dami prenumeratą vieneriems 
metams, kiekvienas paaukojo 
po 20 dol. Dėkojame. 

s A n t a n a s V e r b i c k a s , 
Jonas Š lapkauskas , G. 
Gražienė, Ignas Pakulis, Juozas 
Miecius, Dalia Musonis, visi iš 
Chicago, 111., Konstancinas Lo-
saitis, Waukegan, UI., Veronika 
Kiznis, Rockford, 111., Vytautas 
Dailidė, Crete, 111., P. Vilkaitis, 
Downers Grove, 111., Algiman

tas Sidas, Berkeley, Cal., pratęs
dami „Draugo" prenumeratą, 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
Dėkojame. 

x Kun. E d w a r d S tarkus , 
Grand Rapids, Mich., Joe Venc-
kauskas, Benton Harbor, Mich., 
Bronius Gurėnas, Hayward, 
Wisc., Ona Puzinauskas, River 
Forest, 111., Justina Larsen, 
Lake City, Mich., Stasys Pred-
kelis, Chicago, 111., Jonas Ind
riūnas, Roselle, 111., pratęsė 
prenumeratą ir kiekvienas pri
dėjo po 20 dol. dienraščio pa
ramai. Dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Juozas Cibas, 
Lake Side, Mich. , P .D. 
Laniauskas, Lombard, 111., 
Jonas Talandis, Santa Monica, 
Cal., J. Ambrozaitis , Mid-
dlebury, Conn., Kazys Kielius, 
Chicago, 111., Dėkojame. 

x „Otelio" operos vieninte
lis spektakl i s įvyksta balan
džio 26 d., 3 vai. p.p. daly
vaujant 17-kai menininkų iš 
Lietuvos. Bi l ietai g a u n a m i 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 
71st St., Chicago, IL 60629. 
Parduotuvė kasdien atidaryta 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų, o trečiadieniais — v isa i 
neatidaroma. P r e k y b o s tele
fonas: 312-471-1424. Paskam
binus, galima sužinoti visas 
informacijas. Operos valdyba 
kviečia lietuvius iš visur su savo 
draugais amerikiečiais dalyvau
ti šiame spektaklyje. 

(sk) 

„Volungės" organizatorė ir dirigentė muz. Dalia Skrinskaitė-Viskontienė iš 
Toronto „Draugo" koncerte balandžio 4 d. 

Nuotr. J. Tamulaicio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
GALIMYBE LIETUVOS 

STUDENTAMS 
AMERIKOJE STUDIJUOTI 

Lietuviai palyginti labai 
mažai išnaudojame įvairius fon
dus, stipendijas ir galimybes. 
Viską bandome savo kišenėmis 
padengti, o jos nėra tiek plačios. 
Dažniausiai yra dėl to, kad neži
nome arba neturime ryšių. Ra
šančiajam pripuolamai teko ke
letą įtakingų asmenų susipažin
ti. Daugiausiai tai įvyko per St. 
Balzeko kontaktus. Viename 

x Pol ikait is A c c o u n t i n g & 
Tax Serv i ce pildo pajamų 
ir kitų įvairių mokesčių for
mas. Reikalui esant, atvyksta į 
namus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikaitis, Accountant , tel . 
708-371-2184. 

(sk) 

x Marius Jaku l i s J a s o n , 
JAV advokatas, išvyksta dirb
ti į Lietuvą. Norintieji jo pa
tarnavimų, kreipkitės iki ba
landžio mėn. pabaigos. Tel.: 
212-688-9200 arba 203-221-
1428. Nuo birželio mėn. jo tel. 
Vilniuje: 44-64-21. 

(sk) 

x Irena ir Albertas Kereliai 
(IL) parėmė IX Tautinių Šokių 
Švente 500 dolerių auka ir ta
po šventės mecenatais. Lėšų 
telkimo komisija dėkoja ponams 
Kereliams už paramą ir laukia 
visų paramos. (s^ 

x Kelionė Varšuva-Chica-
ga arba atgal tik $449. I abi 
puses tik $721. Skambint: 
Unlimited World Travel atsto
vui tel. 312-523-8242. 

(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
vai t inė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
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) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 58*5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Brangūs tautiečiai! Jeigu 
dar nežinote TALMAN DELI-
CATESSEN turi naujus savi
ninkus! Kviečiame užeiti ir 
paragauti mūsų skaniausius 
nuolatinius ir gražiausius nau
jus gaminius. Dabar pats laikas 
užsisakyti maisto velykiniam 
stalui: antienos, kalakutienos, 
kumpio patiekalus, įvairius 
priedus, bei saldumynus. Kvie
čiame užeiti į Talman Deli, 
2624 W. 69 gatvė, arba pa 
skambinti (312) 434-9786 ir 
susitarti. (9k) 

priėmime teko susipažinti Ei-
leen R. Mackevich, Executive 
Producer Humanities Festival. 
Ji turi labai plačius ryšius aka
deminiame ir meno pasaulyje. 
Prieš keletą dienų man pa
skambino dr. Gilbert Ghez, Pro-
fessor of Management and Eco-
nomics, Chair — Scholars for 
Freedom Committee. Prisistatė, 
kad mano telefoną gavo iš 
Eileen R. Mackevich. Paaiškino, 
kad jis vadovauja Roosevelt 
Universi ty — Scholars for 
Freedom programai. Ta 
Roosevelto universiteto pro
grama maždaug taip skamba. 
„Moksleiviai už laisvę stato 
tiltus į Lietuvą". 

Ryšium su nepaprastais pa
sikeitimais Cantrinėje ir Rytų 
Europoj Roosevelto universite
tas Chicagoj išvystė naujovišką 
programą, pavadintą „Mokslei
viai už laisvę". Tos programos 
dėka gabūs studentai iš Rytų 
Europos pakviečiami vienerių 
metų studijoms į Chicagos 

x Iki balandžio 15 d. svar
b u suspėti užpildyti Income 
taxes — užsukite pas ATLAN
TA IMPORT EXPORT! Kaip 
ir anksčiau, Atlanta laukia 
Jūsų siuntinių į Lietuvą. Siunti
nius galima atsiųsti UPS. 
Taipogi, neilgai trunkant, 
persiunčiami pinigai doleriais. 
Jūsų giminėms Lietuvoje. Čia 
už pigią kainą galima nupirkti 
bilietus giminaičiams iš Lietu
vos atskristi į Chicago: viene
rius metus galiojantis bilietas 
tekainuoja 824 dolerius. AT
LANTA IMPORT EXPORT, 
2719 West 71st Street, Chicago 
IL 60629. Tel. (312) 434-2121. 

(sk) 

x Lietuvis parduoda mažą 
namuką New Buffalo, Michi
g a n . Savin inkas norėtų 
pasilikti ten gyventi iki spalio 
mėn. pabaigos ir mokėti pirkė
jui nuomą. Su šia sąlyga su
t ikus , parduosiu namuką 
$5,000 pigiau. Skambinkite: 
616469-2892. 

(sk) 

x Dar nevėlu pasiųst siun
tinį Velykoms per Baltia Ex-
press oro kargo ekspresu. 
Ne tokie skubūs siuntiniai 
pristatomi į namus Lietuvoje 
tik 90 et. už svarą. Siųskite 
viską — nauja ir naudota. Žiū
rėkite reklamą „Draugo" vidu
je arba skambinkite nemoka
mu tel.: 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624. 

(sk) 

Roosevelto universiteto ekono
mijos ir biznio fakultetus ir po 
to vasaros praktikai. Tuo būdu 
studentai turi galimybę tiesio
giniai susidurti su la i svu 
pasauliu, gauti žinių bei prakti
kos ir grįžti į savo kraštą, kaip 
būsimieji vadovai. Tos pro
gramos iniciatorius yra Roose
velto universiteto ekonomijos ir 
biznio profesorius Gilbert Ghez. 
1990-91 metais buvo parinkti 
studentai iš Čekoslovakijos. 
Dabar programos dėmesys 
nukreiptas į Lietuvą. Tad 
reikėtų šios progos nepraleisti ir 
sudominti Lietuvos švietimo ati
tinkamas institucijas, kad jos 
šią žinią paskleistų ir keletą 
tinkamų kandidatų atrinktų. 
Suinteresuotos institucijos ar 
asmenys dėl platesnių informa
cijų prašomi kreiptis: Dr. 
Gilbert Ghez, Professor of 
Management and Economics. 
Chair-Scholars for Freedom 
Committee. Tel. 312-341-3828. 
Fax: 312-341-3827. Roosevelt 
University, 430 South Michigan 
Ave., Chicago, IL 60605-1394. 

J . Žygas 

„LAIŠKŲ LIETUVIAMS" 
METINĖ ŠVENTĖ 

„Laiškai lietuviams", reli
g inės ir taut inės m i n t i e s 
žurnalas, balandžio 5 d. turėjo 
savo metinę šventę. Ji prasidėjo 
pamaldomis jėzuitų koplyčioje. 
Šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. A. Tamošaitis, SJ, 
primindamas religinės spaudos 
svarbą ir jos rėmimo reikalą. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Premijų į teikimo šventė 
vyks 1992 m. gegužės 31 d. New 
Yorke. Šios šventė s yra 
rengiamos jau geroką eilę metų, 
organizuojant JAV LB Kultūros 
tarybai. Šventės metu bus 
įteiktos premijos po 1,000 dol. 
asmenims, pasižymėjusiems 
1991 metais šiose srityse: teatre, 
muzikoje, mene, žurnalistikoje, 
lietuviškų radijo programų pa
ruošime ir siuntime. Grožinės 
literatūros premija bus atžymė
tas vienas i i rašytojų, 1991 m. 
išleidęs ar rankrašty baigęs 
savo darbą. Dailės, muzikos, 
teatro, žurnalistikos ir radijo 
programų premijas kasmet ski
ria Lietuvių Fondas. Grožinės 
literatūros premija 3,000 dol. 
a te ina iš JAV LB krašto 
valdybos. Įvertinimo komisijas 
sudaro Kultūros taryba. 

— LB Floridos Apygardos 
suvažiavimas įvyks Daytona 
Beach, FL balandžio 25 d. Kvie
čiami dalyvauti ne tik atstovai, 
bet ir svečiai. Dėl informacijų 
kreiptis pas Apygardos pirm. J. 
Gerdvilienę. 

— Motinos Dienos minė
j imas Lietuvių klube įvyks 
gegužės 10 d., sekmadienį, pie
tų metu. Sveikiname visas 
mamytes! 

— Velykiniai pietūs Lietu
vių klube įvyks Velykų sekma
dienį, balandžio 19 d. 2:00 vai. 

JAV LB Kultūros tarybos sudaryta žurnalisto premijai skirti komisija. Iš 
kairės: Ramunė Kubiliūtė, pirm. Antanas Juodvalkis ir Ritonė Rudaitienė. 

Nuotr. B. Jasaitienės 

Giedojo visa bažnyčia, vado
vaujant Mačiuliams. 

Po pamaldų didžiojoje Jau
nimo centro salėje vyko konkur
so premijų įteikimas. Programą 
pradėjo redakcijos narė D. Užu-
balienė, padėkodama susirinku
siems, kurių buvo netoli 300, ir 
pakvietė žurnalo redaktorių 
kun. J. Vaišnį, SJ, tarti žodį. 
Suminėjęs, kieno tai posakį, kad 
atgimimas Lietuvos tai išeivijos 
nykimas, apgailestavo, kad išei
vijoje užsidaro kai kurie laik
raščiai, kaip „Eglutė". Išeivijos 
leidyklos jau nebeįstengia išleis-
ti naujų knygų, v i e t in ia i 
renginiai jau mažiau lankomi, 
meno parodose jau daugiau 
dailininkai iš Lietuvos, lituanis
t inėse mokyklose mažėja 
moks l e iv ių , nebebus or
ganizuojami l i tuan i s t in ia i 
seminarai, net ir šiame konkur
se gauta tik 2 rašiniai iš 
Amerikos, o net 57 iš Lietuvos. 
Suaugusių grupėje atsiųsti 36 
rašiniai, studentų — 6, mokslei
vių — 17. Premijas laimėjo 
vienas iš Amerikos, 17 iš Lietu
vos. Iš viso konkurse dalyvavo 
14 vyrų ir 45 moterys. Premijuo
ti 6 vyrai ir 12 moterų. 

Mecenatai buvo V. Prunskie
nė (savo mirusio vyro atmi
nimui), dr. B. Kasakaitienė, dr. 
Prunskienė, prel. J. Prunskis, 
St. Rudokienė (vyro atm.), J. ir 
Br. Jankauskai. Iš viso su liku
siais iš pernykščių metų paskir
ta 1455 dol. Jau ir ateinantiems 
metams atsirado mecenatų. 

D. Bindokienė premijų skirs
tymo komisijos vardu painfor
mavo, kam premijos skirtos. 

Mecenatų vardu pakviesta 
kalbėti V. Prunskienė. Primi
nusi, kad „Aidai" jau perkelti 
į Lietuvą, kad „Laivas" ir Šv. 

Pranciškaus Varpelis" jau užsi
darė, pabrėžė, kad JAV-se teliko 
vienas mūsų religinis žurnalas 
— „Laiškai lietuviams". Jį turi
me remti, skaityti, palaikyti. 

Gen. kons. V. Kleiza kalbėjo 
optimistiškai. Priminė, kad 
visgi visi mecenatai yra iš JAV. 
Lietuva dabar ieškojo savęs, 
išeivija — savęs. Abi pusės 
stiprina savo gyvenimą. Į 
Lietuvą dabar nueina apie 500 
,L&iškų lietuviams" mėnesinių 
numerių, o reikėtų, kad ten 
nueitų 3 ar net 5 tūkstančiai. 

Meninę dalį atliko aktorė A. 
Budryte. Ji su įsijautimu pa
deklamavo J. Meko ir L. 
Sutemos kūrybą. Kun. L. Za
rembai sukalbėjus maldą, vyko 
skaniai paruošta, šilta vakarie
nė. Po jos dar buvo laimėjimai. 
Vakaras praėjo draugiškoje 
nuotaikoje. J u o z > į̂  

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

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. 
šeštad 9 v.r iki 1 vai. d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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


