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Prancūzijos 
prez. Mitterrand 
atsisveikino su 

Lietuva 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Gegužės 15 d. — Su 
oficialiu vizitu Lietuvoje 
viešintis Prancūzijos Respubli
kos prezidentas Francois Mitter
rand ketvirtadienio rytą jam 
skirtoje rezidencijoje Vyriausy
bės svečių namuose susitiko 
su Lietuvos pareigūnais ir spau
da. 

Po to Prancūzijos prezidentas 
lankėsi Lietuvos Parlamente. 
Lydimas Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko Vytauto Lands
bergio, prezidentas atėjo į 
plenarinių posėdžių salę, pa
puoštą Lietuvos ir Prancūzijos 
valstybinėmis vėliavomis. At
sistoję deputatai juos sveikino 
plojimais. F. Mitterrand pasakė 
kalbą. 

Vėliau V. Landsbergis ir F. 
Mitterrand pasirašė Prancūzijos 
ir Lietuvos santarvės, draugys
tės ir bendradarbiavimo sutartį. 
Prancūzija ir Lietuva sutarė 
bendradarbiauti įvairiose sri
tyse. Prancūzija įsipareigojo 
skatinti Lietuvos ryšių su 
Europos bendrija plėtimą, jos 
priėmimą į Europos Tarybą, 
remti Lietuvos integraciją į 
Europą, bendradarbiavimą dau
giašalėse finansinėse instituci
jose. Nutarta plėsti ekonomi
nius, piliečių, ypač jaunimo, 
ryšius, taip pat parlamentarų 
kontaktus. Atskirais punktais 
numatyta bendradarbiauti kari
niais, kovos su nusikaltimais 
klausimais. Abi šalys pasižadėjo 
bendradarbiauti stiprinant tai
ką ir saugumą Europoje. 

F. Mitterrand ir V. Landsber
gis su žmonomis bei juos lydin
tys abiejų valstybių oficialus as
menys apžiūrėjo sostinės 
senamiestį. Trumpa ekskursija 
prasidėjo prie Aušros Vartų. 
Jos dalyviai pėsčiomis atėjo iki 
Vilniaus universiteto Šv. Jono 
bažnyčios. Joje įvyko trumpas 
„Ąžuoliuko" choro koncertas. 
Prezidentas pasirašė Vilniaus 
universiteto svečių knygoje. 

Iš Vilniaus universiteto 
Prancūzijos prezidentas ir jį 
lydintys asmenys pasuko į 
Meno darbuotojų rūmus. Čia 
laikinai įsikūrusioje Prancūzijos 
Respublikos ambasadoje įvyko 
priėmimas. 

Po pietų svečiai išvyko į 
aerouostą, kur šalia kilimo buvo 
išrikiuota garbės sargybos 
kuopa. F. Mitterrand ir V. 
Landsbergis, jų žmonos Danielle 
ir Gražina raudonu kilimu pri
ėjo prie trapo. Valstybių vado
vai ir jų žmonos atsisveikino. 

Prancūzijos ir Lietuvos vėlia
vėlėmis pasipuošęs Prancūzijos 
oro laivyno aerobusas 16 valan
dą 30 minučių pakilo iš Vilniaus 
aerouosto ir pasuko Talino link. 
Penktadienį Prancūzijos delega
cija su oficialiu vizitu iš Talino 
atvyko į Rygą. 

Ministro pirmininko spaudos 
konferencija 

Ketvirtadienį įvykusioje spau
dos konferencijoje G. Vag
norius patvirtino, kad 
Parlamentas ir Vyriausybė 
išgyvena tam tikrą krizę, kuri 
apėmusi visą Respubliką. 
Pasitaikantys kai kurie jos 
vadovybės nesutarimai su at
skirais ministrais parodo 
pasikeitusią situaciją Aukščiau
siojoje Taryboje, kai dauguma 

tapusio jos kairiosios frakcijos 
ėmėsi destruktyvios veiklos ir 
bando ta linkme nukreipti 
Vyriausybės narius. Neatsitik
tinai griovimo įrankiu tapo ir 
Energetikos ministras Leonas 
Ašmantas. Jei Lietuva dar turi 
kuro, pasakė Vagnorius, tai ne 
Energetikos ministerijos vado
vų nuopelnas. Šiuos klausimus 
daugiausia sprendė kiti Vy
riausybės nariai. Galvoti, kad 
sunkių problemų dėl apsirūpini
mo energetiniais ištekliais 
nebus, būtų klaidinga, nes 
Energetikos ministerija sutar
čių su Rusijos naftos verslo
vėmis dėl tiekimų antrajame 
pusmetyje nesudarė. 

Į klausimą, ar ministras pir
mininkas turi kokių konkrečių 
planų dabartinei krizei įveikti, 
ir kada galima tikėtis geresnių 
permainų, jis atsakė, kad „šią 
krizę galima įveikti tik su 
Lietuvos visuomenės parama". 
Vagnorius teigė, kad „visų pir
ma būtini seimo rinkimai. Kuo 
greičiau bus paskelbta jų data, 
tuo bus geriau, nes politikai 
pradės galvoti apie susitikimus 
su rinkėjais ir sieks visuomenei 
naudingo dialogo". 

Apribotas Rusijos armijos 
judėjimas Lietuvoje 

Siekiant apriboti Rusijos 
kariuomenės dalinių autotran
sporto judėjimą bei užtikrinti 
viešąją tvarką ir eismo saugu
mą keliuose, Vidaus reikalų ir 
Krašto apsaugos ministerijos 
patvirtino bendras Lietuvos 
Respublikoje dislokuotų ir Rusi
jos jurisdikcijoje esančių karinių 
dalinių autotransporto priemonių 
judėjimo laikinąsias taisykles. 
Kariuomenės autotransportas 
Lietuvos keliais gali važiuoti tik 
su specialiais leidimais. Be 
tokių leidimų transportas bus 
sulaikomas iki pilno aplinkybių 
išsiaiškinimo. 

Gauta 200 tonų pagalba 
iš Italijos 

Į Vilnių atvežtas 200 tonų hu
manitarinės pagalbos krovinys. 
Tai Italijos vyriausybės dovana 
Lietuvai. Geležinkeliu atgaben
toje siuntoje — sausos jautienos 
granulės, kurios tinka gaminti 
labai įvairiems patiekalams, ir 
sriubos koncentratai. Labdara 
yra dalijama per Socialinės 
apsaugos ministeriją. Ją gaus 
visi 31 Lietuvos senelių ir vaikų 
namai, kiti Socialinės apsaugos 
ministerijos žinioje esantys pen
sionatai. * 

Klaipėdos gimnazijos 
sukaktis 

Šiemet sukanka 70 metų, kai 
buvo įkurta pirmoji lietuvių 
gimnazija Klaipėdoje, 1930 pa
vadinta Vytauto Didžiojo vardu. 
o nuo 1955 — Kristijono Done
laičio vidurine mokykla. 
Šiandien joje prasideda 
šventinės iškilmės. Nuo pat ryto 
į mokyklą renkasi buvusieji 
auklėtiniai iš Lietuvos, taip pat 
iš JAV, Kanados, Australijos, 
Vokietijos, atvyksta bičiuliai iš 
Karlskrūnos ir Debreceno. 
Miesto kapinėse bus pagerbti 
mirusieji pedagogai ir auklė
tiniai, bus laikomos Šventos 
Mišios Marijos Taikos karalie
nės bažnyčioje. 

Jelcinas įsakė suorganizuoti 
Rusijos kariuomenę 

Nebeaiškūs ryšiai su Sandraugos respublikomis 

Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis priima ne tik užsienio valstybių prezidentus, bet 
ir saviškius. Čia matome jį besitariantį su Kaliningrado srities l ietuvių delegacija , kurioje 
buvo tos srities lietuvių katalikų bendruomenės kultūrinės bendrijos atstovai. Pokalbyje aptarti 
Kaliningrado srities lietuvių reikalai. 

Naujausios žinios litų istorijoje 
Vilnius. — „Lietuvos rytas" 

savo 85 numeryje teikia pasku
tines žinias skandalingoje litų 
istorijoje savo žurnalistės B. 
Vainauskienės surinktomis ži
niomis. Pirmoji versija, kuria 
deputatus bandė į t ikinti 
Lietuvos banko gynėjai, buvo 
tokia, kad už akredityvą aps
kritai nemokamos palūkanos. 
Paskui buvo teigiama, kad Šve
dijos Handelsbankas negalėjo jų 
mokėti dėl politinių priežasčių, 
kol nepripažinta Lietuvos nepri
klausomybė. Galiausiai imta 
sakyti, kad Handelsbankas nu
sprendė sumokėti palūkanas, 
kai visi litai bus atspausdinti ir 
išsiųsti į Lietuvą. 

Normalūs bankai kasdien, 
kas savaitę (rečiau — kas 
mėnesį) skaičiuoja palūkanas ir 
apie tai praneša savo klientui. 
Jeigu bankas to nedaro, klien
tas negali naudotis palūkano
mis. O tai reiškia, kad jam dar 
priklauso palūkanos nuo nepri
skaičiuotų palūkanų. Negana 
to, kad Handelsbankas nemo
kėjo palūkanų už akredityvą, 
nesiuntė išrašų, pasirodo, kad 
firmai už litų gamybą jis mokėjo 
visai ne iš tos sąskaitos, į kurią 
buvo pervesti Lietuvos valiutos 
fondo pinigai (tokius faktus savo 
išvadose pateikia ekspertų 
grupė tirti). 

Kai litai bus atspausdinti 
Jau kelinta savaitė Lietuvoje 

yra šio banko Tarptautinio 
departamento atstovas Mikaelis 
Foxenius, kuris, kaip rodo 
dokumentai, padeda Lietuvos 
bankui išsipainioti iš skanda
lingos litų istorijos. Būtent jo 
vardu iš Handelsbanko į Lietu
vos banką atėjo teleksas, ku
riame Handelsbankas pranešė, 
kad bankas sumokės palūkanas 
po to, kai visi litai bus atspaus
dinti ir išsiųsti į Lietuvą. 

Dar viena Handelsbanko kal
tė: pasibaigus akredityvo galio
jimo laikui, nepanaudoti pinigai 
turėjo būti grąžinti jų savinin
kui — Lietuvos valiutos fondui, 
ir Lietuvos Vyriausybė pati 
būtų sumokėjusi už likusius 
litus. O išėjo taip, kad Handels
bankas negrąžino pinigų (gal 
grąžino, bet nėra jokio įrodančio 
dokumento) ir laiku neužmokėjo 
litus spausdinančiai firmai už 
dvi priešpaskutines litų siuntas. 
Firma, nesulaukusi atlyginimo, 
iki birželio pabaigos sulaikė 
paskutiniąją litų siuntą, kurio
je yra dalis svarbiausių lito 
nominalų. 

Tris dienas truksiančios šven
tės metu bus atidarytas mokyk
los muziejus, auklėtinių ir dės
tytojų dailės paroda, įvyks visų 
laidų auklėtinių susitikimas, iš
kilmingas minėjimas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvos Parlamentas, 
kaip praneša „Laisvės radijas" 
Miunchene, atsisakė sujungti 
abiejų referendumų dienas. Po 
prez. Mitterrand kalbos, Parla
mentas diskutavo gegužės 23 d. 
ir birželio 14 datas, kad jos būtų 
sujungtos ir įvyktų vienas 
re fe rendumas birželio 7 
d., nebuvo nubalsuotas. Kom
promisinis pasiūlymas, kad 
balsuotojai prezidento klausimu 
pasirinktų Sąjūdžio pasiūlymą 
arba Parlamento komisijos dėl 
naujos konstitucijos, taip pat 
nebuvo pr i imtas . . Sąjūdis 
pranešė, jog organizuoja masinį 
mitingą gegužės 17 dieną pro
testuojant prieš Parlamento 
nesugebėjimą padaryti reika
lingus sprendimus. 

— Rusija sugrąžins Estijai 
14.5 milijono dolerių, kurie 
buvo padėti Sovietų Užsienio 
prekybos banke. Susitarimas 
įvyko t a r p Estijos banko 
prezidento Siim Kalias ir Rusi-

grupės bankininkystės klausi- jos centrinio banko prezidento 
mams tirti išvadas, padarė savo Georgii Matiuchin. 

— Didžiosios Britanijos vy
riausia valstybės prokurore 
tapo moteris. Barbara Mills 
parėmė pareigas iš Sir Alla 
Green ir pirmą kartą buvo 
viešai paskelbta jos pavardė, 

Kontrakto nevykdė 
amerikiečių firma 

Kai pagaliau viešai paaiškėjo, 
kad litų gamybos kontrakto 
sąlygų neįvykdė ir pati firma — 
US Banknote Corporation ir 
buvo pareikalauta iš jos 
delspinigių, į Lietuvą atvyko 
firmos atstovas J. Willingsas. 
Kaip manote, su kuo jis derėjosi 
dėl delspinigių? Su pagrindine 
litų kontrakto savininke — 
Lietuvos Vyriausybe? Ne! Su 
Lietuvos piliečiu R. Purtuliu, 
kuris šiuo metu, mūsų žiniomis, 
nebedirba nei Vyriausybėje, nei 
Lietuvos banke. 

Nepaisant t o f r ^ų dviejų 
žmonių sudaryta „Atmintine 
(memorandumu)'' vadovavosi 
deputatų komisija bankinin
kystės klausimams tirti ir 
ekspertų grupė. Jie nesiginčija 
dėl delspinigių sumos, tačiau 
Vyriausybė su tokia suma nesu
tinka. 

„Lietuvos ryto" ekspertai, 
išstudijavę paskutines ekspertų 

išvadą: „Kur pirštu dursi, 
ten galas su galu nesueina'". 

Kas norėjo nuslėpti 
palūkanas 

Prieš kokias dvi savaites „Va
karinėse naujienose" Lietuvos 
banko konsultantas deputatas 
V. Terleckas parašė mįslingą 
frazę, jog vienas yra kaltas, o 
norima paleisti visą Lietuvos 
banko valdybą. Kažkur pradin
go ir tas vienas kaltas. Gal 
Mikaelis Foxenius pašnibždėjo 
išganingą išeitį, kad nereikėtų 
nė vieno aukoti. 0 ta išeitis — 
teleksas iš Handelsbanko, adre
suotas pačiam M Foxeniusui. 
kuriame Handelsbankas pasiža
dėjo mokėti palūkanas. 

Tačiau visa tiesa, kas bandė 
nuslėpti palūkanas, gali būti 
nustatyta t ik iš pirminių 
dokumentų, kurių ir šįsyk 
nematė ekspertai. Deputatu 
komisijos sudarytoje ekspertu 
grupėje nėra nė vieno bankinin
ko. Atrodo, kad jie taip ir 
nesuprato, ką tikrina ir į kokius 
klausimus turi atsakyti. 

— Ukrainos prezidentas Leo
nidas Kravčiukas pareiškė šią 
savaitę, kad nedalyvaus San
draugos viršūnių konferencijo
je, tuo suduodamas smūgį dar 
nepradėjusiai veikti organizaci 
jai. Jis, būdamas Washingtone. 
išsireiškėjog Rusija neturėtų 
savintis Sovietų Sąjungos pavel
dėtojos rolės. 

— Estijoje vyksta judėjimas, 
kad būtų atleista iš pareigų 
Aukščiausioji Taryba ir įvyktų 
rinkimai į nauja Parlamentą 
birželio mėnesį 

nes iki šiol tokių atsakingų 
pareigūnų pavardės nebūdavo 
skelbiamos. Taip pat buvo 
paskirta moteris — Stella Ri-
mington žvalgybos viršininke, 
kuri vadovaus MI5 vidaus 
saugumo tarnybai. 

Maskva. Gegužes 9 d . — 
Reuterio žinių agentūra prane
šė, jog prez. Boris Jelcinas 
išleido dekretą, kad formuojama 
atskira Rusijos kariuomenė, ku
rios vyriausiuoju vadu bus jis 
pats, o taip pat eis ir Gynybos 
ministro pareigas. 

Šito pranešimo buvo 
laukiama jau nuo kovo mėnesio, 
kai buvo paskelbta, kad Rusija 
steigia savo Gynybos ministe
riją. Tačiau dekretais palieka 
kelis neatsakytus pagrindinius 
klausimus apie Rusijos kariuo
menės suformavimą, įskaitant 
ir ryšius su Sandraugos vadovy
be, Juodosios jūros laivyno 
ateitimi ir Sandraugos pajėgo
mis tuose kraštuose, kurie 
neturi atskiros kariuomenės. 
Bei šiol tik Ukraina, Azerbai
džanas ir Moldova pareiškė 
organizuosiančios savus 
dalinius. 

Naujas vadas 
Prez. Jelcinas paskyrė armijos 

generolą Pavel Gračev, kuris 
yra Gynybos ministro pavaduo
tojas, Rusijos kariuomenės 
vadu. Gen. Gračev iškilo 
kariškių tarpe, kai jis atsi
sakė, kaip aviacijos dalinio 
komendantas, klausyti įsakymų 
perversmo vadų rugpjūčio mė
nesį. J am įsakyta paruošti per 
mėnesį planą Rusijos kariuo
menei suorganizuoti, o taip pat 
numatyti ir jos finansavimą. 
Jam įsakyta dabar koordinuoti 
divizijos funkcijas ryšium su 
Sandraugos vadovybe, nors 
maršalas E. Sapošnikov lieka ir 
toliau Sandraugos karinių dali
nių viršininku. „Izvestijos" 
laikraštyje paskelbtame pasi
kalbėjime, jis sako, kad vado-

— Atstovų rūmų komitetas 
ginkluotųjų pajėgų klausimams 
spręsti patvirtino 274 bilijonų 
dolerių biudžetą, kuris dalinai 
sutinka su prezidento Busho 
re ikalavimu turėt i 20 B-2 
Stealth bombonešius. 

— Airijoje prasidėjo sostinėje 
neramumai, kai teismas nuteisė 
13 islamo kareivių mirties 
bausme. Tai buvo vienas svar
besnių teismų po to, kai buvo 
nugalėtos antifundamentalistų 
jėgos. 

vaųja visoms branduolinėms 
strateginėms pajėgoms. 

Rusijos kariuomenės dydis 
nepraneštas. Sandraugos 
valstybių pajėgos taip pat 
nežinomos, nors spėjama, kad 
gali būti tarp 3.2 ir 3.4 milijono 
pajėgų. Rusijos dalis esanti 
maždaug 70% arba tarp 2 ir 2.5 
milijono karių. Bet maršalas 
Sapošnikov sako, kad iki 1995 
metų karinės pajėgos bus suma
žintos iki 700,000 kareivių. 

Gegužės 9-oji 
Jelcino paskelbimas, kad Ru

sija turės savo kariuomenę, 
sutampa su gegužės 9 dienos 
paminėjimu, kai buvo baigtas II 
Pasaulinis karas ir paskelbtas 
laimėjimas prieš naciškąją 
Vokietiją. Vakarų kariniai at-
taches mano, jog užtruks laiko, 
kol Sandraugos valstybių ateitis 
išsikristalizuos kartu ir su 
kariniais daliniais. 

Taip pat neaišku kokie ryšiai 
bus tarp Sandraugos valstybių 
strateginės vadovybės ir tarp 
Rusijos vadų. Strateginės pajė
gos šiuo metu yra Rusijoje, Uk
rainoje, Gudijoje ir Kazachstane 
ir tų respublikų prezidentai teo
retiškai turi veto teisę dėl bran
duolinių raketų panaudojimo 
savo teritorijoje. 

„Tassas" taip pat pranešė, jog 
Sergei Sachrai įteikė savo rezig
naciją iš Jelcino patarėjų tary
bos, kuriose jis buvo jo teisinis 
patarėjas. Sakoma, jis esąs ne
patenkintas sumažintomis pa
reigomis Jelcino kabinete. 

Iš Mitterrand kalbos 
Lietuvos Parlamente 

Vilnius. Gegužės 15 d. — 
Prancūzų žinių agentūra pra
nešė, jog Prancūzijos prezi
dentas F. Mitterrand, kalbė
damas Lietuvos Parlamente, 
akcentavo, jog besitęsiantis 
buvusios sovietinės kariuome
nės buvimas Baltijos valstybėse 
yra „nenormalus ir šokiruojan
tis dalykas". „Tai nėra 
natūralu, jei Lietuva negali 
naudoti savo teritorijos taip 
kaip ji nori". Jis taip pat pasakė, 
kad išvedimas tų dalinių turi 
būti sutartas ..draugiškų 
derybų" metu ir kad Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencija turėtų padėti šiuo 
klausimu baltiečiams. Tačiau 
jis nieko neminėjo apie finansi
nę paramą.nors paminėjo, kad 
Europos Bendrija galės padėti. 
Prez. Mitterrand pabrėžė, jog 
reikia stiprinti Helsinkio pro
cesą, kad būtų sustiprinta 
„tarptautinė tvarka, principai ir 
institucijos". 

Buvęs JAV prezidentas Ronald Reagan ir jo žmona Nancy parodė buvusiam 
Sovietų prez Michailui Gorbačiovui ir jo žmonai Raišai jo vardu pavadintą 
biblioteka Simi Valley. Californijoje. Gorbačiovas lanko JAV, sakydamas 
kalbas, norėdamas surinkti 3 mil dolerių savo fondacijai Maskvoje. 

KALENDORIUS 

Gegužės 16 d.: Ubaldas, 
Bazilė, Bitė. Augmantė. Ger-
tautas, Inga. Vaidmantas. 

Gegužės 17 d.: Paskalis, 
Gailė, Virkantas. 

Gegužės 18 d.: Erdvilas, 
Erikas, Julita, Ryte, Venanci-
jus. 

Gegužės 19 d.: Celestinas, 
Prudencija, Gilvinas, Taura. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:31, leidžiasi 8:03. 
Temperatūra šeštadienį 82 L, 

sekmadienį 74 1., pirmadienį 65 
1.. antradienį 76 1. 
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LOS ANGELES MOKSLEIVIŲ 
SUSIRINKIME 

Kunigo Stasio Ylos kuopa 
balandžio 4 d. vėl susirinko 
pasikalbėti ir aptart i įvairias 
problemas. Susirinkimą prave
dė kandidatai į a te i t ininkų 
organizaciją: Vilija Tompaus-
kaitė. Nerijus Mikalajūnas. 
Aidas Kuolas ir Povilas Pa-
kuckas. Kiekvienas pasisakė 
skirtingomis temomis ir pra
vedė diskusijas. Prieš pradedant 
diskutuoti, susir inkimą pradė
jome malda, kurią sukalbėjo 
Daina Zemaita i tytė visiems 
pri tariant . 

Aidas Kuolas ir Vilija Tom-
pauskaitė pasisakė t a pačia 
tema: ,.Kaip mums stengtis iš
laikyti lietuvybe". Visi labai 
susirūpinę šia problema. Žino
ma, kad daug kam lengviau kal
bėti angliškai. Mokytojui sto
vint šalia, visi stengiasi kalbėti 
lietuviškai, bet tik j a m pasi
t raukus mokiniai t a ry tum pa
miršta, kad jie gali kalbėti 
lietuviškai. Pokalbiai tęsiami 
anglų kalba. Tas įrodo, kad 
labai sunku nugalė t i save. 
Mūsų kuopos pirmininkas, Aras 
Mattis, sako: „Kol Lietuva buvo 
pavergta, visi bandė ir norėjo 
kalbėti lietuviškai, bet vos tik 
Lietuva tapo laisva, visi mano. 

ALRKF JAUNIMO 
STOVYKLOS „DAINAVA" 

1992 METU VASAROS 
SEZONO KALENDORIUS 

Birželio 21 d. — 28 d. — Lais 

kad j au nereikia kalbėti lietu
viškai" . Visi yra labai nustebę, 
kad d a u g u m a s lietuvių, nese
niai a tvykusių iš Lietuvos, nori 
kuo greičiau tapti t ikrais „ame
r ikona i s" . 

Toliau sekė Povilo Pakucko 
p a s i s a k y m a s t e m a „Kokios 
problemos ats i randa gyvenant 
K r a š t e t a r p dvie jų k u l t ū 
r ų ? " Visi pr i tarė , kad jei viena 
ku l tū ra pasidaro svarbesnė už 
kitą, ta i antroji pradeda nykti . 
Yra daug jaunimo, kurie nenori 
dėvėt i t a u t i n i ų drabužių, o 
anglų kalbą „sul ietuvina" prie 
žodžių prideėdami l ietuviškas 
g a l ū n e s . Taip žodis t a m p a 
„ l ie tuv išku" . 

Pasku t in i s kandidatas — Ne
rijus Mikalajūnas, skai tė temą 
„Ką re išk ia atei t ininkų princi
pai š iandien ir kaip juos galima 
p r i t a iky t i ?" Kiekvienas atei
t in inkų principas tu r i prasmę 
gyven ime , bet ne visi mo
k a sekt i . Juos nesunku pritai
kyti gyvenime, tik reikia juos 
supras t i . 

Susi r inkimo pabaigoje, po vi
sų d i skus i j ų , A r a s M a t t i s 
sukalbėjo maldą ir kun. Stasio 
Ylos kuopos nariai išsiskirstė, 
n u t a r ę v isur ir visada kalbėti 
l ie tuviškai ir vadovautis atei-
t ininkijos principais kasdieni
n iame gyvenime. 

Gražus visų pasiryžimas prisi
dėti prie lietuvybės išlaikymo 
Los Angeles Sv. Kazimiero 
l ietuvių parapijoje. 

A m a n d a Ragauskai tė 
va. 

Birželio 28 d. - l iepos 5 d.— 
Laisva. 

Liepos 6 d. — 18 d. — J a u n u 
čių atei t ininkų stovykla. 

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

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

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

Rugpjūčio 9 d. - 23 d. — 
Moksleivių a t e i t i n inkų sto
vykla. 

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

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

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

Dėl tikslesnės informacijos 
prašoma kreiptis į „Dainavos" 
registratorę Ritą Giedraitienę 
tel. 313-478-8456. 

KORP! GIEDRA 
SKIRIA PREMIJĄ 
Premiją l ietuvei moter ia i , 

pasižymėjusiai krikščioniškų 
idealų tarnyboje, prel. J. Prun-
skiui skat inant , kas dveji metai 
sk i r ia Korp! Giedra. Šitoks 
pažymėjimas ir premija buvo 
įteiktos a.a. Juze: Daužvar-
dienei, Nijolei Sadūnaitei ir 
Alinai Grinienei. 

G i e d r i n i n k ė s kv ieč i a vi
suomenę įsijungti į šį projektą, 
pas iū lan t kandidates pagerbi
m u i . K a n d i d a t ė s ap rašymą 
s iųski te Daliai Čarauskienei . 
10712 S. Tripp, Oak Lawn, IL 
60453. Pas iū lymas turi būt 
g a u t a s iki š.m. gegužės 23 
dienos. Telefonu pasiūlymus 
pr i ims Ramin ta Marchert ienė, 
708-377-9957. 

Korp! Giedra 

Prel . Juozas Prunskis Įteikia 22,000 dol. čekj Ateit ininkų n a m ų i š la ikymui . 
Čekį priima inž. Petras Kazlauskas. Ate i t in inkų n a m ų tarybos p i rmin inkas . 

ATEITININKŲ NAMŲ 
PAVASARIO GEGUŽINĖ 

Ateitininkų namų valdyba, 
savo pirmuosiuose posėdžiuose, 
svarstydama metinės veiklos 
planus, ir atsižvelgdama į 
gausybę l ietuvių renginių, 
vietoj įp ras t in io pavasr io 
pokylio nutarė ruošt i pavasario 
gegužinę. 

Gegužinė jau čia pat. Ji vyks 
sekmadienį, gegužės 24 d., Atei
tininkų namuose, 12690 S. Ar
cher Ave., Lemont, IL. Geguži
nės pradžia 1 vai p.p. 

Svečių lauks gardūs pietūs, 
gaivinantys gėrimai, gausūs 
laimikių t raukimai ir giedri 
pavasariška nuotaika žiedais 

pasipuošusiame sode. 
Visi „pakarniai" kviečiami ir 

laukiami. Nesigailėsite praleidę 
malonią popietę draugų tarpe ir 
p a r ė m ę A t e i t i n i n k ų n a m ų 
veiklą. 

Daliai valdybos išvykus į Lie
tuvą, rengėjams t rūks ta talkos 
gegužinės rengimo darbuose, 
tad visi ateit ininkai prašomi 
susisiekti su valdybos nariais ir 
pasiūlyti savo paslaugas. Būsi
me labai dėkingi. 

Ateitininkų dalyvavimas ir 
parama turėtų būti jų pareiga. 

Ateitininkų namų va ldyba 

PASKIRTA KATALIKO 
VISUOMENININKO 

PREMIJA 
Pasaulio Lietuvių Katalikų 

Bendrijos valdyba praneša, kad 
Kataliko Visuomenininko pre 
mija, tūkstančio dolerių sumo
je, šiais metais yra skiriama 
Juozui Polikaičiui, Ateitininkų 
federacijos vadui . Premiją 
įgalino prelatas Juozas Prun-
skis , kur i s Bendrijai t a m 
reikalui y ra paskyręs dešimt 
tūkstančių dolerių auką. Premi
jos komisiją sudarė prof. Juozas 
Meškauskas, kun. Vytautas 
Bagdanavičius.MlC, Agnė Ki-
žienė ir adv. Saulius Kuprys. 

JAS STOVYKLA 

Primename, kad šios vasaros 
JAS stovykla Dainavoje vyks 
nuo pirmadienio, liepos 6 d., iki 
šeštadienio, liepos 18 d. JAS 
stovyklai iki birželio 7 d. pra
šoma registruotis pas Nijolę 
Lapšienę, 4170 Echo Rd., 
Bloomfield Hills. MI 48302. Ne
delskite! 

NUKELIAMA ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Jaunučių ateitininkų Dau-
manto-Dielininkaičio kuopa, 
kartu su moksleivių Prez. A. 
Stulginskio kuopa, praneša 
visiems nariams, kad Šeimos 
šventę teko nukelti į birželio 14 
d. Šv . Miš ios bus 9 v.r. , 
Matulaičio misijoje. Programa 
bus tęsiama Ateitininkų na
muose, 127 Archer Ave., Le-
monte. Kviečiame visus. 

D O S N U S MECENATAS 

Ateitininkų namai, Lemonte, 
ir vėl susilaukė gražios paramos 
iš gerb. prelato J. Prunskio, 
22,000 dol. — tai didelė suma, 
kurios dėka kiekviena veikian
ti lietuviškojo gyvenimo ląstelė 
tampa gyvesne. 

Lietuviškai veiklai užsienyje 
stiprinti, reikia ir reikės ne 
trijų, kaip sakoma, dalykų — 
pinigų, pinigų, pinigų, bet tik 
dviejų — dirbančių ir aukojan
čių save žmonių, visuotino gėrio 
labui ir... finansinės paramos, 
siekiamam tikslui palengvinti. 

Todėl ir šį kartą Ateitininkų 
namų taryba dėkoja gerb. prel 
J. Prunskiui už jo didelį dosnu
mą, o jo auka tikrai parems dar
bus, kurie neš naudą mūsų 
t au tos augančiai kar ta i . 

-jdv-

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flelds, III. 
Tel . (708) 740-0033 

Valandos pagal susitarimą 

Chicagos a te i t in inkų sendraug ių va ldyba ir du Ate i t in inku federacijos nariai kun . K Gudelio 
> Lietuva išleistuvėse Iš k : J u o z a s Baužys , Valerija Žadeikiene, Maryt t Salikliene, kun. R 
Gudelis. Irena Pol ikai t iene . J a d v y g a D a m u š i e n e ir dr Adolfas Darnusis 

RELIGINIS 
KONKURSAS 

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

Norintieji KONKURSE daly
vauti turi: 

1. paruošti projektą, ugdantį 
Krikščionybės idea lus (Toks 
projektas galėtų būti seminaras 
kateketams ar l i turgis tams, ar 
kursas jauniems vadovams, ar 
net stipendija religinių kursų 
studentui(ei), įsipareigojusiam 
vėliau dirbti lietuviškoje parapi
joje ar panašiai); a rba 

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

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

Conception 
Religinis Konkursas 
600 Liberty Highway 
Putnam. CT 06260. 

Pro jektas a r v e i k a l a s 
pasirašomas slapyvardžiu ir 
įdedamas atskiras vokelis su 
t ikrąja a k t o r i a u s p a v a r d e , 
adresu ir telefonu. Premijų 
paskelbimas įvyks 1992 lap
kričio 1 d. 

SAS suvažiavimo nutar imas 

Vasario 2 d. Dainavoje buvo 
nutarta, kad šią vasarą išeivijos 
studentai a tei t ininkai stengsis 
susitikti su Lietuvos studentais 
atei t ininkais . Sį sus i t ik imą 
su t iko k o o r d i n u o t i As ta 
Kazlauskaitė. S tudenta i , kurie 
planuoja būti Lietuvoje šią 
vasarą, turėtų susisiekti su 
Asta 312-702-5461 a r SAS CV 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

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

Rez. (1-312) 770-7679 
f Keb. (1-312)502-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

9 0 0 Ravtnia PI. 
Orland Park, IL 

Tai. 700-349-0007 
Priklauso Christ ir Patos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ava., Ste. B, tai. (706) 512-0064 
Westmont. IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Tai. (70C) 4234313, 425-6353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
M 312-735-7709 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tai. 915-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hll ls 

Tai . (706) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS Ifl CHIRURGAS 

r S^nlf y M M K ( I CHrtaC 
217 E. 127 St — Lament. IL M439 
Paklauso Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (706) 2S7-226S 

Sherman ligoninė. Elgin 
Tai 706 666 9976 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LTTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Publiahed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays. the 
Tueadaya following Monday obeervance of Legal Holidays as weil as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589 

Seoond claas poetage paid at Chicago. IL and additional inaihng oflices 
Subacnption Rates: 80.00. Foreign countries $90.00-
Poetmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St., 

Chicago. IL 60629. 

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

DRAUGO prenumerata mokama I i ankato 

metams Vį metų 3 mėn . 
U S A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (USA. dol) $90 $50 $30 
U S A savaitinis (šešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
USA. dol.) savaitinis $50 $30 $25 

. Administracija dirba kasd,en • Redakc.jastraapsmusta.sc savo 
nuo 8:30 ik, 4:30. teiud.eni.is nuožiūra Nesunaudotu straipa-

a in . t , i onn n,v» nesaugo Juos grąžina t ik iš 
nuo 8:30 iki 1^.00. .. 

. . . , j - anksto susitarus Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien nuo anusio s u s i j u s , 

~ , , ,. . „ skelbimu turini neatsako, skelbi-
8 30-4:00; šeštadieniais nedirba sueiomm «* 

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71s* 8t. 
312-436-56M 

4149 W. 63cd S t 
312-739-7709 

CMcftgOf IL 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Fenslninkama nuolaida 

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

507 S. Gllbert, LaGrange, IL. 
Tel. (706) 352-4497 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 9t f—t , Chicago 
Tai. (1-312) 434-5949 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
(709)249 0967; arba (706)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL 8UILDING 

6449 t e . Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3609 W. 95 St Tai. (708) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p.p -7 v.v., antro1 12:30-3 v.p.p 
trecd. uždarytas ketvd 1-3 v.p.p. penkto1 

ir Seštd 9 v.r -12 v p.p 

6132 S. Kedzie Ave. , Chicago 
(1-312) 779-9969 arba (1-312) 499-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 797-7575 
5790 Archer Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai ir chirurgai 
taTl 

IL 

DR. DANA M. SAUKUS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . Cermak R d . 
VVestchester. I L 6 0 1 5 3 

T e l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Va landos pagal susi tar imą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 8. Pulaakl Road 
Tel. (1-312) 585-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr., penki. 12-8 v.p.p., ketv. 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Kab. te l . (1-312) 598-0348; 
Rez. (1-312) 779-5833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

K a b . t e l . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — Š I R D I E S L I G O S 

7 7 2 2 S . K e d z i e A v e . , 
Ch icago , I I I . 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. 

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

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

Namų (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava., E lg in . I I I . 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Robertą Rd., Hlckory Hll ls. IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (709) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S. 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 595-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (706)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtft Ava. , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MtcNgon Ava. , Sulte 324 Ir 
5835 S. Pulaakl Rd., CNcago. IL 
81 St. Ir Kaan Ava., Juatlee. IL 

Tel. (1-312) 565-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv: 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEHIflort Ir Dr. Adėme 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ave. , Orland Park 
706-349-9100 

10 W Martin, Napervtlle 
708355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-6363 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Paloa Vlalon Cerrter, 7152 W . 127th St 
Palos Hgts. III Ketv. vai. 3-6 v v. 

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel . (1-312) 778-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 565-7755 

ARAS ŽL IOBA. M . D . 
AKIŲ C H I R U R G I J A 

AK IŲ L IGOS 
Good Samarltan Medteal Center-

NapervMte Campua 
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Tai buvo Lietuvos balsas 

L.K.B. KRONIKAI 20 METŲ 
Neseniai Lietuvoje ir išeivijoje 

buvo paminėtas Lietuvių Ka
talikų Bažnyčios Kronikos dvi
dešimtmetis. To pogrindžio laik
raščio ilgas išsi laikymas 
laikomas stebuklu. Kalbant 
apie Kroniką, ateina mintis ją 
sugretinti su 1883 pradėta leis
ti Aušra. Kai caro Rusija pasi
ryžo sustiprintom priemonėm 
surusinti ir supravoslavinti 
Lietuvą, drąsių lietuvių inteli
gentų dėka gimė Aušra. Jos 
tikslas buvo pasipriešinti rusų 
užmačiom, prikelti Lietuvą, 
priminti, kad esame sena, gar
binga tauta su gražia istorija, 
turinti taip pat seną, kalbi
ninkų labai vertinamą kalbą, 
kad reikia kovoti už tautos 
idealą. Kronika, kaip ir kiti 
vėliau atsiradę pogrindžio 
leidiniai, turėjo ir tuos ir dar 
kitus tikslus: prabilti pasauliui 
apie okupanto sustiprintas prie
mones valstybiniu mastu išrau
ti tikėjimą ir stiprinti asimilia
ciją. Tai buvo ypač pastebėta po 
1971 kompartijos XXTV suva
žiavimo. Anų laikų Aušra kal
bėjo į kiekvieno, kurį galėjo 
pasiekti, lietuvio širdį ir protą. 
Ji buvo skirta tik Lietuvai, apie 
jos buvimą pasaulis net nežino
jo. Kronika pasirinko kitą kelią: 
kalbėti pasauliui, šaukti, pirštu 
rodyti apie daromą didelę ne
teisybę, prigimtinių žmogaus 
teisių paneigimą. Aušra gimė 
Prūsuose, Lietuvą pasiekdavo 
pasišventėlių knygnešių dėka; 
Kronika gimė Lietuvoje ir kelia
vo į laisvąjį pasaulį. Ji galėjo 
grįžti atgal į Lietuvą tik radijo 
bangomis iš Vatikano, Laisvės 
ar dar kitų stočių. 

Mintis leisti Kroniką kilo 
turint pavyzdį Rusijoj trumpai, 
tik 1968-1971, ėjusią Einamųjų 
įvykių kroniką (Kronika tekuš-
čych sobytyj). Rusiškoji sustojo, 
kai abu jos leidėjai — Piotr Jakir 
ir Krasin — buvo suimti. Lietu
viškosios Kronikos sumanytojai 
irgi tikėjosi, kad gal jiems teks 
apie tiek pat laiko išsilaikyti, 
buvo pasiryžę eiti į kalėjimą, bet 
ir po suėmimų neturėjo sustoti 
Kronikos leidimas, darbą turėjo 
tęsti kiti. Leidėjų sumanumo 
dėka KGB nesugebėjo likvi
duoti šio pavojingiausio po
grindžio balso, o leidėjai ištęsėjo 
savo pažadą, kad Kronika eis 
tol, kol Katalikų Bažnyčia ir 
apskritai tikėjimas atgaus pilną 
laisvę. Tokiu būdu Kronika ėjo 
nuo 1972 kovo 19 d. iki 1989 
kovo 19 d. Viso išėjo 81 numeris. 

Su pagarba minime jau dau
gelį žinomų pasiryžėlių vardų, 
kurie rizikavo laisve, kentėti 
požemiuose ar Sibiro ledynuose 
ir net netekti gyvybės. Buvo tai 
kunigai jėzuitai — Sigitas Tam-
kevičius, slaptas kunigas Jonas 
Boruta, Jonas Kastytis Matu
lionis, seselės Ada, Nijolė 
Sadūnaitė, Ona Vitkauskaitė, 
Genė Navickaitė, Juozas 
Gražys, Petras Plumpa ir dar 
kiti. Jie ir kiti buvo suimti, tar
dyti, bet neišdavė tikrų leidėjų. 

Kronikos stiprybė buvo faktų 
tikslus aprašymas — datos, vie
tovės, vardai. Prieš tuos 
patikrintus faktus saugumas 
neturėjo argumentų. Teismuo
se kaltinimai būdavo: „Šmeiži
mas sovietinės santvarkos" ar
ba labai absurdiškas ir juokin
gas, kompromituojantis, save 
smerkiantis „Už prasimanymą, 
kad Lietuvoje nėra žodžio lais
vės". Kova už tikėjimo laisvę 
kartu buvo kova ir už vaiko 
sielą. Bolševikai matė, kad 

KOMUNIZMAS DAR GYVAS 
AKADEMINIAME PASAULYJE 

Rimties valandėlei 

NEIŠTRINAMAS ŽENKLAS 

„senimo" perauklėti nebus 
galima, tai visas aparatas buvo 
sukoncentruotas į jaunimą. Mo
kiniai turėjo stoti į ateistinius 
būrelius, rašiniuose šmeižti 
kunigus, piešiniuose išjuokti 
religinius simbolius, mokyklose 
iš jų buvo atiminėjami kryželiai, 
juos gąsdino, kad tikintieji ne
galės stoti į aukštesnes mokyk
las. Kaip ilgai taip galima buvo 
kentėti? 

Lietuviai laisvajam pasauly 
padarė daug: išplatino Kroniką 
ne tik savo kolonijose, bet jos 
vertimus ypač paskleidė ki
tiems, savo kraštų įtakingiems 
Bažnyčios, valstybės, spaudos 
atstovams. Gautus Kronikos 
numerius pirmiausia ištisai 
spausdindavo Draugas pirmam 
puslapy kaip svarbiausią infor
maciją iš visų kitų svarbių tarp
tautinių įvykių, paryškinant, 
kai kurias teksto vietas pa
brėžiant. Kun. Kazimieras Pū-
gevičius kiekvieną numerį iš
versdavo į anglų kalbą ir 
Katalikų šalpa paskleisdavo 
plačiai pasauliui; kitas kunigas 
— Kazimieras Kuzminskas — 
visas gautas Kronikas išleido 
dešimtyje suredaguotų tomų ir 
kelių tomų vertimus į kitas 
kalbas. Jo archyve galima 
pamatyti kelių šimtų vyskupų 
ir Bažnyčios dignitorių gražių 
atsiliepimų apie Lietuvą ir jos 
kovą už tikėjimo laisvę. 

Išleistieji tomai bus lietuvių 
tautos šiurpiausių metų isto
rijos šaltiniai. Reikia manyti, 
kad bus kas neatidėliojant su
rinks faktus, vardus ir išleis 
pilną Kronikos ir kitų po
grindžio leidinių istoriją. Bus 
įdomu sužinoti, kokiais keliais 
Kronikos visi numeriai pateko 
į išeivijos rankas, žinant, kaip 
stropiai būdavo tikrinami iš
vykstantieji iš Lietuvos. 
Prisimenam vieną atvejį, kai į 
Draugo redakciją vieną nume
rį atnešė vienas čikagietis, 
kuriam Vilniaus aerodrome 
patikėjo nepažįstamas žmogus, 
paprašęs perduoti Draugui. 
Prašė nebijoti, gali iš grįžtančio 
tik atimti, bet nieko daugiau. 
Pasisekė. Buvo, kas mikrofilmą 
atvežė moteriško batelio kulne, 
dantų pastos tūtelėje; vienas 
numeris pasiekė per Hong 
Kongo paštą. 

Įdomu, kad sovietų saugumas 
bandė išeiviją suklaidinti ir iš
leido kelis sufalsifikuotus Kro
nikos numerius. Nepasisekė 
jiems, buvo labai nemokšiškai 
atliktas darbas. 

Kronika savo uždavinį atliko 
su kaupu. Kai 1948 partizanai 
prasilaužė pro geležinę uždan
gą, popiežiui atvežė Lietuvos ti
kinčiųjų laišką. Deja, iš Va
tikano reakcijos nesulaukta; 
nesusidomėjo laišku nei Kerns-
teno komitetas. Visiška tyla ir 
kai Jungtinėms Tautoms buvo 
įteikta peticija su 17,000 
parašų. Bet Kronikos balsą 
pasaulis išgirdo. Pirmiausia ja 
susidomėjo rusų disidentai. Jie 
pripažino, kad jos ramus, pro
tokolinis aprašymas ne šiaip 
sau publicistika, bet neabejo
tinas dokumentas. % 

Neabejojama, kad Kronikos 
išleistieji tomai sandėliuose 
neilgai gulės. Greit jie bus 
bibliografinė retenybė, pana
šiai, kaip retenybe ir istorine 
brangenybe kur nors užtinkami 
seni, pageltę, sutrupėję Aušros 
lapai. 

č. g. 

Aną dieną kolega Vilius Bra
žėnas tvirtino, kad, jeigu ko
munizmas ir išnyktų visame 
pasaulyje, tai jis dar išsilaikytų 
Harvardo universitete. 

Gal ta i ir per žiaurus 
žymiausios mokslo šventovės 
pasmerkimas. Bet vis dėlto 
gyvenimo patirtis rodyte rodo, 
kad vakarų demokratiškame 
pasaulyje, ypač šioje šalyje, 
Markso-Lenino idėjos daugiau
sia pritarimo rado universi
tetuose ir jų akademiniuose 
sluoksniuose. Lenino šūkiai ir 
geresnės atei t ies pažadai 
niekada nesužavėjo Amerikos 
darbininkų. Bet už tai jais ža
vėjosi ir jais tikėjo ne tik Har
vardo, bet daugelio kitų žymiau
sių universitetų, kolegijų va
dovai, profesoriai ir mokslo au
toritetai. 

Net pačiais didžiausiais eko
nominių sunkumų (depresijų, 
recesrjų) metais gerai apmokyti 
ir brangiai apmokami bolševikų 
agentai nepajėgė įsiskverbti į 
ekonominius sunkumus ken
čiančias šios šalies gyventojų 
mases. Jie būdavo nušvilpiami 
ir jėga išvejami iš profesinių 
darbo žmonių organizacijų 
(unijų) konvencijų. Bet už tai tie 
agentai labai noriai buvo 
kviečiami į akademikų konfe
rencijas. Jiems buvo mokami 
honorarai, kai jie skaitydavo 
paskaitas sausakimšai užpildy
tose universitetų auditorijose. 

O juk tų žymiųjų mokslo įstai
gų absolventai vėliau užpildė 
valstybės departamento ir kitų 
valdžios įstaigų atsakingų 
pareigūnų vietas. Daugelis jų 
turėjo lemiamą įtaką, tiesiant 
šios šalies užsienio politikos gai
res. Tad ir netenka per daug ste
bėtis, kad šios šalies užsienio 
politika veik visais laikais bu
vo daugiau ar mažiau palanki 
Kremliui. 

Bolševizmas teroru ir žudy
nėmis išsilaikė net septynis 
dešimtmečius. Šiandien yra ap
skaičiuota, kad kiekvienais 
metais kalėjimuose, tardymų 
kamerose ir konclageriuose 
buvo vidutiniškai nužudyta 
daugiau nei pusė milijono 
nekaltų žmonių. Bet vis dėlto 
per visus tuos kruvinus dešimt
mečius JAV vyriausybė 
visokeriopai rėmė, maitino ir 
ginklavo Kremliaus valdovus ir 
komunistų partijos teroristus. 

Ir dabartinis mūsų prezi
dentas buvo labai išsigandęs, 
kai pradėjo braškėti raudo
nosios imperijos pamatai. J is 
darė pastangas gelbėti ir pasku-

JONAS DAUGĖLA 

tinįjį tos imperijos diktatorių 
Gorbačiovą, kurio raudonieji 
budeliai žudė lietuvius Vilniu
je ir Medininkuose. O šiomis 
dienomis CNN marškose 
matėme, kaip buvęs šios demok
ratinės šalies prezidentas puolė 
į glėbį tam pačiam „blogio 
imperijos" buv. valdovui, o 
ponia Nancy bučiavosi su Raiša. 

Viso pasaulio žinių tarnybos 
skelbia, kad pasaulyje komu
nizmas jau miręs ir žmonija atsi
palaidavo nuo jo pavojų. Šios 
planetos rytiniame pusrutulyje 
jis dar laikosi Kinijoje, o vaka
riniame Kuboje. 

Tačiau yra dar labai daug pa
grindo tikėti, kad be Kinijos ir 
Kubos komunistinė filosofija 
yra dar gyva šios laisvių šalies 
universitetuose. Dar didelė dalis 
akademinių kadrų nenustojo 
tikėjimo į komunizmo prana
šumą. Jie dar vis aiškina savo 
s tuden tams , kad tik ko
munizmas gali išspręsti visas 
Vakarų pasaulio ekonomines 
problemas. 

Washingtono universiteto pro
fesorius Robin Hahnel tvirtina, 
kad kaip tik dabar, suirus Sov. 
Sąjungai ir sulikvidavus ko
munistų partiją, tikrosioms 
Markso idėjoms atsivėrė nauji ir 
platūs veiklos barai. 

„Sovietų sistema niekada ne
buvo panaši į tikrąjį mark
sizmą", sako prof. R. Hahnel. 
„Jai sugriuvus, tikrieji marksis
tinio socializmo idealai galės pa
tys save pateisinti". 

Kitas Georgetown universi
teto istorijos prof. Hisham Sha-
rabi tvirtina: „Dabar, kai 
komunizmo baimė yra visuo
tinai išnykusi, susidarė sąlygos 
atviriems, konstruktyviems ir 
kūrybingiems debatams". 

JAV komunistų partijos 
sekretorė skaičiuoja, kad iš 
500,000 Amerikos profesorių 
10,000 įsitikinę marksistai-ko-
munistai. Jie, kaip ir daugelis 
kitų, į komunistinį judėjimą 
įsijungė maždaug 1930 m. ir 
savo veiklą ypatingai sustiprino 
1970 m. Šiandien jie vėl atgai
vino savo veiklą, nes JAV 
vyriausybė pradėjo daugiau 
skirti dėmesio socialinės apsau
gos problemoms. 

Bet vis dėlto šiandien jau 
daugelis šių paraudonavusių 
akademikų bent nebetiki į 
pasaulinę revoliuciją ir prole
tariato diktatūros galimybes. 
Pasaul inės darbo žmonių 
revoliucijos viltis jiems iš galvų 
išmušė Rusijos bolševikinės dik-

tatūros staigi ir palyginti 
taiki pabaiga bei šaltojo karo 
pralaimėjimas. Bet nors savo 
tikėjime į komunizmą t ie 
mokslo žmonės ir daro kai ku
rias nuolaidas, vis dėlto jie savo 
studentams aiškina, kad tik 
marksistinis komunizmas gali 
išgelbėti pasaulį nuo visuotinės 
politinės ir ekonominės kat i 
strofos. Šiuo metu jie savo ti
kėjimu ir toliau nuodija ir klai
dina mokslo šviesos siekiančio 
jaunimo mases. 

Netenka abejoti, kad ir Lietu
voje yra dar nemaža komuniz
mo pasekėjų. Kai kurie jų įsi
tvirtinę valdžios ar savivaldybių 
įstaigose ir neslepia noro su
grįžti į valdžią. Bet atrodo, kad 
ir jų dauguma yra iš akade
minio aruodo. Bet lieka gyven
ti tikėjimu, kad demokratijos 
idealams liks ištikimi mūsų 
kaimo žmonės ir plačiosios 
mūsų tautos masės. 

Šiandien jau daugiau kaip 
keli tūkstančiai lietuvių yra 
pareiškę norą įsigyti savo 
nuosavą plotą ir sukurti nuosa
vas sodybas. Jų skaičiuje yra 
daug buvusių Sibiro tremtnių, 
partizanų ir jų palikuonių. 
Komunistiniai šūkiai jų tikrai 
niekada nežavės. Jų širdyse 
liepsnoja meilė nuosavos žemės 
armeniui ir noras gyventi ir 
šeimininkauti nuosavoje so
dyboje. Jų nepalaužiamas ti
kėjimas į privačios nuosavybės 
teisę, laisvos iniciatyvos pasi
reiškimą sudarys nepalaužiamą 
užtvarą bet kokiai komunistinei 
propagandai. Be abejo, jie suras 
būdus ir reikalą susiburti į savo 
politinį junginį ir turėti savo 
atstovus Lietuvos parlamente. 

Tad, ieškant didesnio valsty
binio stabilumo, Lietuvos 
vyriausybė turėtų pagreitinti 
žemės reformą ir tuo pačiu pa
spartinti ūkininkų luomo ugdy
mą. Šis luomas visais laikais 
sudarė geriausią dirvą tautos 
idealam išlaikyti. Šiems naujam 
gyvenimui besikuriantiems 
mūsų žemės artojams galėtų 
daugiau dėmesio parodyti ir 
mūsų išeivija bei jos organiza
cijos. Juk didžiausių pavojų 
metu TV ir Aukščiasios Tarybos 
rūmams apginti atskubėjo 
eiliniai mūsų miesto ir kaimo 
tėvynainiai. 

Išmokti valdytis — tai turėtų 
būti pirmutinis kiekvieno žmo
gaus rūpestis, pirmutinis dar
bas, pirmutinė pareiga, pirmu
tinis mokslas, svarbesnis už 
visus kitus mokslus. 

M. Pečkauskaitė 

Krikščionys jau anais laikais 
išsiskyrė iš kitų žmonių; juo 
labiau jie turi išsiskirti dabar po 
beveik dviejų tūkstančių metų. 
Jėzus Kristus po savo prisikėli
mo ir prieš savo mirtį pasakė 
apaštalams, kokie jie tur i būti, 
kad kiti juos pažintų esant 
Kristaus mokiniais. Jų ženklas 
nėra tik krikštas, nes ir Jonas 
krikštijo atgailos krikštu. Jie 
nėra tik būrys, kurie sekė Jėzų, 
kaip Dievo Pasiuntinį ir Sūnų, 
bet paskui liko gyventi savo 
gyvenimu tautos tarpe, lyg 
nieko nebūtų buvę. 

Kristaus Evangelija, ta gero
ji naujiena, nebuvo tik pakar
tojimas Senojo Įstatymo, kurio 
jis atėjo neiškreipti, bet tik 
pataisyti ir pritaikyti, kad jo 
sekėjai, kad tie, kurie matė jo 
stebuklus ir jo darbus, daromus 
Tėvo vardu, būtų kitokie, negu 
aplink juos gyveną ir Kristaus 
įsteigtai institucijai — Baž
nyčiai nepriklausą. Dėlto Jėzus, 
prieš eidamas kentėti ir mirti 
dar pamokė savo apaštalus ir 
išrinktuosius, ko j ie turės 
laikytis, kad kiti juos pažintu, 
kad jie turėtų neištrinamą žymę 
— tik meilės vienas kitam. 

,,Aš jums duodu naują 
įsakymą mylėti vienas kitą; 
kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs 
vienas kitą mylėtumėte. Iš to 
visi pažins, kad jūs mano 
mokytiniai, jei turėsite meilę 
viena kito" (Jn. 13,34-35). Tai 
ženklas, kurio negalės ištrinti 
net didžiausi priešai, norį Jėzų 
padaryti tik pasaka, jo kentė
jimus tik atsitiktinumu, jo 
prisikėlimą tik išgalvotu įvykiu. 
Tas ženklas turi atžymėti kiek
vieną krikščionį, kaip Jėzaus 
mokinį, jo sekėją, jo gyvenimo 
įkūnijimą savo gyvenime ir savo 

BUK LAIMINGAS 

Tu elkis taip, kad tavo ar
t imas nekentė tų dėl tavo 
išminties. Valdykis visados, 
niekad nepasiduok pykčiui. Jei 
nori pasiekti visišką ramybę, 
šypsokis t a v e plakančiam 
likimui, o tu niekados neplak 
nieko. 

Kadangi tu nežinai, ką tau 
lemia rytojus, tad pasistenk 
būti laimingas šiandien. Pasi
imk ąsotį vyno, atsisėsk 
mėnesienoje ir gerk pamąs-
tydamas sau, kad galbūt jau 
rytoj mėnulis tavęs veltui čia 
beieškos. 

(Iš Omaro Chajamo 
„Rubajatų") 

aplinkoje. 
Šiuo ženklu ir apaštalas šv. 

Jonas galėjo pamatyti „naują 
dangų ir naują žemę; nes pir
masis dangus ir pirmoji žemė 
nuėjo, ir jūros jau nebebuvo... Aš 
girdėjau didelį balsą iš sosto ta
riant: Štai Dievo padangtė su 
žmonėmis, ir jis gyvens su jais; 
jie bus jo tauta, ir pats Dievas 
bus su jais jų Dievas. Dievas nu
šluostys nuo jų akių kiekvieną 
ašarą; mirties daugiau nebebus, 
nei dejavimo, nei šauksmo, nei 
skausmo nebebus daugiau; nes 
kas buvo pirma, išnyko" 
(Apr.21,1-6). Ir tai bus ne tik 
apaštalams, kurie iš arti stebėjo 
Jėzų Kristų, mokėsi jo mokslo, 
kančioje išsilakstė, bet paskiau 
paaukojo gyvybes, nes tik Die
vas ir jo Sūnus galėjo nušluos
tyti jų ašaras, nes tik Dievo 
Sūnus galėjo priminti, kad tik 
iš meilės ženklo juos pažins 
pasaulis, naujas dangus ir nau
ja žemė — Kristaus Bažnyčia. 

Apaštalas šv. Paulius su savo 
bendru Barnabu vaikščiojo pa
gonių žemėje, juos stiprindami, 
jiems primindami Jėzų Kristų ir 
jo Evangeliją, „stiprino mokyti
nių sielas, ragindami pasilikti 
tikėjime ir kad per daugelį 
sielvartų mums reikia įeiti į 
Dievo karalystę" (Apd.14,21). Ir 
jie nesididžiavo savo darbais, 
nes jautėsi, kad vykdo Kristaus 
misiją, Kristaus įsakymą ir dar
bus reikia priskirti tik Dievui. 
„Pargrįžę ir surinkę bažnyčią, 
jie pranešė, kaip didelių dalykų 
Dievas buvo perjuos padaręs ir 
kad buvo atidaręs pagonims 
tikėjimo angą (Apd.14,26). 

Tai ir buvo tos žemės, kad 
apaštalai Paulius ir Barnabas 
vykdo Dievo Sūnaus įsakymus, 
parodytus ne tik žydams, išrink
tajai tautai, pas kurią Jėzus 
buvo pirmiausia siųstas, bet jie 
parodė Evangelijos grožį, meilės 
karštį, pasiaukojimą savo pa
šaukimui pagonims, kurie buvo 
išrinktosios tautos niekinami ir 
laikomi nevertais pažinti Dievą 
ir jo darbus žemėje. O čia kaip 
tik tie apaštalai vykdė didelius 
darbus Dievo vardu, kad pago
nims taip pat būtų atidarytas 
kelias į tikėjimą, kad tikėjimas į 
Kristų, Dievo Pasiuntinį, į Pri
sikėlimą, į jo gyvenimą su žmo
nėmis iki pasaulio pabaigai 
būtų jų gyvenimo dalis. Ne tik 
apaštalai ir mokiniai, kurie su 
Jėzumi kartu vaikščiojo, bet ir 
vėlesni jo sekėjai nešiotų meilės 
vienas kitam ženklą, iš kurio vi
si pažįsta tikrą ir netikrą krikš
čionį. — P.A. 

PASISEKIMO ŠAKNYS 
JAUNYSTĖJE 

Jeigu mes geriau patyrinė
sime gyvenimą tų žmonių, kurie 
buvo laimingi, tai pastebėsime, 
kad jų pasisekimo šaknys glū
di jų ankstyvoje jaunystėje ir 
kad jie tik daug kovų laimėję, 
išėję iš neturto ir visokių 

nemalonumų, pasiekė dabartinį 
padėjimą. Mes tada pama
tysime, kad žmogus, kuris „turi 
laimę", ne „laimės" laukia, bet 
pats pasitiki savimi, kad jis nie
kuomet nieko iš kito nelaukė; 
nelaukė, kad „laimė" patektų 
jam į rankas. 

O. Swett Marden 

ŽVILGSNIS I VILNIAUS 
SENAMIESTĮ 
PETRAS MATEKŪNAS 

Paminklinė lenta, kurią įmūrijo karalienė 1610 m. 
per įvykusį gaisrą buvo sunaikinta. Vytauto palaikais 
nuo 1610-1853 m. niekas nesirūpino, kitaip sakant, 
buvo visai užmirštas. Tik 19 šimtm. viduryje grafas 
Eustachas Tiškevičius (1814-1873), žymus Lietuvos pro-
istorijos tyrinėtojas, pradėjo rūpintis Vytauto palaikų 
vietos nustatymu. Jo rūpesčiu buvo iš juodo marmu
ro padaryta paminklinė lenta ir įmūryta toje pat vie
toje, kur anksčiau buvo įmūryta karalienės Bonos 
paminklinė lenta. Ją padirbo vilnietis raižytojas Juozas 
Kazlauskas ir įrėmino į rėmus, kurie anksčiau Jiezno 
dvare puošė Paco rūmus. Rėmai gražūs, iškilmingi, 
jų viršuje yra atvaizduota karališka karūna, o po 
ja Gedimino stulpai ir apatinėje rėmų daly Lietuvos 
Vytis (Lenkų erelio, kaip kitose paminklinėse lentose, 
nėra). Tekstas įrašytas didžiomis raidėmis lotyną kalba 
ir suskirstytas į dvi dalis. Pirmoje dalyje rašoma, kad 
karalienė Bona Storcaitė, Lenkijos karalienė, D.L. 
kunigaikščiui Aleksandrui Vytautui, žinomam visam 
pasaulyje, įrengė paminklinę lentą, kurią vyskupas 
Valerijonas Protasevičius įmūrijo šios šventovės sta
tytojui prie altoriaus ir ten įdėjęs Vytauto kaulus, o 
antrame tekste — įvykęs 1610 m. gaisras sunaikinęs 
karalienės įmūrytą paminklinę lentą ir vėl 1853 m. 
grąžintas pernykštis įrašas amžinas atminimui. 

Virš paminklinės lentos dar pakabintas Vytauto 
portretas, o žemiau parašyta lotynų kalba, kad 

Aleksandras Vytautas, Didysis Lietuvos kunigaikštis, 
1412 m. penktadienį prieš P.M. Dangun Ėmimo šventę, 
įsteigė Bresto prepositūrą. 

Šis Vytauto portretas po II pasaulinio karo yra 
dingęs ir neminimas net Lietuvos TSR Kultūros 
paminklų sąraše. Tai labai senas ir vertingas paveiks
las. Anksčiau jis buvęs Augustinų bažnyčioje Bręstoje, 
kurią pastatė Vytautas. Kai bažnyčią atėmė iš katalikų 
rusai, tai paveikslą atvežė į Vilnių ir buvo laikomas 
vyskupijos rūmuose, o iš ten perkeltas į katedrą. 

Po paminkline lenta dar buvo pakabintas Marijos 
paveikslas, įrėmintas į pusiau gotinio stiliaus rėmus. 
Vytautas jį gavo iš Bizantijos imperatoriaus po savo 
krikšto. Buvo laikomas Trakuose Benediktinų 
vienuolyne. 1844 m., kai vienuolyną rusai uždarė, 
perkėlė į Vilnių ir buvo laikomas katedros zakristijoje. 
1862 m. archeologijos draugijos rūpesčiu jis buvo paka
bintas po Vytauto paminkline lenta. Paveiksle Ma
rija atvaizduota pusiau su kūdikėliu Kristumi, kurį 
laiko dešinėje rankoje. Apatinėje rėmų dalyje yra Lietu
vos Vytis ir 1386-1862 m. 

Katedroje yra dideli vargonai. Juos pastatė garsus 
vargonų meistras J. Radavičius. Pavertus katedrą per 
dabartinę okupaciją muziejumi ir koncertų sale, 
vargonai 1969 m. buvo restauruoti. Restauravimo dar
bus atliko žymi Vakarų Vokietijos vargonų statybos 
firma. 

Katedros šoninėse navose yra įrengtos buvusių 
didikų ir vyskupų koplyčios. Jose yra įrengti altorėliai, 
papuošti statulomis, memorialinėmis lentomis, pa
veikslais ir kitomis meno vertybėmis. Kai kurios 
koplyčios turi net du ar tris pavadinimus. Į jų vidų įeiti 
neleidžiama. Jas buvo galima apžiūrėti tik pro duris, 
kurios buvo visuomet atidarytos, išskyrus tik 
Kristaus Karsto koplyčios, kuri atidaroma tik per Didįjį 

penktadienį ir šeštadienį. 
Vienos iš koplyčių kukliau įrengtos, o kitos puoš

niai, meniškai. Iš viso katedroje, įskaitant ir Šv. 
Kazimiero koplyčią, yra 11-ka. Viena iš gražiausių ir 
didžiausių koplyčių yra Šv. Kazimiero. Ji palikta 
tokiakaip ji buvo prieš katedros perstatymą. Pastatyta 
1623-1636 m. laikotarpyje pagal italo Tencallo projektą 
su barokiniu kupolu, kvadratinės išvaizdos. įėjimas į 
ją iš didžiosios navos. Durų portalas iš geltono marmu
ro su įrašu frize: „Sancti Cazimiri" ir Lietuvos-Lenkijos 
herbas. 

Koplyčia puošni, meniškai įrengta. Joje yra tik vienas 
altorėlis. Virš altoriaus yra puošnus, iš gipso padarytas, 
baldakimas. Tarp baldakimo ir altoriaus stovi nedidelis 
karstas, apkaltas sidabro skarda, kuriame laikomi 
šv. Kazimiero palaikai. Apie karstą yra stiuko relje
fas, kuriame atvaizduota Marija su kūdikėliu Jėzumi 
debesyse tarp angelų. Karstą laiko atsiklaupę du 
angelai. Po karstu stovi sidabriniuose rėmuose pa
veikslas, kuriame atvaizduotas Šv. Kazimieras su 
trimis rankomis — dvi dešinės ir viena kairė Dviejose 
dešinėse rankose jis laiko lelijas, o kairėje rožančių. 
Apie paveikslą yra sukurtas net padavimas, kuriame 
sakoma, kad dailininkas, kuris nupaišė šį paveikslą, 
pastebėjo, kad dešinę ranką jis nupaišė blogai ir tą 
klaidą norėjo atitaisyti. Jis tą ranką užtepęs ir nupaišė 
kitą, bet pastebėjo, kad pirmoji ranka, nors ir buvo sto
rai dažais užtepta, iš po dažų buvo matoma. Ją užtepęs 
net kelis kartus, bet ranka vis buvo matoma. Po kelių 
jos uždažymų įsitikino, kad jos užtepti negalįs, nes 
įvykęs stebuklas. Šv. Kazimierą paliko su trimis 
rankomis ir paveikslą padovanojo katedrai (Paveikslas, 
kaip manoma, buvo nupaišytas 1522 m., kai Šv. 
Kazimieras buvo paskelbtas palaimintuoju). 

(Bus daugiau 
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HORIZONTAI 
TIKSLAS - 250,000 DOL. 

Kai prieš kelis mėnesius lan
kiausi Lietuvos ambasadoje Wa-
shingtone pasikalbėti su amba
sadorium St. Lozoraičiu ir jo šta
bo nariais , ten nebuvo Žibus 
Kelley ir Gailiaus Draugelio, o 
su Viktoru Naku tik trumpai 
pasikalbėjom. Tad balandžio 29 
d. vėl nuvykau į ambasadą 
gerai žinodamas, kad Chicagoje 
rengiamas plačios apimties va
jus ambasadai paremti, o vajaus 
organizatorės pareigos pavestos 
š tabo na re i Zibai Jure-
na i te i -Kel ley . Žiba gimusi 
Chicagoje, ten baigusi Marijos 
aukšt. mokyklą, dvejus metus 
s tud i j avo Meno ins t i tu t e , 
mokslo laipsnį gaudama iš Il
linois universiteto. Taip pat 
lankė K. Donelaičio ir Chicagos 
Aukštesniąją l i t . mokyklą. 
Ilgesnį laiką gyvendama Wa-
s h i n g t o n o - B a l t i m o r ė s 
apyl inkėse, Žiba įsijungė į 
tuometinį Lietuvos pasiunti
nybei paremti vajų, kurį orga
nizavo dabar t in i s JAV LB 
Krašto valdybos pirm. V. Ma
ciūnas. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, St. Lozoraitis panoro, 
kad vajus būtų vedamas per 
ambasadą. Kai Žiba ambasado
r iui pa te ikė aukų rinkimo 
planą, ta i šis ir pakvietė ją dirb
ti ambasadoje vajaus organiza
torės pareigose. 

Gražiai lietuviškai kalbanti 
Žiba, mano užklausta, kaip va
jus sekasi, atsakė, kad gerai. 
J au tur ima 200,000 dol., įskai
tant ir Tautos fondo pažadėtus 
100,000 dol. Mūsų tikslas, sakė 
ji, šiais metais sutelkti ketvirtį 
milijono dolerių. Birželio 5 d. 
Balzeko muziejuje, Chicagoje, 
įvyks plačios apimties renginys 
sutelkti lėšų ambasados išlai
kymui. To vajaus garbės pirmi
ninke sutiko būti dosni lietuviš
kų reikalų rėmėja Gražina 
Liautaud, o plataus iš visuo
menininkų sudaryto komiteto 
koordinatorės yra A. Kėželienė 
ir M. Remienė. Žiba tiki, kad šio 
renginio metu, į kurį vyksta 
amb. St. Lozoraitis su žmona 
Daniele, o taip pat ir Ž. Kelley, 
ketvirčio milijono suma jau bus 
pasiekta. Gera pradžia Chicago
je buvo padaryta balandžio 6 d., 
kai dalyvaujant ambasadoriaus 
padėjėjui V. Nakui, Viktoras 
Šatas ir jo grupė Balzeko muzie
juje įvykusiam siauresnės apim
ties renginy įteikė daugiau kaip 
6,000 dol. auką. 

Pasak. Ž. Kelley, tokie vajai 
numatomi ir kituose mies
tuose. Tuo atveju, jei Lietuva 
ateityje bus pajėgi savo amba
sadą išlaikyti, tai vajai bus pra
vesti konkretiems tikslams: 
kultūriniams projektams, Lietu
vos vaikams, ypač našlaičiams 
padėti ir t.t. 

Idealiai nusiteikusi Žiba, į 
tarnybą kasdien važinėjanti po 
50 myl ių , pabrėžė: „Visi 
žmonės, į kuriuos tik kreipiau
si, kaip nors padeda. Taip pat or
ganizacijos ir privatūs biznie
riai, kaip K. Makaitis, nupirkęs 
kopijavimo mašiną, ir kiti . 
Ambasadorius taip pat yra 
nustebęs l ietuvių te ik iama 
gausia parama bei pagalba". 
Aišku, Žiba labai patenkinta, 
kad Chicagoje pavyko rasti 
puikias talkininkes. 

AMBASADORIAUS 
P A D Ė J Ė J O DARBAI 

Kitame 3 aukšto kambaryje 
dirba ambasadoriaus padėjėjas 
Viktoras Nakas, neseniai du 
kar tus trumpai buvojęs Chica
goje. Apie ją Viktoras taip 
kalbėjo: „Nuo to laiko, kai 
lėktuvas nusileido ir iki leido 
man eiti miegoti, nebuvo nei 
vienos laisvos minutės... Ta 
kelionė buvo susieta su vajum. 

Jo organizatoriai buvo Viktoras 
ir Milda Š a t a i . M a n t e k o 
susipažinti su garbės komi t e tu 
Chicagoje. Tai Žibos darbo vai
sius — labai naudingas p i rmas 
žingsnis. Man atrodo, jog n ė r a 
jokio klausimo, kad ambasado
riaus nuvykimas birželio 5-ą 
pritrauks daug daugiau žmonių 
ir sukels dar didesnį visuo
menės susidomėjimą'". 

Paklaustas, kuriuos svarbiau
sius uždavinius dabar amba
sada atl ieka ir su kur ia i s m a n o 
pašnekovo pareigos l ab iaus i a 
su r i š t o s , V i k t o r a s a t s a k ė : 
„Mano pareigos būtų padėjėjas 
p o l i t i n i a m s r e i k a l a m s i r 
spaudai. Kas susiję su spauda , 
tai gana aišku, ką a š t u r i u 
atlikti. Pvz. vakar s k a m b i n o iš 
vieno Minneapolio d ienrašč io . 
Ten rengiamas s t ra ipsnis apie 
buv. Sovietų Sąjungos imperijos 
naujas ambasadas. Ta i m a n 
teko aiškinti apie Lietuvos am
basadą, kuo Lietuva sk i r ias i 
nuo Ukrainos ar Rusijos. B ū n a 
ir kitų panašių ats i t ikimų. Pvz. 
ABC News su manim pravedė 
interviu dėl Lietuvos įstojimo į 
Tarptaut in į va l iu tos fondą, 
klausdami, a r Lie tuva nepa
vydi, kad Rusija g a u n a t i ek 
daug pašalpos.. . O p o l i t i k a 
t ikrai labai plati sąvoka. P a t s 
žodis ,politika' reiškia san tykius 
tarp žmonių. Šiuo metu ne tenka 
daug laiko praleisti p a l a i k a n t 
kontaktus su Kongresu ar Vals
tybės departamentu. Lozorait is 
jau nemažai laiko y ra Vv'ashing-
tone, jis tur i labai ge rus kon
tak tus pats. Man t e n k a rūpin
tis kitais klausimais, kur iuos jis 
paveda. Pvz. šiandien ka ip t ik 
man teko telefonu ka lbė t i s su 
Tarptautiniu valiutos b a n k u , 
nes šiandien (04.29) Washingto-
ne lankosi Tarp tau t in ių eko
nominių santykių m i n i s t r a s 
Aleškaitis, ir Lietuva iš Baltijos 
kraštų, pirmoji įstoja į Tarp tau
tinį valiutos fyndą. Aš ka ip t ik 
prieš kelias minutes kalbėjausi 
su to fondo atstovu dėl šios 
dienos programos, b a n d y d a m a s 
sužinoti, kokiu būdu apie t a i 
informacija bus p a t e i k t a spau
dai", — pasakojo ambasadoriau? 
Lozoraičio padėjėjas V. N a k a s . 

Po to kalbėjomės apie naująjį 
Lietuvos pilietybės įs ta tymą, 
kurį V. Nakas taip paa išk ino: 
„Pirmasis į s ta tymas pi l ie tybės 
reikalu buvo praves tas 1989, 
kai Lietuvoje dar kabutėse buvo 
tarybinė valdžia. 1991 gruody
je pravestas naujas pi l ie tybės 
įstatymas. J i s labai įdomus ir 
a k t u a l u s iše ivi joje g y v e 
n a n t i e m s l i e t u v i a m s , n e s 
suteikia jiems galimybę atsi imti 
savo pilietybę, ku r i ą turėjo. 
Sąlyga ta, kad tie žmonės turėjo 
gyventi Lietuvoje i r būt i jos 
piliečiais 1940 birželio 15 d. 
J e i g u po to j ie i š v y k o iš 
Lietuvos, nesvarbu, a r j ie pri
ėmė kitos šalies pilietybę, a r ne, 
jie tu r i teisę a ts i imti Lie tuvos 
pilietybę. Mes esame gavę daug 
piliečių pažymėjimų a n k e t ų iš 
Vilniaus ir ne t rukus spaudoje 
paskelbsime visą procedūrą, per 
kurią žmonės galės a t s i imt i 
Lietuvos pilietybę. Tuo t a r p u 
detalės dar neparuoš tos" , — 
pasakojo mano p a š n e k o v a s , 
to l iau p a s t e b ė d a m a s : „ K a d 
nekiltų neaiškumų dėl pilie
tybės atgavimo, iškyla du klau
simai. Vienas: žmonės prašo 
mūsų duot užtikrinimą, kad at
siimdami Lietuvos pi l ietybę jie 
nepažeis t u r imos A m e r i k o s 
pilietybės? Mes tuo k l aus imu 
domimės ir bandom kuo dau
giau informacijos su r ink t i . Bet 
tur iu pasakyti, kad Lietuvos 
valdžia ir mes t.y. Lie tuvos 
diplomatinė atstovybė, negal im 
duoti jokių užt ikr inimų Ameri
kos piliečiams, kad a t s i imdami 
Lietuvos pilietybę, jie kokiu 
nors būdu nepažeistų Amerikos 
pilietybes. Del to sprendimą 
daro JAV. ir kai kur i e žmones, 
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P R E M I J A 

Vincas ir Ema Dovydaičiai ži
nomi ka ip t ea t ra la i , organiza 
tor ia i , mecena ta i , globėjai... 
Išeivijos mėgėjų t ea t ras pasi
darė jų Alfa ir Omega; mus, los-
angeliečius, stebina jų sumanu
mas, kan t rybė , ištvermė. 

Šios premjeros proga, stebino 
Dovydaičių ir kaip taikintojų 
sugebėjimai, kaip draugiškos 
šilumos t a r p Sambūrio darbuo
tojų palaikytojų ir, ta ip pat . 
t a lk in inkų radėjų — iš naujai 
išeivijon atvykusių lietuviu. Pa
vyzdžiui, prie vaišių stalo po 
spektaklio sėdėjo trys režisieriai 
ir j auk ia i kalbėjosi, net vienas 
an t ro p r iva lumus iškeldami. 
Taikingos, šiltos vaišės! Po gerai 
atlikto darbo, poilsis po daugelio 
s u n k a u s darbo valandų. 

Vaidin imas . .Karalius vagi-^" 
— a t r i nk t a s iš Dovydaičių orga
nizuoto dramos veikalų konkur
so, d a r iki šiol neg i rdė tos 
autorės Izabelės Lukošienės, 
gyvenančios Lietuvoje. Keturių 
veiksmų simbolinis (ar šaržinis) 
veikalas , karalijos paveikslais 
parodijuojąs sovietine sistema, 
gal tolokai nuo l i teratūr inio 
idealo, tačiau tur i sceninių „taš
kų" ir, kūrybiškai padirbėjus 
balandžio 25 ir 26 dienomis 
sudomino losangeliečius. 

Tai p i rmiaus ia i režisieriaus 
Algimanto Žemaitaičio kruopš
t u s d a r b o v a i s i u s . Š i l t a s , 
geranor i škas režisieriaus cha
r a k t e r i s ; p a t s t a l e n t i n g a i 
„ a p s i s u k ę s " , sugebėjo prisi
t r a u k t i pagalbai ne t ik savo 
šeimą, bet ir ki tus režisierius 
(Juozą Kar ibu tą - grimuotoju], 
ir jaunimėl į , iš Lietuvos vos 
atvykusį (Nerijų Mikalajūną, 
Amandą Ragauskai tę , Gretą 
Zambacevičiūtę , Agnę Bara
nauskaitę. . . ) . Tik iš Lietuvos ir 
gab i d a i l i n i n k ė - d e k o r a t o r ė 
Virginija Baranauskienė , ku 
rios real iomis (ūkininko tro
besių) ir fantast iškomis (kara
liškos menės) dekoracijomis gėrė
jomės. Buvo vaizdas, panorama 
žiūrovo vaizduotei pagelbėti . 
Ta lk in inkai — garsui, muzikai, 
apšvietimui (o tiek efektai buvo 
geri! Ypač šunų lojimas, gaidy į 
žiemos audros ūžesys...) — Pau
lius Jas iukonis , Dalia Jasiu-

šito nesuprasdami , kreipiasi į 
mus. Kitas dalykas, tie lietuviai, 
kur ie gimė išeivijoje, bet kurių 
tėvai gimę Lietuvoje ir 1940 
birželio 15 ten gyveno, turi teise 
a ts i imti Lietuvos pilietybę, bet 
j is privalo vykti į Lietuvą ir 
ten gyventi . Tai įdomus įsta
tymo aspektas ' ' , baigdamas pa
brėžė V. Nakas . 

Ir šį ka r t ą nepagavęs G. 
Draugelio, kur i s labai užimtas 
tvarkydamas prekybos reikalus, 
vėl išėjau pi lnas įvairiausių 
įspūdžių, kai tuo ta rpu prie am
basados rūmų stovinčius kryžių 
ir koplytstulpi gožė išsiskleidę 
ir sužaliavę medžių lapai. 

konienė, Ju r 
uis. Kos' 

Kostiumai 
jau pakartotina, 
giriama kos 
Dovvdaitiem 

arbutas, Algis 

.juikūs! Ir čia 
ūsų, žiūrovų, 

ų kūrėja Ema 
^uosenas tvar-

: it-nė. 
Dovydaitienė 

s talkininkė, o 
šį kartą 

ės — ūkininko 

ai, eisena, 
senė! Tikra 

sukuria ne 
o ir put> s 

uvo ypač du 
:os „vilkai"', 
Grybingi. — 
•_įunaitė-Jatu-

kė Valerija B 
Darbščioji b. 

ne vien užscen. 
ir aktorė, -

ametėssen 
motinos — va i. Balsas jos 
kiek per š\ (tembras) 
užkimusiai, si .šiai senelei, 
tačiau jos ju<. 
kretėjimas... 
kaimietė.. . 

Mizans-scen, 
vien režisieri 
aktoriai. Toki. 
pas tebimi : sc. 
patyrę, visada 

Tai Viltis "v 
lienė, žinoma a r iš „Pūkele-
vičiutės tęąt. •_ j į| jos filmo; 
taip put v. , , ? . dau£ pr.,.-
Daliios riackįalie.iės ir kitų 
režisierių. Si ka r ta ji parodė vy
kusią E3žbiet4,jkįai .liaus gimi
naitę, šv . -\er< henės globė
ją... Ir antraeiliuose vaidmenyse 
visada . gero patyrusio 
ak to , . " ai: balso 
modų- įu 
.. iza -. Vikis -jatuliene 

.. 
ii ru:p :!a. 

Antras - ,>nos ..vilkas" — 
J u o z a s - ) i u s . J i s geras 
aktori :irc; ;e jį meninių 
prograr. p lešėjo, mas-
ter of cx .oriies) rolėse. Su 
Dramos jis ilgokai 
buvo „sanU .-dus nutraukęs", o 
Dovydaičiai jį vėl prisiviliojo. Jis 
gerai su .-> ministrą, suktos 
ministr.. gąį] .ą. 

Amand: Ragauskas (geras 
dabar L.A. radijo valandėlės 
pranešė natūraių pavaiz
davo ūkininko, varganą-sis-
temos p. • istą. tačiau tvirto 
charakte OŽTT. na Veronika 
Ragauskie:: — irgi natūraliai 
suvaidino p epia ir ištikimą 
karaliau.- irsite 

Sigutė M utaitytė — jaunos 
kar.'/ dr • nyje, sukūrė 
laba i m .či* . jau t r ios , 
būs r nos charakterį; iš 
jos Iv r . >d, švelni ų judesių 
žiūrovą nie idealią moterį, 
ne tiek onę. Kuri juk būtu 
išdidi, g; e t iek ir šneki (bet 

įau os reikalas). 
Karal ių vaizdavęs Fredas 

Prišmanta.-. kokiuose vaidme
nyse jį - ame matę , vis 
pataikyda\ : Gal dėl jo nuo
širdumo -jis visada sugeba įsi
jausti į vak. ienį. Kaip karalius 
— irgi galėjo būt išdidesnis, 
gr ež esnis: tačiau juk visokių 
būn.. .lių... 

Ramune Vitkienė irgi daug 
kartu ma t a įvairiuose vaid
menį įsada įsigyvena ir 
paroi ja tokį, koks auto
r iau* r t a s . Klastingos 
ministn : .mininkė vaidme
nyje, m ja i buvo nelengva 
moduli r blusą ir elgseną 
(pataik v ir siekiant juodų 

Aloyzas Pečiulis (susirgus 
Antanui Kiškiui) per trumpą 
laiką (rūpestingo režisieriaus 
Žemaitaičio pagalba) paruošė ir 
gerai atliko savo užduotį — buvo 
puikus vagis! 

Daina Žemaitaitytė — rūmų 
rūbininkė, pirmą kartą matoma 
scenoje, labai gerai atliko savo 
vaidmenį. 

Šiuo repor tažu nor ima 
p r a b ė g o m i s pa rody t i , kad 
nuoširdžiu darbu galima šio to 
pasiekti. 

A.R. 

KVIEČIAME JONINIŲ 
GEGUŽINĖN 

S m a g i Jon in ių gegužinė 
šeštadienį, birželio 20 d., ruo
šiama pas Rimtautą Dabšį. Pra
džia 5:30 v.v. Visi kviečiami at
silankyti , gardžiai pasivaišinti 
ir draugų tarpe smagiai praleis
ti vakarą. Bus įdomi, Joninių 
papročiais pagrįsta programa. 
Dalyvavimo auka (30 dol. asme
niui) parems Pietinės Cali-
fornijos Lietuvių Veiklos centrą, 
Vytau to Didž. universitetą 
Kaune, knygų į Lietuvą siunti
mą ir kitus Lietuvai remti 
komiteto projektus. Apie daly
vavimą praneškite Vytautui 
Barkui, tel. 818-780-8580, Ed
mundui Kulikauskui, tel. 714-
521-8694, arba Birutei Viskan
tienei, tel. 213-377-4053. 

Lie tuvai r emt i komite tas 
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C A T A U K ^ U E S CAN bE O R d t R t d b y T E U p h o N E 
SELF PACKED PAKCELS urr AW OR BY BOAI ; 
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to send o porcel t o your coun t ry . " 
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C A M A P * 
Head Offict: 63 Gilmy Hvd . l.im «7. Re«lale. Omano M9W 5P! Tel. 1416) 798-J32R Fax (416) 7VS 3321 
Brandi: 404 Rurccsvallc Ave . Torooio. Or.urk> M6R 2MSTH. (416) 5J4-W60 fm • 116) 53 V4VI0 

U . S . A . 
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TORVIL Ltd dealers: 

UKRAINIAN GIFT SHOP 
11758 MitcheM, Hamtramck 
Dotroit Ml 48212 
Tel: (313) 392-6563 
Fax: (312) 892-0618 

OAWEL NORBERT 
1001 Rockville Pike 
apt #1109 
Rockville. MD 20852 
Tel: (301) 424>8602 

UKRAINIAN CERAMIX 
PARCEL & TRAVEL SERVICE 
77 Ontario View 
Rochester. NY 14617 
Tel: (716) 544-6437 

KLAIN'S TRAVEL INC. 
336 State St. 
Perth Amboy. NJ 08861 
Tel: (908) 826-4496 

ALEX PtSARCHYK 
8840 N. VVestern 
Des Plains, IL 60016 
Tel: (708) 297-2897 

LEONAROO'S GIFT SHOP 
7101 W Belmont Ave 
Chicago. IL 60634 
Tel: (312) 889-5547 

VERATHOMAS 
18805 N. 43th Place 
Phoenix. AZ 85024 
Tel: (602) 569-0629 

LEMONT TRAVEL A SERVICE 
106 Stephan St s#104 
Lemont, IL 60439 
Tel: (708) 257-1700 

POLONIA TRAVEL AGENCY 
1105 E Roosevett Rd 
Lombard. IL 60148 
Tel: (708) 932-9875 

POLONIA TRAVEL AGENCY 
2864 N. Mi!waukee Ave 
Ch.cago. IL 60618 
Tel: (312) 235-0303 

UNIVERSAL SHIPPING SERVICE 
61 Cabot St. 
Chicopee. MA 01013 
Tel: (413) 592-9082 
Fax: (413) 594-7694 

EUROPEAN CRISTAL & GIFT 
2915 W. Devan Ave 
Chicago, IL 60659 
Tel: (312) 973-7669 

• 

MAXI DISCOUNT WORLD TRAVEL 
3032 N. MiKvaukee Ave 
Chicago. IL 60618 
Tel: (312) 276-7676 
Fax: (312) 276-0476 

POLISH-AMERICAN TRAVEL 
2714 E. AHegeny Av9 
PhiladelpMa. PA 19134 
Tel. (312) 634-3396 

TRAVEL IOEAS 
4857 W. Irving Park Rd 
Ch-cago. !L 60641 
Tel: (312) 286-0026 

AMLRICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS Į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 

SKANDINAVŲ — per Kopenhagą LUFTANSA — per Frankfurtą 

Birželio 4 iki birželio 20 
Birželio 15 iki birželio 27 
Birželio 29 iki liepos 11 
Liepos 13 iki rugpjūčio 2 
Liepos 27 iki rugpjūčio 8 
RugpĮūčio 10 iki .rugpjūčio 22 
Rugpjūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

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

AUSTRŲ — per Vieną 

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

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

501 . BIRŽELIO 7 - 22 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 2. Klaipėda 2. Šiauliai 1, Vilnius 2. Viena 3 (Auslrų oro linija) 

502. BIRŽELIO 1 4 - 2 8 EKSKURSIJA PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 
Vilnius 3 naktys. Ryga 3. Talinas 3. St Petersburgas 3, Frankfurtas 1 (Lultansa oro Unija) 

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

504. RUGPJŪČIO 6 - 20 EKSKUR IA PO LIETUVĄ 
Vilnius 3 naktys, Kaunas 3, Palanga 3. Vilnius 1, Viena 3 (Austrų oro linija) 

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

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

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULT ANTS %Ą l b AŠ' 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

Lietuvoje per 10 darbo dienų 
223 Katv«r1|ų gatvė 
VMntoM, Uatuva 
T « t * f o n a s 3 5 0 115 Ir 7 7 8 - 3 9 2 

9528 South 79 th Avonuo 
Hickefy HM, IMnoto 8 0 4 5 7 
T s M e f M M (708) 430-7272 

< 



Red . R a s a Mi l iauska i tė , tel . (312) 376-9286 Rašinius siųsti „ D r a u g o " a d r e s u . 

VISI KELIAI VEDA Į 

IX-ĄJĄ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĘ 

Devintoji išeivijos l ietuvių 
tau t in ių šokių šventė įvyks 
1992 m. liepos 5 d., Rosemont 
Horizon stadijone 6920 North 
Mannhe im Rd., Rosemont, IL. 
Chicagos priemiestyje. 

Rosemont Horizon s tadionas 
pirmą kartą a t s idarė 1980 m. 
gegužės mėnesį. Pa ts pas ta tas 
tur i 16.041 sėdimų vietų dvie
juose aukštuose. Kadangi šokių 
šventė vyks žemut iniame aukš
te, l ieka 14,000 vietų žiūro
vams. S t ad ionas p a s t a t y t a s 
taip, kad nesigirdėtų lėktuvų 
skraidymas iš netolimo O'Hare 
aerodromo. Lietuviai y r a labai 
1 armingi, gavę šį s tadioną IX 
Taut in ių šokių švente i ,nes jį 
sunku išsinuomoti. J o regulia
rūs nuomininkai yra DePau l ir 
Loyolos u n i v e r s i t e t a i jų 
krepšinio žaidynėms. Rosemont 
Horizon stadione vyks ta teniso 
ir gimnastikos tu rnyra i , įvairūs 
populiarūs muzikos koncertai ir 
kiti įvkiai. 

B u d r i e n ė . K i t i a smenys , 
įeinantys į rengimo komitetą 
yra Darius Polikaitis — muzikos 
direktorius, Kostas Dočkus — 
iždininkas, Saulius Kuprys — 
teisės re ikalams, dr. Antanas 
Razma — lėšų rinkimo reika
lams, Danutė Bindokienė — fes
t i v a l i o l e i d in io r edak to rė . 
Petras Aleksa — meno direkto
rius, Bronius Juodelis — lietu
vių spaudos informacijai, Silvi
ja Foti — spaudos informacija 
anglų kalba, Pet ras Petrutis — 
lietuvių radijo informacija. Da
lia Dundzilienė — ansamblių re
gistracija. Linas Norusis — 
nakvynių registracija ir užsi
ėmimai, Genė Rimkienė — bilie
ta i , Marija Remienė — banketo 
reikalai . Lidija Rasutienė — 
jaunimo banketo reikalai, An
gelė Karn is — svečių priėmimo 
komitetas, Violeta Fabionovich 
— r e i k a l a m s su Rosemont 
Horizon, Regina Kučienė — 
r y š i n i n k ė su l ie tuviškom 

ternational, 2501 \Vest 71st St., 
312-471-1424, ir per rengėjų 
komiteto narius. Šokių šventės 
programai bilietų kainos tarp 
10 ir 20 dol. Banketui kainos 20 
dol. jaunimui (jaunimo banke
tui) ir 35 dol. vyresniesiems. 
Užsisakant bilietus reikia juos 
ir pilnai apmokėti. 

Šokių š v e n t ė s p rae i ty 

IX Tautinių šokių šventės 
moto yra ..Šokio sūkury — 
Lietuva širdy". Ši šventė bus ir 
Lietuvos laisvės paminėjimas. 
Spaudos informacijoje anglų 
kalba, žmonės raginami daly
vauti šiame festivalyje kaip bū
dą peržengti iš tradicinių Liepos 
4-osios a tv i rame ore kepimo ir 
puotav imo pramogų į k i t ą 
dimensiją: ,.Go beyond the BBQ 
dimension" ir praleisti laiko su 
tauta , kur i neseniai atgavusi 
savo nepriklausomybę, šiame 
taut inių šokių festivalyje ją at
švęs. 

Jau septynioliktame ir aštuo
nioliktame amžiuje randami 
pasakojimai apie lietuviškus 
t au t in ius šokius. Žymūs t o 
laikotarpio rašytojai, Valančius 
ir Donelaitis, bei kiti rašė, kad 
šokiai tu r i svarbios reikšmės ir 

Plaukiant „Odissey" laivu Michigan ežere, prieš puotą paremti Mercy Lift medicininę pagalbą 
Lietuvai susitiko ir nusifotografavo (iš k.) Marius Kriaučiūnas, Regina Gailiešiūtė, Loreta 

Grybauskieno. Rįt a Gilbert. Ro<rer Gilbort, Ofelija Barškėtytė. Vita Reinytė ir Erika Kriaučiūnienė. 

K a i p n u v y k t i 

Rosemont Horizon yra netoli 
O'Hare aerodromo, išvažiavus 
nuo a p m o k a m o g r e i t k e l i o 
( tol lroad) 294 . Šį s t ad ioną 
gal ima pasiekti ir važiuojant 
CTA t rauk inuka i s . Miesto cen
t re po Dearborn gatve e inantys 
požeminiai O 'Hare A arba B 
traukiniai, važiuojantys į šiaurę 
iki O 'Hare ae rodromo, ten 
nuveža. Ja is važiuojant reikia 
išlipti River Road stotyje ir iš 
ten važiuoti PACE autobusu nr. 
221 iki stadiono. Tie O'Hare 
t r auk inuka i prasideda vaka
r i n i u o s e p r i e m i e s č i u o s e — 
Ciceroje Douglas linija ir prie 
Mayvvood Congress linija. Iš 
miesto centro jie važiuoja į 
O'Hare. 

Kas r e n g i a š v e n t ę 

Šokių šventės rengėjų komi
teto p i rmininkas yra dr. Pet
ras Kisielius, vicepirmininkė 
Birutė Jasa i t ienė , programos 
d i r ek to rė / choreogra fė Dalia 
Dzikienė ir sekretorė Jūra tė 

mokyklom, Alė Kėželienė 
ryšininkė su Chicagos miesto 
atstovais, Juozas Polikaitis — 
organizatorius religiniams įvy
kiams. Nijolė Pupienė — organi
zatorė vakaronės pagerbti tau
tinių šokių mokytojus, Rasa 
P o s k o č i m i e n ė — a t s tovė 
Lietuvių šokių ansamblių in
stituto. 

Spaudos informacijos anglų 
kalba komitetas paruošė iš
samią medžiagą amerikiečių 
medijai ir palaiko ryšius su 
Chicagos miesto spaudos atsto
vais. Šio komiteto pirmininkė 
yra Silvija Foti. Jai padeda šie 
asmenys: Jūratė Budrienė, Žiba 
Kairytė, Alė Kėželienė, Ra
munė Kubiliūtė, Rita Likan-
derytė. Rasa Miliauskaitė, Rūta 
Musonytė, ir Linas Norusis. 

Rengimo komitetas veikia iš 
Lietuvių Bendruomenės būs
tinės 2713 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629, telefonas 
312-436-0197. faksas 312-
4366909. 

Šokių šventei bilietus galima 
įsigyti pas Vaznelį — Gifts In-

esmės ceremonijose ir apeigose. 
Šie šokiai perėjo iš kartos į 
kartą, neužrašyti , iki devy
niolikto amžiaus galo. Po to 
Europos žmonės pradėjo labiau 
interesuotis taut inėmis kultū
romis ir liaudies menu ir pra
dėjo ją dokumentuoti . 

Pirmutinė lietuvių taut inių 
šokių šventė Amerikoje įvyko 
1957 m. birželio 30 d., Chicagos 
In te rna t iona l Amphi thea te r 
stadione. Dalyvavo daugiau, 
negu 700 mokyklinio amžiaus 
vaikų ir maždaug 700 vyresnio 
amžiaus šokėjų. Šventės pra-
vedėja buvo Juzė Daužvardienė. 
1963 metais šventės pravedėja 
buvo Rūta Lee-Kilmonytė, 1968 
m. — Aldona Eretaitė, 1972 m. 
— Lina Verbickaitė ir Joli ta 
Kriaučeliūnaitė, 1976 m. — A. 
Cijūnėlis ir Jolita Kriaučeliū
naitė, 1984 m. — D. Orentai tė. 
Aštuntosios tautinės šokių šven
tės pravedėjai buvo A. Čiu-
berkis ir R. Kuras. IX šventės 
pravedėjai dar nenus ta ty t i . 
Daugumas šokių švenčių įvyko 
Chicagoje, išskyrus septintąją. 

k u r i buvo C l e v e l a n d e , i r 
aštuntąją, kuri buvo Hamiltone, 
Kanadoje. 

K a s š o k s š įmet 

IX Tautinių šokių šventės fes
tivalyje dalyvaus net 50 atski
rų šokių ansamblių — maždaug 
2,000 šokėjų iš Kanados, Ameri
kos, Australijos, Vokietijos, Ar
gentinos, Brazilijos, i r vienas 
ansamblis iš Lietuvos. Jau y ra 
užsiregistravusios 2 2 vaikų 
grupės, 18 jaunių grupių, 34 
studentų grupės, ir 32 veteranų 
grupės. 

Gan daug jaunimo dalyvaus 
šokių šventėje ir atstovaus įvai
rias l i tuanistines mokyklas . 
Vaikų ir jaunių grupės atlieka 
tris šokius ir s tudentų grupės 
a t l iks 11 šokių. Chicagos jau
n imas atstovaus Dariaus ir 
Girėno lituanistinę mokyklą, 
Kristijono Donelaičio lit. mok., 
ir Lemonto Maironio lit. mo
kyklą. Vaikų ir jaunių grupės 
a tvyksta ir iš tolimesnių vals
tijų: Kara l iaus Mindaugo mo
kykla, Baltimore, M D ; Litua
nist inė mokykla, Boston, MA; 
Šv. Kazimiero mokykla, Cle-
veland, OH; Žiburys, Detroit, 
MI; Atgimimo mokykla, New 
Haven, CT; Vinco Krėvės mo
kykla , Philadelphia, PA, ir 
Kristijono Donelaičio mokykla, 
Washington, DC. Vaikų grupės 
dalyvaus ir su Omahos „Auš
ros" ansambliu ir s u Los Ang-
geles „Spindulio" ansambliu. 

Ansambliai, atstovaujantys li
tuan i s t ines mokyklas , pasi
vadina mokyklos vardu, o k i t i 
ansambliai susiranda naują pa
vadinimą. Šventėje dalyvau
siančių tokių ansamblių^avyz-
džiui.yra „Klumpė" iš Liberty-
ville, IL, „ Inkaras" iš Buenos 
Aires, Argentinos, ,,Rūta" iš 
Denver, CO, „Gyvataras" iš 
Hamilton, Ont., „Spindulio" an
sambliai yra ir Lemonte. IL ir 
Los Angeles, CA.Gf „Vėjūnas" 
yra naujai susikūręs ansamblis 
iš Chicagos. 

Š ių metų šokių šventės pro
gramoje bus ir gerai pažįstami 
populiarūs šokiai, ka ip Malū
nas , Suktinis, Gyvataras, ir 
Blezdingėlė, bet sykiu bus ir 
visai naujų, šventėse niekad dar 
nešoktų šokių. „Blezdingėlė" 
y ra vienintelis tautinis šokis, 
kur i s buvo šokamas visose aš
tuoniose šventėse. Dalis šokių 
šių metų programoje bus sukur
ti išeivijos t au t in ių šok ių 
mokytojų. 

Dalyvavusieji 1991 m. Dainų 
šventėje, atsimins šviesų ir 
miglų įspūdingus efektus, pa
r u o š t u s Vyto Čuplinsko iš 
Toronto, Ont., ir Jono Ber-
žanskio iš Grand Rapids, MI, 
tvarkomą garso sistemą. Vytas 
ir Jonas buvo vėl pakviesti su 
savo talentais įsijungti ir į šį fes
tivalį . 

K i t o s įdomybės Ch icago je 

Liepos 4 d. savaitgalis yra 
puikus laikas praleisti Chicago
je — čia t iek daug ko pamatyt i 
ir veikti. Galima dienai nu
važiuoti į netolimas Wisconsin, 
Indiana, ir Michigan valstijas. 
Norintieji pasilikti Chicagoje 
gal i miesto centre skanėt i s 
„Tasteof Chicago" valgių festi
valyje, kur gali paragauti įvai
riausių tautybių maisto. Liepos 
3 d. vakare prie Grant P a r k 
esančiame Petrillo gaubte įvyks 
simfoninis lauko koncertas, ir 
po to prie ežero bus fejerverkai, 
į kur iuos kasmet a tvyks ta 
š imtai tūkstančių žmonių. 

T i k i m ė s , kad šių m e t ų 
lietuvių tautinių šokių šventės 
festivalis bus įdomiausias i r įs
pūdingiausias iš visų. Susi
tiksime senus draugus ir susipa
žinsime su naujais. Šoksime su 
viltim, ir lietuviška dvasia mus 
visus apsups. Laukiame visų 
atvykstančių į Chicagą į šią 
L ie tuvos nepr ik lausomybės 
šventę. 

Rasa Miliauskaitė 
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Studentų ateitininkų sąjungos centro valdyba Urbanoje. Iš k. — Kristina Žvinakytė, Vytas Pa
bedinskas, Lina Modestaite. Julija Krumplytė, Audra Baleišytė. Audra Venclovaitė. Priekyje 
— pirm. Gvtis Liulevičius. XT _ . ^ _ . . . . 

Nuotr Rūtos Lesniauskaites 

„VĖTRUNGĖ" 
Tautinių šokių ansamblis iš Lietuvos 

Birželio mėnesį a tvyks iš 
Lietuvos choreografinio insti
tuto studentų grupė „Vėtrun
gė". Sykiu dalyvaus ir IX Tau
tinių šokių šventėje. 

Choreografinio ansambl io 
..Vėtrungė" istorija prasideda 
1967 metais, kai Vilniaus Pe
dagoginiame inst i tute buvo 
atidaryta choreografijos kated 
ra, pradėjusi ruošti būsimuosius 
respublikos šokių kolektyvų va
dovus. Tuomet ansamblio sudė
tyje buvo t ik choreografinė 
grupė. 

1971 m., choreografijos kated
rai persikėlus į Klaipėdą, prie 
šokėjų grupės prisijungia orkes
trinio dirigavimo studentų gru
pė bei merginų vokalinė grupė. 

Ansamblio, kuriam 1975 m. 
buvo suteiktas , ,Vėtrungės" 
vardas , reper tuare geriausi 
choreografi jos spec i a lybės 
studentų kūrybiniai darbai , 
p o p u l i a r i a u s i l i e tuv ių bei 
įvairių tautų liaudies sceninės 
choreografijos pavyzdžiai, in
strumentiniai kūriniai, dainos, 
dviejų dalių koncertinė pro

grama ..Vienminčiai". 
Ansamblis „Vė t rungė" — 

nuolatinis Pabaltijo respublikų 
studentų švenčių „Gaudea-
mus", Lietuvos tautinių švenčių 
dalyvis. Kolektyvas puikiai 
žinomas Lietuvoje ir toli už jos 
ribų. Ansambliui teko garbė 
atstovauti l ie tuviško šokio 
meną Vokietijoje. Čekoslovaki
joje. Bulgarijoje ir Kipre. Duno
jaus baseino šalyse. Islandijoje. 
Madagaskare, ir Maurikijuje. 

Nuo pat pirmųjų kolektyvo 
gyvavimo dienų ..Vėtrungei" 
vadovavo profesorius Juozas 
Gudavičius, kurio daugel is 
sukurtų šokių gimė šiame an
samblyje. Ansambliui daug kū
rybinių jėgų atidavė choreogra
fijos katedros dėstytojai Jūratė 
Čapaitė, Nikolajus ir Tulija 
Žlinčiukai, orkestro vadovas 
Vytautas Alenskas ir daugelis 
kitų. 

..Vėtrungė" — studentiškas 
kolektyvas, kūrybingas, nera
mus ir jaunatviškas. Laukiam 
..Vėtrungės" apsilankymo Chi
cagoje. 

Dariaus Polikaičio su Lidija Stropute vestuvių puotoje dainavo trys 
polikaičiai: Darius ir jo broli? Audrius ir jų pusbrolis Linas ^kairėje) iš Los 
Angeles. 

Nuotr. Jolandos Budelskytės-Lass 

ŠOKIŲ ŠVENTĖS TVARKARAŠTIS 

Šokių šventės jvykiu tvarka
raštis yra toks: L iepos 3 d., 2 
vai. p.p. prasideda repeticijos 
Rosemont Horizon stadione. 
Liepos 4 d. visą dieną vyks ge
neralinė repeticija Rosemont 
Horizon stadione, o vakare Jau
nimo centre Chicagoje vyks 
vakaronė su tautiniu šokių 
mokytojais ir jaunimo susipa
žinimo šokiai. L iepos 5 d. rytą 
bus pamaldos katalikų Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Parke ir Evangelikų 
Liuteronų — Tėviškės parapijoje 
ta ip pat Marąuette Parke. Po 
pamaldų, 2 vai. Rosemont 
Horizon stadione įvyks IX 
Lietuvių Tautiniu šokių šventė. 

o vakare 6 vai., netoli stadiono 
esančiame H y a t t Regency 
O'Hare viešbuty bus banketas. 

ŠOKIŲ Š V E N T Ė S C H O R O 
R E P E T I C I J O S 

Birželio 4 d., ketv.. 7:30-9 v.v. 
Jaunimo centre. 

Birželio 11 d., ketv.. 7:30-9 v.v. 
Jaunimo centre. 

Birželio 18 d., ketv.. 7:30-9 v.v. 
Jaunimo centre. 

Birželio 25 d., ketv.. 7:30-9 v.v. 
Jaunimo centre. 

Liepos 2 d., ketv. 7:30-9 v.v. 
Jaunimo centre (su orkestru ̂  

Liepos 4 d., šeštadienį, 12:30 5 
vai. p.p. Rosemont Horizon 
(generalinė repeticijai 

REGISTRACIJA 
P A V A S A R I O ŽIEDŲ 

BALIUI 

Regis t raci ja da r vyks t a į 
Pavasa r io žiedų abi tur ientų 
balių, ku r i s įvyks gegužės 30 d. 
Sabre Room salėje, Palos Hills, 
IL. Norintys dalyvauti , kvie
čiami skambin t i Raminta i Lap-
šienei. 

ŠOKIŲ Š V E N T Ė S 
SUSIPAŽINIMO BALIAUS 

BILIETAI 
IX Taut in ių šokių šventės 

sus ipažin imo bal iu i b i l ie tus 
galima įsigyti pas Vaznelį — Gifts 
In ternat ional . Kadangi bilietų 
skaičius ribotas, bilietai bus tik 
tiems, kurie spėjo juos nusipirk
t i , kol dar buvo. J au parduota 
1000 bilietų. 

RENGINIAI JAUNIMUI 

G e g u ž ė s 17 d. — Klaipėdos 
dramos teatro komediją „Patrio
ta i" s tato Chicagos „Vaidilutės" 
kolektyvas 3 vai . p.p. J aun imo 
centro didžiojoje salėje. 

. . K e r n a v ė s " tun to šeimos 
šventė prasidės 11:15 v.r. šv. 
Mišiomis Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Šeimos šventės vaišės bus 
12:15 v. p.p. Jaun imo centro 
mažojoje salėje, o 1:15 v. p.p. ten 
pat v y k s i šk i lminga t un to 
sueiga. 

G e g u ž ė s 22 d. — Poezijos 
dienų pi rmasis vakaras , Jauni
mo centre . 7:30 v.v. 

G e g u ž ė s 23 d. — Pavasario 
balius Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. 

G e g u ž ė s 24 d. — Ateitininkų 
namų gegužinė. Namų sodelyje, 
Lemonte. 

G e g u ž ė s 30 d. — „Pavasario 
žiedų" abiturientų balius. Sabre 
Room, 6 vai. vakare. 

Biržel io 13 d. - „Gintaro" 
balius Palmer House-Hilton po
kylių salėje Chicagos miesto 
centre. 

Biržel io 14 d. — Ateit ininkų 
šeimos šventė Atei t ininkų na
muose, Lemonte. 

Bi rže l io 27 d. — Joninių 
laužas Lietuvių cent re , Le
monte. 

Birželio 29 d.—Liepos 5 d . -
Baltic Week Illinois valstijoje. 

Liepos 2 d. — Lietuvių Diena 
Chicagoje. 

Liepos 2 d- — Daley Plaza 
miesto centre bus programa, 
ku r io j e d a l y v a u s L e m o n t o 
„Spindulio"^ ansamblis . 

Liepos 4 d. — Chicagon atvy
kusių skaut ininkų ir k i tų skau
tiškos šeimos narių susi t ikimas 
— pabendrav imas , J a u n i m o 
centre. 

L iepos 10 d.-12 d. — Brighton 
Parko lietuvių festivalis ta rp 
43-47 gatvių an t W e s t e m Bou-
levard. 

L i epos 12 d. — Šv. Kazimiero 
seserų Vasaros festivalis. 
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P. PALYS 

Sv. Jonas Nepomukas. Nežinomo lietuviu liaudies menininko drožinys, 
nežinoma ir vietovė. Šv. Jonas Neposaukas lietuvių liaudies mene labai 
populiarus. Prof. Ignas Končius vien Žemaitijoje prieš karą užtiko 301 Šv. 
Jono Nepomuko statulėlę. Žmonės įį laiko sargu nuo nuskendimo, visokiu 
nelaimių ir potvynių. Liturginiam kalendoriuje šiandien yra jo šventė, ir 
anksčiau kai kur Lietuvoje prie statulos vaikai atnešdavo gėlių, apipindavo 
vainikais. 

KAŽIN AR TIK NEDAROMA 
KLAIDA? 

Brooklyne išeinantis „Darbi
ninkas"' (gegužės 1 d.) jdėjo 
skelbimą apie ruošiamą premijų 
(už literatūrą, muziką, dailę, 
teatrą, žurnalistiką ir lietu 
viskas radijo programas) vaka 
rą, kuris įvyks gegužės 31 d., 7 
vai. vak. Roundaround teatre 
Manhattene. 

Tokių premijų įteikimo reng. 
niai būna džiugi ir pakili 
šventė, kurios metu tampa pa 
gerbtas lietuvis rašytojas, 
muzikas, dailininkas ar kuris 
kitas. Tokie renginiai, kaip kad 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Philadelphia, PA 
BUS PAMINĖTAS 

ROMAS KALANTA 

Šįmet sueina dvidešimt metu 
nuo Romo Kalantos pasiaukoji 
mo liepsnose už Lietuvos laisve. 
Tada vos 19 metų jaunuolis 
puikiai juto ir suprato sovie 
tiškos sistemos daroma skriau 
dą Lietuvos žmonėms ir kraštui 
Jis savanoriškai pasirinko žiau 
rią mirtį, kad atkreiptų pašau 
lio dėmesį į raudonųjų užmesta 
jungą lietuvių tautai. 

R. Kalantos didvyriškam žy 
giui pagerbti minėjimas yra ren 
giamas gegužės 17 d., sekma 
dienį. Minėjimas prasidės Šv 
Andriejaus bažnyčioje (19th & 
Wallace St.) su 10:30 val.šven 
tomis Mišiomis. kurių metu 
giedos Ona Pliuškonienė. Tuoj 
po Mišių apie 12 vai. parapijo> 
salėje bus vaišės ir akademija 
Kalbės visuomenininkas Baly 
Raugas, programą atliks dailio 
jo žodžio menininke Aldona Ras 
tenytė Page. Rengėjos Lietuviu 
Moterų federacijos Philadelphi 
jos klubo valdyba maloniai kvU 
čia visuomene minėjime gausia-
dalyvauti. Ponios, panelės ir 
jaunimas prašomi pasipuošt 
tautiniais drabužiais ir įsijung 
ti į procesiją bažnyčioje 

Sng 

jau žinoma iš praeities, yra 
mėgstami ir gausiai lankomi. 

Šį kartų renginį ruošia ir at
silankyti kviečia Lietuvos am
basada Washingtone ir 
Amerikos LB Kultūros taryba. 
1 Dauguma kraipo galvas ir gal-
voja, kad į rengėjų tarpą 
Lietuvos ambasados Wa-
shingtcne vardas pateko per 
klaidą, nes niekur neteko gir
dėti, kad ambasada, turėdama 
begale savo tiesioginių darbų, 
dar ir renginių ruošimu 
pasirūpintų'!. 

Niujorkiečius lietuvius 
gerokai stebina, kad minėtas 
renginys yra ruošiamas ne 
Kultūros židinyje, o New Yorko 
miesto centre. Dauguma lietu
viu yra apsigyvenę Queens New 
Yorko dalyje, \Voodhaveno ir 
Richmond Hill rajonuose. Iš ši
ta rajonų, į N Y miesto centrą, 
• audojantis požeminiais trauki
niais, važiuojama tik būtinam 
reikalui esant. Nakties metu į 

m važiuoti iš viso vengiama. 
Paprasčiausiai — nesaugu! 
Saugiau būtų važiuojant 

'na. bet tuomet bus nema
žai vargo susirasti kur ją pasta
tyti, o garaže — teks už tai 
gerokai užmokėti. Tad. spėju, 
kad iš minėtu rajonų į šį renginį 
nedaug kas išsiruoš. 

Reikia stebėtis, ka<l LB 
Kultūros taryba nepasimokė iš 
smuikininko Raimundo Kati
liaus koncerto. Tą koncertą LB 
Kultūros taryba irgi buvo 
surengusi N Y miesto centre 
itsilankė tik apie 150 asmenų! 

Dai yra ii kita priežastis, kuri 
u» šk> renginio gąsdina: tai 

ankštas įėjimo mokestis: 25 ir 
35 doleriai! Niujorkiečiai šypso-

. ako. kad Manhattane yra 
milijonierių, tad gal tik jie 

ten ir susirinks. 
(tai aš ir klystu. Bet vis dėlto 

LB Kultūros tarybai su šiuo 
reikšmingu renginiu nevertėjo 
aplenkti Kultūros židinio. 

P. Palys 

Gegužės 1 dieną New Yorke 
išeinantis dienraštis „Daily 
News" išspausdino ilgoką 
straipsnį. „The ,underdog' & 
the real victims in the Baltics". 
To straipsnio autorė (iš vardo-
galima spręsti ją esant latvių 
kilmės) Guna Bitė Dickson, kuri 
yra dienraščio „Daily News" 
pagelbine redaktore. Autorė 
rašo, kad jai nusibodo klausytis 
ir yra pasipiktinusi skaitydama 
reportažus apie rusų gyventojus 
Pabaltijo respublikose, kurie 
reporteriams skundžiasi: „Kas 
dabar bus su mumis ir kaip mes 
gyvensime... Tie baisūs lietu
viai, latviai ir estai mus dis
kriminuoja!". 

Skamba ne kaip, bet ne taip 
baisu kaip atrodo, tęsia autorė. 
Jie šiose respublikose išgyveno 
apie 40 metų, bet nedaug kas iš 
jų pasistengė išmokti tų kraštų 
kalbą, pažinti jų religiją ir kul
tūrą. Jie mažiausiai paisė ir 
vietinių gyventojų teisių. Jie į 
tas valstybes atsikraustė ir pap
rasčiausiai ten pasiliko. Nerei
kėtų pamiršti, kad II pasaulinio 
karo metu rusų (autorė nesako 
sovietų) kariuomenė su savo 
tankais, užėmusi Pabaltijo 
valstybes, beveik 200,000 
latvių, lietuvių ir estų, 
advokatų, mokytojų, moksli
ninkų, daktarų kankino žudė 
arba išvežė į Sibirą tėvus, 
motinas ir vaikus atskiriant 
vienus nuo kitų. Norėdami 
išvengti panašaus likimo dauge
lis pasitraukė į kitus kraštus. O 
kas juos pakeitė,-klausia au
torė, ir čia pat atsako, 2,000,000 
rusų, kurie dabar ir skundžiasi. 

Tuomet latviai (taip pat lietu
viai ir estai. P.P.) buvo diskrimi
nuojami. Per tuos kelis rusifika
vimo dešimtmečius jie turėjo iš
mokti jiems svetimą rusų kalbą 
ir svetimą alfabetą. Jiems bu
vo atimta jų nuosavybė ir jų 
namai, į kuriuos atsikraustė 
svetimieji. Latviai visose 
gyvenimo srityse buvo palikti 
paskutinėje vietoje. 

Čia autorė vėl klausia: „Kur 
tuomet buvo visi laikraščių re

porteriai? Ar buvo „The Wall 
Street Journal" ar kurio kito 
laikraščio reporteris, kuris būtų 
paklausęs latvių apie jų kan
čias? Tai esąs mentalitetas, 
kuris daugiausia pateisina kri
minalistą, ypač, kai nukentėjęs 
jau yra miręs. Šioje vietoje au
torė išdidžiai taria: „Pabaltijo 
valstybės nėra mirusios!" Vėl ji 
stato klausimą: „Kas pasikeitė 
tose valstybėse joms atgavus jų 
nepriklausomybę?" Gaila, ne
daug, j i atsako. 

Nežiūrint, kad Pabaltijo vals
tybių vardai mažai bepasirodo 
„headlines'* spaudoje, jos 
stengiasi atsistatyti ir gydyti 
per 50 metų jiems padarytas 
komunizmo žaizdas. Didžiausia 
problema, sako autorė, tai Lat
vijoje, Lietuvoje ir Estijoje 
tebesanti rusų kariuomenė. No
rint, kad ji iš tų valstybių 
pasitrauktų, jie reikalauja, kad 
tų valstybių vyriausybės jiems 
surastų vietą apsigyventi ir 
apmokėtų persikėlimo išlaidas. 

Rašydama apie ekonominius 
nepriteklius, sako, rublis esąs 
visai bevertis. Norint įsigyti 
paprastą diržą, reikia dirbti apie 
pusę mėnesio, o paltą — teks 
dirbti šešis mėnesius! Visai nesą 
medicinos reikmenų ir vaistų. 
Nesą ir karstų! 

„Bet latviai vėl turi balsą! 
Taip, tas balsas po daugelio 
psichologinio ir emocinio 
skausmo yra kietas. Mat, ne
lengva užmiršti penkias dešim
tis per šešis mėnesius!... Kiek
vienas kraštas turi neginčijamą 
teisę į savo kalbą, religiją, 
kultūrą, įstatymus. Tą teisę turi 
ir Pabaltijo valstybės. Todėl 
spauda neturėtų skubėti su savo 
užuojauta vadinamiems skriau
džiamiems rusų agitatoriams, 
bet turėtų pažvelgti ir į tas 
nuoskaudas ir kančias, kurias 
Pabaltiečiai turėjo iškęsti nuo II 
pasaulinio karo!" Autorė Guna 
Bitė Dickson straipsnį užbaig
dama sako:, ,Latviai, lietuviai ir 
estai neturėtų būti kritikuojami 
už tai , kad jie nori atgauti, kas 
jiems teisėtai priklauso!" 

Rentgenas kartą gavo 
juokingą laišką. Laiško autorius 
prašė prisiųsti nedidelį kiekį 
rentgeno spindulių ir nurodyti, 
kaip jais pasinaudoti, nes jo 
krūtinėje esant i įstrigusi 
revolverio kulka. Pats apsi
lankyti jis neturįs laiko. 

Mokslininkas parašė jam tokį 
atsakymą: 

„Gaila, bet šiuo metu tik ne
turiu atliekamų X spindulių. 
Be to, jų pasirinkimas yra labai 
sudėtingas dalykas. Todėl pasi
elkite paprasčiau ir pasiųskite 

-man savo krūtinės ląstą". 

IEŠKO 

IJTHUAiūAN TRANSLATORS, 
EDTTORS. AND PROOFREADERS 

WANTED FOR IREE-LANCE A5SICBVME2VTS 

EAST-WE5T CONCEPTS INC. 
THE LANGUAGE EXPERTSOF EASTERN EUROPE 

Ptease sond resume to: 
196 Tamarack Orele 
SkUlman. NJ 08558 
Phone: (609) 924-6789 
Fax:(609)466-0864 

PAVASARIO KELIONĖS į VILNIŲ 

Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $612.00 
Chicago—Vilnius—Chicago (ten ir atgal) $093.00 
Vilnius—CMcago—Vilnius $005.00 

(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD WINGS TRAVEL 
5348 N. Mllwaukee 
CMcago, IL 00030 
Tol. 312-775-5700 

I i Lietuvos norėtų surasti 
gyvenimo draugą nejaunesnį, kaip 
55 m. Skambinti po 6 v.v. penkta
dienį ir šeštadienį. 

Tol. 1-708-636-5190 

Lietuvoje gimtai, Amerikoje užaugusi, 
lietuvė norėtų susipažinti/susirašinėti su 
teisingu, subrendusiu, legaliai nesusi-
rišusiu, giedrios nuotaikos lietuviu — 
išsilavinusiu, kultūringu, pakeliavusiu 
po pasaulĮ ir susipažinusiu su skirtingais 
kraštais bei jų kultūrinėmis apraiškomis. 
Korespondencija liks konfidenciali. 
Rašyti: L.M.R. P.O. Box 29121, 
Chicago, IU. 60629. 

[ PIGIAUSIOS KELIONĖS Į UETUVĄ 
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Skambint 

- Vilnius — CMcago (Lufthansa) 
- Varšuva — Chicago (JAT) 
Chicago — Varšuva 

- Variuva (į vieną pusę) 
- Chicago (į vieną pusę) 

UNLIMITED WORLD TRAVEL 

312-523-8242 

$1,070 
$721 
$721 
$440 
$440 

atstovui tel. 

FOR SALE 

Nebrangiai parduodami 
dveji tautiniai rūbai. 

Kreiptis: 708-403-4136 

MISCELLANEOUS 

LORETTA'S—LTD 
DOMESTIC EMPLOYMENT 

AGENCY 
• Nannies • Babysltting 

• Companion • Eldsrly Care 
• Home Health Carą* 

• Houso Kaepsrs • 
Licensed & Bonded 
(312) 523-3575 
(312) 523-3767 

Dengiami stogai, kalamas 
„siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2037 

STASYS SAKINIS 
Dažyto)** 

iš vidaus ir iš lauko; 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, CMcago 

TU. 312-927-9107 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaig'ų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antratf.irtrečiad susikalbėsit 
lietuviškai. 

3314 West63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

NEW CONSTRUCTION 
lnterior-exterior remodeling, 
carpentry, brick work, painting, 
siding, tiling & ptumbing. Ali 
]ob« 25H dlscount! 

Call Andrew: 
tel. 312-434-0078. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 580-5959 
(708) 425-7161 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Bllnstrublene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kedzls Ave. 
Tol. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

RACINE K E P Y K L A IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer A ve. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5810 S. Pulaskl Rd. 

Phone (312 ) 581-4111 

REAL ESTATE 

[f 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. KedzSe Ave., 

Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

Geniui 21 
m MIS a* 

REALMART, INC. 
6602 S. PulaUii, 

Chii ajco, IL 60b29 
312-583-fclOO 

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

Bus 312-583-6100, rev 312-778-3971 

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

T«4.376-1882 ar 376-5996 
10%_20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3 2 0 8 V i W e s t 95 th Strs t 
Tel . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

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

Tunu Chicigos miesto leidimą DuOu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Gntui^ KMIEC1K R E A I T O ^ 
7922 S. Pulaski K<l. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. )i 
profesional iai , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui 

L 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietukų. arK;:ų ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

[vertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę 
' Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir saimngas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu 
(312) 767-2400 

4545 W. 67th Street. Chicago. IL 60629 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

LR MIS 

Bus. 
Res 

708-636-9400 
708-423-0443 

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

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonds;' 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
. Vytautas Taras 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis ( Hermis Oeckys 

Tel. 185-6624 Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti iietuv.Skai 

MASTER PLUMBING 
C O M P A N Y 

Licensed. Bonded. insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
teles. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 706-636-2960 

Sav. parduoda namą. 6500 VV. 64 St. 
51/2 kamb. mūrinis ..raised (evel ranch" 
stiliaus: 11/2 vonios: įrenotns rūsys: 2 auto 
garažas; oro vėsinimas. Puikia: išlaikytas. 
Arti moky tes , transportac ja ir krautuvės. 
Kreipt is : 3 1 2 - 5 8 6 - 5 3 3 9 (pal ik i te 
..message") Kalbėkite angl iškai . 

F O R RENT 

Išnuomojamas 3Vi kmb. moder
nus butas Marquette Pk. apylinkėje, 
pirmame aukšte Su šil ima ir oro vėsi
nimu; moderni virykla ir šaldytuvas 
Skalbykla su mašinomis. 
Suaugusiems 

Kreiptis: tel. 708-361-5594. 

Turistams nuomoju butus su visais 
patogumais trumpesniam arba il
gesniam laidui Kaune ir kurorte prie 
Baltijos jūros. Mokestis JAV doleriais. 
Kreiptis: (Kanada) 514-363-6284. 

Jei mėgstate ramų kampelį, išnuo-
moju naujai išdekoruot^ miegamąjį 
kamb. su visais baldais Pageidauju 
blaivaus ir nerūkančio asmens. 

Skambin t i : 312-925-7428 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE CM AT A'.' v-

file:///Voodhaveno


Neopresbiteris, jaunas kunigėlis, tik ką gavęs šventimus Kauno katedroje, 
sveikinamas susirinkusio jaunimo. 

Romualdo Požerskio nuotr. iš albumo „Atlaidai" 

NAMŲ SAUGUMAS 
E D M U N D A S J A K A I T I S 

Mirtingajam žmogui namai 
yra jo ka ra lys t ė . J i s juos 
prižiūri, tvarko, puošia. Kara
lius tu r i sargybinius, kurių 
pareiga yra užtikrinti j am sau
gumą ir ramybę . E i l in iam 
žmogui nemažiau rūpi jo namų 
apsauga. Namų apstatymas yra 
jo prakaito išdava. Čia nerasime 
skrynių su auksu. Jei palubėje 
ir kabo krikštolinė lempa ir 
kampe stovi TV priimtuvas, 
nereiškia, kad jie buvo duoti 
veltui. Reikėjo juos įsigyti. Ir 
štai vieną dieną koks nevidonas 
įsilaužė ir išsinešė tas ir ki tas 
vertybes, palikdamas sujauktą 
namą. 

Senų žmonių pasakojimu, bu
vo laikai, kad išeinant, niekas 
durų nerakinėjo. Žmogus pasiti
kėjo artimo sąžiningumu. Triū
sas buvo vertinamas ir gerbia
mas. 

Keičiasi laikai, keičiasi ir 
žmonės. Ir ne į gerąją pusę. Kuo 
tolyn, tuo blogyn. Žmogus 
žmogų jau ne t ik apgauna, bet 
apvagia, apiplėšia, sumuša ir 
neretai užmuša. Gyvenimas 
darosi sunkesnis. Gatvėje reikia 
saugotis kišenvagių, apgavikų, 
plėšikų. Nesaug iau y r a ir 
namuose. Daugelyje namų rasi
me duris su tr imis užraktais , 
nes į jas beldžiasi visokie 
„inspektoriai", ar „geradariai" 
su neįtikėtinais pasiūlymais. 
Geriausia jais atsikratyti neįsi
leidžiant į vidų. Bet kaip, kai 
reikia namus pal ik t i visai 
dienai ar net kelioms dienoms? 

1990 metais buvo užregistruo
ta per 3 milijonus įsilaužimų. 
1991 metų numatomi skaičiai 

b u s ž y m i a i d i d e s n i . Todėl 
nenuostabu, kad nemažas namų 
s a v i n i n k ų s k a i č i u s y r a 
apsidraudęs vienokia a r kitokia 
namų apsaugos sistema. Žinomi 
Lietuvoj prancūziški užrak ta i 
š iand ien nebėra jokia apsauga . 
Įgudęs nevidonas susi tvarko su 
j a i s pe r kelias sekundes . 

Reikalui verčiant, a ts i randa ir 
pr iemonės . Ka ip kasd ien iam 
g y v e n i m e n e a p s i e i n a m a be 
elektronikos, ta ip ir čia, jos ypa
tybės p rak t i ška i pri taikomos. 
Yra pap ra s tų ir yra labai su-
dė t in tgų namų apsaugos siste
mų. Nagingi namų savin inka i 
jauč ias i saugūs, pa tys įsivedę 
nesudėtingą, bet gera i išrek
lamuotą sistemą. Kit i , norėda
mi užs i t ikr in t i , įsiveda, ki ta ip 
s a k a n t , j iems įveda, pardavėjų 
įkalbėtą sudėtingą sistemą. Kuo 
s i s t ema brangesnė, t u o ji sudė
t ingesnė . Nebūt inai geresnė. 

P i rm negu pas i r enkan t savo 

kišenei sistemą, verta žinoti, 
kad yra ir visai pigių priemonių 
atbaidyti plėšikus. 

Vagys, namų įsilaužėjai ne
mėgsta šviesos. J ie atlieka savo 
žygius prisidengę tamsa. Apie 
namą neapšviestos gyvatvorės 
j iems sudaro gerą priedangą. 
Art i namo augą medžiai gali 
j iems palengvinti įkopimą į an
tro aukšto langą. „Nugenėt i ar 
visai nupjauti", patar ia vienas 
Los Angeles policijos pareigūnų. 

I še inant iš namų, pa l ik t i 
vieną ar dvi degančias lempas, 
kad neatrodytų tuščias namas , 
paliktas garsiai veikiantis radi
j as — nebloga priemonė vagies 
atbaidymui. Rūpestingai užleis
t o s užuo la idos a p s u n k i n s 
vagies įsilaužimo įvertinimą. 
Vargiai vagis rizikuos įsilaužti, 
nežinodamas žygio vertės. 

Gulį an t tako laikraščiai — 
ž e n k l a s , kad n i eko n ė r a 
namuose . Reikia sustabdyt i 
pašto bei laikraščių pristatymą, 
prašyti kaimynų atkreipt i dė
mesį į tuščią namą. „Kaimynų 
b u d r u m a s ir bend rada rb i a 
vimas, t a i geriausias laidas 
namų saugumui" — išsireiškė 
vienas Californijos šerifų. 

Norintieji daugiau saugumo, 
neapsieis be tam t ikrų išlaidų. 
Paprasčiaus ias pr ie ta isas — 
magnet in is ryšys. Duris pra
vėrus, ryšys nutrūksta ir skam
but is pradeda skambėti . Prie-, 
ta isąs pardavinėjamas K-mart 
ir kitur. 

Daug efektingesnis a l iarmas, 
kai prietaisas jautrus judesiams 
p r a d e d a v e i k t i . B ū t ų 
neišmintinga įsirengti sistemą, 
neįsigilinus į jos veikimą ar 
naudojimą. Yra atsit ikę ir taip, 
kad žmogelis įsivedęs sudėtin
gą, brangią sistemą, nuėjo 
ramiai į lovą. Vidurnakt į jis 
nubudo su sausa burna. Beei
n a n t j a m į v i r tuvę , l a u k e 
sukaukė aliarmas, prie fronto 
durų sumirgėjo aliarmuojančios 
šviesos. Kol jis susigaudę kaip 
al iarmą išjungti, policija buvo 
prie durų, smalsūs ka imynai 
lauke. Visa kaimynystė buvo 
p r i k e l t a pr ie ta i so j a u t r a u s 
judesiams. 

Gana pigi, nesudėt inga ir 
efektinga priemonė yra elektros 
j u n g i k l i s , s u j u n g t a s su 
judes i ams j au t r iu pr ie ta isu . 
J a u t r u m a s iki 50 pėdų apima 
gana didelį plotą. K a m nors 
sujudėjus tame plote, užsidega 

lempos. Šviesa ne t i k nubaidys Bičiuli, gyvendamas ieškojau 
besiruošiantį įsibrovėlį, bet ir užuovėjos Parnaso kalne , tu gi 
geriausias būdas apsišviesti sau verčiau ieškok jos Kalvarijos 
kelią, grįžus namo. Po 3 minu- k a i n e . 
čių šviesa automatiškai užgęsta. (Poetas) Chiabrera 
Pigu, praktiška, naudinga. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. gegužės mėn. 16 d. 

A.tA. 
LYDIJA KLIMIENĖ 

Pranešame, kad po sunkios ligos 1992 m. gegužės 8 d. St. 
Petersburg Beach, FL iškeliavo Amžinybėn mūsų mylima 
Sesutė Lydija Klimienė. 

Ji buvo palaidota gegužės 13 d. Lietuvių Tautinėse 
kapinėse Chicagoje. 

Miela Lydija, tu daugel metų giedojai šios žemės choruose. 
Tikime, kad ir dabar tu giedosi angelų choruose anapus 
saulės, kur mes visi susirinksime... 

Nuliūdę sesuo Elena su šeima, brolis Edvardas su 
šeima, draugai i r pažįstami. 

f\^3 midlcind Tedarai 
• • •Mr Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EEE ta 
LENDER 

A.tA. 
ANTONETTE SMITH 

STANKEVIČIŪTĖ 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1992 m. gegužės 14 d., 9:10 vai. ryto, sulaukusi 88 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daug metų. 
Nuliūdę liko: brolis Juozas Stankevičius-Stan ir jo vaikai: 

Robert, Richard Joan Forsythe; sūnėnas Bruno G. Shotas su 
žmona Lucille ir šeima; krikšto sūnus dr. Richard Grisius su 
žmona Sylvia ir šeima. 

Velionė buvo našlė a.a. Dana Smith. 
Kūnas pašarvotas pirmadieni, gegužės 18 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4430 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 19 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks ge
dulingos šv. Mišios už velionės siela. Po Mišių velionė bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

PADĖKA 
Mūsų mylimas Vyras ir Tėvas 

A.tA. 
JURGIS SUGINTAS 

atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 1992 m. balandžio mėn. 16 d., 
sulaukęs 69 m. amžiaus ir buvo palaidotas balandžio mėn. 22 
d. Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse Čikagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms ir draugams ir visiems 
taip gausiai atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems 
bažnyčioje pamaldose ir palydėjusiems velionį į Amžino Poil
sio vietą. Ačiū visiems, pareiškusiems užuojautą mūsų gilaus 
liūdesio valandose žodžiu, spaudoje ir laiškais. Ačiū už maldas, 
aukas šv. Mišioms, gėles ir aukas. 

Dėkojame St. Germaine parapijos klebonui kun. VVilliam 
O. Goedert už maldas koplyčioje, šv. Mišias, pamokslą i r ' 
maldas prie kapo. 

Dėkojame kun. Juozui Vaišniui, JS už maldas koplyčioje. 
Ačiū sol. Danai Stankaitytei už jautrias giesmes. Ačiū 

vargonininkei Carol Prendergast. 
Didelė padėka karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 

J. Lack už patarnavimą. 
Visiems, parodžiusiems tiek daug nuoširdumo ir meilės 

šiose skaudžiose valandose, tariame nuoširdų ačiū. 
Giliame liūdesyje lieka 

Žmona Meri i r dukra Nora. 

A.tA. 
JUOZUI TOTORAIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ADAI, 
sūnui JONUI dukrai IRENAI su še imomis i r k a r t u 
l iūdime. 

Ramutė Butkienė 
Renius ir Lėlė Butkai 

BALTŲ PAPUOŠALAI 
Gintaras, „steriing" sidabras, 14 k. auksas. Turime katalogą. 
Taisome papuošalus. 

KrikiS J«w«lry 
910 EI m Grove Rd. S t * 16 

Elm Grove. Wl 53122 
T«l . 414-821-1444 

Savimeilė y ra visiškai akla ir 
sau ir artimui, nes ji , kaip ir 
kiekviena patamsių aistra, y ra 
akla savyje. J i yra užsidarymas 
savo siaurume, menkystėje. J i 
žmogų izoliuoja ir pagal iau 
palaidoja. Savimeilė — gyvųjų 
karstas. 

T. Žiūraitis 

Vedybos yra kultūros pradžia 
ir viršūnė. Jos iš g rubaus 
padaro švelnų, o išauklėtasai 
neturi geresnės progos savo 
švelnumui parodyti. Jos tur i 
būti nesuardomos, nes jos atne
ša tiek daug laimės, kad atskiri 
nelaimingumo atvejai nieko 
nereiški- J W ^ ^ 

A.tA. 
HELEN M. KAREIVA 

Gyveno South Bend, IN, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1992 m. gegužės 14 d., 3;45 vai. ryto, sulaukusi 88 

m. amžiaus. 
Nuliūdę liko: sūnūs VVilliam J. Jr., marti Julia; Donald 

J., marti Carol; duktė Marilyn Zelasko; anūkai: Phillip su 
žmona Georgene; Karen Dunbar su vyru James; Sharon; 
Ronald su žmona Vicky; proanūkas Michael. 

Velionė buvo žmona a.a. VVilliam J. Kareiva, močiutė a.a. 
Donald J. Kareiva, Jr., uošvė a.a. Stazy. 

Priklausė Lietuvių Prekybos Rūmams ir daugeliui įvai
rių organizacijų; taip pat yra buvusi Darius-Girėnas American 
Legion Post #271 pirmininkė. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, gegužes 16 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
ir sekmadienį, gegužės 17 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid 
laidojimo namuose, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 18 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus bažnyčią, 46 
St.'& Hermitage Ave., kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, duktė, anūkai ir proanūkas. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų te le fonas: 708 -974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette FuneraI Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312M76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s l a ido tuv ių n a m u s gal i te pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Kiekviena auka paremti 
Lietuvos ambasadą Washing-
tone, kuri bus įteikta Balzeko 
muziejaus „Gintaro" salėje 
amb. St. Lozoraičio priėmimo 
proga, bus padvigubinta gera
širdžio mecenato. 

x Ona Norvilienė, smagi 
„Lith. Heritage" stovyklos 
seimininkė, niekad nesupyks-
tanti, mielai sutiko ir šiemet 
maitinti lietuvių kilmės vaikus 
stovyklautojus Dainavoje. 

x Birutė Podienė „Sekly
čios" darbuotoja, teikia informa
cijas visuomenei dėl nuvažia
vimo į Tautinių šokių šventę 
liepos 5 d. autobusais ir i 
banketą iš Marąuette Parko, 
Brighton Parko ir Oak Lawn 
lietuvių kolonijų. Prašoma jai 
skambinti (312) 476-2655. 

x Rita Nomicaitė, vilnietė 
muzikologė, kurios diplominis 
darbas lietė Chicagoje gyvenusį 
ir mirusį kompozitorių VI. 
Jakubėną, šiuo metu vadovauja 
Vlado Jakubėno draugijos 
skyriui Vilniuje. Ji yra paruo
šusi brošiūrą apie komp. VI. 
Jakubėną, spausdinamą Lietu
voje. Šį darbą remia šios drau
gijos centras Chicagoje. 

x Gegužinės pamaldos ir 
šv. Mišių auka šeštadienį, ge
gužės 16 d. 6 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Kviečia Židinys. 

(sk) 

x Pavasario balius ruošia
mas Pasaulio Lietuvių centrą 
Lemonte paremti. Kviečiami 
visi dalyvauti baliuje gegužės 
mėn. 23 d., 6:30 vai. vak. Vaka
rienė 7:15 v.v., loterija ir šokiai. 
Muzika — Sauliaus Gylio or
kestras — „Žiburys". Atsi
lankydami paremsite Lietuvių 
centro Lemonte veiklą ir dar
bus. Laukia visų skani vaka
rienė, gera nuotaika, ir smagūs 
šokiai. Rezervacijom skambinti 
Rūta i Sušinskienei (708) 
257-7114. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x „Vairas", nauja radijo pro
grama pradedama šį sekmadie
nį iš WNDZ stoties, Portage, In
dianoj. Banga 750 AM. Pradžia 
10:00 vai. ryto. Trukmė - 45 
minutės. Sakoma, kad tai stipri 
stotis ir gerai girdima ne tik 
Chicagoje, bet ir Bloomingtone. 
Normai, Michigan City, St. 
Joseph, South Haven, Kenoshoj 
ir Mihvaukee. Laidos leidėjai 
Ramunė Zdanavičiūtė ir Rai
mundas Marius Lapas („Rytme
čio ekspresas"). 

x Algirdas ir Regina Dap-
kai (IL) ir dr . Kazys ir G. 
Šukiai (IL) atsiuntė po 250 dole
rių, o Vanda Žolynienė (IL) pa
aukojo 200 dolerių LX Tautinių 
Šokių Šventės rengimo išlai
doms sumažinti. Šventės lėšų 
telkimo komisija dėkoja už 
paramą. 

(sk) 
x Stasys Balzekas, norė

damas paremti Lietuvos amba
sadą Washingtone, leido nemo
kamai naudotis Lietuvių muzie
jaus „Gintaro" sale, amb. St. 
Lozoraičio priėmimui birželio 5 
d., 7 v.v. Visi kviečiami. 

(sk) 

x Gimnazistai, studentai ir 
buvę gimnazistai laukiami 
„Pavasario žiedų" baliuje, kur 
bus pagerbti šių metų lietuvių 
kilmės gimnazijų abiturientai. 
Gros „Gintaras". Vietas užsi
sakyti per Dalią Ancevičienę 
708-636-2213. 

(sk) 

x Klebonas kunigas J o n a s 
Kuzinskas globoja religinį kon
certą, skirtą Marijos garbei ir 
kartu motinų pagerbimui. Kon
certas įvyks gegužės mėn. 17 
d. 3:00 vai. p.p. Švč. M. Mari
jos Gimimo (Marąuette Pk.) pa
rapijos bažnyčioje. Koncerte 
dalyvaus vargonų muzikos vir
tuozas Gediminas Kviklys, 
solistė Dana Stankai ty tė , 
smuikininkė Linda Veleckytė. 
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti, pagarbinti Dievo Motiną 
Mariją ir pasiklausyti religinio 
koncerto. 

(sk) 

x L ie tuv ių P r e k y b o s 
Rūmų metinis banketas , ku
riame bus pagerbtas kongres-
manas Richard Durbin, įvyks 
sekmadienį, gegužės 17 d., 
Martiniąue pokylių salėje. Kok
teiliai 6 v.v., pietūs — 7 v.v. 
Lietuvių visuomenė raginama 
gausiai dalyvauti. Dėl rezerva
cijų skambinti: Paulinai Šūkis 
(708) 424-6731 a rba Vidai 
Momkutei, Standard Federal 
Bank (312) 847-1140. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

Vilniaus arkivyskupas dėkoja 

Lietuvių operos „Otelio" pastatymas, III veiksmo scena. Martyno Vidzbelio nuo t r . 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CHICAGOJE LANKĖSI 
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

Rimantas Smetona atvyko 
dalyvauti Tautinės sąjungos 
seime, kuris vyksta gegužės 
15-17 d. St. Petersburge, Flo
ridoje. Aplankė Chicagą ir 
Clevelandą, kur turi ir artimų 
giminių. Susitikimas su juo 
Chicagoje buvo surengtas 
gegužės 10 d. Tautiniuose 
namuose. Gal dėl to, kad buvo 
karštoka ir Motinos diena, daly
viai neužpildė nė pusės salės. R. 
Smetoną išgirsti vis tik būtų 
buvę ne pro šalį. 

Jis yra prez. A. Smetonos bro
lio vaikaitis. Gimęs 1944 m. (jei
gu neklystu rugpjūčio mėn.). 
Jam esant t ik septynerių 
mėnesių, jo tėvas žuvo kaip par
tizanas. Asmeniškai su juo kal
bant, trumpai prisiminė savo 
vaikystę, motina slapstėsi (su 
juo kartu) po kaimus ir net 
miškus. Jam, kaip vaikui, iš 

dalies buvo net įdomu. Paklau
siau, ar jo pavardė nesudarė 
gyvenime sunkumų? 

Žmogus nuoširdus ir be 
didelių pretenzijų. Rašančiajam 
teko daug deputatų ir ministrų 
matyti ir girdėti. R. Smetona 
galbūt pirmutinis, kuris nei vie
no veikėjo nežemino ir ne
juodino. Žinoma, būdamas deši
niosios srovės žmogus, negali 
nematyti tos žalos, kurią daro iš 
komunistinių eilių atėję. 

Pranešimą ir su juo pasikal
bėjimą pravedė M. Marcin
kienė. Jo žodžiais, dabar Lietu
voje daug kas pas ike i t ę . 
Vyriausybė nesutaria su Aukš
čiausiąja taryba. Dabart inė 
A.T., kuri praeityje daug atliko, 
jau išsisėmusi. Taryboje 
esančiame susigrupavime nėra 
centro, tėra tik dešinė ir kairė. 
Tradiciniai Tautinė sąjunga 
turėtų užimti vidurinę liniją. 
Kova, kuri dabar vyksta, tai 
kova dėl valdžios. Desovieti-

x A. R a g a u s k a s , Los 
Angeles, Cal., „Draugo" ad
ministracijos bendradarbis, 
knygų platintojas, už parduotas 
knygas atsiuntė 171.24 dol. 

x Šv. Ju rg io parapijoje, 
Cleveland, OH, gegužės 21d. šv. 
Mišių auką už a.a. Adelės 
Kazlienės (Kazlas) vėlę užprašė 
Salomėja Knistautienė (Knis-
tautas). 

(sk) 

x Ieškomas universi teto 
studentasrė vasaros darbui 
advokato raštinėje. Kreiptis: 
312-778-0800. 

(sk) 

x KASA, Fed. Kredito Uni
ja , praneša darbo valandų 
pakeitimą: pirmad., antrad., 
ketvirtad. ir penktd. 9 v.r.-5 v. 
p.p.; šeštd. 9 v.r.—12 vai.. Tre
čiadieniais uždaryta. 

(sk) 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5865959 ar 
ba (708)425-7161. 

(sk) 
x B & D Lounge, 6600 S. 

Kedzie, Chicago , tel.312-
925-6264, visus kviečia links
mai praleisti laiką. Groja nau
jas ansamblis iš Lietuvos 
kiekvieną ketvirtadienio, penk 
tadienio, šeštadienio ir sekma
dienio vakarą nuo 9 vai. Lau
kiame! 

(sk) 

x Vytautas Gečas, Sunny 
Hills, Fla., Joseph Petuska, 
Southington, Conn., Ona Pus-
dešris, Detroit, Mich., Donatas 
Kisielis, Upper Derby, Pa., 
Petras Jakutavičius, Vai d'Or, 
P Que, Kanada, Vytau tas 
Linartas, Herbert, Mich., pra
tęsdami prenumeratą, pridėjo 
po 20 dol. aukų. Dėkojame. 

x „SAGIL'S res toranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių l ietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Naujo-
kienė. „Sagil's", 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

x Namas apžiūrėjimui sek
madienį, gegužės 17 d., 7154 
S. Troy; 6 kamb. Vh. vonios, 2 
auto garažas, centr. oro vėsini
mas. Nesenas ir nebrangus. Pa
žiūrėkite, gal patiks! Skambin
kite Frank, TRI-STAR REAL 
ESTATE, 708-430-7200. 

(sk) 
x Didelis namų pas i r in 

kimas prie Pasaulio Lietuvių 
centro Lemonte. Galima namus 
pastatyti pagal užsakymą. 
Skambinkit: Tri-Star-Realty, 
Frank (708) 430-7200, (312) 
7762191. 

(sk) 

x Rytoj, gegžės 17 d. 3 vai . 
p.p. įvyks Chicagos „Vaidilu
tės" premjerinis P. Vaičiūno 
komedijos „Patriotai" spek
taklis. Bilieti gaunami Vaznelių 
krautuvėje, o sekmadieni — nuo 
1 vai. p.p. prie įėjimo. Po spek
taklio bus visiems pabendra
vimas su aktoriais ir atsisveiki
nimas su rež. Povilu Gaidžiu, 
kuris grįžta atgal į Klaipėdos 
teatrą. 

(sk) 

zacijos įstatymas, greičiausiai 
nebus priimtas. 

Bendradarbiautojai su KGB ir 
tautos naikintojai neturėtų būti 
prie tautos vairo. Tik visai 
neseniai buvo panaikintos pri
vilegijos stribams ir kitiems 
tautos nusikaltėliams. Kol ne
bus atskirti „grūdai nuo pelų", 
tol nebus galima vykdyti re
formų. Su šiuo ir pabaigė savo 
pranešimą, kurį sekė visa eilė 
klausimų. Į klausimą dėl nesu
tarimų valdžioje, pasakė tai, kas 
daba r vyks ta , n e r a m i n a 
visuomenę. Vyksta kova dėl lo
vio, dėl būsimųjų pozicijų. 
Kalbėdamas apie Lietuvos par
tinį susiskaldymą, pažymėjo, kad 
stipriausia yra LDDP, kuri pa
veldėjo dalį komunistų partijos 
turto ir jos kadrus. Tačiau 
nemano, kad dabar jie galėtų 
laimėti rinkimuose. Į klausimą, 
kaip yra vertinamas buv. prez. 
A. Smetona — atsakė, kad tai 
pr ik lauso nuo vert intojo. 
Galimuose prezidentiniuose 
rinkimuose, dabar numatomi 
kandidatai yra Vyt. Landsber
gis ir A. Brazauskas. Persvarą 
turi Landsbergis, bet jeigu atsi
rastų trečias, tai padėtų Bra
zauskui. Kol kas Lietuvos 
s tudent i ja nė ra l inkusi į 
politiką, taip pat ji yra libe-
rališkesnių pažiūrų. Maždaug 
tuo ir pasibaigė klausimai ir 
diskusijos. Dar ir prie stalų 
vyko pasikalbėjimai, nuomonių 
pasikeitimai ir pasidalijimas 
bendrais įspūdžiais. 

Chicagoje svečią globojo dr. 
Leonas ir Irena Kriaučeliūnai. 
Kiek laikas ir sąlygos leido, jie 
aprodė lietuviškąją Chicagą ir 
mūsų įstaigas, apsilankė ir 
„Draugo" redakcijoje. 

J . Žygas 

Gerb. Kun. K. Kuzinskui, 

Širdingai dėkoju už „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos" 
10 tomą ir už gražius 
sveikinimus. 

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
K r o n i k a " yra neatimama 
Lietuvos istorijos dalis ir mes, 
kurie toliau tęsiame šią istoriją, 
galime atrasti čia svarbių ir 

naudingų pamokų, o taip pat 
tvirtumo ir pasitikėjimo, kad 
„mylintiems Dievą visa išeina 
i gera". 

Telaimina Dievas Jūsų 
gražius darbus, planus ir 
svajones. 

Audrys Juozas Bačkis 
Vilniaus Arkivyskupas 

Metropolitas 

~-
už lango žydinčių medžių 
šakose. 

Didžiojoje salėje kokteiliai, 
vakar ienė , gausi loterija. 
Šokiams gros Sauliaus Gylio 
orkestras „Žiburys". 

Šis šaunus pavasario renginys 
Lemonte ruošiamas gegužės 23 
dieną, šeštadienį. 

Br. Juodelis 

PAVASARIO ŽIEDAI 

Lora Krumplytė , Silvijos ir 
Valentino Krumplių duktė. Bai
gia Nazareth Academy. Buvo 
mokyklos garbės sąrašuose, Il
linois State Scholar. Priklausė 
mokyklos National Honor Socie-
ty, vokiečių kalbos Honor Socie-

ty , matemat ikos klubui, 
studentų valdžios iždininkė, 
gimnazijos laikraštėlio redak
torė ir taip pat Eucharistic 
minister. Baigė Maironio litu
anistinę mokyklą Lemonte. 
Priklauso Prez. Stulginskio 
moksleivių ateitininkų kuopai 
ir yra Daumanto-Dielininkaičio 
jaunučių kuopos vadovė. Savo 
laisvalaikius Lora praleidžia 
dirbdama su vaikais, klau
sydama muziką ir rašydama 
laiškus draugams. Rudenį Lora 
išvyksta į University of Illinois 
Urbanoje studijuoti biologiją. 

Vida Monika Riškutė, Aldo
nos (Kušlikytės) ir Kęstučio 
Riškų duktė. Baigia Palatine 

PAVASARIO RENGINYS 
LEMONTE 

Pasaulio lietuvių centras 
Lemonte skęsta pavasario žie
duos. Pats laikas visiems su
važiuoti į centrą plačiąja liepų 
alėja į apylinkės lietuvius glo
bojantį, jungiantį, džiuginantį 
didįjį lietuvių centrąJis kas 
sekmadienį visus sutraukia į 
pal . Matula ič io misijos 
bažnyčią, šeštadieniais iki 
popietės centro klasėse trys 
šimtai jaunimo mokosi lietuvių 
kalbos, o jų tėveliai ir sveteliai 
šeštadienio vakarais ruošia 
renginius didžiojoje pokylių 
salėje su meno ansambliais, dai
nininkais ir šokėjais. Visi šie 
renginiai atneša reikalingų lėšų 
šio lietuvybės židinio išlaiky
mui. O tų išlaikymo lėšų cent
ras pareikalauja gana daug. 

Pavasario renginys, vado
vaujant j auna i , energingai 
Vidai Jonuš iene i ir y r a 
ruošiamas ne tik atšvęsti gėlė
tą pavasarį, bet ir sutelkti lėšų. 
Kviečiami visi, kuriems pava
saris širdy, ir kuriems pavasaris 

skaityti, skambinti pianinu, 
bėgti. Taip pat domisi politika. 
Rudenį pradės studijuoti 
cheminę inžineriją University of 
Illinois, Urbanoje, kur ji buvo 
priimta į „honors" programą. 

Algimantas Petras Glevec-
kas, Vidos ir Algimanto Gle-
veckų sūnus. Baigia Brother 
Rice gimnaziją. Buvo gimnazi
jos garbės sąrašuose. Yra gavęs 
įvairius atžymėjimus už „crea-
tive writing" tarp jų Hayes 
creative literature award. 
Pirmavo istorijoj, anglų kalboj 
ir mene, gaudamas Fieldspur 
dolescent surrealist award ir 
park creativity merit. Dalyvavo 
University of Chicago Science 
Aptitude programoj. Lanky
damas Quigley gimnaziją, 
pr ik lausė filosofijos ir 
slidinėjimo klubams. Taip pat 
ten lankydamas buvo vienas iš 
steigėjų lietuvių klubo „Vytis", 
kuriam vėliau vadovavo. Pri
klausė gimnazijos plaukimo 
komandai ir taip pat savo 
apylinkės Ridge Country Club 
plaukimo komandai. Priklauso 
skautams, yra skautas vytis. 
Šoko Grandies šokių grupėje, 
padėjo su lietuvių „hotline". 
Yra baigęs Chicagos aukštes
niąją lituanistinę mokyklą. 
Algimanto mėgstamiausi už
siėmimai yra piešti, skaityti ir 

High School. Buvo mokyklos 
garbės sąrašuose, Illinois State 
scholar, aprašyta Who's Who 
Among American High School 
Students, išrinkta „seniorofthe 
month", gavo National Merit 
letter of Commendation, laimėjo 
rašymo premiją iš National 
Council of teachers of English. 
Priklausė national honor socie-
ty, prancūzų kalbos honor socie-
ty, gimnazijos metraščio redak
torė, Model United Nations 
viceprezidentė, gimnazijos choro 
narė, Scholastic Bowl narė, 
Cultural Avvareness klubo narė, 
Matrigal akompanistė. Baigė 
Maironio lituanistinę mokyklą 
Lemonte, priklauso Prez. Stul
ginskio moksleivių ateitininkų 
kuopai. Buvusi skautė Nerijos 
tunte, šoka Grandies šokių gru
pėje Vida laisvalaikiu mėgsta 

rašyti į angliškus laikraščius 
Lietuvos klausimais. Taip pat 
mėgsta plaukti ir slidinėti. 
Skambina gitara, groja „DP" or
kestre, kuria „cinematic sculp-
ture" filmus. Planuoja daly
vauti „study abroad" progra
moje ir, kai grįš, tęs studijas 
toliau. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: dail. Janina 
Marks, Chicago, 111., Stasė 
Leikus, West Haven, Conn., 
Vytautas Petravičius, Hartford, 
Conn., St. Pautienis Dana 
Point, Cal., O. Kindurienė, 
Gulfport, Fla. Dėkojome. 
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2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
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