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Tiesioginis valdymas 
Vilniaus ir Šalčininkų 

rajonuose 
Oficialūs paaiškinimai gyventojams 

Vilnius. Balandžio 15 d — 
j Lietuvos AT spaudos biuras 
! pateikė oficialų paaiškinimą 
i ryšium su tiesioginiu valdymu 
j kai kuriuose rajonuose. 

Kovo 24 d. Lietuvos Respubli
kos Aukščiausioji Taryba iki 
1992 m. rugsėjo 12 dienos 
pratęsė tiesioginį valdymą 
Vilniaus ir Šalčininkų rajo
nuose. 

Nutarimas įvesti tiesioginį 
valdymą šiuose rajonuose ir Ig
nalinos rajono Sniečkaus gyven
vietėje buvo priimtas 1991 m. 
rugsėjo 12 d. ir numatė pusės 
metų tiesioginio valdymo 
terminą Vilniaus ir Šalčininkų 
rajone ir vienerių metų terminą 
Sniečkaus gyvenvietėje. 

Ką reiškia tiesioginis 
valdymas? 

Įvedus tiesioginį valdymą, 
demokratiškai išrinkti valdžios 
įgaliotiniai toliau atstovauja 
savo rinkėjams miestų ir rajonų 
tarybose ir Lietuvos Respub
likos Aukščiausioje Taryboje. 
Tiesioginiu valdymu buvo 
laikinai paleistos tik Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonų tarybos. 
Rajonų tarybos — tai valstybės 
valdymo Lietuvoje tarpinė gran
dis. Aukščiausiosios Tarybos 
sprendimas laikinai atimti įga
liojimus rajonų tarybų vado
vams iš esmės nenusižengia de
mokratinio atstovavimo princi
pams. Rajonų gyventojams pa
liekama teisė deleguoti savo 
atstovus į vietinės respublikinės 
valdžios struktūras. 

Paleidus miesto tarybas 
Sniečkaus gyvenvietėje, Ig
nalinos rajono taryba toliau 
tęsia savo darbą. 

Įvedus tiesioginį valdymą, į 
minėtus rajonus paskirti 
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės įgaliotiniai. Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos komi
sija klausimams Rytų Lietuvo
je spręsti vykdo rajono admi
nistracinės veiklos patikrinimą, 
Respublikinės prokuratūros tar
nybos t i r ia nusikalstamą 
veiklą. Tuo tarpu vietinės žemės 
reformos ir privatizavimo 
tarybos nenutraukia savo dar
bo. Jos toliau veiks ir Sniečkaus 
gyvenvietėje. 

Kodėl įvestas tiesioginis 
valdymas? 

Kalbant apie tiesioginį val
dymą Vilniaus, Šalčininkų ra
jonuose ir Sniečkaus gyven
vietėje reikia grįžti į 1990 metų 
kovą — Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimą. Tomis dieno
mis minėtų rajonų tarybos ig-

Įteikė kredencialus 
Ryga. Balandžio 10 d. — Čia 

šiandien naujai paskirtasis 
Jungtinių Amerikos valstijų 
ambasadorius Ints Silins įteikė 
savo kredencialus Latvijos Res
publikos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkui Anatolijs 
Gorbunovs. Tuo buvo formaliai 
įteisintas diplomatinis aktas. 
Amb. Silins ta proga pareiškė, 
jog dirbs kartu kad būtų suor
ganizuotos naujos demokratinės 
institucijos Latvijoje ir kiek 
galima greičiau įvesta laisvo 
verslo ekonomija. Amb. Silins 
yra karjeros diplomatas, gimęs 
Latvijoje prieš 50 metų. 

noravo Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiąjį Tarybą, priim
damos dokumentus, prieštarau
jančius Lietuvos įstatymams. 
Tai sąlygojo politinę ir socialinę 
destabilizaciją rajonuose, at
sirado grėsmė atkuriamai Lie
tuvos nepriklausomybei. Galėjo 
sužlugti ir prasidėjęs žemės 
reformos ir privatizavimo pro
cesas. Galima sakyti, kad jis ir 
nebuvo pradėtas. 

Tarybos tęsė savo antikonsti
tucinę veiklą pusantrų metų. 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos ir Generalinės 
prokuratūros protestai liko 
neišgirsti. Po nepasisekusio 
perversmo buvusioje Sovietų 
Sąjungoje, kurį šios rajonų 
tarybos atvirai rėmė, Aukščiau
siajai Tarybai neliko nieko kito, 
kaip pasinaudoti Lietuvos Res
publikos Laikinojo pagrindinio 
įstatymo suteikta jai teise įvesti 
tiesioginį valdymą. Laikinasis 
pagrindinis įstatymas suteikia 
teisę Aukščiausiajai Tarybai 
imtis atitinkamų priemonių, 
kad būtų užtikrintas valstybės 
saugumas ir palaikoma viešoji 
tvarka, keisti administraci-
nių-teritorinių vienetų statusą 
ir spręsti su jais susijusius 
klausimus. 

Kodėl pratęsiamas 
tiesioginis valdymas? 

Tiesioginis valdymas 
pratęsiamas, siekiant suteikti 
miestų ir rajonų taryboms 
galimybę pakeisti neteisimus 
sprendimus, pri imtus iki 
tiesioginio valdymo įvedimo. 
Kita svarbi priežastis — šiuose 
rajonuose prasidėjęs privati
zavimo ir žemės reformos pro
cesas. Kad jis nesustotų, Aukš
čiausioji Taryba nutarė pratęst 
tiesioginį valdymą iki 1992 m. 
rugsėjo 12 d. Rinkimus į rajonų 
tarybas numatoma rengti šį 
rudenį. 

Parengta Estijos 
Konstitucija 

Talinas. Balandžio 11 d. — 
BNS žinių agentūra pranešė, 
jog Estijos Konstitucijos ko
misija baigė septynių mėnesių 
darbą ir priėmė paskutinį 
tekstą savo naujai Konstituci

jai. Konstitucijos dokumentas 
Naujasis jos teks tas turi 
parlamentarinę vyriausybės 
sistemą, kurioje prezidento rolė 
yra daugiau ar mažiau „cere
monialinė". Įvedama valstybės 
asamblėja. Pirmasis prezidentas 
būtų renkamas kartu populia
riu gyventojų balsavimu ir 
kartu tos asamblėjos narių, bet 
galutinai parlamentas turėtų 
išrinkti prezidentą. Estijos 
dabartinė Aukščiausioji Taryba 
numato parengtą Konstitucijos 
dokumentą paskelbti visuome
nei gegužės mėnesį. Nauji 
Parlamento rinkimai būtų po 
dviejų mėnesių, kai Estijos 
Respublikos piliečiai patvirtins 
savo balsavimu naująją krašto 
Konstituciją. 

Šventojo Kryžiaus Jono Kristus 
Salvâ or Dali (1904-1989) 

Suimamų asmenų sąrašai 
Kaip buvo ruošiamasi kovai 

— Kinijoje buvo sušaudyta 19 
žmonių Cantono mieste. Komu
nistų vyriausybė skelbia, kad 
tai buvo vagys, plėšikai ir žudi
kai, tačiau disidentai sako, kad 
tai žmonės, kurie kovojo už 
žmonių teises. 

Vilnius. — „Lietuvos aidas" 
informuoja savo skaitytojus, jog 
jau iki 1981 metų KGB viršinin
kai įsakė apmokyti savo narius 
kovai, kuriuos apmokė pasienio 
KGB karininkai. 

Mokymo metu nurodoma, kad 
turi būti atliktas asmeninių 
savybių tyrimas. Mokoma 
šaudymo, topografijos, radijo 
ryšio ir t.t. Mokymo programai 
numatyta 96 valandos. Įdomi 
pirmosios specialiosios taktikos 
tema: „Pagrindinių kapitalis
tinių valstybių ir Kinijos 
diversinės žvalgybinės formuo
tės". Mokymo planas ne visas 
įgyvendinamas, bet vykdomas. 
Kelmės būrio vyrai buvo ap
mokomi 1985 m. balandžio 
17-19 dienomis (3 paras) ir 1987 
m. gegužės 21-22 dienomis (2 
paras). Vykdavo ir patikrinimai 
bei mobilizaciniai sukvietimai. 

315 reikėtų suimti 
Generolas majoras E. Eismun-

tas 1990.01.05 parašė 
pranešimą TSRS KGB mobili
zacinio skyriaus viršininkui 
generolui majoru; A Suplatovui 
(8 psl.). Rašte nurodoma, kad 
buvo patikrintos operatyvinių 
būrių darbar :r 16-os dienų mo
kymai, taip pat šaudymai mi
nosvaidžiais. Lietuvoje sudaryta 
50 operatyvinių kovinių būrių, 
tačiau kai kurie būrių nariai 
nepatikimi. Nurodoma apie 315 
asmenų, kuriuos karo atveju 
reikėtų suimti. Jų suėmimo 
planai suderinti su Vidaus 
reikalų ministerija. 

Suėmimui reikėjo išgalvotų 
istorijų 

Suėmimo planą tvi r t ina 
Lietuvos KGB pirmininkas. 
Jame nurodoma, kas atsakingas 
už operaciją, kas vyresnysis, 
kokia mašina tam skiriama, 
kokia suimamojo sveikata, kas 

jo šeimos nariai ir giminės. 
Nurodoma, ar suimamasis mo
ka naudotis ginklu, savigyna, ar 
turi dresiruotų gyvulių. Suėmi
mui pagrįsti reikia sukurti 
legendą. Numatoma, ką su su
laikytoju daryti izoliatoriuje, 
kaip elgtis, jeigu jis pasislėps, 
būtinai padaryti kratą. Prie šio 
dokumento pridedama foto nuo
trauka ir buto schema. Asmenų 
kratos ir sulaikymo blankai yra 
pridėti prie visų mobilizacinių 
operatyvinio kovinio būrio 
dokumentų. 

Kas turėjo būt i sekami 
Lietuvos KGB mobilizacinio 

skyriaus viršininkas pulki
ninkas N. Belovas dar 1983 m. 
rugpjūčio 8 d. išleidžia in
strukciją arba sąrašą asmenų, 
kurie turi būti nuolatos sekami. 
Šiai kategorijai tinka bet kurie 
karo, pokario religiniai ir 
politiniai veikėjai. 

Pateiktas suimtųjų skaičius 
yra pirminis. Bendruose mobili
zacinių dokumentų aprašuose 
nurodomas sąrašas asmenų, 
apie kuriuos yra kompromituo
jančios medžiagos. Šie asmenys 
yra suimamų asmenų rezerve. 

(Rytoj — užsieniečių inter
navimas). 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Pranešame skaitytojų ži
niai, jog vakar nebuvo gauta 
faksu žinių iš Lietuvos. 

— N a g o r n o - K a r a b a c h o 
Aukščiausiosios tarybos pir
mininkas buvo šią savaitę 
nušautas, kol kas dar nežinomo 
asmens. 

— Kaune įvyko deputato Ro
lando Paulausko susitikimas su 
savo rinkėjais pilnutėlėje salėje. 
Atsakinėdamas į visą eilę klau
simų, tarp kitko, A. Paulauskas 
sakėsi matęs Kazimieros Pruns-
kienės pasižadėjimą dirbti 
KGB. „Jeigu B. Gajausko ko
misija patvirtins ir ekspertizė 
nustatys, kad tai jos ranka 
rašyta, ekspremjerės laukia 
Čepaičio likimas", pasakė jis 
tame susirinkime, kurio 
apžvalgą aprašė „Lietuvos 
aidas". 

— Kabule , Afganistano 
sostinėje, jau šeimininkauja 
afganų laisvės kovotojai, kurie 
užėmė savo sostinę po 14 metų 
civilinio karo. Paskutinių žinių 
iš įvairių agentūrų pranešimu, 
dar buvusios Sovietų Sąjungos 
paskirtasis okupuotam jų 
kraštui prezidentas Najibulah 
esąs jau suimtas, kai jis bandęs 
pabėgti iš Afganistano. 

— Tokyo mieste kalbėjo 
buvęs prez. Jimmy Carter 
surengtame aplinkos svarinimo 
seminare. Čia jis tarėsi tais 
klausimais su Japonijos vyriau
sybės nariais, kokiu būdu būtų 
galima bendrai finansuoti 
pasaulinę oro svarinimo 
programą. 

— Izraelio spauda rašo, jog 
bus nutraukti taikos pasikalbė
jimai maždaug 5 mėnesiams, 
nes birželio mėnesį čia yra 
r inkimai ir reikia jiems 
pasiruošti, pranešė Izraelio 
Užsienio reikalų ministerija. 

— Indijos žinių agentūra 
praneša, jog Afganistano laisvės 
kovotojai paėmė į savo žinią ir 
kitus didesnius miestus savo 
tėvynėje, ne tik Kabulą. 

— Genevoje baigėsi 56 kraštų 
atstovų ir mokslininkų konfe
rencija, kuri tęsėsi 10 dienų 
ozono sluoksnių pasaulyje 
klausimais, kurie yra pavojingi 
gyvybinei atmosferos įtakai ir 
ne tik žmonėms, bet ir gyvu
liams bei auglams. 

— Kremliuje, atrodo baigėsi 
„kova už būvį", kai jaunieji Ru
sijos vyriausybės nar ia i , 
provakarietiškai nusistatę, 
laimėjo reformų vykdymo proce
są, o jų kritikai — senieji buvę 
komunistai nebeturėjo argu-

Rusijos kabinetas atsiėmė 
savo rezignacijos raštą 

Prez. Jelcinas nedalyvauja Kongreso sesijoje 
Maskva . Balandžio 14 d. — 

Rusijos Federaci jos Par la
mentas ir prezidento Jelcino vy
riausybė atrodo surado priim
tiną formulę išspręsti krašto 
krizei, kuri susidarė praėjusį 
savaitgalį i r šios savai tes 
pradžioje, kai išsiskyrė deputatų 
ir vyriausybės nuomonės dėl 
ekonominių reformų. 

Atrodo, kaip skelbia AP ir 
Reuterio žinių agentūrų ko
respondentai, jog Parlamentas 
— Liaudies Deputatų Kongresas 
— susitarė „prie uždarų durų", 
kai savo atsistatydinimo raštą 
įteikė vyriausybė krašto prezi
dentui . D e p u t a t a i , s tebin t 
Vakarų pasauliui, principiniai 
balsavo iš naujo už deklaracijos 
dokumentą, kur iuo aiškiai 
pritariama radikalioms refor
moms, kurias visą laiką siūlė 
prez. Boris Je lc inas ir jo 
patarėjai. Šis sprendimas, kuris 
buvo paruoštas vyriausybės 
ats tovų i r depu t a tų vadų 
neutralizavo tuos nutarimus ir 
rezoliucijas, kurios buvo priim
tos sesijoje praėjusį šeštadienį. 

Bu rbu l io žodis 
Taip pat paaiškėjo, jog depu

t a t a i nebe re ika l au ja , kad 
Jelcinas pasitrauktų iš ministro 
p i rmin inko pare igų liepos 
mėnesį. „Iš visko yra aišku jog 
priimtas nutarimas leidžia ir 
toliau valdžiai vykdyti refor
m a s " , p a s a k ė d e p u t a t a m s 
ministro pirmininko pirmasis 
asistentas Jegoras Gaidaras, 
leisdamas jiems suprasti, kad 
vyriausybė atsiims savo vienos 
dienos rezignaciją. 

Prezidento Jelcino pagrindinis 
politikos strategistas Gennady 
Burbulis, kur is pirmadienį 
vadovavo vyriausybės narių 
išėjimui iš sesijos, antradienį 
jau kalbėjo: „Dabartinė si
tuacija pana ik ina kabineto 
atsistatydinimo reikalingumą, 
nes deputatų Kongreso naujoji 
deklaracija eliminuoja mūsų 
rezignacijos r e ika lą" . Ši 
padėtis buvo sukėlusi daug 
nerimo ir pačioje Rusijoje, ir 
taip pat užsienyje. Buvo susi
daręs pavojus, kad pradėtos 

— Washingtone Senatas 73 
balsais prieš 18 priėmė įstaty
mą, jog įvedama kabelinės tele
vizijos kainų kontrolė, nežiūrint 
Busho administracijos prieši
nimosi ir kabelinės televizijos 
savininkų protesto. Nuo 1984 
metų tos televizijos kainos už 

mentų prieš juos ir dauguma naudojimąsi buvo pakeltos 56 
deputatų pasisakė už vyriausy- procentus, kai Kongresas buvo 
bininkus. Tuoj po to Tarptautinis 
Pinigų Fondas pareiškė, jog bili
jonai dolerių pradės plaukti 
Rusijos atstatymui dar šią 
vasarą. 

panaikinęs kainas 1987 m. 
sausio 1 d. Chicagoje tos kainos 
padidėjo nuo 60 iki 70 procentų, 
o Chicago Heights priemiestyje 
net 308 procentus. 

— Beirute įvyko didelės 
žmonių demonstracijos, kurie 
protestavo prieš pablogėjusias 
gyvenimo sąlygas. Demonstra
cijos vyko ne tik sostinėje, bet 
ir kituose Libano miestuose. 

— Prancūzijos prez. F. Mit 
terrand pareiškė, kad jis kitais 
metais pasiūlys peržiūrėti Kons
titucijos punktus ir atitinkamai 
juos pakeisti, pritaikant pagal šio 
meto reikalavimus. Jis išsireiš-
kė, kad vargiai bekandidatuos 
naujam terminui, kuris baigiasi 
1995 metais. 

Kai buvo Vilniuje atidaryta Vokie
tijos Federacines Respublikos am
basada Sierakausko ir Švitrigailos 
gatvių kampe su šiuo iškabintu ženk
lu. Vokietijos amb. Albrecht Gott-
fried sveikinasi simboline šampano 
taure. Tomo Srebaliaus foto 

ekonominės reformos nebebus 
vykdomos. Vakarų vyriausybė
se buvo pradėti pareiškimai, 
kad pažadėta parama turi būti 
sulaikyta. Maskvoje tuo metu 
buvęs Amerikos Iždo sekreto
rius Nicholas Brady, pasakė 
reporteriams, jog jis įspėjo 
rusus, kad „pakeitimai pradėtų 
programų, kurias nori sulaikyti 
Kongresaas, nieko gero nežada 
ir gali turėti neigiamų rezul
tatų". 

Už naująjį nutarimą balsavo 
530 delegatų, o prieš 236 dele
gatai, kurie ir toliau norėjo, kad 
ekonominių reformų būtų atsi
sakyta, kokios jau pradėtos vyk
dyti. 

Je lc inas nedalyvauja 
Užsienio žurnalistai sužinojo, 

jog prez. Jelcinas nedalyvauja 
Kongreso sesijų eigoje, kai tik 
prasidėjo pirmieji delegatų 
nesutarimai. Bet jis antradienio 
rytą turėjo posėdį su savo 
kabineto nariais. Tebesklinda 
kalbos, kad jis šios sesijos pa
baigoje Kongresui pasakys kal
bą. Bet kai buvo pasiektas 
kompromisas tarp jo vyriau
sybės ir Kongreso vadų ir dėl to 
paskelbta nauja deklaracija, 
Jelcinas laikosi atokiai nuo tų 
ginčų, kaip t ikras valsty
bininkas, rašo Reuteris. O 
rmnistro pirmininko, kuriuo yra 
pats Jelcinas, vienas iš pava
duotojų — Jegoras Gaidaras, 
priminė deputatams, kad Rusi
jos kabinetas nėra kaprizingų 
berniukų ir merginų vyriausy
bė. „Mes esame pasirengę dirb
ti, bet mes turime turėti laisvas 
rankas ir garbingą ekonominę 
politiką". 

„Pe te r sburgo" ir 
„Leningrado" delegacija 
Šioje sesijoje iškilo dar vienas 

atvejis, liudijantis, kaip yra 
pasidalinę delegatai Rusijos dar 
vadinamame Liaudies Kongre
se. Čia dalyvauja 1,024 
deputatai, kurie turėtų priimti 
ir naują Konstituciją. Svarsto
mas kiekvienas jos straipsnis ir 
valdžios klausimas čia labai 
jautrus . Konfliktai kyla ir 
nedalyvaujant Kongreso pirmi
ninkui Chasbulatovui. Naujas 
nesus ipra t imas kilo t a rp 
delegatų, kai buvo pasiūlytas 
konstitucinis papildymas ,.St. 
Petersburgo delegacijos". Dalis 
delegatų užprotestavo.nes jie 
turį vadintis „Leningrado 
delegacija". Tai sukėlė audrą 
St. Petersburgo delegacijoje ir 
jie pasakė nebedalyvausią Kon
grese, jei bus vadinami Len
ingrado delegacijos pavadinimu. 
Miesto taryba jau senokai 
pakeitė miesto pavadinimą ir 
grąžino senąjį miesto pavadi
nimą. Tačiau jie sugrįžo tada. 
kai buvo pagaliau sutikta su St. 
Petersburgo pavadinimu. 

KALENDORIUS 

Balandžio 17 d.: Didysis 
P e n k t a d i e n i s . Anicetas, 
Dravenis, Robertas. Skaidra. 

Balandžio 18 d.: Didysis 
Šeštadienis. Apolonijus, Eit-
vilas. Girmantė, Eleuterijus, To-
tilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:09, leidžiasi 7:32. 
Temperatūra dieną 52 1., 

naktį 42 1. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. balandžio mėn. 17 d. 

/PORTO 

i 
APŽVALGA 

AUSTRALIJOS PADANGĖJE 
i Vie&ėjo Lietuvos 

irkluotojai 

Tarp Australijos ir Lietuvos 
irkluotojų užsimezgė labai drau
giški santykiai. Prieš dvejus 
metus, Melbourno irkluotojų 
klubo „Power House" nario 
Rolando Baltučio pastangomis į 
Australiją buvo pakviesta Klai
pėdos klubo irkluotojų ketve
riukė, kuri rungtyniavo Mel-
bourne, Balarate ir Adelaidėje, 
pasiekdama gana gražių per
galių. Susitarta tarpusavyje ar
timiau bendradarbiauti. Ir štai, 
pernai, aštuoni australai irkluo
tojai, vadovaujami savo pre
zidento M. Coe,lankėsi Lietu
voje. Kaip jie savo draugams 
vėliau pasakojo, Lietuvoje jie 
buvę priimti karališkai. Jie 
treniravosi ir rungtyniavo 
Trakuose, Klaipėdoje, Druski
ninkuose, Palangoje ir vėliau 
Maskvoje. Po šios viešnagės, jie 
tapo tikrais lietuvių draugais. 
Jų pasigėrėjimui Lietuvos Irk
lavimo federacijai, jos vado
vams V. Briedžiui ir treneriui L. 
Mileškai trūko žodžių. 

Vasario pabaigoje, savo antrai 
viešnagei į Australiją, atskrido 
jau ne keturi, bet aštuoni 
Klaipėdos klubo, arba, geriau 
aptariant, Lietuvos rinktinės 
irkluotojai: Z. Gudauskas, A. 
Bergaudas, R. Cirtautas, K. 
Kaciušis, S. Daraškevičius, D. 
Raulinaitis, R. Ausinskas, R. 
Bukis, vairuotojas R. Madzius ir 
treneris L. Mileška. Juos j 
Australiją iškvietė australų 
„Power House" klubas, visą 
laiką juos ir globodamas ir su
teikdamas visas galimybes 
treniruotis. O treniravosi jie 
kasdien, ne po du kartus po dvi 
valandas Melbourno Yarra 
upėje. 0 vyrai atrodo kaip geri 
krepšininkai, kone visi daugiau 
šešių pėdų aukščio ir labai 
puikios atletiškos išvaizdos. 

Pirmose savo pačiose svar
biausiose rungtynėse jie pasi
rodė labai gerai. Vasario 29 
d. Yarros upėje vyko 80-ji Aust
ralijos Henley regata — „Grand 
Challenge Cup". Lietuvos 
irkluotojai, nugalėję pačias 
geriausias australų, japonų stu
dentų ir kitas aštuoniukes, lai
mėjo šią prestižinę Australijos 
taurę, kurią paskutinį kartą tik 
1934 metais laimėjo užsieniečių 
Londono irkluotojų klubas. La
bai gražiai šį laimėjimą, pa
brėžiant, kad tai buvo svečiai iš 
Lietuvos, aprašė australų 
spauda. 

Po šios pergalės australų 
„Power House" klubas laimėto
jams ir svečiams surengė Lietu
vių namuose labai puikias vai
šes, dalyvaujant Melbourno 
,,Varpo" sportininkams, kurie 
kartu su „Dainos sambūrio" 
dirigente B. Prašmutaite, įteikė 
irkluotojams dovanas ir ma
terialinę pagalbą. Melbourno 
„Varpui" atstovavo pirmi
ninkas R. Mickus ir J. Dagienė. 
Po oficialumų, svečiai su 
melbourniškiais sportininkais ir 
j aun imu linksminosi iki 
paryčių. 

Būdami ir aktyvūs Kauno 
Fizinio Auklėjimo instituto na
riai, svečiai irkluotojai yra geri 
ir kitose sporto šakose. Paįvai
rinant jų laisvalaikį, buvo 
sužaistos draugiškos krepšinio 
rungtynės su „Varpo" vete
ranais krepšininkais. Atrodė, 
kad savo ūgiu jie tikrai 
„užmuš" varpiečius, tačiau, 
pasirodo, ūgis dar ne viskas. 
VarpieČiai, būdami greitesni ir 
feriau susižflide. laimėk* nripS 

svečius irkluotojus. Vėliau visi 
buvo pakviesti į mūsų sporto 
tėvo veterano Leono Baltrūno 
sodybą atsigavimo piknikui, 
kur buvo plaukiojama baseine, 
žaidžiama stalo tenisas, tinkli
nis ir kt. 

Visi šie Lietuvos irkluotojai 
yra kandidatai atstovauti Lietu
vai ateinančioje Barcelonos 
olimpiadoje, todėl, linkint jiems 
laimingos kelionės į namus 
(prieš ta i dar pasiekiant 
pergalių ketverto regatos), jiems 
l inkima ir geros sėkmės 
olimpiadoje. 

Sydnėjaus „Ko\o" moterų krepšinio komanda — 1991 m. Australijos l ietuvių metinės sporto 
šventės čempionės Iš k.: P. Burokas — vadovas, L. Šliogerienė, B. Migutė, L. Skirkaitė, R. 
Venclovaitė, M. Migutė, R. Andriejūnienė, A. Venclovaitė, R. Kasperaitytė ir E. Kasperaitis — 
treneris. Trūksta D. Staitytės . 

Ryšiai su Lietuva 
Australijoje lietuviškas spor

tas jau veikia nuo 1950 metų ir 
šiuo metu čia yra 10 lietu
viškųjų sporto klubų, kuriuos 
jungia Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo sąjunga 
(ALFAS). Jau 42 kartus ren
giama mūsų metinė lietuviškoji 
sporto šventė, vykstanti vis 
kitame mieste, o kas antri 
meta i , kar tu su Lietuvių 
dienomis. Į šias sporto šventes 
suvažiuoja daugiau negu 300 
jaunųjų lietuvių, kurie varžosi 
įvairiose sporto šakose, nors 
krepšinis yra žaidynių pa
grindas. Šalia Adelaidėje buvu
sių Pasaulio Lietuvių žaidynių, 
kur pirmą kartą dalyvavo ir 
Lietuvos sportininkai, mūsų 
sporto šventėse dažnai turė
davome ir svečių sportininkų iš 
Amerikos bei Kanados. Visuo
met, nuo pat pirmųjų Š. Ame
rikos lietuvių krepšininkų,ku-
riems tada vadovavo Valdas 
Adamkus ir Vytautas Gry
bauskas, gastrolių 1964 metais 
Australijoje, ta rp mūsų ir 
Amerikos bei Kanados spor
tininkų, buvo labai draugiški 
ryšiai. Vėlesni australiečių vizi
t a i tuose kraštuose ir 
amerikiečių bei kanadiečių ap

silankymai Australijoje, dar la
biau sutvirtino šią draugystę. 
Susitikome mes ir vėl Lietuvoje 
per buvusias Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynes. Ir ten, kartu su 
Lietuvos ir kitų pasaulio kraš
tų lietuviais sportininkais įro
dėme, kad lietuviškasis sportas 
ir už Lietuvos ribų dar nėra 
žuvęs, o dabar, turint stiprų 
prieglobstį Lietuvoje, jis dar la
biau suklestės. Australijoje tai 
tikrai pastebima. Jau šiandien 
mūsų jaunieji, ypač dar nebuvę 
Lietuvoje, susidomėję klausia ar 
negalima būtų anksčiau, nei 
pasaulinė sporto šventė 1995 
metais, nuvykti ir draugiškai 
pabendrauti su Lietuvos sporti
niu jaunimu. 

Sustiprėjus sportiniams ry
šiams su Lietuva, manau , tas 
pats yra ir Amerikoje bei Kana
doje,- kažkaip nusilpo mūsų 
ryšiai su tomis ša l imis . 
Anksčiau, prieš mūsų sporto 
šventes ALFAS ar paskiri klu
bai gaudavo užklausimų, kaip 
galėtų Amerikos l ie tuvių 
komandos ar paskiri sporti
ninkai dalyvauti Australijos 
sporto šventėse. To šiandien 
jau negirdėti. Savaime supran
tama, kadįlygiai kaip ir mūsų 
jaunimas, Amerikos bei Kana
dos jaunieji sportininkai nori ir 
stengiasi pirmiau pamatyti ir 
pabuvoti Lietuvoje. Tačiau, aš 
manau, kad šilti ir draugiški 
santykiai tarp Australijos, 
Amerikos ir Kanados sportiško 
jaunimo neturi nutrūkti ir, 
turint proga, šiuos ryšius reikia 

vėl atnaujinti ir buvusio bend
radarbiavimo nepamiršti. 

Remiam Lietuvos 
olimpiečius 

Lietuvos Olimpinio Komiteto 
įgaliotinis Australijoje Jurgis 
Jonavičius iš Adelaidės jau ku
ris laikas renka pinigus Lietu
vos Olimpiniam komitetui. 
Prieš kurį laiką ALFAS naujoji 
valdyba, kartu su visais mūsų 
sporto klubais, paskelbė pini
ginį „Olimpiečių vajų". Šie 
pinigai vasarą bus nugabenti į 
Lietuvą ir ten, kartu su Aust
ralijos lietuvių sveikinimu ir 
linkėjimais, bus įteikti kiek
vienam vykstančiam į Barcelo
nos olimpiadą Lietuvai atsto
vaujančiam sportininkui, kaip 
asmeniniai kišenpinigiai, nes tų 
pinigų šie olimpiečiai tikrai 
neturi. Australijos lietuviai 
šiam vajui pritaria ir aukos 
plaukia. Tai rodo, kad ir Kengū
rų krašto tautiečiai savųjų olim
pinių sportininkų nepamiršta ir 
nori jiems padėti. 

Klubų atstovų posėdis 
1991 metų Sporto šventės 

metu vyko metinis klubų atsto
vų susirinkimas, kuriam pirmi 
ninkavo ALFAS pirmininkas R. 
Ragauskas ir sekretoriavo I. 
Volodkienė. Posėdyje dalyvavo: 
R. Ragauskas. A. Kesminas ir 
A. Skimbirauskas — ALFAS 
valdyba, A. Talanskas, R. Po
cius, S. Taparauskas — Adelai
dės „Vytis", P. Andriejūnas, A. 
Laukaitis ir V. Binkis — Syd
nėjaus „Kovas", R. Mickus, I. 
Dagienė, Vaitiekūnas — Mel
bourno „Varpas", S. Šutas, K. 
Starinskas, P. Obeliūnas — 
Geelongo „Vytis ', M. Kozikas — 
Hobarto „Perkūnas" ir R. Mali
šauskas — Brisbanės „Baltija". 

Savo apyskaitoje ALFAS 
pirmininkas plačiai nušvietė 

atliktus jų darbus, ypač buvusią 
ir gerai pasisekusią kelionę į 
Lietuvą, nuoširdžiai padėko
damas savo valdybos nariams ir 
visiems prie kelionės prisidėju
siems. Jis paminėjo ir svečius 
sportininkus iš Lietuvos, kurie 
buvo mūsų gražiai priimti. 

Klubų atstovai savo pra
nešimuose pranešė apie būklę 
klubuose. Sunkiau yra mažes
niems klubams, tačiau, išskyrus 
gal Perth'o ir Canberos klubus, 
visi kiti laikosi gana gerai. 
Tikėkimės, kad ir šie du klubai 
savo veiklą atgaivins, nes 
jaunimo ten yra, t ik trūksta 
vyresnių vadovų. Buvo iškeltas 
žiemos švenčių klausimas ir 
apie jas plačiau pasisakė V. 
Binkis ir A. Kesminas. Ateinan
ti sporto šventė po Sydnėjaus 
vyks Hobarte ir jai ruoštis, ypač 
finansiniai, jau turi pradėti visi 
klubai. Atstovai nutarė, kad 
pasibaigusias pereinamąsias 
taures parūpina tų metų šventės 
rengėjai. Naujuoju ALFAS gar
bės nariu tapo išrinktas R. Ra
gauskas iš Melbourne. Naująją 
ALFAS valdybą sudaro syd-
nėjiškiai: A. Laukaitis — pirm., 
P. Andriejūnas — iždininkas ir 
N. Wallis-Grincevičiūtė — sek
retorė. ALFAS valdybos adresas 
18 Miller Ave„ Ashfield, 2131. 
Telef. (02) 7980306. Šventės 
rengėjus ir klubų atstovus svei
kino Lietuvos Taut. Olimpinio 
k-to atstovas Australijai J. 
Jonavičius. Iškėlus „Mūsų pa
stogės" sunkią finansinę padėtį, 
atstovai yra numatę metų laike 
išleisti vieną „M.P." numerį, 
t uo finansiniai paremiant 
leidėjus. Numatoma taip pat 
paremti Lietuvos olimpinės 
krepšinio komandos kandida
t a s , šiuo metu Adelaidėje 
gyvenantis R. Brazdauskis, jo 
kelionėje į atrankines rinktines 
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žaidynes Lietuvoje. Tuo reikalu 
bus tariamasi su LTOK Lie
tuvoje ir jų atstovu Australijoje. 
Atstovų susirinkimas praėjo la
bai gražia ir draugiška nuo
taika. Tikimasi ir gražaus dar
bo. Šventėje dalyvavo 213 
aktyvių sportininkų. 

A. Laukait is 

Tokia yra motinos meilė, tiek 
karštai myli net tuos vaikus, 
kurie nėra dar gimę, jog ir dėl 
jų nebijo ir nesvyruoja paaukoti 
savo gyvenimą. 

V. Krėvė 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
pr ik lauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Te). (1-312) 434-8349 (veikia 24 vai.) 
irm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
ĮAez. (703)243-0067; arba (700)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

3449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 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 šestd 9 v r-12 v p p 

Kab. tel. (1-312) 535-0348; 
Rez. (1-312)779-5833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

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

K a b . ta i . ( 1 -312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S. Kedz ie A v a . , 
Chicago , III. 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

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

8132 8. Kedzie Ava., Chicago 
<1 -312) 778-3989 arba (1 -312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
OOOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Golfo sezonas Chicagoje ir 
apylinkėse prasidėjo balandžio 
mėn. pradžioje. Neatsiliko ir 
Chicagos Lietuvių Golfo klubas 
savo varžybų sezoną pradė
damas balandžio 11d. turnyru 
Silver Lake Country Club golfo 
aikštėse. 

Nors oro temperatūra siekė 
vos 40 laipsnių, pirmame turny
re dalyvavo 39 asmenys. Šio tur
nyro formatas buvo: dviejų as
menų komandos geriausias 
rezultatas. Varž /bas laimėję 
asmenys po turnyro buvo pa
sveikinti ir jiems įteiktos 
dovanos. 

Komandiniai laimėtojai: 

I v. — dr. Julius Ringus ir sū
nus Vytas Ringus — net 61. 

II v. — Rimas Simokaiti? ir sū
nus Tomas Simokaitis — net 62. 

III v. — Andrius Kelpša ir 
Kozbie — net 82. 

• 
Illinois gubernatorius Jim Edgar. didolis d v nacių sporte ... . / . . .tas, kėliau 
ja apžiūrėdamas Chicagos ir apylinkių dviratininkams skirtus takus. 
Gubernatorius įtaigauja valstijos legislatorius skirti fondus įruošimui nauju 
dviratininkams skirtų takų visoje Illinois valstijoje 

Individualiniai laimėtojai 

Moterų - I 
naitienė ir II \ 
bienė. 

v. Onutė Anta 
. — Aldona Ur-

Vyrų A — I v. Vytas Vaitkus 
ir II v. — Arūnas Dagys. 

Vyrų B I v. — Tomas Baris ir 
II v. — Andrius Kelpša. 

Vyrų C — I v. — Vytukas Rin
gus, Jr. ir II v. — Clem 
Dauskurdas. 

Arčiausiai prie vėliavėlės 
Moterų PAR 3 - Aldona 

Vaitkienė. 
Vyrų — PAR 3 - Vytas Liš-

kūnas ir PAR IV — Tomas 
Vaitkus. 

Sveikiname laimėtojus ir vi
sus dalyvavusius. 

Ateinantis turnyras — gegu
žės 3 dieną Longwood Country 
Club, Stieger, IL. Tikimės, kad 
nei vienas mūsų klubo narys tą 
dieną neliks namuose. 
Laukiame visų. 

Klubo valdyba 

DR KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEL1CKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panalnlnkama nuolaida 

4087 W. 80 St. 
Tat. (312)738-5558 

507 S. ONbart, LaOranaa, IL. 
Ta i . (708) 382-4487 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago, m. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dundaa Ava,, Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . H.ckory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagnl susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 3 . Robertą Rd., Nlckory HUla. 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

IL 

Tai kaMnato Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So SOth Ava., Clcaro 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Psloa Vtalon Cantar, 7152 W. 127th St \ 
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

5835 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kaan Ava., Juatlea, IL 

Ta i . (1-312) 585-2960 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 Ct Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto ta i . (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312)535-7755 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgolt Ir Dr. Adam. 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weat Ava., Orland Parfc 
708-348-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 703-857-8383 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AK IŲ L IGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Naparvllla Campua 
1020 E. Ogdart Ava. , Sulta 310, 

Naparvllla IL 80863 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) 586-3166 
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Jei Kristus neprisikėlė — 

BERGŽDŽIOS MŪSŲ 
VILTYS 

Daug kam lengviau mąstyti 
apie Kristaus kančią ir mirtį, 
negu apie jo pr is ikė l imą. 
Kažkaip Kristaus kančioje ir 
mirtyje lengviau jungti ir savo 
kančios patirtį. Kadangi t ikra 
malda visuomet remiasi žmogiš
ka patirtimi, sunku rasti žmo
giškoje patirtyje pradžią mąs
tymui apie Kristaus prisikė
limą. Nebent kalbame apie dva
sinį „prisikėlimą", kurį per
gyvename po kokios nors 
didelės tragedijos ar netekties, 
kai atrodo joks gyvenimas 
toliau nebeįmanomas ir tuomet 
kažkaip netikėtai matome, kad 
vėl gyvename, nors jau nebe 
taip pat, kaip anksčiau. Bet tai 
ne toks prisikėlimas, kokį per
gyveno Kristus Velykų ryt4-
Velykų rytą atėjusios prie kapo, 
moterys rado kapą tuščią, nes 
Jėzus nebebuvo tarp mirusiųjų, 
o sugrįžo į gyvųjų tarpą (Lk 
24:1-8). Jėzaus kūno nebebuvo 
kape, nes jis su kūnu prisikėlė. 

Kodėl mums tur i rūpėti, kad 
Kristus prisikėlė su kūnu? Ypač 
Šv. Paulius savo laiškuose pa
brėžia, kad žmonijos išganymas 
buvo Dievo — visų Švč. Trejybės 
asmenų bendras darbas, kiek
vienas atlikęs savo dalį: Tėvas 
siuntė Sūnų žemėn, Šv. Dvasia 
jį Marijoje pradėjo ir per Jėzų 
galingpi veikė. Jėzus, artimai 
bendr\vęs su savo Tėvu per visą 
savo gyvenimą ir pasivedęs jam 
net mirtyje (Flp. 2:9-11), 
pagaliau po mirties buvo Tėvo 
prikeltas iš numirusiųjų. Tą 
skaitome ir laiške Romiečiams 
kelis kartus, bei laiškuose Ko-
rintiečiams, Galatams, Efezie-
čiams, Filipiečiams, Tesalo-
nikiečiams ir pirmajame laiške 
Petrui. 

Jėzaus prisikėlimas su kūnu 
svarbus mums dėl to, kad Jė
zus ir mirė visu savo kūnu — 
viešai, ant kryžiaus ir visiems 
matant buvo palaidotas. Tad jei 
Kristus neprisikėlė su kūnu, o 
tik jo siela, iš tikrųjų visai 
neprisikėlė, nes tai nesiskiria 
nuo graikų filosofų ar net nuo 
lietuvių gamtos garbintojų 
tikėjimo, kad miršta žmogaus 
kūnas, o lieka tik siela. Bet 
žmogus be kūno, — tai vai
duoklis. Tai ne iš mirties prisi
kėlęs žmogus, o šmėkla. Toks 
„prisikėlimas" — tai ne joks 
amžinojo gyvenimo išsipildy
mas. Po to tebelieka žmogus pa
smerktas gimtosios nuodėmės 
bausmėje, kai per žmogaus 
nuodėmę mirtis atėjo į pasaulį. 

Laiške Korintiečiams, šv. 
Paulius aiškina: „Jei Kristus 
nebuvo prikeltas, tai jūsų tikė
jimas tuščias ir jūs tebesate savo 
nuodėmėse. Taip pat ir užmigu
sieji Kristuje (mirusieji) yra 
žuvę. ...Bet dabar Kristus tikrai 
yra prikeltas iš numirusių, kaip 
pirmgimis užmigusiųjų tarpe" 
(1 Kor 15:12-20). Kristus buvo 
pirmgimis visų prisikėlusiųjų: 
visi kurie per Krikštą gims iš 
Šventosios Dvasios (kaip Jėzus 
naktį kalbėjo Nikodemui — Jn 
3:5), visi kaip ir jis prisikels — 
su kūnu, tokiu garbinguoju 
kūnu, kaip ir j is turėjo po savo 
prisikėlimo ir su kuriuo įžengė 
į dangų. 

Pirmoji iš žmonių tarpo, 
kuriai tas pažadas buvo ištesė
tas, buvo Marija, ir Bažnyčia tai 
atšvenčia Žolinės šventėje. 
Marija taip pat jau tur i savo 
garbingąjį kūną danguje (Jeru
zalėje esanti Marijos mirimo 
bažnyčia vadinasi „Dormition" 
— užmigimo bažnyčia). Pagal šv. 
Pauliaus terminologiją, visi 
mūsų mirusieji šeimos nariai 
tėra tik užmigę (tai sakoma ir 
Bažnyčios laidotuvių litur
gijose) Kristuje ir t ik laukia 
pasaulio paskutinės dienos, 
kada bus prikelti iš numi
rusiųjų, kaip ir Kristus ir jo Mo
tina buvo, ir su garbingais 
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kūnais bus paimti į dangų (1 
Tes 4:13-18). 

Tai svarbu mums gyviesiems 
ne tik rūpinantis mūsų miru
siais artimaisiais, bet ypač to
dėl, kad tai mums duoda drą
sos sekti Kristaus pasiaukojan
čios meilės keliu, o juo ėjimas, 
kai pareikalauja stoti kovon 
su kriminalais ar ateiti pagal
bon mirties pavojuje esantiems, 
neretai gresia ir mirties pavo
jum. Ar galėtume taip rizikuo
t i savo gyvybe už kitą, jei mir
t is mums yra tikras, visiškas 
galas, nebūtis? Ar galime ne
tikėti prisikėlimu, jei darydami 
ar atnaujindami krikšto paža
dus, ryžtamės sekti Kristumi? 
Ar iš tikrųjų tikime mirusiųjų 
prisikėlimu, kaip kiekvieną 
sekmadienį per Tikėjimo Išpa
žinimą sakome, jei savo gyve
nime niekuomet niekuo kito 
labui nedrįstame rizikuoti, jei 
esame taip sukaustyti baimės 
nukentėti, kad beveik niekuo
met nerandame progos padėti 
bėdoje a t s idūrus iems? Ar 
galime drįsti krikščioniškai 
gyventi, netikėdami Kristaus 
prisikėlimu su kūnu? 

Todėl pirmiesiems tikintie
siems buvo taip svarbu žinoti, kad 
Tomas iš tikrųjų įdėjo savo pirš
tus į prisikėlusio Kristaus žaiz
das, kad prisikėlęs Kristus su 
savo mokiniais valgė, jiems 
kepė pusryčius ir davė valgyti, 
o ne tik apsireiškė ir kalbėjo. 
Žinia, niekas iškart neatpažino 
savo mylimo prisikėlusio moky
tojo. Marija jį palaikė sodi
ninku, mokiniai pakeliui į Em-
mausą visą dieną kelyje su juo 
eidami jo neatpažino — kol jis 
nelaužė duonos, kol jis nepakar
tojo to ženklo, kurį jis jiems 
prieš mirdamas davė. Ežero 
pakrantėje kepantį žuvį tik 
Jonas jį iškart atpažino. Kris
taus garbingasis kūnas buvo 
tikras, ne šmėkla, bet perkeis
tas. 

Nors mes nebeturime galimy
bės paliesti prisikėlusio Kris
taus kūną, nes su juo Kristus 
yra danguje, mes matome čia 
žemėje, kaip prisikėlęs Kristus 
tebetesi savo pažadą būti su mu
mis „per visas dienas iki 
pasaulio pabaigos" (Mt 28:20). 
Mus stebina, kaip prisikėlęs 
Kristus veikia paskutiniuoju 
laiku iš vergijos besikeliančioje 
Lietuvoje, bet ar ne nuostabiau 
jis rodė savo ištikimybę ir gyvą 
veikimą priespaudos metais, kai 
iš paprastų žmonių tarpo atsi
rado tiek daug drąsių tiesos ir 
teisingumo liudytojų, kurių 
pilni visi Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikų puslapiai. 

O ar ne Prisikėlusysis veikė 
išeivijoje, ypač paskutiniuoju 
laiku prieš Sąjūdžio pradžią, kai 
kažkaip, nežiūrint to, kad 
realistiškai nebeatrodė, kad 
belikęs joks pagrindas tikėtis 
kada nors Lietuvai nepriklau
somybės, vis tiek turėjome 
daugybę lituanistinių mokyklų, 
kasmet rengėme žuvusios 
Nepriklausomybės minėjimus, 
demonstracijas dėl Lietuvos 
laisvės, sugebėjome net masi
niai dalyvauti ir kultūriniuose 
renginiuose, vis iš kažkur 
semdamiesi „įžūlumo" tvirtinti, 
jog Lietuva tikrai bus laisva, vis 
nepraradome vilties melsdami, 
prašydami Aukščiausiąjį, kad 
su t rumpin tų mūsų tautos 
kančios kelią. 

Iš tikrųjų, Kristus yra pri
sikėlęs. Mes matome jo dar
bus ir tuose, kurie įtikėjo, ir 
tuose, kurie jo net nepažino. Nes 
jis ne tik mirė už visus, bet ir 
prisikėlė. Tad kaip mes galime 
nesidžiaugti, švęsdami ne tik 
savo asmeniško, bet ir savo tau
tinio bei visuomeninio gyve
nimo stipriausio pagrindo — 
Kristaus prisikėlimo iš mirties 
šventę. aj.z. 

(Pabaiga) 
— Ar tai lietuviška specia

lybė: tautinis komunistas? 
— T. V.: Manau, kad ta i 

liečia ir kitas respublikas, 
tačiau Lietuvoje šis reiškinys 
yra daugiausia pastebimas. 
Dabar daug išeivių ir taip pat 
Lietuvoje tvirtina, kad Sniečkus 
buvo eilinis (pospolity) nusi
kaltėlis, t.y. niekuo nesiski
riantis nuo Stalino ar Suslovo. 
Mano nuomone tai neteisybė. 
Šalia traukos į tautinį ko
munizmą, kuris gali būti taip 
pat baisus, Sniečkus gyvenimo 
pabaigoje linko į tikrą liberaliz
mą. 

— Tuo atveju, ar galima gal
voti, kad ir A. Brazauskas yra 
savos rūšies Sniečkaus tęsinys 
— norintis sutautinti^supatrio-
tinti komunizmą? 

— T. V.: Greičiausiai taip. 
Spėju, kad V. Landsbergis yra 
žymiai naudingesnis Lietuvai 
negu Brazauskas. Šiandieninėje 
Lietuvoje kaip ir visoje Rytų 
Europoje tas tautinis komuniz
mas yra jau pagarsėjęs, ana-
chroninis reikalas. Iš tikrųjų aš 
netikiu nei tautiniais, nei li
beraliniais komunistais. Be to, 
aš jų truputį bijau ir ne tik 
truputį. Norėčiau juos išelimi-
nuoti politikoje iki pat galimų 
ribų. 

— Nerimaujate. Juk „Sąjū
dis" yra įkurtas kartu su 
komunistais. 

— T. V.: Taigi... Sąjūdis yra 
neabejotinai (stopniu — laips
niu) suaugęs su komunistų par
tija, jo liberaliniu sparnu. 
Sunku susigaudyti, ar žmogus 
yra iš Sąjūdžio ar komunis
tas. Šiai temai turiu savo teo
riją. Gal emigrantui netinka 
kalbėti tokia tema — pagaliau 
nebuvau prie steigimo — tačiau 
spėju, kad pradžioje „Sąjūdis" 
turėjo gyvuoti kaip grupė, kuria 
galima būtų manipuliuoti. Be 
to, Sąjūdis turėtų kartu būti til
teliu tarp partijos ir visuomenės 
. . . . Mano nuomone Sąjūdis 

prisidėjo prie atgimimo prieška
rinės padėties .... Šiandieninė, 
trečioji Lietuva bus skirtinga 
nuo tarpkario Lietuvos kaip sky
rėsi DLK nuo tarpkario Lietu
vos. ... Daugelis Sąjūdžio 
asmenybių siekia tokios pačios 
Lietuvos atstatymo, kuri egzis
tavo prieš 50 metų. Manding, 
prieškarinė Lietuva turėjo taip 
pat ir blogas puses. Aišku, po 
stalinizmo kiekviena sistema 
atrodo rojumi. Bet prieškarinė 
Lietuva nebuvo rojum. 

— Ką Tamsta vadinate blo
gąja puse? 

— T. V.: Visų pirma, ji buvo 
veikiau atsilikusi valstybė. An
t ra — ji turėjo dideles, neiš-
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rišamas tarptautnes problemas. 
Antano Smetonos laikotarpiu 
Lietuva buvo autoritetinė vals
tybė. Nenorėčiau, kad tai pasi
kartotų. 

— Tamstos skelbiamos pažiū
ros ne visuomet entuzistingai 
priimamos Lietuvoje. Atrodo, 
kad daugelis Tamstos tautiečių 
laiko Jus kaltininku „Dialogo 
apie Vilnių", parašyto kartu su 
Česlovu Milašium (Česlav 
Miloš) ir atspausdintu 1989 m. 
Paryžiaus „Kultūroje" 
(„Kultūra") bei „Atviru laišku 
į lietuvius ir lenkus Lietuvoje". 
Esate laikomas kosmopolitu, po
lonofilu, rusofilu ir judofilu. 
Tikrų patriotų akyse tai 
nemalonūs komplimentai. Ar 
tikitės kada nors susilaukti 
lietuviškos visuomenės akredi
tavimo? 

— T. V.; Nieko nelaukiu. 
Manau, kad kiekvieno mąs
tančio žmogaus kartais (o gal 
net ir dažnai) pareiga yra pasi
priešinti srovei, ką ir darau. 
Kaip tai veikia mano reputaciją 
Lietuvoje — nežinau. Greičiausiai 
negatyviai. Man nesvarbu. Tiesa 
man yra svarbesnė už gerą var-
dą-

— Kaip jaučiatės JAV ir 
Kanados lietuviškoje visuo
menėje? 

— T. V.: Pirmiausia—ji nėra 
vienalytė, veikia daug grupuo
čių. Artimiau bendradarbiauju 
su grupe, susitelkusia apie du 
liberalinius leidinius „Met
menys" ir „Akiračiai". Tai senų 
išeivių sūnūs, sukilę prieš tėvų 
ir motinų pažiūras. Sena 
emigracija (gal geriau vyresnio
ji karta? — K. B.) abu leidinius, 
ypačiai „Akiračius" laiko 
kriptokomunistiniais. Tai aiški 
kvailystė. Mano nuomone .Aki
račiai" daugiau pasitarnavo 
Lietuvos komunizmo bankrotui 
(kroch), negu visa senųjų emig
rantų spauda. Nežiūrint sunkiai 
randamos bendros kalbos / 
palaikau korektiškus ryšius su 
ankstesniąja išeivija (kokią 
išeiviją T.V. laiko „sena" — 
atvykusią prieš pirmą pasaulinį 
karą, po pirmo ar po antro ka
ro? - K.B). 

Mane kiek „saugoja" mano 
„disidentiški popieriai", ka
dangi iš Sov. Sąjungos išvažia
vau nekasdienišku keliu. Nesu 
puolamas emigracijos, nepaste
bėjau to Lietuvoje. 

— Ar šiandieną egzistuoja 
žydų-lietuvių problema? 

— T.V.: Šiandieną ne. Tai 
yra 1941 m. problema, kada 
daug žydų nukentėjo nuo vokiš
kos ir taip pat nuo lietuviškos 
rankos. Vilniškio ir kauniškio 
geto likvidavimas, žydų žudynės 

mažuose miesteliuose. Deja, 
atsirado ir lietuvių. Tai gė
dingas re ika las . Apie ta i 
kažkaip nekalbama (labai daug, 
ilgi straipsniai, komentarai 
Toronto „Tėviškės žiburiuose" 
— K. B.). Tuo klausimu pa
rašiau 1975 m. straipsnį 
savi laidoje ir vėliau Vakaruose, 
išsaukdamas mišrius jausmus. 

— Galėtumėte pasakyti, koks 
lietuvių tarpe yra lenko stereo
tipas? 

— T. V.: Po keliasdešimties 
metų, o gal ir šimtmečių susi
darė toks lenko stereotipas: 
lenkas tai ponas, dvarininkas, 
lenkas — aristokratas, lietuvis 
valstietis (chlop). Taigi, prie 
įvairių užgauliojimų prisidėjo 
dar socialinė problema. Į lenką 
žiūrima kaip į priešą. 

— Šiandieną tas neaktualu, 
ypač lietuvių-lenkų santykiuose 
Lietuvoje, Vilniaus krašte. 

— T.V.: Tikrai, dabar rolės 
pasikeitė. Lietuviai yra geriau 
išsilavinę, užima geresnes vie
tas, o lenkai yra kaip tik tais 
atsilikusiais valstiečiais ir varg
šais darbininkais. Bet to nepa
stebima, visuomet matant 
lenką su mojuojančiu kardu, 
demonstruojant kiekviename 
žingsnyje išdidumą. Taip pat jis 
vaizduoamas labai nerimtu 
žmogum. Lenko, šūkis yra — 
„ponai — į mišką". Tačiau jis 
negalvoja apie sukilimą, tik 
kiekvienu atveju pasislėpti. 
Taigi lietuvio vaizduotėje 
gyvuoja komiško, nerimto len
ko tipas. 

— Ar lietuvių literatūroje 
taip pat pristatomas toks lenko 
vaizdas? 

— T. V. : Literatūra dideliu 
mastu šį stereotipą atskleidė. 
Jis yra labai aiškus ir nelabai 
simpatiškas. Be to, dešimt
mečiais buvo mokoma mo
kyklose, kalbėta iš sakyklų, 
kad lenkai pagrinde turi vieną 
tikslą — sulenkinti lietuvius! 
Nieko kito jiems į galvą neatei
davo. Tai buvo kaip ir pagrin
dinis lenkų, Lenkijos tautos 
tikslas. Taigi — jie nori, bet mes 
nepasiduosime! Tokie stereo
tipai turi tam tikrą atramą fak
tuose. Juk Lietuva XVIII a. 
buvo visiškai sulenkinta. Ji pati 
kalta... O gal ir nevisiškai. Juk 
XVIII a. Lietuva pergyveno 
kažką panašaus į klinišką 
kultūrinę mirtį, dingus beveik 
lietuvio tautinei tapatybei. 
Ką vieną kartą tauta pergy
veno — panašiai kaip ir žmogus 
— to jau niekuomet neužmirš. 
Kalbant su lietuviu reikia šią 
nuoskaudą atsiminti. Reikia ką 
nors daryti, norint pakeisti šią 
nesimpatišką lenko išvaizdą. Tai 
daug priklauso nuo lenkų. Ta
čiau ir naujoji Lietuva, jos in
teligentija turi suprasti, kad šis 

„Vaikų vilties" pacientai. Kairėje — Silvija Foti, dešinėje — Birutė Jasaitienė. 

lenko stereotipas neatstovavo 
visų lenkiškų bruožų net XVIII 
ar XIX a. Pasikeitė Lenkija, ir 
pati lenkų tauta. Palyginus su 
senais laikais, tai nauja tauta. 
Tačiau norėčiau padaryti vieną 
pastabą, kurią Tamstos turite 
atspausdinti: tas blogas lenko 
stereotipas siejosi su Vilniaus 
ginču. Ir reikia pripažinti, kad 
lenkiška politika, mano ir dau
gumos lietuvių nuomone, 
kažkaip atitiko šiam stere
otipui, stiprino žmonių savi
monę. Dabar yra kitaip, ka
dangi nauja demokratinė Lenki
ja — kiek žinau ir turiu viltį — 
nereiškia jokių pretenzijų į 
Vilnių. Tačiau daugumas lietu
vių nėra tuo įsitikinę. Tad 
lenkams reikia šį stereotipą 
likviduoti, suskaldyti. 

— Kaip įvyko, kad Tamsta 
nepasidavėte šiai srovei, 
kalbate nuostabiai puikiai 
lenkiškai (znakomicie), pažįs
tate lenkišką kultūrą. Kas 
paveikė? 

— T. V.: Labai daug prieš-
lenkiškai nusistačiusių Lietu
vos veikėjų puikiai kalbėjo 
lenkiškai , pažinojo lenkų 
kultūrą. Esu tikras, kad ir 
Antanas Smetona neblogiau 
kalbėjo už mane, o gal net dar 
geriau. Tuo tarpu, didesnę savo 
gyvenimo dalį jis pašventė 
kovai su lenkais. Parašė l i e t u 
vių-lenkų santykiai". Leidinys 
nėra prolenkiškas. Aš susi
domėjau lenkiška kul tūra 
dalinai dėl šeimyninių priežas
čių (motina lenkų kilmės — 
K.B.). Šios priežastys randamos 
per daugelį žmonių, tačiau ne-
visuomet iš jų išauga polonofi
lai. Svarbiausiu įvykiu rei
kia laikyti 1956 m., kada len
kų spauda, žiūrint tarybinio 
piliečio akimis — tapo la
bai įdomi. Be jokių sunkumų ji 
pasiekdavo Lietuvą. Pradėda
vau nuo „Trybuna Ludu" 
(Lenkijos KP oficiozas — K.B.) 
„Przekroju", pereidamas prie 
„Dialog" „Tworczosc" „Poli-
tyka". Ne vienas buvau. Visi 
žmonės, kurie Lenkiją laikė 
langu į Europą, išsilaisvino nuo 
negatyvaus stereotipo, pažino 
tikrą Lenkijos padėtį /supras
dami, kad sena neapykanta yra 
anachronija. Deja, ne visi tai 

supranta. Lietuva turi masyvų 
mažos tautos kompleksą. 

Ji jaučiasi grėsmėje visų, 
pirmiausia rusų, t a i p p a t 
vokiečių, lenkų ir net latvių, ka
dangi su Latvija įvyko nesan
taika dėl Palangos (latviai, pasi
naudodami Lietuvos kariuome
nės kovom su lenkais ir bolše
vikais užėmė Palangą. Jų išei
vijos veiksniai viešai nepripažįs
ta Vilniaus Lietuvai — K.B.). 
Visuomet rašau kukliai: galų 
gale turime suprast i , k a d 
nesame maža tauta; esame didi 
tauta, ypač dabar. Išlaisvinti 
tautą nuo kompleksų tai darbas 
kelių dešimtmečių, ar vienos 
inteligentijos kartos. Tikiu, kad 
pavyks. 

— Kokią matote ateitį? Kokia 
Jūsų pranašystė? 

— T.V.: Mano bičiulis, isto
rikas Romas Misiūnas kartu su 
estų prof. Taagepera išleido 
JAV geriausią anglišką veikalą 
apie Baltijos valstybes sovie
tinės okupacijos metu. Pabai
goje rašoma: aerodinamikos > 
teise kamanė neprivalo skrai
dyti, kadangi ji yra nepa
kankamai pamokyta (nie douc-
zona). Bet ji to nežino ir skrai
do. Panašiai yra su Lietuva, 
Latvija ir Estija. Sociologijos ir 
futurologijos teise jos turėjo 
pražūti. Tačiau jos nepražuvo. 
Paskelbėme Lietuvoje formalią 
Lietuvos nepriklausomybės 
deklaraciją — tai jau nemažai. 
Trumpu laiku tapome svarbiau
siu pasaulio kraštu, kaip 1916 
m. Islandija, 1821 m. Graikija, 
JAV Vašingtono metais a r 
Lenkija Kosciuškos laiko
tarpyje. Lietuva vėl y r a 
veiksniu (podmiotem), o ne isto
rijos papildiniu (przedmiot), kuo 
ji ir buvo amžiais. Aš tuo di
džiuojuosi. 

Mano pranašystė? Lietuva 
bus nepriklausoma. Bus laim
inga, civilizuota valstybė, pa
laikanti santykius su visomis 
kaimynėmis — Latvija, Lenki
ja, Gudija. Esu optimistas. Is
torija rieda pamažu, tačiau gero-
jon pusėn. Bus gerai, kamanė 
skrenda vis aukščiau. 

Bet... belsti! (adpukac — atsa
kant į kalinių beldimą). 
Kalbėjosi Elzbieta Savicką ir 
Marek J. Karp. 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

19 
— Negaliu! — griežtai atsisakiau. — Jei esu jam 

reikalingas, tu pats gali jį su taksi atgabenti, — paro
džiau savo „poniškumą" ir neapsirikau. Tuo laiku bu
vau JAV LB krašto valdybos pirmininkas ir pa
galvojau, kad būsią geriau, jei LB nekompromituosiu, 
ieškodamas kažkokio nepažįstamo asmens, neaiškiu 
keliu mano pavardę gavusio ir nežinomais tikslais čia 
besilankančio. 0 tuo metu tik retas iš Sovietijos galėjo 
į JAV atvykti — reikėjo Saugumo ir komunistų parti
jos palaiminimo. 

Nepažįstamasis ir XY atsirado gal už valandos. 
Susipažinau, pasisakė pavardę, užimamą poziciją ir 
pridėjo: 

— Ponas Volertai, esu tikras komuistas, ne
bandykite manęs atversti! 

Kur ten bandysiu? Tokiose svarbiose pareigose 
galėjo būti tik „tikras komunistas". Jaunas vyras, 
gražiai atrodąs, gražiai apsirėdęs, gražiai kalbąs, 
mandagus. Sėdėjome, graibaliojomės temų, pokalbiui 
nesučiupinėjome siūlo galo. Pagaliau užklausiau: 

— Iš tikrųjų, kaip pas Jus atsirado mano pavardė? 
— Iš Kapsuko universiteto. Mūsų mokslininkai 

užtiko Jūsų technikinius straipsnius anglų spaudoje. 
Nori sudaryti ryšį 

Tiesa, tada jau buvau pradėjęs dėstyti kolegijoje ir 
gavęs per žurnalų redakcijas laišką iš Čekoslovakijos 

ir kitą iš Rytų Berlyno. Abiejuose laiškuose prašė kai 
kurių mano straipsnių atspaudų. Praėjo tie atspaudai 
Valstybės Departamento tikrinimą (tada be jokio 
patikrinimo ir Valstybės Departamento sutikimo 
technikinės medžiagos už Geležinės Uždangos nelei
do), pasiunčiau juos, prašiau komentarų, tačiau 
atsakymų negavau nei iš Čekoslovakijos, nei iš Rytų 
Berlyno. Tai gal šis „tikras komunistas" sakė teisybę, 
universitetą minėdamas. Man rūpėjo rimčiau pasitik
rinti, todėl paklausiau: 

— Iš kokio universiteto? 
— Kapsuko. 
— Kur jis yra? 
— Vilniuje. 
— Tai Vilniaus universitetas. 
— Vilniaus, Kapsuko... Tas pats. 
— Bet prie technikiniame žurnale atspaustų 

straipsnių autoriaus adreso nebūna. 
— Nežinau, kaip jie ten susigaudę... Tik universi

tetas nori su Jumis turėti ryšį. Gal technikinės litera
tūros gautų. 

— Žurnalai, kuriuose skelbiau straipsnius, yra 
tarptautiniai ir juos galima prenumeruoti kiekviename 
krašte. 

— Prenumeratos mokamos doleriais, o mes netu
rime pinigų. „Popular mechanics" yra vienintelis tech
nikinis žurnalas, kurį universitetas pajėgia prenume 
ruoti. 

— Nedaug jame yra žinių, universitetui vertų, — 
sutikau ir Žvilgtelėjau į laikrodį. Svečias pastebėjo. 

— Jums rytoj į darbą, o laikas jau vėlyvas. Ar ne 
galėčiau kitąkart Jus matyti? 

— Kodėl ne? Poryt šeštadienis, atvažiuokite 
pietums. 

Sutiko ir atsisveikino iki šeštadienio. Penktadienį 
telefonu pasiekiau įtakingesnius pažįstamus ir pasi
teiravau, ar nėra ko girdėję apie mano svečią. Vieniems 
jis buvo nežinomybė; kiti jį laikė padoriu komunistu; 
treti jį lygino su J. Žiugžda, kuris Lietuvai gero ne
linkėjo. Kai šias nuotaikas papasakojau žmonai, j i 
patarė: 

— Tu nekibk jam į akis. Leisk man pasiginčyti. Ne
turiu jokių atsakingų pareigų ir nesvarbu, ką jis apie 
mane galvos. 

Pasiūlymas buvo geras. Šeštadienį žmona viską su 
juo apšnekėjo: partizanus, stribus, religiją, švietimą, 
prekybas. Aš sėdėjau ir tylėjau. Iki dabar prisimenu 
būdingesnius jų dialogus: ' 

— Stribai ir laukiniai žvėrys man yra tas pats, — 
sulygino žmona. 

— O banditai, jūsų vadinami partizanai? įsiveržę 
naktį į mūsų namus supyškino mano tėtį ir atsitiktinai 
į svečius atėjusį dėdę. Buvau dai* vaikėzas. Vyriausybė 
paėmė mane auginti ir mokslinti. 

— Gal Jūsų tėvas buvo aršus bolševikas, žmones 
išdavinėjęs, — žmona ieškojo teisybės. 

— Koks iš jo bolševikas... Savamokslis. Gal geriau 
tiktų jį bedieviu vadinti. 

— Šitaip... O kodėl komunistai draudžia religijas? 
— Niekas nedraudžia, išsigalvojate. Atvykite, 

ponia, į Lietuvą, aš Jus po visas bažnyčias išvežiosiu. 
Prisimelsite iki valiai. 

(Bus daugiau) 

> s 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 

Nijolė Benotienė, „Sutartinės" 
Toronto vadovė. 

H 

Lemont, IL 
SUTARTINĖS DAINOS 

Daug dainos vienetų aplankė 
Lietuvių centrą Lemonte . 
Skambėjo jų gražios dainos cen
tro didžiojoje salėje. Tie dainos 
vienetai buvo svečiai iš užjūrio, 
iš Lietuvos. Malonu klausyti jų 
tėvynės meile, kančia, gimtų 
laukų ir upių grožį apdainuo
jamų dainų. 

Šį kartą Lietuvių centro 
renginių komitetas nu t a r ė 
paieškoti dainos vieneto arčiau 
savęs, arčiau savo namų. 
Žvelgėme į kaimynus — Kana
dą. Sužinojome, kad Toronte yra 
dainos vienetas „Sutartinė". 
Pasikalbėjome su jų vadove 
muz. Nijole Benotienė ir pa
kvietėme į Lemontą. „Sutarti
nės" dainininkės ir dainininkai 
mielai sutiko atvykti ir mums 
padainuoti. 

„Sutartinė" — mišrus oktetas: 
penkios merginos ir trys vyrai. 
Jauni, linksmi, draugiški ir jų 
dainuojamos dainos daugiausia 
linksmos. Koncertą pavadino 
„Atsiliepk dainoj". Oktetas 
įvairaus žanro dainas atliko 
labai gražiai. Dainininkai turi 
gerus balsus ir labai laisvai jau
čiasi scenoje. Nijolė Benotienė, 
jų vadovė, gerai juos paruošė ir 
kai kurioms dainoms pati prita
rė akordeonu. Vadovė įdomiai 
supažindino klausytojus su 
vieneto dainininkėmis ir daini
ninkais. 

Jų programa buvo įdomi ir 
įvairi . Klausytojams labai 
patiko ir tai jie išreiškė garsiais 
ir gausiais plojimais. Tą vakarą 
salėje buvo daug jaunimo. 
Gražu, kad draugai atvyko pasi
klausyti jų dainų. Įvertino jų 
darbą ruošiantis šiam koncer
tui. Klausydami „Sutartinės" 
dainų, pajutome lietuviškos dai
nos grožį. Pasigėrėjome liaudies 
kūryba, ypač dainoje „Kada 
noriu verkiu". Po koncerto 
vaišinomės kava ir niekur ne
skubėjome, nes šiandien šešta
dienis. 

Ačiū „Sutartinės" vienetui už 
atvažiavimą ir puikų koncertą. 
Ypatinga padėka jų vadovei 
muz. Nijolei Benotienei. 

Bronė Nainienė 

Buffalo, N.Y. 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Š.m. vasario 16 ir kovo 11 
minėjimai buvo atšvęsti kartu 
kovo 18 d. Paskaitininku buvo 
pakviestas Paulius Klimas iš 
Rochesterio. Paulius Klimas, 
jaunos kartos atstovas, yra 
mūsuose žinomas savo laisvės 
žygiais Amerikoje ir Lietuvoje. 
Jis pernai vasarą žygiavo iš 
Talino į Vilnių, kur jį sutiko ir 
kartu žygiavo pats prezidentas 
Landsbergis. 

Klimo tema buvo aktuali: „Ef-
fective Media Relations for 
Li thuanian Amer icans" . 
Klimas rodė video juostas ir 
aptarė kokias naudoti strate

gijas, kad patrauktume spau
dos, radijo ir televizijos darbuo
tojų dėmesį. Klimas veikia Ro
chesterio Pabaltiečių komitete, 
jo paties įsteigtame. 

Programa buvo puikiai pra
vesta Audronės Masiulionytės-
Mažeikienės, dėvinčios au
tentiškus aukštaičių rūbus. Ta 
proga reikia paminėti, kad 
Audronė ir jos vyras dr. Denis 
Mažeika gyvena Batavijoj, kur 
jie vieni du iš apylinkės 
ligoninių surinko pilną 
sunkvežimį vaistų ir aparatūros 
Lietuvai. Persiuntimo išlaidas 
parėmė Romas ir Aldona Masiu-
lioniai iš Buffalo. 

Buvo prisiminta prieš pusmetį 
vėžio ligos pakirs ta dar 
pernykščiam minėjime daly
vavusi nepailstama klubo šei
mininkė Jozefina Grikienė. 

Susirinkimas, kaip įprasta, 
vyko gražiose International in
st i tuto patalpose. Pianinu 
skambino Rimas Musteikis. Po 
paskaitos buvo vaišės ir proga 
pabendrauti su paskaitininku ir 
svečiu iš Lietuvos onkologu dr. 
Gintaru Zaleskių, kuris š.m. dir
ba Buffalo Rosvvell Park 
Onkologijos Institute. Grojom 
juostas, per kurias susipažinom 
su š.m. Amerikoj gastroliuo
jančiais estradieniais daini
ninkais „Medus". Į klubą įsi
rašė keli nauji nariai, jų tarpe 
inž. Rimas Slavickas su šeima 
iš Kanados. Slavickas taip pat 
įsijungė į Niagaros Pabaltiečių 
tarybą kaip Kanados lietuvių 
atstovas. 

Klubui vadovauja dr. Gražina 
Slavėnienė, pavaduotoja Mari
ja Stankuvienė. Slavėnienė yra 
taip pat Niagaros pusiasalio 
Pabaltiečių tarybos vicepirmi
ninkė. 

Kiti Niagaros Pabaltiečių 
tarybos valdybos nariai yra 
prof. Julius Slavėnas, prof. An
tanas Musteikis (šį semestrą 
dėstąs Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete) ir inž. Rimas 
Slavickas. Tarybos pirmininkas 
š.m. yra prof. dr. Jurgis Karuža. 

Julius Slavėnas šį semestrą 
Buffalo valstybinio universiteto 
kolegijoje skaito kursą apie 
pabaltiečių istoriją (Baltic 
history). 

KR. 

.Sutartinės" dainininkai Lemonte atlieka meninę programą. 

dabartinėje bazilikoje 1950 m. 
Po to jis buvo vikaru poroje 
Baltimorės parapijų. 1960 m. jis 
buvo paskirtas kariuomenės 
kapelionu. Tose pareigose jis iš
buvo 25 metus. Būdamas 
kapelionu, jis daug keliavo 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ir kituose kraštuose: Vokie
tijoj, Japonijoj, Hong Konge. 
Vietname, Panamoj. 

Pasitraukęs iš kapeliono pa
reigų, laikinai dirbo Ten-
nessee ir Alabamoje. Grįžęs 
į Baltimorę buvo paskirtas 
klebono pavaduotoju bazilikoj, o 
nuo 1988 m. klebonu Dievo Mo
tinos gerosios patarėjos pa
rapijoj. 

Pirmasis susitikimas paliko 
malonų įspūdį, bet kiek 
lietuviškumo dar galės išlikti 
parapijoj, parodys tik ateitis. 

c. s. 

Hot Springs, Ark. 
LB METINIS 

SUSIRINKIMAS 

Baltimorę, MD 

NAUJAS KLEBONAS 
ŠV. ALFONSO PARAPIJOJ 

Baltimorės „The Catholic Re-
view" pranešė, kad nuo 
balandžio 1 d. Šv. Alfonso lietu
vių parapijos klebonu yra 
paskirtas kun. John P. Bar-
bernitz, ligi šiol buvęs klebonu 
Dievo Motinos gerosios pata
rėjos <Our Lady of Good Coun-
sel) parapijoj Baltimorėje. 

Balandžio 5 d. per lietuvių 
mišias jis buvo su tikinčiaisiais 
bažnyčioje, o po pamaldų parapi
jos salėje prie kavos, bulkučių ir 
pašnekesių su parapiečiais. 
Trumpame žodyje jis prisiminė 
savo ryšius su Šv. Alfonso 
bažnyčia, kurioje dar redemp-
toristų laikais čia buvo 
vienuolis jo giminaitis. Jis pa
brėžė Šv. Alfonso religinę 
reikšmę, nes čia rektorium yra 
buvęs vienintelis Amerikos 
šventasis John Neumann. 
Naujasis klebonas Šv. Alfonso 
bažnyčioje ir parapijos salėje yra 
ne kartą dalyvavęs per įvairias 
iškilmes. Prel. Mendelį ir kun. 
Dranginį jis pažinojo 
asmeniškai. Jis laiko sau už 
garbę būti čia klebonu ir steng
sis vykdyti arkivyskupo 
nurodymą, kad šioje šventovėje 
būtų viskas užlaikoma pagal 
nusistovėjusias tradicijas ir 
taip turi pasilikti, kad būtų 
išlaikytas jos istorinis charak
teris. 

Kun Barbenitz gimė Balti
morėje. Kunigu buvo įšvęstas 

Metinis LB Hot Springs 
apylinkės visuotinis susi
rinkimas vyko kovo 15 d. po iš
kilmingų šv. Mišių, kurias 
prelatas D. Mozeris aukojo už 
Lietuvą. Minint Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
antrąsias metines, meldėmės už 
visus, padėjusius savo gyvybes 
ant Lietuvos laisvės aukuro. 

Po pamaldų rinkomės į salę. 
LB pirm. Stepas Ingaunis trum
pu žodžiu apibūdino Kovo 
11-osios sukaktį. Prelatas D. 
Mozeris sukalbėjo invokaciją ir 
sugiedojus Amerikos ir Lietuvos 
himnus, iškilmingoji dalis buvo 
baigta. Po užkandžių ir kavos 
susirinkimui vadovavo S. In
gaunis. Praėjusių metų proto
kolą perskaitė Pranas Švilpa, 
apie kasos stovį raportavo 
Juozas Zubrickas, revizijos ko
misijos pranešimą padarė Juo
zas Kiburas. Visas susirin
kimas praėjo sklandžiai. Su 
mažais pasikeitimais buvo suda
ryta naujoji valdyba. Ateities 
planai: per šv. Velykas suruošti 
bendrą Velykų stalą, gegužinių 
datos — balandžio 29, gegužės 
27 ir rugsėjo 16 dienomis, 
Tautos šventės minėjimą rug
sėjo 6 d.. Kūčių vakarienę 
gruodžio 24 d. 

Naujoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis — pirm. S. Ingaunis, 
sekr. P. Švilpa, ižd. J. Zubrickas. 
vicepirm. ir renginių vadovė 
Jadvyga Švilpienė, soc. reika
lams Rima Jucienė. Revizijos 
komisija: Regina Sabaliūnienė, 

Juozas Kiburas ir Justinas 
Stasiūnaitis. Ryšininkai politi
niams reikalams Lilė Kazienė, 
bažnytiniams — J. Kiburas. 

PRELATAS D. MOZERIS 

Visą gavėnios metą prelatas 
D. Mozeris, svečias iš Chicagos, 
teikė mūsų kolonijai dvasinį 
patarnavimą. Kiekvieną sek
madienį turėjome šv. Mišias ir 
pamokslą lietuvių kalba. Prieš 
kiekvienas pamaldas prelatas 
klausė išpažinčių, lankė 
ligonius namuose bei senelių 
s laugymo namuose. Didįjį 
ketvi r tadienį a tnašaus šv. 
Mišias 11 vai. ryto Šv. Mykolo 
koplyčioje, Didįjį penktadienį 3 
vai. Kryžiaus keliai ir po jų dar 
bus klausoma išpažinčių. Esame 
dėkingi prelatui Mozeriui, kad 
galėjome tinkamai pasiruošti 
šv. Velykoms. 

Per šv. Mišias turime nuola
tinį giedotojų būrelį, kurios 
daug pasitarnauja dvasiniam 
susikaupimui, kartais paįvai-
rindamos duetų, trio ir solo 
giesmėmis. Be jų giedojimo 
neapsieina jokios laidotuvės. 

Šv. Mišių skaitinius skaito 
sekmadieniais pasikeisdami, 
Pranas Radis. Marytė Radienė 
ir Salomėja Smaižienė. P. Radis 

tUL. 

PASIŽYMĖKITE 
1992 m. gegužės 2 dieną! 

Savo dalyvavimu paremsite 
MERCY LIFT veiklą. 

QT)YSSEY 
MEfcCTLIFT DINNER BENEFIT 

Kokteiliai, 
tokiai 

Iškilminga vakarienė, muzika ir 

RezarvacŲoe: 
Rita Ktelellena 
(708) 441-8137 

UTHUANIAN 

$125.00 asmeniui 
(stalai po 8 asm.) 

MERCY LIFT 

/v, .«.*• 
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CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS ^ t 

(312)586-5959 Į m * 
(708)425-7161 ^mw^ 

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

kiekvieną sekmadienį prieš 
pamaldas sukalba šv. Rožinio 
poterius ir litaniją. 

Po šv. Velykų prelatas Moze
ris grįžta Chicagon, o misio
nierius Andrew J. Default grįš 
prie mūsų kapeliono pareigų. 
Jis šiek tiek pramoko lietuviš
kai, pamaldų metu vartoja tris 
kalbas — anglų, lietuvių ir 
lotynų. 

A.A. ALBERTAS 
T. DARGUŽAS 

Balandžio 3 d. Kalvarijos 
kapinėse buvo palaidotas Alber
t as T. Dargužas, 34 metų 
amžiaus , palikęs giliam 
liūdesyje savo tėvus Mary ir 
Aleksą Dargužus, 4 brolius ir 
kitus artimuosius. 

A. Dargužas mirė staiga ir 
netikėtai kovo 28 d. Atsisveiki
nimas su velioniu buvo Caruth 
šermeninėje, šv. Mišios St. 
Mary's katalikų bažnyčioje, 
atnašaujamos tos parapijos 
klebono kun. Leo Reidmueller. 
Dargužų šeima išgyvena skaus
mingą netekimą antro sūnaus 
— prieš 1.5 metų tragiškai mirė 
sūnus a.a. Alfredas, palaidotas 
tose pačiose kapinėse. 

Sol. Smaižienė 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Bllnstrublene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

S953 S. Kadzl* Ava. 
Tai. 4367878 

Ontuifc KMIECIK REALTORS 

3 7922 S. Pulaski M. 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. h 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. |kainaum,i-
veltui. 

MISCELLANEOUS 

Rlchard Hanus, adv. 
I migracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randoloh, Sulte 2100 

Chlcago, II 60606 
Tai. 312-464-2380 

MES DAŽOM NAMUS, 
Plaunam langus ir atliekam 

kitokius darbus. 
Apdrausti darbininkai 

Kalba lietuviškai 
Dienos metu skambinkite Henrikui 

(312) 581-3525 

Patrauklus, pasiturintis, aktyvus. • 
pensiją išėjęs Amsrlkos llstuvls, 
5'11" ūgk>. 175 sv svorio, ieško pa 
trauklios, ištikimos, patikimos, nerū
kančios, narkotikų ir svaigalų 
nevartojančios. moters bendram, mato
mam gyvenimui. Amžius nesvarbu 

Skambinti: 708-448-5385 

REAL .̂8TAT «= 

m _ i 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 8. Kadzla Ava., 
Chlcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

V ^ H I U Į ) ^ - REALMARI, INC. 
fcl 6602 SL Pulaski, 

' į p | (hicaco, IL 60629 
l ' i i^-AfiSr! 312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairiu nuosavy
bių, pirkime bei pardavime, n^este ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRMČim 

Buv 312-383 6100, r-. 312-778- J971 

Vilnlujs parduodamas 5 kamb. 
3 mieg. modernus, su visais pato
gumais butas. Adresas Žadeikos 
12-39 Kreiptis: New York tel. 
914-634-8362. 

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

Tari. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Wast 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą D»ou ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Parduodama namus Ir butus 
Uatuvoja. Pageidaujant galime 
pastatyti namus bet kutioje Lietu
vos vietoje. Informacijai kreipkitės. 

Gintaras ln»port-Expr>rt 
2437 W. 69 St. 

Chlcago, IL 60629 
Tai. 312-737-6862 

FOR RENT 

MELROSE PARKE — i*niomojamaF 
5 kamb. butas su garažu Geras susi 
siekimas. Arti mokykla. N^apšildvtas 
$400 mėn. Skambinti: 

Tai. 1-708-345-1798 6 vai. vak. 

Pasaulio Lietuvių Centre 
išnuomojamas vieno kimbario bu 
tas su prausykla. Virtuvė bendra, 
šiluma ir elektra įskaitorm į nuomą. 
Geros sąlygos ir smagi aplinka. Tei
rautis 706 257-8787 nuo 9 v.r. M 
3 v. p.p. 

IEŠKO DARBO 

Atvažiavau I i Lietuvos metams 
ir norėčiau gauti bet kokį datbą 
Skambinti Gražinai: 

312-471 0811 

Energinga moteris iš Lietuvos 
ieško darbo. GaE pr iž iūiėt i l i 
gonius. Kreiti=: 312-523-4465 

Planuojant ap lankyt i Lie
tuvą? Pamatyt , ką t ik no
rit Ir dar sutaupyt pinigų? 

Kreipkitės į Šv iadr Į V lpar -
tą, 2 3 2 0 4 4 Vi ln ius, V a i r o 
1 4 - 4 2 , t a i . 4 2 - 8 6 - 5 0 . J is 
parūpins jums kambar į pr i
vačiuose namuose ir nuto-
mobi l į su šofer iu. 

GINTARAS IMPORT-EXPORT 
Siunčiame siuntinius į Lietuvą: 80 et. už svarą iki 100 svanj; 
70 et. už svarą virš 100 svarų. Minimumas 15 svarų. 
• Siuntiniai pristatomi į namus Lietuvoje. 
• Siunta bus kraunama į konteinerius K- '•• < ~c -v .r 

28 d. Lietuvą pasieks gegužės 20 d 
• Pervedame pinigus už 5%. 
• Pervežamo jūsų svečius iš Nevv Yotr- ir Wast 

aerouostų į Chicago. 
Gintaras Import-Enport 

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

i I I 



Anglų kalbos konkurso laimėtojos ir laimėtojai su mokytojomis Lietuvoje laukia premijų įteikimo. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, FL St. Petersburg, FL 

BALFO METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Kovo 22 d. įvyko Balfo meti
nis susirinkimas, kur buvo ap
tarti skyriaus reikalai. Visi 
džiaugėsi, jog visa skyriaus 
valdyba savanoriškai pasiliko 
ta pati dar vieneriems metams. 

VISUOMENININKO VINCO 
ŠALČIŪNO 75-TIES METŲ 
SUKAKTIES PAGERBIMAS 

Vincas Šalčiūnas Juno Beach 
ir Stuarto apylinkėse ir rytinėj 
Floridoj yra nepamainomas 
žmogus. J is dirba Lietuvių 
Bendruomenėj, yra „Dainos" 
choro narys, choro valdybos 
pirmininkas, Floridos rytinio 
pakraščio „Lietuvių Biuletenio" 
redaktorius ir leidėjas. Anks
čiau Vincas Šalčiūnas net turėjo 
lietuviškos muzikos valandėlę 
vietinėje radijo stotyje. Jeigu tik 
yra koks renginys, žiūrėk, 
Vincas Šalčiūnas sudarė ir 
atspausdino programas ar 
informacinius leidinėlius. Skai
to paskaitas apie Lietuvą lietu
vių ir amerikiečių tarpe. Yra 
parašęs porą knygų. 

Lietuvių Bendruomenės val
dyba, įvertindama Vinco Šalčiū-
no visuomeninius darbus ir 
„Lietuvių Biuletenio" leidimą, 
suruošė jam 75 m. sukakties 
pagerbimą. Kovo 13 d. apie 20 
asmenų susirinko viename 
restorane pietums. Po pietų 
dalyviai susirinko B. ir V. Auš
rotų namuose. Juno Beach 
Bendruomenės pirmininkas 
Algis Augūnas pasveikino ju
biliatą ir nupasakojo jo įnašą į 
kultūrinę apylinkės veiklą. 
JAV LB tarybos vardu sveikino 
dr. V. Majauskas, Lietuvos Duk
terų skyriaus — Dalia Augūnie-
riė, „Dainos" choro — Irena Ma-
nomaitienė ir Marius Sodonis. 

Visi susirinkę jubiliatui lin
kėjo dar ilgai dirbti visuomeninį 
darbą ir sudainavo „Ilgiausių 
metų*'. Jubiliatas padėkojo 
dalyviams ir visiems jį sveikinu
siems, pažadėdamas ir toliau 
dirbti Floridos rytinio pakraščio 
lietuvių gyvenime kultūrinį 
darbą ir redaguoti labai 
reikalingą ir populiarų „Lietu
vių Biuletenį". 

D . A. 

Moteris be religijos tai gėlė be 
kvapo. Vokiečių patarlė 

LB APYLINKĖS VEIKLA 

1990 m. sausio 9 d. metiniame 
apylinkės narių susirinkime, 
pasibaigus buvusios valdybos 
kadencijai, buvo išrinkta nauja 
valdyba iš 7 narių, kuri, pasi
skirsčiusi pareigomis, pradėjo 
darbą. Išrinktas pirmininkas K. 
Aras, vicepirm. G. Jezukaitienė, 
ižd. V. Gružas, sekretorė J. Na-
vakienė, renginių vadovė E. 
Purtulienė, švietimo reikalams 
B. Bartkus ir narys V. Vasi-
kauskas. Sausio 23 d. buvo su
ruoštas atsisveikinimas su bu
vusiu ilgamečiu pirmininku 
Algiu Dūda. 

Artėjant vasario 16-tai dienai, 
buvo paruošta 250 atsišaukimų, 
kurie buvo išdalinti lietuviams 
jų lankomose vietovėse. Vasario 
22 d. lietuvių klubo salėje ma
tėme Antano Škėmos dramą 
„Pabudimas", kurią vaidino iš 
Lietuvos a tvykus i aktor ių 
grupė. Prie jų pakvietimo į St. 
Petersburgą daug prisidėjo A. ir 
G. Armaliai. 

Kovo 11 d. Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo proga 
buvo išsiųsta sveikinimo tele
grama Lietuvos Respublikos 
Aukšč iaus ios tarybos pre
zidentui Vytautui Landsber
giui. Balandžio 4 d. buvo suruoš
tas pavasarinis piknikas Vete
ranų parke. Suvažiavo 171 
asmuo. Buvo pavaišinti karštais 
valgiais ir pravesta įdomi pro
grama. Balandžio 21-22 die
nomis įvyko St. Petersburge 
10-ji kultūrininkams premijų 
įteikimo šventė. LB Kultūros 
taryba prašė St. Petersburgo 
apylinkės valdybos suruošti 
premijų įteikimo šventę. Buvo 
sudarytas komitetas, kuriam 
vadovavo A. Armalis. 

Gegužės 18 d. įvyko LB 
Floridos Apygardos suvažia
vimas Sunny Hills miestelyje. 
Gegužės 22 d. buvo susitikimas 
su „Pasaulio lietuvio" redakto
rium Broniu Nainiu. Rugsėjo 8 
d. Tautos šventės proga buvo su
ruoštas minėjimas, paskai
tininkas pakviestas iš Kali
fornijos žurnalistas Bronys 
Raila, o sekmadienį buvo 
atšvęsta Šv. Vardo bažnyčioje, 
dalyvavo organizacijos su 
vėliavomis. 

Lapkričio 28 d. valdyba su
ruošė koncertą-balių lietuvių 
klubo salėje. Programą atliko 
pakviestas Daytona Beach 
choras „Sietynas", vadovauja

mas muziko A. Skridul io . 
Ryšium su Lietuvos politine pa
dėtimi, per visus 1990 metus 
buvo raginama s iųst i te le
gramas, laiškus prezidentui G. 
Bush, senatoriams, kongresma-
nams, laikraščių redaktoriams 
ir TV komentatoriams. 

Praėjusieji metai buvo isto
r inia i . Griūvant sovie t ine i 
imperijai, besilaisvinanti Lietu
va turėjo sunkius pergyvenimus 
su žiauriais įvykiais. Apylinkės 
veikla prasidėjo, kai sausio 13 
d. 1991 m. buvo g a u t a s 
pranešimas iš Komunikacijos 
centro, kad Vilniuje rusų ka
riuomenė šaudo į Deginklius 
žmones. Tuojau valdybos nariai 
pradėjo skambinti apylinkės na
riams ir ragino, kad skambintų 
prezidentui G. Bush, kad jis 
susisiektų su Gorbačiovu ir su
s tabdytų n e k a l t ų žmonių 
žudymą. 

K a s mėnesį buvo pasireikšta 
kokiu nors darbu, vadovaujant 
Lietuvių Bendruomenei. Kaip 
pavyzdžiui buvo atšvęsta veik
laus bendruomenininko Kazio 
Urbšaičio 80 metų sukaktis. 
Dalyvavo 100 žmonių. Rug
pjūčio 29 d. buvo pakviestas čia 
a tos togaujant i s prof. dr. 
Remeikis. Jis kalbėjo apie da
bartinę padėtį Lietuvoje. Po 
paskaitos pabendrauta prie ka
vutės ir skanių pyragų. Rugsėjo 
8 dienos proga surengtas Tau
tos šventės minėjimas. Kalbė
toju buvo pakviestas Vincas 
Šalčiūnas iš Port St. Lucie. 

Gruodžio 4 d. buvo su
rengtas koncertas-balius lietu
v i ų klubo salėje. Programą 
atliko pakviestas Juno Beach 
Fl . choras „Daina", vadovau
jamas I. Manomaitienės. 
Šįmet buvo perrašytas ir 

papildytas apylinkės narių sąra
šas . Į apylinkę įstojo 30 naujų 
narių, mirė 6, šiuo metu buvo 
užregistruoti 278 nariai. Soli
darumo įnašai beveik visu 100% 
buvo surinkti iždininko Vytau
to Gružo. 

LB St. Petersburgo apylinkės 
valdybos pirmininkas Kostas 
Aras, baigdamas savo 2 metų 
kadenciją, padėkojo iždininkui 
Vytautui Gružui už atliktą tokį 
didelį ir puikų darbą, renkant 
aukas ir tvarkant apylinkės 
finansus. Nuoširdžiai dėkojo už 
bendradarbiav imą, v is iems 
valdybos nariams už sąžiningai 
atliktus darbus. Buvo tikrai 
malonu dirbti pavyzdingoje 
šeimoje. Taip pat dėkojo visiems 
apylinkės nariams, taip dosniai 
rėmusiems visus darbus. 

Aurelija L. Robertson 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZAIRAS* 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

M M South 7Wi Avenue 

T t M e f l M (7M) 430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
VUntue, Lietuva 
Telefonas 3SO-11S Ir 778-392 

A.tA. 
NERIJAI GAIŽUTIENEI 

atsisveikinus su šiuo pasauliu, velionės vyrui JERO
NIMUI, dukterims - RAMUNEI ir jos vyrui, mielai 
grandietei LINAI ir visai šeimai reiškiame gilią užuo
jautą ir dalinamės skausmu. 

Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis" 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. balandžio mėn. 17 d. 5 

Lietu*** 

$y JAV LB Socialinių 
^ Reikalų Tarybos Padalinys 

2711 W. 71 St., Chlcago, IL 60629 

Tai. 312-476-0664 

„Lietuvos Vaikų Vilties" Motinos Dienos 
vajaus aukos 

1991-1992 
(Tęsinys) $10.00 — 
Birutė Prapuolenis, Oak Lawn, IL; Rev. Joseph Prunskis. Chicago 
IL; Joana Račyliene. Mentor, OH; Ona Barauskienė, VVoodhaven. 
N.Y. Emilija Rastenis, Wood Haven, NY; Stasė Ratnikas, Sunny 
Hills, FL; Dr. Edis Razma, Elmhurst, IL; Kęstutis & Aldona Riškus, 
Palatine, IL; V. Ruokis, White Plains, NY; Pranas Sabalauskas, 
Rochester, NY; JuliaSachouskas, Chicago, IL; Emilia Sadoniene. 
Verona, NY; John Samaitis, Hot Springs, AZ; Mr. & Mrs. Casimir 
A. Sarafinas, Holce-. MA; Victor Šatas, VVestchester. I L; Antanas 
Šatkauskas, Oakville, CT; Kazys Saudargas, Hot Springs, AR; Ed-
ward J. Schumann, LaGrange, IL; Romualdas Šerėnas, Burbank, 
IL; Dolores & Edward Shemet, Massapegua Park, NY; Bronė šir-
vinskas, No. Holtyvvood, CA; Justin Skuodas, De Kalb, IL; A. & E. 
Šliogeris, Mariborough, CT; Albinas Slivinskas, Burbank, IL; Al. 
Smilga, Chicago, IL; V. Adam Sparkevičius, Philadelphia, PA; Alek
sas Špokas, Broomfield, CO; L. Spuras, Chicago, IL; Bronė Stan-
genbergas, Cicero, IL Viktoras Stanis, Waukegan, IL; Joseph 
Stankūnas, San Diego, CA; Kostas Stankus, Oak Lawn, IL; Petras 

Steikūnas, Chicago, IL; Mrs. A. Strijauskas, St. Petersburg, FL; Ani
ceta Stropienė, Chicago, IL; Nancy A. šukys, MD, Pittsburgh, PA; 
S. J. Sula, Santa Monica, CA; C. Surdokas, Baltimore, MD; Aldona 
Svalbonas, Richmond Hill, NY; Longinas Švelnis, Needham, MA; 
Danutė B. Svirsky, Brockton, MA; Edmond Tarnas, Seal Beach, 
CA; Jonas Tamašauskas, Worcester, MA; Juozas Tamašauskas, 
Putnam, CT; Jadvyga Tamasevicius, Chicago, IL; Brigita Tamošiū
nas, St. Petersburg Beach, FL; Stasė Taucytė, Waukegan, IL; Pra
nas Tomasevičius, Cicero, IL; Charles Triukas, Waukegan, IL; A. 
Tuskenis, Chicago, IL; Julia Vailokaitis, Beverty Shores, IN; F. Va
laitis, Chicago, IL; Mr. & Mrs. Edward F. Valeška, Rochester, NY; 
Fr. A. Valiuška, Vista, CA; Jonas Valukonis, Glendale, CA; Vladas 
Vasikauskas. Seminote, FL; J. Vasiukevičius, Chicago, IL; Joseph 
B. Vaškas, Mineola, L.I., NY; T. Venclova, New Haven, CT; Alek
sas Verikas, Racine, Wl; VValter Vienažindis, Philadelphia, PA; A. 
Virkutis-Maksvytis, Cicero, IL; Pranas Visvydas, Santa Monica, CA; 
Gražina Vitienė. Chicago, IL; Nijolė Von Kiparski, Montville, OH; 
Anne Yonikas, Rocktord, IL; Juozas Žadeikis, Chicago, IL; Albina 
Žemaitis, Chicago, IL; Juozas Žilionis, Clevetand, OH; R. A. Zinas, 
Bethlehem, PA; Romas ir Aldona Zorskai, University Hts., OH; John 
D. Zuromskts, Boca Raton, FL. 

$6.00 — Mr. & Mrs. VVilliam VVolff, Park Forest, IL. 

$5.50 — Leonas ir Elytė Baltušis, Monocqua, Wl. 

$5.00 — Estera Alšėnienė, Brecksviile. OH; Vladas Bačiulis, VVilIo-
wick, OH; Anicetas A. Balys, Chicago, IL; Petras Bemotavičius, Oak 
Lawn, IL; Romas Butrimas, Kensington, CT; Vytautas Česnavičius, 
Richmond Hill, NY; Juliana Chapukas, Sunny Hitts, FL; Gene Drau
gelis, Chicago, IL; Antanas Drūtys, Chicago, IL; Augustinas Dumb-
ra, Saginavv, Ml; Peter Evans, Massapegua Pk., NY; Heten Ged
gaudas, Santa Monica, CA; Martin Goštautas, Justice, IL; J. ir O. 
Gradinskai, Chicago, IL; Heten Grimes, Gaithersburg, MD; Len Ja-
kimauskas, Fox Lake, IL; Vanda Jautokas, Chicago, IL; Jonas Kap-
čius, Daytona Beach, FL; Marion Karalis, Hinsdale, IL; Lillian J. 
Kazluckas, Hemet, CA; Ona Keller, Chicago, IL; Mary F. Kinčius, 
Chicago, IL; Jurgis Kisielius, New Haven, CT; Konseptual Design 
Assoc. Inc., No. Ouincy, MA; Gražina Krivickas, Glenn Dale, MD,; 
Mrs. Josephine Lapsys, Dedham, MA; D. Lederer, Bellerose Ma-
nor, NY; Irene Makauskas, Chicago, IL; Vytautas Matulionis, Cte-
veiand Heights, OH; Mrs. Anna Milius, Pittsburg, PA; Albert Misiū
nas, Richmond Hill, NY; Charles Mykotaitis, Redford, Ml; N. N.; 
N. N.; Veronika Narkus, Omaha, NE; E. Navikas, East Hartford, 
CT; Viktorija Paliulis, Gansevoot, NY; Vincas Pavilčius, Chicago, 
IL; Mr. & Mrs. Ben Petrošius, Chicago, IL; Stanley Pieža, North Jud-
son, IN; Vladas Radžiukynas, Chicago, IL; Marina Ruikis, Chicago, 
IL; Heten Ruzas, Indian Head Park, IL; Juzefą Sedliektene, Ro
chester, NY; Kazys Skaisgirys, Beverty Shores, IN; Jospeh ir Adėte 
Skeivys, Chicago, IL; A. Stancius, Bellevitte, IL; Alfonsas Szydagis, 
Chicago, IL; Danutė Ltoginttenė, VVaterbury, CT; Albert F. Vaitkus, 
Aurora, IL; Elena Vilčinskas, Richmond Hill, NY; Bernice A. Wo-
jenik, Orland Park, IL; Frank A. Zailskas, Chicago, IL; V. ZmukJ-
zinas, Rochester, NY. 

$1.00 — N. N., A. Šmulkštys, M.D., Gibbstovm, NJ. 

| (Pabaiga) 
„Lietuvos Vaikų Vilties" komitetas ir JAV LB Socialinių Reikalų 

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

Bendra Lietuvos-JAV Įmonė „IMEX" LIETUVOJE PARDUODA [vairių 
modelių „FORD", „GM" ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei jų atsargines detales. Kainos tokios pat kaip Amerikoje Garantuojame 
tų automobilių techninį aptarnavimą lietuviškais pinigais. 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikietiškus automobilius, ,,VAN" ir 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje. 

Parduotuvės adresas: 
LIETUVA, KAUNAS. STATYBININKŲ 5 

Tel. (22) 20-25-43 arba (22) 71-75-29 

Amerikoje skambinti: 
Tel. (312) 434-8618 arba (708) 887-0442 

Fax (312) 434-2055 

Amerikos Lietuvių Respublikonų Federacijos 
aktyviam nariui 

A.tA. 
RAIMUNDUI KUDUKIUI 

tragiškai žuvus, gilaus skausmo valandoje nuoširdžią 
užuojautą reiškiame žmonai GRAŽINAI, dukrai 
ALEKSANDRAI, sūnui RAIMUNDUI ir AMERIKOS 
LIETUVIU RESPUBLIKONŲ FEDERACIJAI, 
netekus aktyvaus nario. 

Frank Stella — Chairman 
National Republican Heritage 
Groups (Nationalities) Council 

Amerikos Lietuvių Respublikonų Federacijos 
aktyviam nariui 

A.tA. 
RAIMUNDUI KUDUKIUI 

tragiškai žuvus, gilią užuojautą reiškiame jo mylimai 
žmonai GRAŽINAI, dukrai ALEKSANDRAI, sūnui 
RAIMUNDUI ir visiems artimiesiems. 

Jonas Urbonas 
Amerikos Lietuvių Respublikonų 
Federacijos pirmininkas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CfflCAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9662 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523^)440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marauette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, 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 priemiesčiuose. 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M . PETKUS 
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x A. a. Bronius Žemliaus-
kas po sunkios ir ilgos ligos 
mirė balandžio 15 d. Floridoje. 
Laidojamas New Haven, Conn., 
kur anksčiau gyveno ir kur 
gyvena kiti giminės. Nuliū
dime liko žmona Vlada, sūnūs 
Gintaras ir Linas su šeimomis, 
duktė Daina su vyru dr. Jonu 
Juozevičium, daug giminių ir 
draugų Chicagoje, Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

x Audronė Gulbinienė, gy
venanti Morristovvn, New 
Jersey, atstovavo Mercy Lift 
Fund for Democracy organiza
cijos pasitarime Washington, 
D.C., kur buvo kalbama apie 
pagalbą Pabaltijui. 

x A. a. Vytautas Svilas, su
laukęs 66 metų amžiaus, 
balandžio 10 d. po sunkios ligos 
mirė Pfungstadt Vokietijoje. Jis 
daugelį metų Vasario 16 gimna
zijoje dėstė matematiką ir rusų 
kalbą ir buvo Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės veiklus 
narys. Nuliūdime liko žmona 
Emma, sesuo Aldona ir kiti 
giminės bei draugai. 

x Jaunimo centras ir jame 
veikiant i kav inė Velykų 
sekmadienį, balandžio 19 d., 
bus uždaryti, kad darbininkai 
galėtų pasilsėti. Kitais sekma
dieniais vėl veiks kavinė kaip ir 
anksčiau. 

x A.a. Andrius Šmitas, Sr., 
sulaukęs 88 metų amžiaus, mirė 
balandžio 10 d. Suederbrarup 
Vokietijoje. Nuliūdime liko 
sūnūs Adolfas, Arnoldas ir An
drius, Vasario 16 gimnazijos 
direktorius. 

x Gražina Kenter iš Danbu-
ry, Conn., viena iš dosnių 
„Draugo" rėmėjų, garbės 
prenumeratorė, pratęsė 
prenumeratą su 50 dol. auka. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Dr. Leonas P . Sulas, 
Potage, Wisc., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, at
siuntė mokestį už dvi prenu
meratas ir dar parėmė dienraš
tį 70 dol. auka. Dr. L. Šului už 
paramą dienraščiui tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Vytauto D. Šaulių Rink
tinė ruošia Pavasar io Balių 
Š.m. balandžio 25 d. 7 v.v. savo 
namuose, 2417 W. 43 St., 
Čikagoje. Šalti užkandžiai, šilta 
vakarienė. Šokiams groja Vy
tauto D. Šaulių r inkt inės 
orkestras vadovaujamas Kosto 
Ramanausko. 

(sk) 

x Playhouse Klubas sveiki
na visus Šv. Velykų proga ir 
kviečia visus pašokti, pasilinks
minti. Gros ansamblis „Kauno 
Žiburiai". Laukiami visi! 

(sk) 

x Prisikėlimo šv. Mišios 6 
vai. ryto Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar-
ąuette Parke bus sekmadienį, 
balandžio 19 d. Giedos velyki
nes giesmes choras ir solistai G. 
Mažeikienė, M. Momkienė. 
smuikininkė Linda Valeckytė-
Kerpienė ir fleita Rima 
Polikaitytė. Prie vargonų bus 
muz. Ričardas Šokas. Chorui ir 
solistams diriguos muz. Anta
nas Linas. Tos pačios giesmės 
bus ir 10:30 vai. šv. Mišiose 
dienos metu. 

x Marijos aukšt. mokykla, 
kaip praneša direktorė Barbara 
McKee, gavo pripažinimą — ak
reditaciją ateinantiems 
metams. Marijos mokykla yra 
mergaičių aukšt. mokykla, kur 
yra griežtieji mokslai ir biznio 
lavinimas. Mergaičių, baigusių 
šią mokyklą, 80% ima aukš
tesnį auklėjimą ir mokymąsi. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos susirinkimas bus ateinantį 
pirmadienį, balandžio 20 d., 
7:30 vai. vak. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje Brigh-
ton Parke. Vyčių kuopos anglų 
programos pirmininkas David 
Gaidas praneša, kad Russ Pra-
taeli rodys video filmus apie 
religinius pasirodymus Lietu
voje ir Rusijoje. 

x Velykų sekmadienį, ba
landžio 19 d., bus šokiai Jau
nimo centre 8 vai. vak. Įlei
džiami tik 16 metų ir vyresni. 
Visiems reikalingi I.D. 
pažymėjimai. Kviečiami visi, ir 
informaciją teikia Rita Rač
kauskaitė ir Asta Kazlauskaitė. 

x Lietuvių Operos ruošiamo 
Verdi „Otelio" pastatymo išlai
das 290 dolerių sumą sumažino 
Leonas Barmus, o 250 dol. 
įteikė Dana ir Albinas Kurku-
liai. Gi Marytė ir Leopoldas 
Kupcikevičiai, ilgamečiai mūsų 
Operos bendradarbiai, atsiuntė 
200 dol. Valentina ir dr. Pranas 
Mažeikai įteikė 200 dol., Dalia 
ir Algimantas Urbučiai 180 dol., 
Adelė ir Kazys Lietuvninkai 
175 dol. Po 150 dol. atsiuntė 
Danutė ir dr. Pranas Jarai, dr. 
Peter Paul Zansitis, Lialė ir Ed
vardas Lapai ir Vytauto Di
džiojo Šaulių rinktinė. Operos 
valdyba nuoširdžiai dėkoja už 
taip labai reikalingą paramą 
lietu\ ių išeivijos kultūrinei 
veiklai. 

(sk) 

x Advokatas Povilas Žum-
bakis praneša, jog jo kabinetas, 
kuris yra miesto centre, yra 
uždarytas nuo pirmadienio dėl 
išsiliejusio vandens — potvynio 
pačiame miesto centre. 
Manoma, kad tas pastatas, kur 
yra advokato kabinetas, 7 So. 
Dearbom Ave., Chicago, 111., 
60603, bus atidarytas šį pirma
dienį. Iš penkių telefonų veikia 
tik vienas - 312-641-3428. Fak
sas taip pat dar neveikia. Adv. 
P. Žumbakis dėkoja visiems už 
kantrybę, kurie, kreipdamiesi į 
jį, šiuo metu turi nepatogumų ir 
negali greitai susirišti. 

(sk) 

x Statomi nauji kondomi-
niurnai Lockport, IL (15 min. 
nuo Lemonto). Susidomėję 
kreipkitės į Jūrą Gali
nis- Kredys, Century 21 Prime 
Real Estate, tel. 708-301-0880 
arba 815-838-2447. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas K W i 

D*ngtam* Ir t*4som« 
vteų rūšių stogus 
Ts«. 70S-257-OM7 

Skambinti po 6 v.v. 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Richard Hanus, advoka
tas, imigracijos įstatymų žino
vas, 205 W. Randolph, Suite 
2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-464-2380. Pirma konsul
tacija — veltui. 

(sk) 

x Pakenas Internat ional 
Trading Corp., turinti savo at
stovus Lietuvoje, padės jnms 
tvarkyti asmeninius bei biznio 
reikalus: nusipirkti namus, bu
tus, įmones, žemės sklypus 
Lietuvoje, įkurti savo biznį, su
rasti partnerius ar pirkėjus. Fir
mos atstovas pasitiks jus aero
uostuose, apgyvendins pri
vačiuose viešbučiuose, orga
nizuos reikiamus susitikimus su 
asmenimis, organizacijomis, 
įformins reikiamus dokumen
tus. Skambinti: 407-392-7916 
Petrui Pakėnui. 

(sk) 

x Maria ir inž. Antnas Ru
džiai, visuomenininkai, nuošir
dūs lietuviškų darbų rėmėjai, 
„Draugo" koncerto proga at
siuntė 200 dol. dienraščio 
paramai. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. Malonu paminėti, kad M. 
Rudienė jau daugelį metų 
sėkmingai vadovauja centrinei 
Balfo valdybai, kuri rūpinasi į 
nelaimę patekusiais lietuviais ir 
visokiais būdais mėgina jiems 
padėti. 

x Vanda Žolynienė iš Chi
cago, 111., rašo: „Atsiliepdama 
į gerb. kun. Rimšelio prašymą, 
siunčiu 250 dol. auką .Drau
gui' savo a.a. vyro Petro Žolyno 
atminimui". Nuoširdus ačiū už 
Jūsų rimtą dėmesį savai spau
dai ir auką. Ta proga reiškiame 
Jums užuojautą dėl vyro mir
ties. „Draugo" darbuotojai vi
suomet velionį prisimins, nes jis 
daugelį metų buvo nuoširdus 
skaitytojas ir dosnus rėmėjas. 

x Jurbarkiečia i ir iš Jur
barko apylinkės kilę prašomi 
prisidėti prie Jurbarko bažny
čios remonto ir pataisymų, 
kurie būtinai reikalingi. Aukas 
šiuo metu siųsti: Sofia Plėnys, 
9640 S. Kedvale Ave., Ap.. 202, 
Oak Lawn, IL. 60453. Tel. 
1-708-423-5093. 

x Dr. Kazys Katilius, Tuc-
son, Arz., pratęsdamas prenu
meratą, pridėjo ir 50 dol. dien
raščio palaikymui. Dr. K. Kati
lių skelbiame garbės prenume
ratorium, o už auką tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Ernest Lengnikas iš Ha-
milton, Ont. Kanada, parėmė 
„Draugą" 50 dol. čekiu ir pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams. E. Lengniką įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už lietuviško žodžio palaikymą 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Algis Birutis, Glen Ellyn, 
111., „Draugo" garbės prenu
meratorius, rėmėjas daugelį 
metų, pratęsdamas prenumera
tą, vėl paaukojo 60 dol. dien
raščio stiprinimui. Už rėmimą 
savos spaudos tariame nuoširdų 
ir didelį ačiū. 

x Ona Pugelienė, Maywood, 
111., „Draugo" nuoširdi rėmėja, 
garbės prenumeratorė, pratęsė 
prenumeratą su 40 dol. auka. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Kazys Paškonis , East-
lake, Ohio, „Draugo" nuoširdus 
rėmėjas, garbės prenumerato
rius, su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė ir 40 dol. savos spaudos 
palaikymui. Labai dėkojame. 

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

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Runas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

Rengėjai su svečiais iš Toronto po „Draugo" koncerto priėmimo vakarienėje. Iš kairės: kun. V. 
Rimšelis, Marijonų provincijolas, Marya Reinienė — renginių komisijos pirm., muz. Jonas Govėdas, 
Rita Karasiejienė, dr. Antanas Razma — pirm., muz. Dalia Skrinskaitė-Viskontienė ir Juozas 
Karasiejus. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LKVS-GOS „RAMOVĖS" 

SKYRIŲ ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Prieš trejus metus 1989 m. 
gegužės 20-21 dienomis Cle-
velande įvykęs ramovėnų su
važiavimas išrinko naują centro 
valdybą iŠ Chicagos ramovėnų 
skyriaus duoto sąrašo. Tuo bū
du ,po daugiau kaip 10 metų per
traukos, centrinis Lietuvių 
Karių veteranų sąjungos 
organas vėl sugrįžo į Chicagą. 

Taip.sugrįžo, bet su savimi 
atsigabeno ir 3,500 dolerių 
skolos naštą, kurią reikėjo ne
delsiant sumokėti už išspaus
dintą knygą „LKVS-gos Ramo
vė" II dalis, atsinešė rūpesčių 
dėl „Kario" žurnalo, Lietuvos 
Laisvės kovų muziejaus ir kt. 
ateities. Bet valdyba^, vado
vaujama energingo pirmininko 
Edmundo Vengiansko, dirbda
ma ryžtingai, per trumpą laiką 
atsipalaidavo nuo skolos ir iš
sprendė kitas turėtas problemas. 

Šie suvažiavimai šaukiami 
kas treji metai, todėl šiemet 
gegužės 9-10 dienomis ir vėl 
įvyksta LKVS-gos „Ramovės" 
skyrių atstovų suvažiavimas 
Chicagoje Tautiniuose namuo
se. Suvažiavimo programa 
padalinta į tris dalis: gegužės 9 
d. suvažiavimo atidarymas ir 
darbo posėdis, vakare įvyks 
banketas irgi Tautiniuose 
namuose. Gegužės 10 d. 10 vai. 
ryto pamaldos Jėzuitų 
koplyčioje ir po pamaldų apeigos 
prie Lietuvos Laisvės kovų 
paminklo Jaunimo centro 
sodelyje. 

Paskutiniame centro valdybos 
biuletenyje sakoma: „1989-1992 

metų kadencijos centro valdyba, 
šaukdama šį sąjungos skyrių 
atstovų suvažiavimą, skaito, 
kad jis mums visiems bus is
torinis, kadangi šiame trejų 
metų laikotarpyje, mūsų tėvynė 
Lietuva gaivalingai pakilo, 
lietuvių tautos kraujo aukos 
pare ika lavus iam, la i svam, 
kūrybingam ir nepriklausomam 
valstybiniam gyvenimui. 

Mes, ilgus metus būdami išei
vijoje, puoselėjome bei 
palaikėme iš Lietuvos 
atsivežtas karines tradicijas, 
Vakarų pasauliui akivaizdžiai 
bylojome apie komunistinio 
okupanto replėse kenčiančią 
Tėvynę ir aktyviai dalyvavome 
Lietuvos laisvinimo kovos pasi
reiškimuose. Kad ir senyvo 
amžiaus, i š la ikėme mums 
įkvėptą kovingą dvasią ir su 
didžiu džiaugsmu širdyse 
sulaukėme savo gimtojo krašto 
šviesaus laisvės rytojaus. 

Nežiūrint, kad Lietuvos lais
vės atgavimas mus džiugina, 
gaivina ir stiprina, žiūrint į 
ateitį, dabartinė reali padėtis 
Tėvynėje iš mūsų reikalauja dar 
didesnio pasišventimo Lietuvos 
labui". 

LKVS-gos „Ramovės" centro 
valdyba, tęsdama savo darbą, 
norėtų priminti, kad jos veikla, 
atgavus laisvę Lietuvai, tuo dar 
nepasibaigė. Nors ir pasikeitu
siomis sąlygomis mes tęsime 
savo veiklą toliau. To reikalau
ja iš mūsų kario vardas, to 

reikalauja iš mūsų ir tėvynė 
Lietuva. 

Dėkojame Aukščiausiam už 
grąžintą laisvę mūsų šaliai. 
Pagarba mūsų tautos moterims 
ir vyrams, taip drąsiai sto
jusiems ginti laisvę. Daugelis 
mūsų nebesulaukė šios džiaugs
mo valandos, iškeliavo anksčiau 
į Viešpaties sodus. Todėl džiau
giamės ir darbą tęsiame toliau 
mes likusieji ir už tuos, kurių 
jau nebėra gyvųjų tarpe. 

Ap. Skopas 

MOTERŲ KLUBO 
VEIKLA 

Lietuvių Brighton Parko Mo
terų klubo metinis susirinkimas 
įvyko kovo 5 dieną Kojak salėje, 
4500 So. Talman Ave. Pirm. 
Bernice Žemgulis atidarė susi
rinkimą 1 vai. po pietų, sveikin
dama taip gražų būrelį 
atsilankiusių. Ji pranešė liūdną 
žinią, kad yra mirusi klubo narė 
Magdalena Grisius. Mirė sausio 
12 d. Palaidota 18 dieną. Gėlės 
buvo suteiktos iš klubo ir 6 gar
bės grabnešės, palydėjo į amži
nybę. Pirm. prašė visas atsistoti 
ir vienos minutės tyla pagerbti 
mirusią narę, o šeimai išreikš
ta gili užuojauta. 

Valdyba, buvo visa savo parei
gose. Nutarimų rast. perskaitė 
protokolą iš pereito susirinkimo 
gruodžio 5 d. Buvo priimtas kaip 
skaitytas su pagyrimu. Valdy
bos raportas tvarkoje. Visa 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Algis Raulinaitis, Edis 
Mitkus ir Robert Kerr meti
niame Baltų Laisvės lygos 
suvažiavime kovo 21 išrinkti į 
Lygos valdybą. Kiti valdybos 
nariai — latviai ir estai. Angelė 
Nelsienė, buv. Lygos pirmi
n inkė , nebekandidatavo. 
Naujuoju pirmininku išrinktas 
estas Avo Piirisild. Robert Kerr, 
l ietuviškas amerikietis, iš
rinktas vykdomuoju vicepirmi
ninku. Po kelis iš kiekvienos 
grupės įeina į šios organizacijos 
tarybą. Baltų Laisvės lygos cen
tras yra Los Angeles mieste. 

— Advokatę Dainą Koje-
lytę Lietuvos Finansų minis
terija pakvietė būti nuolatine 
ministerijos konsultante ap-
draudų srityje. Gavusi savo dar
bovietės Zurich-American Insu
rance Group sutikimą, Daina 
pakvietimą priėmė. Praėjusių ir { 
Šių metų atostogas Daina 
Kojelytė praleido Lietuvoje, pa
dėdama ruošti apdraudų įsta
tymus ir praktiškos veiklos tai
sykles. Šiais metais kartu su ja 
Lietuvon nuvyko ir Finansų 
ministerijoje dirbo apdraudų sri
ties ekspertė amerikietė Betty 
Johnson. 

— Grožinės literatūros vei
kalai ir rankrašč ia i , pasirodę 
1991 m. (arba tuo laiku baigti 
rankraščiai) siunčiami verti
nimo komisijai iki 1992 m. 
gegužės 5 d. šiuo komisijos 
adresu: A. Staknienė, 161-16 
84th Ave., Jamaica, N. Y. 11432. 
Dri anksčiau skelbtos dienos, 
kovo 31, nebuvo pakankamai 
gauta medžiagos, todėl data yra 
pratęsiama. 

— Rimas Budrys , Žaliųjų 
veikėjas Lietuvoje, atvyksta į 
Seattle ir Washingtono bei 
apylinkių valstijose stebės 
paukščius ir rinks ornotologines 
žinias. Jį kviečia ir kelionę ap
moka garsus ornotologas Wa-
shingtono universitete Gordon 
Orians. R. Budrys bus ir 
lietuvių svečias, bet reikia pir
ma susisiekti su Ina Bertulyte-
Bray. 

— Kun. Valdas Braukyla iš 
Toronto bus Seattle mieste ir 
laikys šv. Mišias Šv. Monikos 
par. bažnyčioje. Bus Seattle 
kovo 26—30 dienomis.' o Mišių 
Nijolė ir Vidmantai Raišiai 
visus kviečia į savo namus pri
ėmimui su svečiu kunigu iš To
ronto, Kanados. 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių cen
t ru i aukojo: 1,000 dol. dr. R. 
Sidrys, I. Sušinskienė, V. ir M. 
Raudžiai; 300 dol. dr. M. 
Indreika-Biskis, a.a. St. In-
dreikienės atminimui; po 200 
dol. A. ir V. Rimeikai, dr. M. ir 
L. Griauzdė: 100 dol. dr. P. 
Sūkurys, po 50 dol. K. ir I. Dau
girdai, dr. A Prunskienė, A. ir 
dr. V. Janevičiai, a.a. St. 
Indreikienės atminimui; po 25 
dol. V. ir dr A. Domanskiai, V. 
ir O. Gutauskai, a.a. St. Indrei
kienės atminimui, M. ir H. 
Spyrka. Pasaulio lietuvių centro 
taryba ir valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už aukas, kurios bus 
skirtos Centro pirkimo paskolos 
išmokėjimui ir išlaikymui. 
Kviečiame visus aukomis arba 
darbu prisidėti prie šio svarbaus 
lietuvybės židinio išsaugojimo. 

(sk) 
x Dr. Rimvydas Sidrys (IL), 

parėmė IX Tautinių Šokių 
Šventę 1000 dol. auka. Šven
tės lėšų telkimo komisųa nuošir
džiai dėkoja naujajam šventės 
garbės mecenatui už paramą. 

(sk) 

valdyba sveikino nares su 
artėjančiomis šv. Velykom, 
linkėdama stiprios sveikatos ir 
gražių margučių Velykų dieną. 
Raportas priimtas. 

Knygų patikrinimo komisija 
— 2 narės nepasirodė. 

Buvo prašyta Emily Nem-
chausky, Anna Vieschecki 
atlikti pareigas. Išdavė raportą 
Anna Krzyzowski ir pareiškė, 
kad knygos teisingai vedamos. 
Rasta viskas tvarkoje. Raportas 
primtas su pagyrimu. 

Buvo pranešta, kad serga Ber
nice Bagdonas. Jei įteikta klubo 
kortelė su dovana ir linkėjimais 
greitai pasveikti . Alice 
Pauliukas po širdies operacijos 
sveiksta dukters priežiūroj. 
Visos narės linkėjo pasveikti. 
Taipgi sena narė Lillian Bar-
dauskas yra ligoninėj seniai, 
dabar atleista nuo mokesčio, nes 
yra garbės narė. Pirm. pranešė, 
kad klubo kitas susirinkimas 
bus gegužės 7 d. ir prašė visas 
atsilankyti. Po susirinkimo 
buvo skaniai pavaišintos šiltu 
maistu ir linksmos skirstėsi 
namo. 

Rožė Didžgalvis 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
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