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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva ruošiasi 
priimti popiežių 

Vilnius, gegužės 5 d. (Elta) — 
Popiežiaus Jono Pauliaus II vizi
tui Lietuvoje parengti vyriau
sybės komisijoje, kuriai vado
vauja ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, vakar pa
reikštas susirūpinimas, ar Lie
tuva galės priimti maždaug mi
lijoną ta proga atvyksiančių 
maldininkų ir apie 3,000 žurna
listų. 

Komisijos nariai sakė, kad po
piežiaus sutikimui ruošiamasi 
labai rūpestingai. Sprendžiami 
transporto parengimo, kelių sut
varkymo, altorių po atviru dan
gumi statybos, telekomunikaci
jų, elektrifikavimo bei kiti rei
kalai. Jau parengti kai kurių al
torių, pavyzdžiui, Vilniaus Vin
gio parke, projektai. Jis supro
jektuotas taip, kad popiežių 
galės matyti 150,000 žmonių. 

Komisijos posėdyje pažymėta, 
kad Lietuvos susisiekimo minis
terijos pareigūnai susitarė, jog 
popiežiui ir jį lydintiems ofi
cialiems asmenims aptarnauti 
Lenkija nemokamai paskolins 
tris specialios paskirties malūn
sparnius. 

Šventojo Tėvo vizito išlaidų 
dalį padengs Lietuvos visuo
menė. Tam reikalui bankuose 
atidarytos specialios sąskaitos. 
Vyriausybės komisija prašė 
visas įstaigas ir organizacijas 
paremti finansais bei materia
liniais ištekliais šventojo Tėvo 
vizitą į Lietuvą. Be šios pagal
bos, sakoma komisijos doku
mente, bus labai sunku aprū
pinti milijoną svečių, kurie žada 
atvykti į Lietuvą popiežiaus 
vizito metu. 

Nebegaliojantys 
diplomatiniai pasai 

pasienyje bus konfiskuojami 

Vakar Užsienio Reikalų mi
nisterijos pareigūnai perdavė 
Krašto Apsaugos ministerijai 
113 asmenų, praradusių teisę 
naudotis Lietuvos Respublikos 
diplomatiniais pasais, sąrašą. 

Pagal 1991 m. rugsėjo 12 d. 
įstatymą, Lietuvos Respublikos 
diplomatinius pasus išduoda ir 
visus įrašus juose daro užsienio 
reikalų ministerija. Diplomati
niai pasai išduodami parla
mento ir vyriausybės nariams, 
kai kuriems užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnams, diplo
matams ir jų šeimų nariams, re
liginių konfesijų aukščiausiems 
hierarchams, asmenims, siun
čiamiems į užsienį su specialio
mis diplomatinėmis misijomis. 

Užsienio reikalų ministerijos 
duomenimis, išduota apie 600 
Lietuvos Respublikos diplomati
nių pasų. Užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnai nesakė, iš 
ko siūloma atimti diplomatinius 
pasus. Tačiau jie užsiminė apie 
kai kuriuos buvusius Auškčiau-
siosios Tarybos narius bei Užsie
nio Reikalų ministerijos darbuo
tojus. 

Paminklas Lietuvos kančiai 
ir kovai 

Išspausdinta pirmoji Lietuvos 
kančių dokumento knyga — pir
masis leidinio „Lietuvos gy
ventojų genocidas" tomas. Ją 
parengė Filosofijos, Sociologijos 
ir Teisės Instituto represijų 
tyrimo centras. 

Buvusios komisijos stalinizmo 
nusikaltimams tirti pirminin
kas profesorius Julius Juzeliū
nas sako, kad šią medžiagą 
reikėjo sukaupti valstybingumo 
įtvirtinimo labui. Tai bus atspir
tis žmonių sąmoningumui, dva
sinei nuotaikai. 

Pirmajame tome abėcėlės 
tvarka surašyta apie 28,000 
pavardžių. Tai 1939-1941 
metais žuvę, dingę be žinios, 
buvę ištremti, kalinti kon
centracijos stovyklose ir kalė
jimuose žmonės. Buvo remtasi 
emigracijoje sukaupta medžia
ga, KGB ir Vidaus Reikalų mi
nisterijos archyvais, žmonių 
užpildytomis anketomis. 

Represijų tyrimo centras ren
gia antrąjį „Lietuvos gyventojų 
genocido" tomą, kuris apims 
represijas vokiečių ir sugrįžu
sios sovietinės okupacijos metus 
iki 1948-ųjų. 

Sienos su Latvija eis 
prieškarine riba 

Balandžio 30 d. Vilniuje, Už
sienio reikalų ministerijoje, 
susitiko Lietuvos ir Latvijos 
komisijos svarstyti valstybinių 
sienų nustatymo klausimų. 

Lietuvos komisijos pirminin
ko pavaduotojas, valstybinės 
geodezijos tarnybos direktorius 
Zenonas Kumetaitis pasakė, 
kad ketinama atstatyti buvusią 
prieškarinę sieną su Latvija. 
Tai neturėtų būti sunkus dar
bas, nes yra išlikę maždaug 
trečdalio riboženklių liekanos. 

Daugiau teks padirbėti dvie
juose ruožuose, kurie neapi
brėžti tarptautinėse sutartyse: 
tiksliai nenustatyta siena jūroje 
ir maždaug 70 kilometrų rytinės 

sienos atkarpa. Šią Lietuvos dalį 
tuo metu buvo okupavusi 
Lenkija. 

Serbai pradėjo pulti 
paskutinius musulmonų 

miestus 

Grįžę iš Atėnų, kur praėjusį savaitgalį jie paliudijo Bosnijos serbų vado Radovan Karadzič 
pasirašymą taikos sutarties ir apie informavę Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą, buvęs JT atstovas 
derybose Cyrus Vance (kairėje) ir jo įpėdinis šiose pareigose Thorvald Stoltenberg susitiko su 
reporteriais. Tikimasi, kad Saugumo Taryba patvirtins šią sutartį, nors neaišku, ar ją patvirtins 
save tokiu pasivadinęs Bosnijos serbų parlamentas. 

Rytinėje Vokietijoje 
paplito streikai 

Brandenburgas, Vokietija, 
gegužės 4 d. (NYT) — Pirma
dienį prasidėjo pirmas streikas 
Brandenburgo plieno liejykloje 
nuo 1932 metų. Streiko vado 
pavaduotojas Bernd Thiele sa
ko, kad streikas nėra vien tik 
dėl algų. „Žmonėms jau užteko 
sulaužytų pažadų ir melavimo 
po Vokietijos susijungimo". 

Antradienį prie streikuo
jančių plieno liejyklos darbi
ninkų prisidėjo dar 18,000 kitų 
plieno-metalo pramonės darbi
ninkų rytinėje Vokietijoje, tad 
dabar jau 30,000 darbininkų ten 
streikuoja. Streikuotojai uždarė 
visas laivų statybos įmones Bal
tijos pakrantėje ir užblokavo 
įvažiavimą į Neptun Industrie 
laivų statybos įmonę Rostock 
mieste 2 tonas sveriančiu in
karu. 

Rytų algos mažesnės, 
nei Vakarų 

Brazauskas atšaukė 
amb. Lozoraitį 

Chicaga, gegužės 5 d.— 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, kurį Chicagos lie
tuviai girdėjo kalbant šios 
dienos „Rytmečio ekspreso" 
radijo laidoje, pasakė, jog vakar 
pasirašė dekretą, kuriuo atšau
kiamas Lietuvos ambasadorius 
JAV Stasys Lozoraitis ir jam 
siūloma būti Lietuvos pasiunti
niu Italijoje. Prezidentas sakė 
dar neturįs atsakymo iš amb. 
Lozoraičio. Jis taip pat pasakė, 
jog tikisi, kad pareigas jau 
pradėjo eiti laikinasis reikalų 
patikėtinis, dabartinis Lietuvos 
gen. konsulas Los Angelėje Vy
tautas Čekanauskas. 

Lietuvos ambasados pareigū
nas Washingtone Viktoras Na
kas informavo „Draugą", kad 
ambasadorius Lozoraitis šio 
dekreto iš prezidento Brazausko 
dar nėra gavęs, nors visiems 
Lietuvos laikraščiams bei žinių 
agentūroms tekstas buvo iš
siuntinėtas iš anksto. Amba
sada matė šio dekreto tekstą, 
gavusi kopiją iš pažįstamų 
spaudos žmonk Be to, paste
bėjo Nakas, keis< i, kad dekretas 
pasirašytas va*, ~r, nors jo data 
yra gegužės 5 a. Be abejo, am
basadorius savo atsakymo nega
li duoti, kol nėra pats gavęs jam 
pasiųsto dekreto. 

Antradienį jau buvo ženklų, 
kad streiką bus galima pagaliau 
užbaigti, pasiekus kompromisą. 
Derybininkai vėl susitiko tartis 
po to, kai derybos nutrūko prieš 
keturias savaites. 

Oficialiai streiko priežastis 
yra tai, kad darbdaviai atsisakė 
ištesėti pažadą, kurį davė 1991 
metais pasirašytame kontrakte. 
Tuo metu jie žadėjo iki 1994 
metų pakelti rytinės Vokietijos 
elektrikos, plieno ir metalo 
darbuotojų algas iki to paties 
lygio, kaip vakarinės Vokietijos 
tokių darbininkų. Pagal šį 
kontraktą tiems 300,000 dar
bininkams algos būtų pakeltos 
26-iais procentais jau š.m. ba
landžio mėnesį. Tuomet šie dar
bininkai rytinėje Vokietijoje 
būtų apmokami 84% tos algos, 
kokią gauna vakarinės Vokieti
jos darbininkai. 

Bet kanclerio Kohl sudaryto
ji valdžios koalicija nori, kad 
algos rytinėje Vokietijoje kiltų 
palengva, kartu su augančiu 
produktyvumu, kad rytinė Vo
kietija pritrauktų naujų inves
ticijų. Bet darbininkų unijos ir 
jas remianti Socialdemokratų 
partija nori, kad algos būtų pa
keliamos kuo greičiau, kad ry
tinė Vokietija nuolatos netaptų 
„pigių algų" zona, nes tai taip 
pat susilpnintų pagrindinės me
talo išdirbimo darbininkų uni
jos — I.G. Metall galią. 

Tačiau Gesamtmetall — darb

davių sąjunga kovo mėnesį at
šaukė su I. G. Metall pasirašy
tą kontraktą. Darbdaviai sako, 
kad vakarinėje Vokietijoje 
vykstanti recesija, ekonominis 
nuosmukis rytinėje Vokietijoje 
ir rytinės Vokietijos žemas pro
duktyvumas nulėmė, kad dau
gumas firmų nebegalėjo tesėti 
kontrakte padaryk pažadų Ry
tinės Vokietijos firmų produk
tyvumas yra tik 30% vakarinės 
Vokietijos firmų. 

Bet šis streikas išryškina ne 
tik ekonominį skirtumą tarp 
rytų ir vakarų. „Žinoma, kad 
mes norime daugiau pinigų, bet 
tai ne dėlto, kad esame gobšai, 
tinginiai'osis' ", pasakė unijos 
atstovas B. Thiele, panaudoda
mas vakarų vartojamą rytiečių 
pravardę „osi". „Žmonės čia 
dirba velniškai sunkiai, naudo
dami techniką, kuri priklauso 
pramonės muziejuje. Tai paken
kia produktyvumui. Bet rytuo
se mes dirbame ir 40 valandų 
savaitę. Vakariečiai metalo dir
bėjai dirba tik 36 valandas", 
sako Thiele. 

Pragyvenimo kaina pakilo, 
algos ne 

Vidutinė rytinės Vokietijos 
metalo darbuotojo alga yra 822 

dol. per mėnesį, palyginus su 
1,772 vakaruose. Streikuojantys 
iš unijos gauna 167 dol. kas 
savaitę. 

Pragyvenimo kaina rytinėje 
Vokietijoje j au paki lo iki 
vakarinės Vokietijos lygio, po 
to, kai kainų kontrolė buvo 
panaikinta 1990 m. spalio mė
nesį Nors nuomos tebėra piges
nės, negu vakaruose, netrukus 
ir tos kainos nebebus varžomos. 

Toks algų skirtumas nebūtų 
toks skaudus, jei būtų daug 
darbų, bet jų yra labai mažai. 
Kai Rytų Vokietija nebuvo susi
jungusi su Vakarų Vokietija 
10,000 žmonių dirbo Branden
burgo plieno liejykloje šiame 
92,000 gyventojų turinčiame 
mieste. Dabar ten dirba tik 
1,600 darbininkų, 70% priklau
sančių unijai. Oficialiai Bran
denburge bedarbė siekia 20%, 
bet į tą skaičių neįeina visi 55 
metų ar vyresni žmonės, paleisti 
į anksytvą pensiją. Jų mėne
sinės pajamos retai viršija 
500 dol. 

Daugumas streikuojančių 
Brandenburgo plieno liejyklos 
darbininkų žino. kad liejyklos 
dienos suskaičiuotos. Jie sako
si streikuoja tam, kad išreika
lavę didesnių algų, jie gaus 
didesnius išmokėjimus kai bus 

Zagreb, Kroatija, gegužės 4 
d. (NYT) — Atrodo, kad serbų 
daliniai Bosnijoje sustiprino 
puolimus prieš musulmonų ap
gyventus miestus, sprendžiant 
iš pranešimų, kad vėl smarkiai 
apšaudomas Zepa miestas ryti
nėje Bosnijoje ir vėl neleidžiama 
įvežti vandenį į Srebrenicą. 

Nepatikrinti pranešimai apie 
naujus serbų puolimus pasiekė 
Zagreb, Kroatiją, antradienį, 
vieną dieną prieš save pasiva
dinusio tokiu Bosnijos serbų 
parlamentas Pale mieste bal
suos dėl jų vado Radovan Kara
dzič sekmadienį pasirašytos tai
kos sutarties. 

Bosnija prašo JT apsaugos 

Tuo tarpu Bosnijos vyriausybė 
Sarajevo mieste šaukėsi nepap
rastos Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybos sesijos, sakydama, 
kad kalnuotoji Zepa miesto apy
linkė, kurioje dabar jau yra per 
40,000 pabėgėlių, turi būti pa
versta Jungtinių Tautų apsau
gota zona ir kad būtina ten pa
siųsti JT taikos palaikymo dali
nius apsaugoti civilius žmones. 

JT Saugumo Tarybai parašy
tame laiške prez. Alija Izet-
begovič rašė, kad serbai užpuolė 
Zepa anksti antradienio rytą, 
naudodami tankus ir artileriją 
ir kad „po keturių valandų jau 
yra dešimtys užmuštųjų ir su
žeistųjų". 

Jis rašė, kad į Bosnijos gynėjų 
rankas pateko dokumentas, įsa
kantis serbams „sudeginti Zepą j 

paleisti iš darbo arba i pensiją, 
įmonei užsidarius. Jų akyse šis 
streikas yra paskutinis vienin
gas liejyklos veiksmas. Jie pri
mena, kad streikas yra ne tiek 
dėl aukštesnių algų, kiek dėl 
sulaužytų pažadų. 

Kai Vokietija susivienijo 
kanc. Kohl žadėjo, kad niekas 
neatsidurs blogesnėje ekono
minėje būklėje. „Tai kodėl pusė 
visų darbų Brandenburge išny
ko", klausia Thiele. „Paskui jie 
sulaužė algų sutartį. Jei Bona 
būtų bandžiusi taip pasielgti 
Ruhr valstijoje, aš manau, kad 
ten darbininkai būtų savomis 
rankomis sudraskę", pasakė 
vienos įmonės unijos vadas 
Bernd Thiele. 

ir užmušti visus gyvuosius, ne
paisant nuostolių ir užimti Ze-
pą". 

To tarpu JT taikos palaikytojų 
centrinėje Zagrebe dar nebuvo 
patikrintų žinių apie užpuoli
mą. Bosnijos serbų sukilėlių 
vadai pareiškė, kad serbų dali
niai, kvojantys Zepoje ginasi 
nuo musulmonų puolimo. Jung
tinės Tautos trečiadienį iš Sa
rajevo išsiunčia grupę karinių 
stebėtojų, kad jie bandytų pa
siekti Zepą ir praneštų, kas ten 
dedasi. Zepa buvo apsupta ir 
uždaryta jau nuo kovo 4 dienos. 
Tai buvo paskutinė diena, kad 
ten buvo leista įvažiuoti JT 
sunkvežimiams, vežantiems 
maistą bei vaistų ir kitų 
reikmenų. 

Karadzič buvo pažadėjęs 
nepulti 

Zepa miesto užpuolimas yra 
ypatingai reikšmingas todėl, 
kad tik praėjusią savaitę Bos
nijos serbų vadas Radovan Ka
radzič specialiai užtikrino JT 
Saugumo Tarybą, kad tas mies
tas nebus užpultas. Jis tą pa
žadą padarė, Belgrado aerodro
me susitikęs su šešių narių JT 
ST delegacija, kuri buvo atsiųs
ta apžiūrėti padėtį Srebrenicos 
mieste, kuris jau yra padarytas 
saugia zona. Tuo metu Karadzič 
juos užt ikrino, kad serbai 
nepuls nei Srebrenicos, nei 
Zepos, nei Goražde miestų. 

Tuo metu jis taip pat buvo pa
žadėjęs Srebrenicai pilnai ats
tatyti vandens tiekimą, kurį 
buvo sustabdę miestą apsupę 
serbai. Bet iš ten trįžęs JT 
Aukštosios Komisijos Pabėgė
liams atstovas Peter Kessler 
pranešė, kad vandens tiekimas 
Srebrenicai nėra atstatytas, ir 
ten esantiems 60,000 žmonių 
leidžiama išgerti tik po puslitrį 
vandens į dieną. Jis taip prane
šė, kad į Srebrenicą nėra įlei
džiamas JT sunkvežimis su Nor
vegijos paaukotomis palapinė
mis, kuriose galėtų būti apgy
vendinti mieste esantys pabėgė
liai, kadangi tai esą kariniai 
reikmenys. Anot Kessler, tai tos 
pačios palapinės, kurios pernai 
buvo naudojamos duoti pastogę 
nuo musulmonų puolimo bėgan
tiems serbams. 

r > 
Protinm sutrikęs kroatas vaikšto Ahmici miestelio gatvėmis po to, kai ten visi gyvenę musulmonai 
buvo ispauti. Sakoma, kad skerdynes įvykdė kroatai prieš dvi savaites Vyriškis pasiliko miestely
je po to, kai jo šeimos nariai iš ten pabėgo 

— Lietuvos dalyvavimas Eu
ropos Bendrijos veikloje šiais 
metais Lietuvai kainuos apie 
550,000 dolerių 

— Prez idento patarėju 
ekonomikos klausimais paskir
tas ekonomikos daktaras, pro
fesorius Aleksandras Vasiliaus
kas. 

KALENDORIUS 

Gegužės 6 d.: Liucijus, Bene
dikta (Bene), Argą, Rokantas. 

Gegužės 7 d.: Stanislovas 
(Stasys), Danute, Domicėlė. Pa
saulinė maldos diena. Spaudos 
draudimas panaikintas 1904 
metais. 

ORAS CHICAGOJE 

Ketvirtadienį saulė tekėjo 
5:41, leisis 7:54. Temperatūra 
dieną 75 F (24 C), giedra, naktį 
53 F (12 C ). 

Penktadienį saulė teka 5:40. 
dalinai debesuota, šiek tiek Šil
čiau. 

v 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
„ŽIBURIO" MOKYKLOS 
ABITURIENTŲ ŠVENTĖ 

„Žiburio" lituanistinės mo
kyklos abiturientų balius šeš
tadienį, gegužės 22 dieną, 7 vai. 
vak. vyks Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. „Žiburio" mo
kykla kviečia visus dabartinius 
ir buvusius šios mokyklos 
mokytojus, vedėjus, tėvelius, 
mokinius bei svečius pasivai
šinti, sutikti ir pasveikinti „Ži
burio" mokyklos abiturientus ir 
vakarą užbaigti šokia is , 
kuriems gros Rimo Kaspučio va
dovaujamas orkestras. Auka 
šiam vaka ru i t ik 20 dol. 
asmeniui. Bilietai gaunami ir 
stalai užsakomi pas Dalią Nava-
saitienę, tel. 851-0255. Savo 
atsilankymu paremsite „Ži
burio" lituanistinę mokyklą, 
šeštadieniais veikiančią Dievo 
Apvaizdos Kultūros centro 
klasėse. 

„LIETUVIŠKU MELODIJŲ" 
VEIKLOS ŽINIOS 

Balandžio 30 dienos „Lietu
viškų melodijų" radijo valan
dėlės laidoje buvo perduotas 
telefoninis pasikalbėjimas su 
Lietuvos Seimo opozicijos vadu 
Vytautu Landsbergiu, vie
šėjusiu Washingtone. Gegužės 4 
dieną valandėlė buvo pratęsta ir 
perduoda ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio įspūdžiai iš jo 
r ink imų eigos Lietuvoje, 
pateikti Washingtono lietuvių 
visuomenei kovo 21 dieną. 

Vyčių veikla 

LIETUVOS VYČIŲ 
CHORO VEIKLA 

Lietuvos Vyčių choro valdyba 
posėdžiavo balandžio 29 dieną. 
Posėdyje dalyvavo ir choro diri
gentas muz. Faustas Strolia. 

Choras dalyvavo ir atliko 
programą Šv. Pranc iškaus 
seserų vienuolijos rėmėjų vaka
rienėje. Atsiliepimai buvo labai 
geri. Dirigentas dėkojo choris
tams už pareigingą dalyvavimą 
ir pranešė, kad choras kviečia
mas gegužės 23 d. atlikti reli
ginę programą Šv. Danieliaus 
parapijos bažnyčioje, o vėliau 
tos pat parapijos salėje ir dainų 
programą. Choro valdybos 
pirmininkė Sabina Henson 
prašė visus dalyvauti ir padėti 
garsinti Lietuvos Vyčių choro 
vardą. Choras ir šiemet Kapų 
puošimo šventėje, gegužės 31 d., 
giedos Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse vyksiančiose iškilmin
gose šv. Mišiose. 

Buvo svarstyti ir choro iždo 
papildymo reikalai. Gegužinės 
ruošimas sunkiai įvykdomas. 
Muz. F. Strolia siūlė pagamin
ti vaizdajuostę, pagalbon pasi
telkus šios srities specialistą jo 
sūnų Joną Strolia. Reikėtų 
pasikviesti ir Lietuvos Vyčių 
šokėjų grupę ir kartu suvaidinti 
lietuviškas vestuves. Paaiški
nimai galėtų būti ir anglų 
kalba, o dainos — lietuviškos. 
Pagaminus didesnį kiekį, tas 
kasetes platinant ne tik lietu
vių, bet ir amerikiečių tarpe, 
būtų telkiamos lėšos iždui 
papildyti. Valdyba šiam suma
nymui pritarė ir pavedė muz. F. 
Stroliai susitarti su šokėjų 
grupės vadovu Frank Zapoliu. 
Šį projektą būtų galima atlikti 
gamtoje. Tektų tik sutrumpinti 
vasaros a tostogas ir j au 
rugpjūčio mėnesį pradėti repe
tuoti. 

Choras vasaros atostogas pra
deda tuoj po Kapų puošimo 
dienos. 

A P B 

Pranešimą įrašė Romas Kaspa
ras. 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė yra transliuojama 
antradieniais ir penktadieniais 
nuo 4 iki 5 vai. p.p. Algis Lap-
šys praves gegužės 11 dienos 
laidą, o Stasė ir Antanas Zapa-
rackai, sugrįžę iš Floridos, įsi
jungs į valandėlių ruošą gegužės 
14 dienos programoje. Antra
dienio laidose yra duodami adv. 
Povilo Žumbakio komentarai. 
Valandėlės vedėjas yra Algis 
Zaparackas. 

„BOČIŲ" PRIEŠPIEČIAI 

Sekmadienį, gegužės 2 dieną, 
Lietuvių Bendruomenės Detroi
to apylinkės valdyba buvo 
surengusi „Bočių" priešpiečius, 
kurių metu buvo pagerbtos 
mamytės. Meninę programos 
dalį atliko solistas. Prieš
piečiams vadovavo LB Detroito 
apylinkės pirm. Eleonora Gri
gai t ienė . Priešpiečiuose 
dalyvavo ir buvęs detroitietis 
Algis ir Angelė Bliudžiai, dabar 
gyvenantys Los Angeles, Cali-
fornijoje. Priešpiečių pelnas 
paskirtas Lietuvos žmonių ne
galios programą paremti. 

SVEIKINAM 
STASĮ Š I M O L I O N Ą 

Gegužės 1 dieną Lietuvos 
savanoris kūrėjas, teisininkas 
Stasys Šimoliūnas šventė savo 
91-mą gimtadienį. Gimtadienio 
proga sveikiname teisininką 
Stasį Šimoliūną, linkėdami jam 
sveikatos, geros nuotaikos ir 
ilgiausių metų. 

Pirmosios Komunijos šventė Dievo Apvaizdos parapijoje, Detroite. Iš kairės — Gytis Mikulionis, 
Tomas Kužukauskas, Andrius Moss, Rūta Sventickaitė, Lina Bublytė ir Laura Sirgėdaitė. 

Nuotr. J. Urbono 

E. BAUKIENĖS 
MIRTIES METINĖS 

Gegužės 8 d. 10 vai. ryto Šv. 
Antano bažnyčioje bus auko
jamos šv. Mišios už prieš metus 
mirusią a.a. Elzbietą Baukienę. 
Šias liūdnas metines mini vyras 
Matas Baukys, dukros Žilvyra 
ir Vilija, jų šeimos ir sūnus Vy
tautas. 

PALAIDOTA A.A. ANNE 
KRATAGE 

Gegužės 4 d., Holy Sepulchre 
kapinėse buvo palaidota a.a. 
Anne Kratage po gedulingų šv. 
Mišių Our Lady of Refuge 
bažnyčioje, Orchard Lake, 
Michigan. A.a. Anna Kratage ir 
jos vyras a.a. Antanas buvo 
verslininkai, savininkai Ace 
Packing mėsos krautuvės ir 
dosnūs lietuvių veiklos rėmėjai. 
Giliam nuliūdime paliko dukrą 
Virginią, sūnų Robert ir dukrą l Buo gegužės pradžios. 
Marian, šešis vaikaičius, brolį Būdamas religingas ir tra-
Joseph J. Shires bei daug kitų diciniai patriotiškas, savininkas 
giminių. Laidotuves tvarkė pasirūpino, kad jo įmonė būtų 
Charles R. Step Stepanausko pašventinta. Šventinimo apei-
laidotuvių namai. gas atliko kun. Alfonsas Ba-

PIRMOJI KOMUNIJA 

Lina Bublytė, Tomas Kužu
kauskas, Gytis Mikulionis, 
Audrius Moss, Laura Sirgėdaitė 
ir Rūta Sventickaitė balandžio 
25 dieną Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje priėmė 
pirmą komuniją. 

LB DETROITO APYLINKES 
METINIS SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, gegužės 9 dieną, 
12:30 vai. po pietų, Dievo 
Apvaizdos Kultūros centro 
klasėje vyks LB Detroito apy
linkės metinis narių susi
rinkimas, kurio metu bus 
valdybos pranešimai ir ren
kama apylinkės valdyba 
ateinantiems metams. Detroito 
LB apylinkės valdyba kviečia 
visus dalyvauti šiame me
tiniame susirinkime. 

lm 

PAŠVENTINTA 
„LEONAS INDUSTRIES" 
Prieš devynerius metus il

gesniame reportaže apie Petro
nio įmonę jos savininkas Leonas 
Petronis pastebėjo, kad: „yra 
svarbu žinoti, kada įeiti ir kada 
išeiti" („Draugas", 1984.5.23). 
Šių metų balandžio 23 dieną 
gražus būrys Leono ir Danutės 
Petronių draugų ir bendra
darbių įsitikino, kad Leonas 
žino, ne tik kada išeiti, bet ir ka
da grįžti. Prieš porą metų 
parduota „Petronis industries" 
vėl a ts idaro „Leonas In
dustries" pavadinimu, Detroito 
priemiestyje, Melvindale. Pasta
tas lieka tas pats, bet įsigyta 
visai nauja bei kompiuterizuota 
meta lo tekinimo stakl ių 
mašineri ja ir preciziškojo 
metalo dalių gaminimo apara
tūra. Visos mašinos, išdėstytos 
erdviose patalpose, pradės dirbti 

DIDĮJĮ DARBĄ PRADĖJUS 
JURGIS JANUŠAITIS 

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės dabartinė valdyba, 
pradėjusi eiti pareigas, suplana
vo nemažai išeivijai ir Lietuvai 
labai reikšmingų darbų. Tuos 
darbus užsimota atlikti ketve
rių metų laike. 

Kaip PLB valdybos pirmi
ninkas Bronius Nainys pasku
tiniuoju aplinkraščiu informuo
ja LB Kraštų valdybas, kai 
kurie užsimoti darbai jau spar
čiai vykdomi. Jų tarpe vienas iš 
didžiausių, tai paruošimas ir 
išleidimas šešiolikos, o gal ir 
daugiau, tomų Lietuvos Kančių 
istorijos. Gal kai kam kils min
tis — ar tokios istorijos išeivijai 
ir Lietuvai reikia? Jos išlei
dimas pareikalaus net 200.000 
dol., o gal daugiau. Ar pajėg
sime sutelkti tiek lėšų? Kokia 
nauda iš Lietuvos Kančių is
torijos išeivijai ir Lietuvai. 

Neabejodami galim atsakyti, 
kad tokios istorijos būtinai 
reikia. Ją padėti išleisti turi visi 
veikiantys Fondai. Visos LB 
Kraštų valdybos, visos lietuvių 
gyvosios organizacijos, o taip pat 
turėtų stipriai šį darbą parem
ti ir Lietuva, nors ji vis 
verkšlena, kad nėra lėšų, kad 
ekonomija bloga. Tačiau iš kitos 
pusės matome, kaip šauniai 
keliauja didelės delegacjos, 
par lamentara i , minis t ra i , 
atlikdami gal ir nebūtinas 
keliones. 

Lietuvos Kančių istorija 
apims laikotarpį nuo Klaipėdos 
krašto atplėšimo. Lietuvos, 
bolševikų, vokiečių okupacijas, 
partizanų veiklos epochą, bolše
vikų, vokiečių okupacijas, parti
zanų veiklos epochą, bolševikų 
siautėjimus pirmosios ir antro
sios okupacijos metu, suėmi
mus, kalėjimuose kankintus, iš
tremtuosius, Sibiro tremtinių 
gyvenimą. Taigi visą lietuvių 
tautos genocidą, visų okupacijų 
laikais, iki paskutiniųjų įvykių, 
Lietuvai laisvę atgavus ir 
paskutiniąsias kovas ir sudėtas 
aukas Lietuvos nepriklau
somybę ginant. 

Juk tie penki okupacijos de
šimtmečiai tiek daug padarė 
skriaudų Lietuvai, lietuvių tau
tai, kad negalime jų pamiršti. 

tautos dramą turi žinoti atei
nančios lietuvių kartos, tiek 
tėvynėje, tiek išeivijoje. Taigi 
apie tokios Lietuvių Kančių is
torijos reikšmę nereikia ir 
kalbėti, o reikia tuojau suglaus
ti visas gretas, sutelkti išteklius 
ir jėgas, kad PLB valdybos 
užsimotas didysis darbas būtų 
ketverių metų laikotarpyje įgy
vendintas. 

Kaip PLB pirmininko infor
macija sako, darbas jau pra
dėtas ir vyksta sėkmingai. Dar 
šiais metais birželio mėn. numa
toma išleisti Lietuvos Kančių is
torijos „Įžanginis-aiškinamasis 
tomas". 

Ką į šį Aiškinamąjį tomą 
numatoma suglausti, kokia bus 
šio tomo apimtis? 

Šiame tome spausdinama me
džiaga iš tikrųjų tiesiogiai apie 
Lietuvos kančias nekalba. Tai 
bus tarytum įvadas į šią istoriją. 
Čia numatoma aptarti pačias 
priežastis, aplinkybes, iš kurių 
išsivystė Lietuvos didžioji 
drama. Bus aptarta Europos 
politinė padėtis prieš Lietuvos 
okupaciją. Hitlerio užmačios ir 
jų tenkinimas. Pardavimas 
Miunchene. Sudetų, Austrijos 
prijungimas. Klaipėdos krašto 
atplėšimas. Hitlerio-Stalino suo
kalbis. 

Po šio Aiškinamojo bus Įžan
ginis ir dar keturiolika kitų 
tomų. Apie juos ateityje taip pat 
plačiau informuosime. 

Kaip praneša PLB pirmi
ninkas Nainys, šis planas yra 
„pirminis", ir jis, ruošiant is
toriją, gali gerokai keistis. 
Tačiau esą pati istorijos apimtis 
vis tiek nebus mažesnė, negu 16 
tomų. 

Taigi darbas pradėtas. 
Pirmasis-Aiškinamasis tomas 
jau paruoštas Lietuvoje ir ati
duotas spausdinimui. Jame bus 
sudėta Maskvos archyvuose su
rasti dokumentai apie trėmimų 
planavimą, tremiamųjų kate
gorijų nustatymą, vykdymo 
tarybų sudarymą, transporto 
parūpinimą, tremtiniams gy
venviečių parinkimą ir 1.1. 

Kaip minėjome, reikės šiam 
užmojui įgyvendinti ir dviejų 
šimtų tūkstančių dolerių. Lėšų 

Jų surašymas, dokumentuotas sutelkimui vadovauti pakvies-

D a n u t ė i r 
įmonėje. 

Leonas Pe t ron ia i savo naujai a t idary to je precizinių gamin ių 

Nuot r . J . U r b o n o 

Lietuvos Kančių istorijos 
tomuose, yra būtinas, kad ši 
medžiaga liudytų pasauliui, 
kokias kančias ir aukas lietuvių 
tauta sudėjo už laisvę ant 
tėvynės aukuro. Šią didžiąją 

bonas. Sekė užkandžiai, at
gaiva, pasižmonėjimas, patalpų 
bei moderniosios mašinerijos 
apžiūrėjimas. Nebuvo jokių 
prakalbų, nors visi Leonui 
spaudė ranką, linkėdami iš
tvermės ir sėkmės. Pasisekimo 
reikia tikėtis, nes jo įmonė 
žinoma savo kokybe, greitu ir, 
palyginamai, nebrangiu užsaky
mų vykdymu. 

R. Kr. 
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„NAUJOJO MENO" 
PARODA 

Gegužės 4 d. Vilniuje, šiuolai
kinio meno centre,atidaryta is
torinė ekspozicija, skirta lietu
vių ir lenkų „Naujojo meno" pa
rodos 70-osiosioms metinėms. 

Vilniuje gyvenusių lietuvių ir 
lenkų dailininkų iniciatyva 
1923 metais „Corso" kino teatre 
buvo surengta bendra „Naujo
jo meno" (Novvej Sztuki) pa
roda, padariusi labai didelę 
įtaką tolesnei modernizmo 
raidai tiek Lenkijoje, tiek ir 
Lietuvoje. Ši paroda taip pat 
vertinama ir kaip reikšmingas 
lietuvių ir lenkų bendradarbia
vimo faktas. 

Pagal išlikusį katalogą, po 70 
metų buvo stengtasi atkurti pa
rodos ekspoziciją. Gre ta 
originalų pateikiamos ir kai 
kurių, nebeišlikusių paveikslų 
nuotraukos arba kiti to paties 
laikotarpio parodoje dalyvavu
sių autorių darbai. 

„Naujojo meno" paroda Vil
niuje veiks iki gegužės 29 die
nos. Vėliau ji bus perkelta į 
Lodzę. 

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

Priklauso Moty Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai ) 
Pirm., antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Roberto Rd., Palos Hllls, IL 

Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv, penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

Kab. tol . (312) 585-0348: 
Roz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
K A R D I O L O G A S — Š IRDIES L I G O S 

' 7 7 2 2 S . K e d z l o A v o . , 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 ,..., 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)2484067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

• 4 4 9 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Olagnosls, Ltd. 
Marqu*t ts Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadžio 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

tas žymusis visuomenininkas, 
Lietuvių Fondo steigėjas dr. An
tanas Razma. Nelengvas bus 
darbas, tačiau turint mintyje šio 
darbo svarbą, manytina, kad 
lietuvių išeivija pasirinks tvir
tai savo aukomis paremti Lietu
vos Kančių istorijos išleidimą. Į 
šį darbą turėtų labai stipriai 
jungtis visi fondai, nepaisant, 
kuriam tikslui jie buvo sukur
t i , nes Lietuvos kančių 
paminklą turime pastatyti visi, 
dalyvaudami su kad ir mažiau
sia auka. 

Tikime, kad PLB valdyba 
šiame darbe susilauks neabejo
tinai didelės paramos, o istorija 
bus nepaprastai įdomi ir ver
tinga kiekvienam lietuviui. 

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

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

Pirmd. 3 v p.p.-7 v.v. antrd 12:30-3 v p.p. 
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v p.p.. 

penkt ir šeStd 9 v r 12 v p.p 

8132 S. K»dzla Ava., Chicago 
(312) 7784969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzia, Chicago, III. 
Tai . (312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborta Rd. , Hlckory Hllla, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 

Tai. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr, penkt 12-3 v.p.p , ketv 2-7 v.v 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Tai . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai . (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St.. Chicago, IL 
Tai. (312)478-2112 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabinate tol. (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai p.p. 

EDMUNDAS VIZINAS,M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligg gydytojas 

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

Valandos pagal susiianmą 
Tai . (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
S635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais tr savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sutte 310 , 

Naparvllla IL 60563 
Tai . 708-527-D090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago. IL 60638 
Vai pirm. an t r . ketv ir penkt 3-6: 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Kritiškai žiūrint į 

ATEITĮ IR DABARTĮ 
Nuolat girdime ir skaitome 

apie buvusios Jugoslavijos su
griuvimo pasekmes ir įvykusią 
serbų pergalę. Ar mažosios tau
tos pasimokė iš Bosnijos likimo 
ir Vakarų didžiūnų pažiūros į jų 

Dabar gal kiek linksmesne 
tema. „Gimtajame krašte" iš 
Lietuvos buvo perspausdintas 
geras vieno išeivio straipsnis. 
Puiku, ar ne? Tik mane gerokai 
prajuokino redakcijos pastaba 

RUSIJOS PRAMONĘ 
PERORGANIZUOJANT Į 
TAIKOS METO GAMYBĄ 

„DEIMANČIUKAI" 
IŠ LIETUVOS 
EDMUNDAS JAKAITIS 

IGNAS MEDŽIUKAS 

problemas? Atrodo, gal reikėtų i i 0 kraipsnio gale:,'Šio išeivijos 
pradėti daugiau kreipti dėmesį 
j sugyvenimą savo tarpe, negu 
tikėtis draugiško žvilgsnio iš di
džiųjų. Kasdieną rodomi vaizdai 
iš eilinio Bosnijos gyventojo 
likimo, kasdienos bombos ir 
užmuštųjų skaičiai nejaudina 
savo interesais susirūpinusių 
didžiųjų. „Serbai mūsų broliai, 
ir mes turime jiems padėti", — 
atsimenu posakį iš seno rusų 
filmo „Anna Karenina". Taigi 
dabartiniai mažieji turi supras
ti, kad jie, deja, neturi galingų 
brolių, t ik šaltus kaimynus, ar
ba norinčius juos vėl prisijungti 
savo imperijų padidinimui. Ser
bų naujai į viešumą iškeltas 
posakis apie tautinį išvalymą 
savo valstybėje primena 
Hitlerio laikus, kas irgi atvedė 
į pasaulinį karą. Iš tikrųjų, 
peržiūrint dabartines pokarinio 
laikotarpio valstybių sudėtis 
tautybių atžvilgiu, sunkoka 
rasti išeitį, norint savąją tautą 
išlaikyti vienalytę. Pasikeitimai 
pasaulyje daug kartų sumaišė 
valstybių sienas. Tačiau tai dar 
neduoda teisės žudynėms. Deja, 
kai kurie valdovai ir jų paklus
nūs pavaldiniai tebegyvena 
viduramžių laikais ir bombas 
bei badu marinimą laiko gera 
priemone atstatyti savo teri
torijose vienos tautybės ir net 
vieno tikėjimo piliečių persvarą. 

Pasaulis skeptiškai žiūri į šį 
pr ievar tavimą, bet prieš 
Amerikos karinę galybę bijo 
tarti tvirtesnį žodį. Argi tai nėra 
i š rank iav imas , kam verta 
padėt i , o k u r gal geriau 
susi la ikyt i dėl politinių 
išskaičiavimų? Eilinis pilietis, 
matydamas namų netekusius 
Bosnijos žmones, skubiai iš
vežamus perkrautuose sunkve
žimiuose į laikinas stovyklavie
tes, gali tik nusibraukti liūdną 
ašarą, ypač kai pranešama, kad 
dėl perkrovimo tuose sunkveži
miuose jau užtroško daug vaikų 
ir senelių. 

Kai Sovietu Sąjunga nustojo 
egzistuoti, o kainų kontrolė 

* * * 

autoriaus straipsnio kalba 
redakcijos netaisyta". Todėl 
straipsnį perskaičiau antrą 
kartą, bandydama surasti ką 
nors taisytina, bet nieko ne
radau. Tačiau tai ir parodo, kaip 
toli esame nuėję vieni nuo kitų 
ne t ik kalboje, bet ir galvoseno
je. Kaip tyčia, tą patį savaitgalį 
parapijoje buvo išdalinta kopi
ja iš „The Wall Street Journal" 
(April 12), irgi kalbama apie 
mūsų seną kalbą, sakant, kad 
atlaikę Raudonosios armijos 
užgrobimą, esame užpulti jos su-
darkymo dabar net restoranė
liuose, juose pasirenkant savo 
užeigai svetimą vardą. Tačiau 
tame straipsnyje daug kas 
puiku, tai ilgokas mūsų kalbos 
kilmės pristatymas, lyginant 
paskirus žodžius, arba visai 
nesiskiriančius nuo senojo 
sanskrito, arba bent labai 
ryškiai iš jo kilusius. Toliau 
pasakojama, kaip visi bandymai 
Raudonosios armijos laikais, 
lenkų įtaka, vokiečių užkaria
vimai nepalaužė mūsų meilės ir 
užsispyrimo išlaikyti savo 
kalbą... iki dabar, kai po tiek 
metų, atsikratę rusų, lenkų ir 
panašių, mes pradėjome imituo
ti vakariečius, sakydami 
„weekendas", „cisburgeris" ir 
panašiai. 

J au vien tas faktas, kad šis 
kalbos žalojimas patraukė net 
vakarietiško laikraščio dėmesį, 
negal i būti nepastebėtas 
saviškių. O to restoranėlio savi
ninkė pasipiktinusi klausia: 
argi lituanistai neturi svar
besnių uždavinių? Paskaičius 
spaudą iš ten, mes galime su
tikti su „Wall Street Journal" 
reporteriu: lituanistai ten turi 
t ikrai daug darbo ne tik su 
kalbos žalojimu, bet ir su pasi
pr ieš inimu visuose tautos 
sluoksniuose šiai kritikai, at
sakant, kad norime pasirodyti 
esą vakariečiai . Taigi 
grąžinkime savaitgalį vietoj 
„wykendo", ir geradarį vietoj 
„sponsoriaus". 

RKV 

Sovietų Sąjunga, eidama 
Markso ir Lenino nurodytais 
keliais, daug dėmesio kreipė į 
karines jėgas, kurios turėjo ap
ginti komunizmą krašto viduje buvo panaikinta. Rusijoje kilo 
ir plėsti jį užsienyje. Sovietų baisi infliacija, siekianti 25% 
Sąjungoje ekonomija visą laiką per mėnesį. Ginklų užsakymai 
buvo atsilikusi nuo Vakarų fabrikuose sumažėjo 80%. 
Europos valstybių ekonomijos. Daugelis karo pramonės įmonių 
To nepaisant, reikalingomis gė- iš viso neturi užsakymų. B. 
rybėmis pirmiausia stengtasi Jelcino vyriausybė ir karinių 
aprūpinti kariškius ir aukš- įmonių vadovai sutinka, kad 
tesnius partijos pareigūnus, o 
kitiems tekdavo, kas atlikdavo 
nuo jų. 

Sovietų Sąjunga tapo labiau
siai apsiginklavusi valstybė, 
turėjusi 4 milijonus karių, tūks
tančius tankų ir lėktuvų, 
daugybę karo ir povandeninių 
laivų, bet iš visų grėsmingiau
sios buvo 1,400 tolimų distan
cijų raketų su atominėmis 
galvutėmis. Galbūt jie pasaulio 
negalėjo užkariauti, bet galėjo 
tikrai daug žalos padaryti. 
Daugelis sovietų apsiginkla
vimą sekė su baime, nors eili
niam rusui visa tai buvo pasidi
džiavimas. 

Kai Sovietų imperija subyrėjo 
ir jos vietoje kūrės i 
Nepriklausomų valstybių 

naujausios ginklų gamybos 
įmonės turi tęsti savo darbą ir 
dalyvauti save produkcija tarp
tautinėje pasiūlų rinkoje. 

Dabartinės Rusijos valdžia, 
kaip yra pareiškęs B. Jelcino 
vyr. patarėjas Mikhail Malei, 
tu r i savo planą: ginklus 
gaminančių įmonių dalį per 
ateinančius 15 metų pakeisti, 
pereinant iš ginklų gamybos į 
civiliams reikalams skiriamą 
produkciją. Tas projektas 
Maskvai kainuotų 150 bil. dole
rių, bet iš kur gauti tokią sumą 
pinigų? 

Rusijos vadai stengiasi ginklų 
perteklių parduoti užsienyje 
tiems, kurie pajėgia mokėti tvir
ta valiuta. Lėktuvus ir laivus jie 
parduoda Kinijai. Iranui, Indi-

sąjunga, Rusijai teko apie 2,2 jai ir kitiems klientams, kurie 

Kas populiariausias 
Lietuvoje 

Vilnius , balandžio 30 d. 
(RFE/RL) - Lietuvos Radijo ir 
Televizijos Sociologijos skyrius 
pravedė 1,174 Lietuvos gyven
tojų apklausinėjimą, kurio 
duomenys buvo paskelbti balan
džio 29-osios „Lietuvos ryte". 
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas tebėra populiariausia poli
tinė asmenybė, nors nuo sausio 
mėnesio jo populiarumas nukri
to 8.7 taškais, iki dabartinio 

lių paroda „Interauto-93". Joje 
dalyvavo daugiau kaip 40 užsie
nio firmų, kurios demonstravo 
savo naujausius modelius. Tarp 
jų Europos, Amerikos ir Azijos 
firmos — BMW, „Mercedes-
Benz", „Volksvvagen", „Maz
da", „Volvo, „Audi", „General 
motors", „Honda", „Nissan" ir 
kitos. 

Parodoje nupirktas ir vienas 
brangiausių čia eksponuotų 
automobilių - BMW-850 už 130 
tūkstančių Vokietijos markių. 
Tačiau labiausiai lankytojus do-

milijonai sovietų armijos karių. 
Kraštui, išgyvenančiam eko
nominius sunkumus , vien 
tokios didelės kariuomenės 
aprūpinimas yra sunki našta. 
Dabar rusų generolai planuoja 
sumažinti karių skaičių iki 1,5 
milijono. Ši kariuomenė numa
toma apginkluoti pačiais mo
derniausiais ginklais ir padaryti 
ją grėftai judančia, pasiunčiant 
ten, kur bus reikalinga. Taigi 
dalį karininkų reikės demobili
zuoti. 

Kai daugelis kariuomenės 
dalinių grįžo iš Rytų Europos, 
Centralinės Azijos, Mongolijos, 
paaštrėjo aprūpinimo butais 
reikalai. Rusijoje visą laiką 
buvo butų trūkumas, o dabar 
jau yra didelė problema. Vie
tiniai gyventojai į grįžtančius 
kariškius žiūri nepalankiai, nes 
jie t ampa konkuren t a i s , 
apsirūpinant butais. 

Nenormaliai išplėstas karinis 
aparatas buvo davęs darbo 10 
milijonų žmonių. Čia dirbo 
geriausi mokslininkai ir aukš
tų kvalifikacijų darbininkai. 
Karo reikalams buvo skiriama 
25% krašto pajamų. Rusijos 
respublikoje pusė gamybos buvo 
skiriama kariniams reikalams. 

yra pajėgūs sumokėti tuojau 
tvirta valiuta. JAV tuo yra 
nelabai patenkintos, nes ginklai 
gali patekti į rankas tų, kurie 
yra pavojingi pasaulio taikai. 
Rusai aiškinasi, kad toks ginklų 
pardavimas papildo jų iždą 
daugiau, kaip Vakarų teikiama 
pagalba. 

Tačiau reikia pripažinti, kad 
šiuo metu tarptautinė ginklų 
rinka yra perpildyta pasiūlomis, 
todėl pareikalavimas žymiai 

sumažėjęs. Jelcino patarėjas M. 
Malei tikisi, kad Rusija už 
parduodamus ginklus gali 
kasmet gauti 10 bilijonų 
dolerių. Bet praėjusiais metais 
rusai galėjo parduoti ginklų tik 
už 5 bilijonus dolerių. 

Rusai yra įsitikinę, kad atsi
ras vis daugiau užsieniečių, ku
rie investuos savo kapitalą į 
bendras įmones ir tuo pagerins 
esamą ekonominę padėtį. Jau 
yra daug užsienio firmų, inves
tavusių į aviacijos, erdvės, op
tikos ir naftos apdirbimo sritis. 

Tačiau didelė dalis Rusijos 
ginklų fabrikų turės sustoti, ir 
milijonai juose dirbančių neteks 
darbo. JAV ekspertai, apžiūrėję 
tuos fabrikus, rado daugiausia 
pasenusius, pavojingus ir nepro
duktingus. Jų nuomone, užuot 
fabrikus gerinus, geriau viską 
pradėti iš naujo. 

Dabar jau patys rusai supran
ta, kad, pereinant į rinkos eko
nomiją, fabrikai, nepajėgiantieji 
išlaikyti konkurencijos be vals
tybės paramos, turės užsidary
ti. Išliks tik tie, kurių vadovai 
bus pakankamai energingi bei 
apsukrūs ir sugebės gaminti 
reikalingas geresnės kokybės 
prekes. 

Iš centro planuotos eko
nomijos dienos jau praėjo. Tik 
laisvos rinkos ekonomija gali iš
gelbėti Rusiją. Bet pa ts 
perėjimas yra skausmingas. Tai 
tikrai kartus, nors neišvengia
mas receptas. Prityrę inžinieriai 
ir įmonių vadovai, paleisti iš 
karinės tarnybos komplekso, 
turės patys susirasti pagal savo 
specialybę darbus, prisiderinant 
prie taikos meto sąlygų, tenki
nant gyventojų poreikius. 

Lietuvos konsulą Leoną Kučinską, iš New Yorko vasario 15 d. atvykusį 
Venezuelon, aerodrome sutinka Lietuvos ambasadorius Vytautas Dambra-
va, Venezuek a URM protokolo šefo atstovė ir ambasados patarėjas Antanas 
Šulcas. 

Visiems yra žinoma, kad žmo
gui be duonos reikia ir dvasios 
peno. Gražiai išdėstytos mintys 
ir yra dvasios penas. Jis rei
kalingas tautiečiui namie, juo 
labiau išeiviui, toli nuo tėvynės. 

Mintys, išdėstytos gera kalba, 
gražiu stiliumi, sužavės ne 
vieną skaitytoją. Tuo pačiu, 
geros idėjos liks neįvertintos, 
nustelbus jas svetimais žar
gonais ar nevisiškai supran
tamais išsireiškimais. Svetimy
bių naudojimas žaloja kalbą. 
Uždususi nuo teršalų, paliegusi 
nuo svetimybių, viešoji ir bui
tinė kalba virsta, kalbininkų 
vadinama puskalbe. Tik puose
lėjimas iš la ikyt i kalbos 
grynumą užtikrins jos vertę. 
Pr imenant jos seną kilmę, 
iškeliama garbinga jos istorija. 

Jau XVI šimtmetyje tų laikų 
rašytojas Mikalojus Daukša, 
kalbėdamas į tautą, sielojosi 
kitų kalbų poveikiu į garbingą 
lietuvių kalbą, kuri galinti su
nykti. Užbėgti sunykimui už 
akių, savo 1599 m. Postilės 
prakalboje Mikalojus Daukša 
taip rašė: „Nėra tokios menkos 
tautos, nėra tokio niekingo 
žemės užkampio, kur nebūtų 
vartojama sava kalba. Jąja lei
džia savosios ir svetimų tautų 
istorijas, senas ir naujas, jąja ap
taria visus valstybės reikalus, ją 
gražiai ir padoriai vartoja 
visokiais atvejais bažnyčioje, 
tarnyboje, namie. Pati prigimtis 
visus to moko, ir kiekvienas be
veik iš motinos krūtinės įgauna 
polinkį į savąją kalbą — ją var
toti, išlaikyti ir propaguoti"... Ir 
toliau jis tęsė: „Visa tai sakau 
ne tam, kad peikčiau kitų kalbų 
mokėjimą ir vartojimą (tai 
visados visų žmonių buvo ir te
bėra vertinama ir giriama)... Aš 
tik smerkiu mūsų gimtosios 
lietuvių kalbos apleidimą, kone 
išsižadėjimą ir bodėjimąsi ja"... 

Kokia padėtis yra šiandien? 
Atsakymas: „Apverkt ina" . 
Svetimybėmis užteršta kalba 
nustojo savo grožio. Pavartę, 
spaudos lapus, užtinkame be
gales barbarizmų, nevykusiai 
išverstų žodžių ar nelietuviškai 
skambančių išsireiškimų. 
Kalba yra darkoma, teršiama, 
naikinama. Ne tik išeivijoj, bet 
ir tėvynėje. Galima būtų 
pateisinti išeivius. Atskirti nuo 
tėvynės, dirbant ir gyvenant 
tarp svetimų, nejučiom kalboj 
įsigyvena svetimybės. Įsibrovę 
anglicizmai išeiviui yra kas

dieninis reiškinys. Vieni juos 
vartoja, norėdami pasirodyti, 
kad jiems anglų kalba nėra 
svetima, kitiems netyčia 
išsprūsta svetimžodis. Dar kiti 
su gailesčiu panaudoja posakį, 
nerasdami tinkamo lietuviško 
išsireiškimo. 

Kitas įspūdis susidaro, bevar
t an t spaudą iš Lietuvos. 
Tėvynės rašytojai, žurnalistai 
tiesiog rungtyniauja vertinių 
vartojime. Žerdami skaityto
jams „deimančiukus", atrodo, 
nori užimponuoti skaitytoją. (O 
gal yra ir kitas tikslas?) 
Pasižymėjęs žurnalistas ir 
buvęs redaktorius, kalba apie 
save: „Nuo Sąjūdžio laikų 
rūpinaus Lietuvos imidžu". 
Kitoj vietoj, kitas autorius 
kalba apie lietuvišką 
klondaiką. Kas yra fideistinis 
įsitikinmas, žinomas tik rašy
tojui. Kitur dūsaujama, kad 
nėra to vakarietiškų fursetų 
lengvumo. Neaišku, nei kas tie 
debilūs vaikai. Blogai, jei stan
dartas nėra adekvatus... Toliau 
skaitant, atrodo, kas dirba 
nestabiliai, pasirašo kripto-
nimu. Jei nebus užfiksuotas 
policijos reidas, neišnyks psi
chologinis kazusas. Surinkus 
visokius katalizatorius, identi-
tetus, istorinius reliktus, inte
gracija, parafuojant sutartis, 
trascendentaliai, dotuojant, 
suvertus į lovį, gausis tikras jo
valas, kuriuo skaitytojas ir yra 
penimas. 

„Ne žemės derlingumu, ne 
drabužių įvairumu, ne šalies 
malonumu, ne miestų bei pilių 
stiprumu gyvuoja tauta, bet la
biausiai išlaikymu ir vartojmu 
savo kalbos, kuri didina ir laiko 
visuomenę, jos santaiką ir 
brolišką meilę" — prasmingai, 
jau prieš 400 metų, rasė M. 
Daukša. 

ŠUNŲ VIEŠBUTIS 

New Yorko Manhattan saloje 
atidarytas ištaigingas viešbu
tis... šunims. Naktis šiame vieš
butyje šuns savininkui kainuo
ja 30 dol., o už 20 dol. šuo 
prižiūrimas visą dieną. Suneš 
gali žiūrėti pritaikytus filmus, 
„pasportuoti", jiems patar
nautojai skaito „šuniškas pa
sakas", maitina puikiausiu 
maistu. Viešbutis gali patal
pinti iki 14 keturkojų svečių ir 
visuomet yra pilnas. 

37.7 procentų apklaustųjų, ku- mino palyginti nebrangūs — iki 
12-15 tūkstančių dolerių kai
nuojantys automobiliai. 

Lietuvos kelių policijos 
valdybos duomenimis, dabar 
Respublikos keliais rieda 
daugiau kaip 20 tūkstančių 
užsienio šalių gamybos auto
mobilių. Manoma, kad po šios 

rie juo patenkinti. 
Antras populiariausias politi

nis asmuo — Seimo pirmininko 
pavaduotojas Egidijus Bičkaus
kas, o trečias — buvęs ministras 
pirmininkas Bronislovas Lubys. 
Dabartinis ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius yra 
11-oje vietoje, o opozicijos vadas parodos jų padaugės 
Vytautas Landsbergis — 18-oje. 

Iš politinių partijų — LDDP 
stovi penktoje vietoje, o už ją 
populiaresnės yra Centro Sąjū
dis, Socialdemokratų partija, ir 
Vyskupo Valančiaus Blaivybės 
Sąjūdis. 

LIETUVOJE PERKAMI IR 
BRANGŪS AUTOMOBILIAI 

Balandžio 6 d. Lietuvos 
parodų centre „Litekspo" už
daryta didžiausia Baltijos šalyse 
surengta tarptautinė automobi-

• Kauno žemaičių bendrijos 
kul tūros namuose įvyko 
Žemaičių Kalvarijos įkūrimo 
740-ųjų metinių minėjimas. Pri
siminta dideliais atlaidais gar
saus miestelio istorija, skambėjo 
žemaitiškos dainos, Maironio, 
Vytauto Mačernio, Karolinos 
Praniauskaitės, kitų poetų eilė
raščiai. 

• Pagal senąją legendą, 
Romulus ir Rėmus įkūrė Romos 
miestą 753 m. balandžio 21 d. 
prieš Kristų. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S JANKUS 
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„Pasisveikinti reikia", sakydavo. „Nuo r.vto juk 
nemačiau". Gal todėl ir nepykdavau, kad niekada 
parėjęs neatsiguldavo vienas. Kartais snausdavau, kar
tais jau ir miegodavau, bet jis ateidavo ir aš 
pabusdavau. 

„Ar nepyksti, kad pažadinau", — sakydavo. 
„Žadink visada", atsakydavau. 
— Tu vis tiek nesuprasi tų daugybės srrv:ikmenų 

malonumo, kurios padaro laimingą dviejų žmonių 
gyvenimą. Bet tą sykį jis neatėjo. Pasivaro au, kad 
suprastų mane nemiegant, bet nė žodžio nepratarė. 

„Gal valgyti nori?" paklausiau. 
„Ne, sotus. Miegok. Aš irgi noriu miego". 
Jis tikrai juto, kad gali būti negerai. Paskui jis man 

pasakė. Grįžtant namo, vienas pasakęs, kad tos gel 
tonplaukės esą reikia saugotis, nes prieš dvi savaites 
vienas jau gavęs. „Manė rasti dangų, o rado tik triperį", 
juokėsi vyrai, o jam tas kaip kuoku per galvą. Ypač 
samagonojis gerti negali ir seniai vadino kitus namo, 
bet jie vis dar nesikėlė. Tada jis. pakilęs nuo stalo, 
nuėjęs į kambarį ir atsigulęs ant sofos. Ir toji gelton
plaukė ten atsiradusi. Iš pradžių tik šnekėję-i ir rūkę, 
bet paskui ir atsitikę. Aš žinau, kad jis Dėme avo. Ką 
vyras darys, jeigu moteris ateina, atsigula šalia ir kartu 
rūko ir kalba apie visokius dalykus, ir jeigu dar vyras 
truputį išgėręs. Bet ji, gyvatė, juk žino, ka turi, ir len
da. Auslenderius reikia suėsti, ar ne? Ir jeigv jis ne
būtų gėręs, žinau, kad to nebūtų atsitikę. l,,-t dabar 
atsitiko, ir kuris laikas guli ir gydosi. Man dabar ir 
juokas, ir graudu, ir gaila Kitą vakarą sakau: 

„Ar pasisveikinti neateisi?" 
„Ne". 
— Aš tikrai nustembu. 
„Kodėl?" sakau. 
„Baisiai negerai jaučiuosi. Vakar išgėriau kelias 

taureles samagono, tai visą į krūvą traukia. Taip 
silpna. Va tik prakaitas muša". 

„Gal buvo užnuodytas, ar koks metilinis?" 
,,0 velnias jį žino". 
„Gal gydytoją pašaukti?" 
„Ne, dar palaukim. Čia tik bjaurios pagirios". 
— Atsikeliu, atsisėdu ant lovos krašto ir sėdžiu. O 

taip norisi palįsti po apklotu, apkabinti, suspausti ir, 
rodos, nuo to jam visas sunkumas praeitų. 

„Uždėk šalto vandens ant galvos, ir bus geriau", 
paprašo. 

— Ar ne juokinga ir kartu ar ne graudu. Matai, 
aš kartu ir juokiuos, kartu ir verkiu. 

Tikrai, ji juokėsi, ir per veidus ritosi ašaros. 
— Bet jeigu šiandien sugrįžtų ir norėtų atsigulti 

šalia, aš bijočiau. Aš dabar bijau ir nežinau ką darysiu. 
Gal pakilsiu ir išbėgsiu į kitą lovą, o gal dejuosiu ir 
sakysiu, kad sergu. Ar ne pašėlęs dviejų žmonių 
gyvenimas? 

Ji vėl pila ir kavos, ir likerio. Butelis beveik tuš
čias. 

— Žinai, kitą kartą noriu pakilti ir išeiti kitur. Iš
važiuoti į kitą stovyklą, kad parvažiavęs rastų ir mano 
kvapą išgaravusį, bet vėl negaliu. Jeigu kas vestų, gal 
ir išeičiau, bet viena negaliu. Mūsų niekas neriša. 
Vaikų neturime, ir dėl to galėčiau būti visiškai laisva, 
bet vėl kažin kas riša. Kai tik nori pasijudinti. Tu 
nežinai, kaip liūdna. Būni per dieną ir neturi ko laukti, 
būni per naktį ir neturi ko išleisti. Kas kad yra žmonių 
aplinkui, bet tu viena kaip kape. Prieš porą dienų visą 
naktj raičiausi lovoje, rėkiau kaip nuplakta ir sakiau, 

atsikeliu rytą ir išvažiuoju, bet kai pradėjau dėliotis, 
kai reikėjo savo skarmalus, drabužių nebeturime, tik 
skarmalus, bet kai reikėjo skirti vienus nuo kitų, širdy 
kažin kas nutrūko. Pamačiau, kad negaliu. Mus riša. 
Nežinau kas, bet riša ir taip tvirtai, kaip tvinksinčio 
kraujo pilnas ryšys. Rodos, nutrauksi, kraujas pasileis, 
ir širdis pasiliks tuščia. Ir dėl kažin kokios ištvirku
sios geltonplaukės mergos. Na, pagalvojau, mano 
gyvenimo tu nesugriausi. Bet aš šneku, šneku, o tau 
tas visiškai neįdomu. Gerkim. Aš nenoriu išsipagirioti. 

— Man labai jdomu. Ir žodžius pasakai, lyg būtų 
tiesiai iš širdies. Kai ryšys nutrūksta, kraujas nuteka, 
ir širdy pasidaro nežmoniškai tuščia. Aš pirma ne
galėjau suprasti, o dabar taip aišku pasidaro, lyg į 
Viešpaties žaizdas būčiau pirštus įdėjęs. Taip aišku, 
kad net girtums praeina. 

Ji staiga susijuokė ir išpylė paskutinį likerį. 
— Matai, kokie mes rimti. Ligi išnaktų gėrėm ir 

rimtas problemas sprendėm, ir gale staiga girtumas 
praeina. Bet daugiau nebeturiu. Nė lašo. Ir girtumas 
man nepraėjo. Ne. ne. Aš nedrįstu atsikelti ir krosnį 
pakurti. Būk geras, pakurk. Ir gerai pridėk, kad būtų 
šilta. Aš galiu rankas nusideginti, o kas man tada jas 
išgydys, kas perriš. O paskui ir lovą pats pasiklok. Vis 
tiek kurią. Ta mano, ta jo. Nebijok, jo apklotus iš
skalbiau ir išvirinau. Triperis, jei ir buvo, išvirė. Ir 
nepyk, kad neturiu kuo užtiesti. Geda prisipažinti, bet 
paklodžių neturiu. 

— Neturiu ir aš. O kas čia jas turi? 
— Kai kas turi, bet man į kuprinę netilpo. 

Pasiklosi? 
— Su džiaugsmu Ir jums galiu pakloti. 
— Ne, man neklok. Aš pasiklosiu pati. Bet tu 

teisybę pasakyk, ar tu tikrai moters neturėjai? 
i Bus daugiau) 

t > 
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Paulius Mickus ir Ada Vodopalaitė dalyvavo Baltųjų Rūmų margučių 
ridinėjimo šventėje, parodydami lietuviškų margučių marginimo technika 
ir aiškindami lietuvių Velykų papročius. 

LIETUVIŠKI MARGUČIAI 
BALTŲJŲ RŪMU 

ŠVENTĖJE 
Diena po Velykų — ta i tra

dicinis margučių ridinėjmas ir 
jų ieškojmas Baltųjų Rūmų pie
tinio sodo dalyje. Taip ir šiais 
metais: šventė įvyko pirma
dienį, balandžio 12 d. J a u nuo 
7 vai. ryto formavosi eilės prie 
Baltųjų Rūmų, o pagal Joel 
Achenbach, „Washington Post" 
korespondentą, rimti Baltieji 
Rūmai tampa chaotiški, bet kar
tu ir labai nekalti, nes šią dieną 
sueina tūks tanč ia i va ikų , 
linksmų vaikų, rėkiančių vaikų, 
miegančių vaikų, išsigandusių 
vaikų, pasimetusių bei pasi
puošusių vaikų, ir beveik nė 
vienas jų neturi net mažiausio 
supratimo, kas tas prezidentas 
bei Baltieji Rūmai... ir šie rūmai 
tampa užimti mažų asmenybių. 

Ši tradicija prasidėjo 1809 
metais, kai prezidento James 
Madison žmona Dollcy Madison 
pasiūlė prezidentui turėti mar
gučių ridinėjimo šven tę 
Amerikos Kapitoliaus pievelėje. 
J a u 1878 m. p r ez iden t a s 
Rutherford Hayes su žmona 
Lucy šią šventę oficialiai įvedė 
į Baltųjų Rūmų kiemą. Pirmo
jo ir antrojo karo metu dėl sau
gumo Baltųjų Rūmų kiemas 
buvo uždarytas šiai šventei, 
tačiau tradicija tęsėsi ir toliau, 
tik kitose vietose. Kiekvienais 
metais kas nors nauja buvo 
įvedama į šią šventę ta ip, kad 
1981 metais prezidento Rea-
gano žmona Nancy paprašė 
žymių žmonių, kongreso net ir 
paties prezidento pasirašyti 
medinius kiaušinius, kurie buvo 
įteikiami vaikučiams, daly
vavusiems margučių ridinėjimo 
šventėje. O šiais metais pre
zidento Clinton žmona Hillary 
Rodham Clinton p r a p l ė t ė 
šventę, įtraukdama ir 52 akrų 
parką, vadinamą „ellipse", prie 
Baltųjų Rūmų. Tad šia proga, 
šalia įvairių žaidimų ir pramo
gų, buvo pastatyta vadinama 
„kultūrinė palapinė". Virginijos 
valstijos Kiaušinių konsuliarinė 
organizacija su p i rmin inke 
Cecilia Glembocki buvo papra
šyta suorganizuoti šią kultūrinę 
dalį. Ponia Glembocki pakvietė 
švedus, graikus, žydus, lenkus, 
ukrainiečius ir lietuvius daly
vauti šioje šventėje, rodant 
margučių marg in imą bei 

aiškinti velykinius papročius. 
Lietuvių stalą reprezentavo Ada 
Vodopalaitė ir Paulius Mickus. 
Stalas buvo išpuoštas velyki
niais margučiais, verbomis ir 
lietuviškomis vaikų knygu
tėmis . Ada Vodopalaitė 
demonstravo margučių margi
nimo techniką , o Paul ius 
Mickus įspūdingai pasakojo 
Velykų papročius bei atsakė į 
klausimus. 

Lietuvių stalas tikrai buvo 
įspūdingas ir turtingas savo 
eksponatais. Nuolatos buvo ap
suptas vaikų ir tėvų su nesibai
giančiais klausimais. Buvo 
malonu girdėti pagyrimo žo
džius apie lietuviškų margučių 
grožį, bet dar maloniau, kad 
visa t a i a t l iko j aun imas , 
pasipuošęs tautiniais drabu
žiais, kuriuos nuolat fotografavo 
tėvai su savo vaikais. 

Šios šventės dalyviai turėjo 
progos nueiti ir į Baltųjų Rūmų 
kiemą. Praėjus pro saugumo 
vartus, Baltuose Rūmuose visus 
pasitinka jaunos savanorės, 
kurios da l ina šventei pri
taikytas sagutes ir gražiai 
papuoštą lankstinuką. Lanks
tinuko viršelyje — pavasario 
gėlių ir kaspinų pynė, viduryje 
k iauš in i s , apsuptas vaikų 
ratelio, o pats kiaušinis išdeko-
ruotas Baltųjų Rūmų pietiniu 
fasadu. Viršelio šone matyti ir 
Baltųjų Rūmų katinas Socks, 
kuriam tame pačiame lanks
tinuke yra parašyta poetės Eve 
Carr ei lėrašt is , pavadintas 
„Sock's Auksinės Velykos". 
Lankst inuke įdėtas ir pre
zidento žmonos Hillary Rodham 
Clinton, šios šventės pirmi
ninkės, sveikinimas, kuriame ji, 
kartu su prezidentu, džiaugiasi, 
kad visi atvykusieji kartu su 
jais gali dalyvauti prezidento ir 
jos pirmoje Baltųjų Rūmų 
margučių ridinėjimo šventėje. 
Sveikinime ji taip pat paaiškina 
vaikučiams, kad Baltųjų Rūmų 
virėjų buvo išvirta ir nudažyta 
daugiau kaip 5,000 kiaušinių, 
su prezidento ir jos parašais 
buvo paruošta šios šventes daly
viams. Ponia Clinton skatino 
visus džiaugtis švente ir nepa
miršti, kad jie buvo dalyviais is
torinio įvykio, kuris liks visam 
ju gyvenimui. 

įėjus \ vidų, Baltųjų Rūmų 
sodas lyg skruzdėlynas — 
nenuilstamas judėjimas, įvai
riose vietovėse matyti margučių 
ridinėjimas, kitur gyvuliukų 
glostymas, o dar kitur, kaip už 
hipnotizuoti, vaikučiai stebi 
burtininko judesius, kiti ieško 
paslėptų margučių, kurie turi 
net ir katino Sock's pėdos an-
spaudą. Viduryje sodo ilga eilė 
laukia pasisveikint su didžiuliu 
kiškiu, vardu Peter Rabbit, 
kuris i šgars intas anglų 
rašytojos Beatrix Potter, šiais 
metais švenčia 100 metų 
sukaktį. Tai tikrai įspūdingas 
kiškis, su kuriuo kiekvienas 
vaikas norėjo nusifotografuoti ir 
gauti mažą dovanėlę. Šalia sto
vinti jauna moteris man įteikė 
puikiai paruoštą reklaminę 
brošiūrą, iš kurios sužinojau šio 
kiško istorinę pradžią. 

Garsioji i l iustratorė ir 
rašytoja Beatrix Potter gimė 
1866 m. Londone. Būdama 
šešerių metų, mėgo piešti ir 
aprašyti savo mėgstamą kiškį 
Peter Piper, o 1893 metais ji pa
siuntė laišką savo draugės ser
gančiam sūneliui. Tame laiške 
buvo pasaka apie 4 kiškučius, 
įskaitant ir Peter. Vėliau ji šį 
laišką pavertė į knygą, vardu 
„Pasakos apie Peter Rabbit". Ši 
knyga buvo išleista 1902 m., ir 
dabar jos laida pakartota 
daugiau negu 250 kartų 20 skir
tingom kalbom. Ne veltui vaikų 
ir tėvų dėmesys buvo nukreip
tas į šį Baltųjų Rūmų kieme iš
didžiai vaikštantį poną Petrą 
Kiškį. 

Nors diena buvo ir šaltoka, 
nors ir eilės buvo begalinės, 
tėvų ir vaikų kantrybė bei iš
tvermė buvo pasigėrėtina, ir 
visi su entuziazmu prisidėjo prie 
šios šventės pasisekimo. Šioje 
spalvingoje ir triukšmingoje 
atmosferoje vis tiek galėjai 
ramiai pavaikščioti po gražųjį 
Baltų Rūmų sodą, pasiklausyti 
marinų orkestro muzikos, pasi
sveikinti su „iškimštais", vaikš-

ŽINOTINA SAVAITGALIO 
MECHANIKAMS CLASSIFIED GUIDE 

Yra savaitgalio kariai ir yra 
savaitgalio mechanikai. Esu 
tikras, kad pirmieji „Draugo" 
neskaito, o tie, kurie patys kei
čia motoro alyvą, nemokėdami 
tai gerai atlikti, turėtų ir 
daugiau žinoti. 

Alyva yra motoro kraujas. 
Yra motoro dalys, kurios nuolat 
juda. Dalims judant, trintis 
neišvengiama. Alyva paleng
vina trynimąsi. Ne veltui sako
ma: „Netepęs, nevažiuosi". Be 
alyvos ir geriausias benzinas 
motoro neužves. Geram motoro 
veikimi neužtenka papildyti 
šviežia alyva. Dažnas alyvos 
keitimas prailgina motoro 
amžių. Mechanikų teigimu, 
alyva turėtų būti keičiama kas 
3,000 mylių. 

Keičiant alyvą, keičiamas ir 
filtras. Tokio patarnavimo 
kaina yra apie 25 doleriai. Tuo 
tarpu, neskaitant savo laiko, 
galima tai pačiam atlikti už 
maždaug 10 dol. Todėl Mobil Oil 
Corp. žiniomis, 60% visų 
automobilių savininkų patys tai 
atlieka. 

Bet kiti šaltiniai, greito alyvos 
keitimo centrai, neigiamai at
siliepia apie tokius taupytojus. 
Atsimenant alyvos išsipylimą 
prie Shetland salų, kur Siaurės 
jūra buvo užteršta beveik 25 
milijonais galionų, savaitgalio 
mechanikai, išpildami per 
metus 120 milijonus galionų 
naudotos alyvos į kanalizacijos 

čiojančiais žaislais, gal ir slap
tąja policija, net ir pabėgioti ant 
garsaus prezidento Clintono 
bėgimo tako ir pasidžiaugti ta 
mintim, kad ir dalis mūsų tau-
totailės — lietuviškas margutis 
— buvo įtrauktas į pasaulyje 
garsiausią Baltųjų Rūmų mar
gučių ridinėjimo velykinę 
šventę. 

Elvyra Vodopalienė 

vamzdžius, užteršia ne tik upes, 
bet ir vandens šaltinius žemėje. 

Metalams besitrinant, alyva 
pritraukia arseniko ir cinko. 
Tokiu būdu viena kvorta naudo
tos alyvos gali užteršti 250,000 
galionų gėlaus vandens. Vienas 
alyvos keitimas (5 kvortos) gali 
sugadinti daugiau kaip vieną 
milijoną galionų geriamo van
dens. Tai būtų 50 žmonių meti
nis vandens sunaudojimas. 

40% šio krašto uostai bei van
dens keliai yra užteršti nepatei
sinamu naudotos alyvos atsi
kratymu. Be to, tai yra berei
kalingas žemės turtų švaisty
mas. Kad gautų 2,5 galiono 
aukštos kokybės motorų alyvos, 
reikia apdirbti 42 galionus 
alyvos žaliavos. Perdirbant 
vieną galioną naudotos alyvos, 
gaunamos 2,5 kvortos naudoti
nos alyvos. Taip pat naudota 
alyva yra perdirbama į namų 
šildymo kurą ar kitus degalus. 

Nenuostabu, kad vyriausybė 
griežtai kontroliuoja au to 
remontų dirbtuves. Iš jų reika
laujant palaikyti apl inkos 
švarą, nebus bereikalingai 
eikvojami žemės turtai. 

Ką daryti tam, kuriam rūpi ir 
automobilis, ir aplinkos švara? 
Daugelis vietovių turi naudotos 
alyvos surinkimo punktus. Kai 
kurios benzino stotys priima 
naudotą alyvą perdirbimui. 
Nežinant, ką daryti su naudota 
alyva, pasiteirauti artimiausioj 
gaisrinėj arba sveikatos depar
tamento įstaigoje. 

Edmundas J a k a i t i s 

• 1961 m. kovo 29 d. patvir
tintas Amerikos konstitucijos 
23-čiasis priedas, pagal kurį 
Kolumbijos distrikto (District of 
Columbia) gyventojams leidžia
ma balsuoti prezidento rinki
muose. 

„AI!" 

DAŽNAI PIRKĖJAS, 
PIRKDAMAS AUTOMOBILĮ, 

IŠLEIDŽIA NUO $500 IKI 
$3,000 PER DAUG! 

Tokias išlaidas galima sumažinti gavus paskolą žemu nuo
šimčiu. Tokią paskolą gausite Standard Federal banke. Prie
do gausite veltui mūsų ,,Smart Car Buyer's Kit" su audio 
įrašu „Kaip nusipirkti automobilį, kad neapstatytų". Tad 
atvykite į Standard Federal banką šiandien. Arba, prieš 
pirkdami mašiną, paskambinkite 312-847-1140. Su mūsų 
pagalba automobilio pirkimas jums tikrai nebus „skausmin
gas". 

Standard Federal Bank 
f& sovings 

®m 

HELP WANTED REAL E3TATE 

Ieškoma moteris turinti paty
rimo siuvime. Įvairus ir įdomus 
darbas. Skambinti Anelei: 
312-829-4740. 

FOR SALE 

Parduodami lininiai stilizuoti rubal, 
turėję didelį pasisekimą parodose. Taip pat 
ir lietuvių liaudies taut. drabužiai: dzūkiški. 
aukštaitiški, žemaitiški, suvalkietiški, 
moteriški, vyriški ir vaikiški. Ir (vairūs suve
nyrai. Kreiptis tei. 70S-422-S37S. 

MlSCEUANiOU* 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ^ 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We»t 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

' • Pensininkams Nuolaida." . _ 

Sporto A travel buslnoasman 
lives in California. Age 36. Seeking 
young, artractive outgoing woman 
with positive outlook on life. 20-27 
years old. Please send photo and 
a short letter to: Kęstutis Bun-
garda, 999 Ranchoroa Dr. Ste. 
B, San Marcos, CA 92069. 

Ontuifc r KMIECIK REALTORS 
O I 7922 S. Pulaski Rd. 
" • ' 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
«8T" .̂ 

M'H«Himfiaav 

L A public service of this nevvspaper 
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DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

AMERIKOS LIETUVIAI GYDYTOJAI 1884-1984. 
Milda Budrys, M.D. 194 psl $20.00 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ VARDYNAS 
1884-1984. Milda Budrys, M.D. 139 psl. . $15.00 

ŠALIS TA LIETUVA VADINAS, eilėraščiai. 
Viktoras Šimaitis. 24 psl $5.00 

TAI JUMS KALBĖJAU, Evangelijos mintys metų 
sekmadieniams. 11. L. Tulaba. 399 psl. . . $10.00 

TAI JUMS KALBĖJAU. Evangelijos mintys metų 
sekmadieniams. II t. L. Tulaba. 407 psl. . $10.00 

TAI JUMS KALBĖJAU. Evangelijos mintys metų 
sekmadieniams. III t. L. Tulaba. 400 psl. $10.00 

TAI JUMS KALBĖJAU, mintys dvasiniams pamo
kymams įvairiomis progomis. IV t. L. Tula
ba. 406 psl $10.00 

TAI JUMS KALBĖJAU, šventės ir šventieji. V t. 
L. Tulaba. 449 psl $10.00 

ĄŽUOLŲ RANDAI, tremtinės atsiminimai. Anta
nina Garmutė. 127 psl $6.00 

LAISVĖS BYLA 1990-1991. Vytautas Lands
bergis. 349 psl $15.00 

ATGAVĘ VILTĮ. Vytautas Landsbergis. 227 psl. $10.00 
KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių įspūdžiai. Sta

sys Dalius. 383 psl $9.00 
LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. 

Dr. Petras Jonikas. 454 psl $20.00 
GYVENIMO DULKĖS, novelės. Andrius Norimas. 

199 psl $8.00 
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis. 

330 psl $7.00 
MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas. 

Kazimieras Barėnas. 444 psl $15.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

KAD LIKTUM TU GYVA 
Lietuvių Operos choro plokštelė su simfoniniu orkestru. 
Diriguoja Arvydas Vasaitis Įdainuota: Lietuvos himnas, Lietu
viais esame gimę, Jakūbėno ,,De profundis", Karnavičiaus 
„Už jūrelių" iš operos „Radvila Perkūnas", Karoso „Augo 
kieme klevelis", Gaidelio „Už jūrų, už kalnų" iš operos 
„Dana". Arija ir choras iš Karnavičiaus operos „Gražina" 
su Jonu Vazneliu. Raudotojų choras iš Karnavičiaus operos 
„Gražina". Budriūno „Ant marių" ir „Saulė motina pakilo" 
ir Šimkaus operos „Pagirėnai". Kaina $15.00. II. gyvento
jams Tax $1.32. Plius persiuntimo išlaidos USA $1.10, o į 
Kanadą $3.50. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W 63rd 
St, Chicago, IL 60629 
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KASDIENINĖ VEIKLA 
LIETUVOS NUOLATINĖJE 

MISIJOJE PRIE 
JUNGTINIŲ TAUTŲ 

Balandžio 19-23 d. Jungtinėse perimti darbą iš pasitrau-
Tautose prasidėjo Specialaus kiančių iš Somalijos JAV 
taikos palaikymo komiteto sesi
ja, kurioje 34 komiteto nariai 
svarsto JT taikos palaikymo 
aspektus, pvz., planavimą ir 
koordinavimą, finansavimą, 
personalo treniravimą ir kt. 
Šioje sesijoje Lietuvos dele
gacijai atstovauja Misijos pa
tarėja G. Damušytė. 

Balandžio 19 d. Misija 
informavo UR ministeriją apie 
balandžio 17 d. Saugumo 
Tarybos priimtą rezoliuciją su
stiprinti taikomas sankcijas 
Jugoslavijos Federacijai. Sustip
rintos sankcijos, kurios įsigalios 
balandžio 26 d., jei Bosnijos ser
bai nepritars taikos planui Bos
nijoje, numato Jugoslavijos 
užsienyje esančio turto konfis
kavimą ir šios šalies visišką 
izoliavimą nuo tarptautinės 
bendrijos. 

Jungtinėse Tautose prasidėjo 
trijų dienų organizacinė sesija 
ruoštis tarpvyriausybinei konfe
rencijai pakrančių zonų bei mig
ruojančių žuvų žvejojimo 
klausimu. Lietuvos delegacijai 
šioje sesijoje atstovavo Misijos 
patarėjas D. Sužiedėlis. Konfe
rencijos tikslas — sukurti 
tarptautinį mechanizmą, išsau
goti šias žuvų rūšis nuo intensy
vaus ir nekontroliuojamo 
žvejojimo, kuris per pastaruo
sius metus smarkiai sumažino 
žuvų skaičių visuose pasaulio 
vandenyse. Konferencijos inicia
torė yra Kanada, kuri privers
ta vykdyti žvejojimo mora
toriumą savo Atlanto vandeny
no pakrantėse dėl žuvų 
sumažėjimo. Konferencijos 
pagrindinė dalis vyks š.m. 
liepos mėnesį. 

Patarėja G. Damušytė 
paruošė ir į SAM bei URM 
išs iuntė priminimą apie 
UNICEF tarybos sesiją, kuri 
prasidės ateinančią savaitę New 
Yorke. Tarp kitų klausimų 
UNICEF tarybos nariai svars
tys rekomendacijas dėl tolesnės 
pagalbos Centrinei Azijai, Cen
trinei ir Rytų Europai ir naujai 
nepriklausomom valstybėm. 
Lietuva sesijoje dalyvaus kaip 
stebėtoja, UNICEF tarybą 
sudaro 41 narės-valstybės: 9 
Afrikos kraštai, 9 Azijos kraštai 
ir Jugoslavija, 4 Rytų Europos 
kraštai, 6 Lotynų Amerikos ir 
Karibų salų kraštai, 12 Vakarų 
kraštų. 

Balandžio 20 d. ambasadorius 
Anicetas Simutis Lietuvos 
Vyriausybės vardu kalbėjo JT 
Saugumo Tarybos posėdyje 
padėčiai Bosnijoje ir Herce
govinoje aptarti. Pabrėždamas 
Lietuvos Vyriausybės ir žmonių 
susirūpinimą padėtimi šioje 
šalyje, Lietuvos atstovas teigė, 
kad „tarptautinių organizacijų 
patikimumas, siekiant užkirsti 
kelią konfliktams... priklausys 
nuo jų sugebėjimo imtis 
ryžtingų veiksmų Bosnijos 
konflikte". Specialus Saugumo 
Tarybos posėdis vyko Turkijos ir 
kitų islaminių valstybių inicia
tyva. Posėdyje teise pasisakyti 
turėjo visos JT valstybės-narės. 

A. Simutis informavo Užsie
nio reikalų ministeriją apie 
papildomus Lietuvai taikomus 
mokesčius JT Taikos palaikymo 
operacijų veiklai. Neseniai 
praplėstas veiklos mandatas 
Somalijoje. Naujoji veikla turės 

karinių pajėgų. JT akcija 
Somalijoje — plačiausio masto 
intervencija JT istorijoje. Lietu
va už šią veiklą šiuo metu sko
linga apie 122,000 JAV dolerių. 

Vengrijos ambasadorius prie 
JT A. Erdos, kaip balandžio 
mėn. einantis Rytų Europos 
grupės JT-ose pirmininko parei
gas, pranešė Lietuvos ambasa
doriui A. Simučiui, kad grupė 
su malonumu priima Lietuvą 
kaip narę. Ta proga perdavė šil
čiausius grupės sveikinimus. 

Balandžio 21 d. Norvegijos 
Misijoje įvyko įprastas Baltijos 
ir Skandinavijos šalių ambasa
dorių pasitarimas. Baltijos 
valstybių delegacijų atstovai 
informavo kaimynus apie Rusi
jos kariuomenės atitraukimo 
klausimą. Ambasadoriai pasi
tarė, kaip galės ateityje šį 
klausimą kelti Jungtinių Tautų 
pasitarimuose ir ateinančioje 
Generalinės Asamblėjos sesijo
je š.m. rudenį. Pasitarime taip 
pat pasikeista informacija bei 
nuomonėmis apie Baltijos šalių 
mokesčius JT biudžetui, 
s t ruk tū r ines reformas 
Jungtinėse Tautose, ateinančią 
Pasaulinę Teisių konferenciją 
Vienoje ir kitus klausimus. 
Ambasadorių A. Simutį į pasi
tarimą lydėjo Misijos patarėjas 
D. Sužiedėlis. 

Balandžio 22 d. Anicetas 
Simutis informavo Užsienio 
reikalų ministeriją apie 
papildomus Lietuvai taikomus 
mokesčius JT Taikos palaikymo 
operacijų veiklai buvusioje 
Jugoslavijoje. JT „žydrieji 
šalmai" veikia serbų okupuo
tose Kroatijos ir Bosnijos-Herco-
ginos teritorijose. Nuo šios 
operacijos pradžios Lietuva fon
dui dabar skolinga apie 215,000 
JAV dolerių. 

Ambasadorius Simutis, lydint 
patarėjai G. Damušytei, susi
tiko su J T Ekonominio ir 
Socialinio Vystymo depar
tamento atstovu A. Zoubi aptar
ti Lietuvos diplomatų ir kitų 
valdžios tarnautojų apmokymo 
programą. Susitikimo proga 
perduota URM personalo sky
riaus paruošti duomenys apie 
URM darbuotojų sudėtį ir struk
tūrą. 

Misija pasiuntė raštą Austri
jos misijai prie JT pranešant, 
kad š.m. birželio 14-25 d. įvyk
siančioje Pasaulinėje Žmogaus 
teisių konferencijoje Vienoje 
dalyvaus Lietuvos delegacija. 
Jai vadovaus UR ministras P. 
Gylys. Dalyvaus ir Seimo Žmo
gaus ir piliečių teisių bei 
tautybių reikalų komiteto 
pirmininkas M. Stakvilevičius. 
I delegacijos sąstatą taip pat 
įtraukta Misijos patarėja G. 
Damušytė. 

Patarėjas A. Gureckas į URM 
perdavė Brazilijos ir Urug
vajaus misijų atsiklausimus dėl 
paskyrimo Lietuvai nerezi
duojančių ambasadorių. Brazili
ja siūlo jos ambasadorių 
Kopenhagoj Luiz Antonio Jar-
dim Gagliardi, o Urugvajus — 
Rodolfo Olavarria. 

Balandžio 23 d. Misija JT Eko
nominio ir Socialinio Vystymo
si departamentui, kad UR 
ministras Gylys paskyrė URM 
Ekonominio skyriaus vedėją 
dalyvauti š.m. birželio 21-25 d. 
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te nepajėgtų a t l ik t i tokios 
plačios ir reikšmingos misijos 
lietuvybės išlaikyme ir lietuviš
kos kultūros puoselėjime. Gal 
šis Clevelande atliktas „Grandi
nėlės" sukaktuvinis koncertas 

nebūtų pasiekęs Lemonto, jei 
čia negyventų „Grandinėlės" 
globėjas šioje padangėje, PLB 
pirm. Bronius Nainys. 

Bronius Juodel is 

„Grandinėlės" garbės vadovas-globėjas Bronius Nainys apjuosiamas padėkos juosta po sukaktuvi
nio koncerto Lemonte š.m. gegužės 1 d. N u o t r L Kriaučeliūnienės 

dienomis Maltoje rengiamam 
seminare . Tema: „Naujai 
nepriklausomų valstybių 
Užsienio reikalų ministerijos 
pereinamajame periode ir Tech
ninis bendradarbiavimas besi
vystančiose šalyse". 

Patarėjas D. Sužiedėlis daly
vavo Baltijos valstybių misijų 
darbuotojų pasitarime aptarti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
mokesčių JT organizacijai 
padėtį. Visos trys delegacijos 
New Yorke jau ruošiasi Jungti
nių Tautų ekspertams birželio 
mėnesį pristatyti argumentaciją 
už šių mokesčių, sudarytų re
miantis sena Sovietų Sąjungos 
statistika, sumažinimą. Pasi
tarimas vyko Lietuvos misijos 
iniciatyva. 

Patarėjas A. Gureckas misijo
je priėmė R. T. Dunn, prekybos 
specialistą. Jis siūlo paruošti 
laivų registracijos įstatymus ir 
taisykles, kad Lietuva galėtų 
pas save pritraukti registruotis 
kitų kraštų laivus. 

A. Gbreckas ir D. Sužiedėlis 
aptarė rūpimus klausimus su 
Jungtinėse Tautose besilan
kančiu NATO stipendininku, 
Seimo UR komiteto patarėju ir 
Tarptautinių Santykių instituto 
dėstytoju Evaldu Nekrašium. 
E. Nekrašius susitiko su JAV 
Misijos politinio skyr iaus 
atstovu aptarti Kongreso ir 
prezidentūros sąveiką, formuo
jant JAV užsienio politiką ir su 
JT Ekonominio ir Socialinio 
vystymosi depar tamento 
atstovu pasidalinti nuomonėmis 
apie JT numatomą Lietuvos 
diplomatų ir kitų valdžios 
tarnautojų apmokymą. Jo pro
gramą JT-ose koordinavo pa
tarėja G. Damušytė. 

Balandžio 25 d. į Jungtinių 
Tautų Pasaulinės vaikų dienos 
paminėjimą susirinko apie 500 
vaikų iš 120 valstybių, jų tarpe 
keturi Lietuvos vaikai-dele-
gatai: D. Klimašauskas, V. Raz-
gaitytė, L. Šetikaitė ir M. 
Šiaučiūnas. Dienos tema: „Tiltų 
statymas tarp mūsų mokyklos 
ir bendruomenės". Meninėje 
programoje: cirko pasirodymai, 
dainos ir muzika bei vaikų 
paradas , kur iame ketur i 
Lietuvos 11 metų atstovai daly
vavo su taut in ia is rūbais. 
Vaikus į paminėjimą lydėjo R. 
Razgaitienė. 

Los Angeles miesto ir apy
linkių ateitininkams kviečiant, 
patarėja G. Damušytė kalbėjo 
Los Angeles, Kalifornijos lietu
viams apie Lietuvos misijos 
darbą Jungtinėse Tautose. 
(Lietuvos nuolat inės misijos 

informacija) 

„GRANDINĖLĖS" 
SUKAKTUVINIS 

KONCERTAS LEMONTE 
Geriausias išeivijoje lietu- tautiniai šokiai. Jų choreogra-

viško sceninio liaudies šokio ir fija, be Liudo Sagio, Lietuvos 
muzikos ansamblis „Grandinė- liaudies šokio kūrėjų. Muzika 
lė" buvo įsteigta 1953 metais irgi iš Lietuvos. Net ir tradicinis 
Clevelande. Jos steigėjas ir „Lenciūgėlis" buvo su ilga gran-
ilgametis vadovas yra Liudas dimi šokėjų. Visi šokiai buvo 
Sagys, buvęs Lietuvos liaudies lengvai meniškai atlikti. Šokio 
ansamblio šokėjas ir daini- lengvumu ir išraiška labiausiai 
ninkas Vilniuje. Iki šiol jam pasižymėjo Audra Gedrytė ir 
nepai ls tamai talkininkavo Dainius Šilgalis. Gausius kon-
administratorė A'eksandra Sa- certo dalyvius žavėjo Gervėčių 
gienė, asistentė, o dabar vadovė kadrilis, aukštaičių, suval-
Renė Motiejūnaitė-Booth, kiečių, žemaičių šokių pynė, 
muzikos vadove Rita Kliorienė, Žilvičių kadrilis, Žiedelis, 
Rimas Biliūnas bei ankstyvesni Rolenderis, Lenciūgėlis, 
talkininkai: Jonas Pažemis, Jurginų valsas, Vyželė, Tolka-
Dalia Kavaliūnaitė ir Rytas šokis, Apvalainis, Gailingis 
Babickas. Juostos, Suktinis ir „Gran-

Per 40 metų vargiai ar kuris dinėlės" sudiev, 
kitas lietuvių tautinių šokių an-

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 2 W t f c a 5 ^ 

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

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

M2I South 7fth AvemM 223 Kalvarijų salvė 
Mokary HM, Hlnota #0457 

samblis, įskaitant ir Lietuvą, 
sugebėjo taip plačiai ir 
sėkmingai skleisti Lietuvių tau
tinio šokio meną plačiame pa
saulyje, kaip kad „Grandinėlė". 
Po kelis koncertus ..Grandi
nėlė" davė JAV ir Kanados di
džiuosiuose miestuose. Koncer
tai 1970 m. Pietų Amerikoje, 
1972 m. Europoje, 1978 m. 
Australijoje. 1984 m. Romoje — 
Vatikane, 1990 m. Lietuvoje ir 
visose išeivijos tautinių šokių 
šventėse. 

Po kelionės į Lietuvą 1990 
metais, po 37 rių metų įtempto 
meno vadovo ir choreografo dar
bo, Liudas Sagys, gydytojų 
nurodymu. „Grandinė lės" 
vadovavimo darbą perdavė 
Renei Motiejūnaitei-Booth. Jos 
talentai ir jaunatviška energi
ja, jauni šokėjų veidai ir gerai 
išmiklintos kojos atves ,.Gran
dinėlė?" į 50 metų jubiliejų. 

Nauji veidai — nauji šokiai 

Dabartinia: „Grandinėlės" šo
kėjai yra jos pirmūnų sūnūs ir 
dukros. ..Grandinėlė" daug 
kartų koncertavo Čikagoje. 
Jaunimo centre, Marijos aukš
tesniojoje mokykloje ir Lemonto 
lietuvių centre. Jos koncertus 
Čikagoje globojo, jais rūpinosi 
Bronius Nainys. „Grandinėlė" 
jam suteikė garbės vadovo — 
globėjo vardą ;r per sukaktuvinį 
koncertą gegatta 1 d. Lietuviu 
pasaulio centre Lemonte jį 
iškilmingai apjuosė plačia, tau
tine juosta. 

Sukaktuvinio koncerto pro
gramoje Lemonte dominavo 
nauji, ne tradiciniai lietuvių 

Šokis — gyvenimo dalis 
Sukaktuvinį koncertą prade

dant, „Grandinėlę" sveikino 
LPC kultūrinių renginių komi
teto pirmininkė Bronė Nainie
nė, primindama, kad šokis yra 
būdinga žmogaus gyvenimo 
dalis. Po koncerto ji, dėkodama 
„Grandinėlei", ovacijas sukėlus 
atsistojusiai publikai, pareiškė: 
„Norėtume papuošti jus pačiais 
gražiausiais pavasario žiedais, 
bet jūs esate mūsų gražiausias 
lietuviškas žiedas". 

„Grandinėlę" sveikindamas, 
Lietuvos generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza linkėjo išbūti 
jaunais iki penkiasdešimtmečio 
jubiliejaus ir nepailstant skleis
ti lietuviško liaudies šokio ir 
muzikos meną plačiame pasau
lyje-

„Grandies" tautinių šokių 
grupės Čikagoje vardu sveikino 
Vida Brazaitytė. įteikdama 
gėlių. ..Spindulio" tautinių 
šokių grupės Lemonte vardu 
sveikino Rasa Poskočimienė. 
„Grandinėlės" vadoves apdo
vanodama gėlėmis. 

Po koncerto, prieš išvykstant 
autobusu į Clevelandą, „Gran
dinėlės" laukė vaišės Centro 
Bočių svetainėje. Koncertą ir 
vaišes suruošė kultūrinių ren
ginių komiteto narės: pirm. B. 
Nainienė, M. Jonušienė. L. Ju-
zėnienė, A. Karaliūnienė. I. Kir-
kuvienė, D. Šlenienė. V7. Mar-
chertienė. Z. Dapkienė. J. Moc-
kaitienė, M. Saliklienė, I. 
Geležienė, N. Stelmokienė, L. 
Kašubienė ir J. Laukaitienė. Be 
šio komiteto, be šių darbščių 
ponių Lietuvių centras Lemon-

T«l. 7M-430-7272 
, Uatuva 
77-7»-t7 k 77-ta-92 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEOZIE AVENUE 
EVERGREEM PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

* 

* 

Jau daugiau negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ' ndividualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiom? kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime 
Informacija sombinti: 1-708-422-3000. Darbo vai : pirmad., an-
trad., katvirtd. ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Traid. 9 v.r.—5 
v.v. Saitd. 9 v.r.—1 v. p.p. 

F. K. „Li tuanica" nariui-rėmėjui 

A.tA. 
GOTFRIDUI GRABIUI 

staiga mirus , jo žmoną, podukrą, posūnius ir ki tus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

F. K. „Lituanica-Liths" 

A.tA. 
AGOTAI GUDAITIENEI 

mirus, dukterį JOLANDĄ, žentą ALFONSĄ KERE
LIUS ir anūkes SVAJONE ir VILIJĄ KERELYTES 
užjaučiame. 

Dalia, Matukas ir Augustinas Orentai 

Į Amžinybės Sodus iškeliavus 

A.tA. 
AGOTAI GUDAITIENEI, 

dukrai , mūsų draugininkei, JOLANDAI KERE-
LIENEI su vyru ALFONSU ir dukraitėms, sesėms 
VILIJAI ir SVAJONEI bei šeimos artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Amžinoji Šviesa telydi 

A.tA. 
AGOTĄ GUDAITIENĘ 

Liūdėdamos mūsų narės, guodžiame velionės dukrą 
JOLANDĄ, mūsų narę , su vyru ALFONSU, vaikai
tes ir visus velionės liūdinčius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL D I R E C T O R S 

and E U D E I K I S FUNERAL H O M E 

B R I G H T O N PARK 4330 S. CALIFORNIA AVE. 
TOYVN O F LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

1-312-523-0440 O R 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL D I R E C T O R S 

P A L O S HILLS 11028 S. SOUTHYVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL P H O N E S 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W 71st STREET 
CICERO 1446 S 50th AVE. 

PALOS HILLS 10201 S ROBERTS ROAD 
LEMOM 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD ) 

LEMONT LOCATION OPEMNG JULY. 1993 
ALL P H O N E S 

C H I C A G O 1-312-476-2345 
C H I C A G O & SUBURBS 1-800-994-7600 



-
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x „Saulutės", Lietuvos na-
laičių globos būrelio, susirinki

mas bus penktadieni, gegužės 7 
d., 7:30 vai. vakaro pas Mildą 
Jakštienę, 5240 Ernst Court, 
Western Springs, IL, tel . 
708-246-9472. Susirinkime 
Regina Kučienė rodys vaizda
juostę apie Lietuvos našlai-
tynus. Kviečiami visi, kurie 
nori ar jaučia pareigą dirbti su 
šiuo globos būreliu. 

X JAV LB Švietimo taryba 
netrukus paduos rinkti antrąją 
Audros Kubiliūtės knygą 
„Mįslingos kaladėlės". Tai de
tektyvinių nuotykių apysaka 
paaugliams, kurią iliustruoja 
Rasa Sutkutė. JAV LB Švietimo 
taryba gauna nemažai prašymų 
iš lituanistinių mokyklų: kokios 
knygos tinka paaugliams, ruo
šiant skaitymo konkursus ir 
šiaip laisvalaikio skaitymui. Ši 
knyga bus kaip tik tokio žanro. 
Tikimasi, kad ji išeis prieš 
vasarą. 

x Upytės Draugiško klubo 
narių susirinkimas įvyks antra
dienį, gegužės 11 d., 1 vai. po 
pietų Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Ave. Nariai prašomi 
dalyvauti. Po susirinkimo bus 
vaišes. 

x Iš Lietuvos atvykusieji, 
ypač ten dainavę choruose, 
kviečiami įsijungti į mūsų 
Operos chorą. Šiuo metu kaip 
tik yra gera proga, nes choras 
dar prieš vasaros atostogas pra
deda repeticijas trumpai kon
certinei programai šio mėnesio 
gale. Galintieji dainuoti 
prašomi atvykti į Jaunimo 
centrą šį penktadienį, 7:30 vai. 
vak., kur vyksta Operos choro 
repeticijos. 

x Vyriausias „Klaipėdos" 
dienraščio redaktorius Antanas 
Stanevičius ir „Lietuvos aido" 
komercijos direktorius Re
gimantas Dima, lydimi mūsų 
bendradarbio, „Lietuvos aido" 
JAV atstovo, Broniaus Juodelio 
antradienį lankėsi „Draugo" 
redakcijoje. Įdomiu sutapimu 
apie šiuos du Lietuvos laikraš
tininkus antradienio laidoje yra 
išspausdintas Elvyros Vodopo-
lienės straipsnis — „Korespon
dentų priėmimas Lietuvos am
basadoje". Straipsnyje kalbama 
apie jų misiją JAV. 

x Palaimintojo J u r g i o Ma
t u l a i č i o misijos vadovybė 
Lemonte gegužės 9 d., sekma
dienį, tuoj po šv. Mišių ruošia 
Motinos dienos minėjimą. Visi 
kviečiami su savo mainytėmis ir 
močiutėmis atsilankyti. 

x Lietuvių kalbos k u r s a i 
angliškai kalbantiems bus pra
vedami Vilniuje nuo liepos 12 
iki rugp. 5 d. Kursus praveda 
Lietuvos Respublikos Kultūros 
ir švietimo ministerija, Ryšių su 
tautiečiais tarnyba ir Mokytojų 
kvalifikacijos institutas. Numa
toma priimti 15 klausytojų, pra
dedančių mokyt is l ietuvių 
kalbos. Be lietuvių kalbos pra
tybų, klausytojams bus or
ganizuojami kultūriniai rengi
niai. Dėl platesnės informacijos 
galima kreiptis į JAV LB Švie
timo tarybą, tel. 312-778-0358. 

x Albinas Reškevičius iš 
Omahos rašė, jog „Draugą" sau
sio mėnesį gavo labai gerai, 
tačiau vėliau gaudavo po kelis 
numerius kasdien, o vieną 
savaitę, tai keturis numerius 
iš ka r to . Šia proga vėl 
primename, kad laikraštis iš 
vakaro yra nuvežamas į centrinį 
Čikagos paštą ir atiduodamas 
išsiuntimui į kitus miestus. 
„Draugo" administracija po to 
nebegali jo kontroliuoti, tik pro
testuoti, kad nepristatomas lai
ku, arba kad skaitytojas gauna 
kelių dienų numerius iš karto. 

VIENA DIENA LIETUVIŠKAME 
GYVENIME 

„J ie ne t Malūną šoko, 
laikydami rankose skambaliu
kus, ir nė vienas nesuskambėjo 
ne laiku! Tik gaila, kad .Gran
dinėlė' tuoj po pasirodymo turė
jo išvažiuoti ir nebuvo daugiau 
laiko visiems pabendrauti", sek
madienio rytą mūsų jauniau
sioji Nida dalijosi vakarykščiais 

„Margutį", seniausią etninę 
programą Čikagoje, pradėtą Li-
lijos ir Antano Vanagaičių. 

Programoje — Lietuvos vals
tybinės premijos laureatai: 
poetas Kazys Bradūnas ir pia
nistas Petras Geniušas. 1993 m. 
balandžio mėn. „Akiračiuose" 
rašoma, kad „Kazys Bradūnas 

įspūdžiais, o mes jai pasakojom yra ne tik išeivijoje daugiausia 
nuotykius geriausių pasaulyje eilėraščių rinkinių išleidęs, bet 

Laureatų šventėje, kurią gegužes 2 d. ruošė „Margutis". Jaunimo centro didžiojoje salėje (iš kairės): 
gen. Lietuvos konsulas Vaclovas Kleiza, Socialinių Reikalų tarybos pirm. Birute Jasaitiene, Dalia 
Kučėniene, Kazyte Bradūnienė ir poetas Kazys Bradūnas. Nuotr. Jono Tamulaičio 

x Antradienį, ba landž io 27 
dienos vakare, Marijos gimnazi
jos auditorijoje sus i r inko 
mokyklos garbės draugijos 
(National Honor Society) glo
bėjos, narės ir jų tėvai. Susi
rinkimo tikslas priimti tris
dešimt septynias naujas nares, 
kurios per šiuos mokslo metus 
ne tik išlaikė aukštą mokslo 
lygį* bet ir turėjo atlikti visą eilę 
gerų darbel ių , s iekdamos 
įgyvendinti draugijos pagrindi
nius tikslus: tarnyba, vado
vavimas, išsimokslinimas ir 
saviaukla. 

Pasižymėjusiųjų tarpe yra 
trys lietuvaitės Audra Prial-
gauskaitė, Onutė Utz ir Lisana 
von Braun. Sveikiname šias 
darbščias jaunuoles ir linkime 
sėkmės ateinančiais mokslo 
metais. 

PAVYKĘS RENGINYS 

Kaip daug metų praeityje, 
taip ir šiais metais, seselėms 
pranciškietėms paremti vaka
rienė įvyko balandžio 25 d. 
Šaulių namuose. Prisirinko be
veik pilna salė rėmėjų. Daly
vavo Nekal to Prasidėjimo 
parapijos Brighton Parke kle
bonas kun. Antanas Puchenski, 
iš Pittsburgho, PA atvyko seselė 
M. Felice (Jucius), o iš Grand 
Rapids, MI — ses. M. Francis. 

Programą atliko Vyčių cho
ras, vadovaujamas muz. Fausto 
Strolios. 

Svečiams vakarienę paruošė 
„Dainos" restoranas. Visų nuo
taika buvo gera, nes pobūvis 
buvo gerai suplanuotas ir pa
ruoštas. Tam daug pasidarbavo 
seselių pranciškiečių rėmėja ir 
apskrities pirmininkė Sabina 
Ručaitė-Henson, kuri rėmėjams 
jau daug metų vadovauja. 

Reikia pažymėti, kad Sabina 
yra ne tik seselių rėmėja, bet 
taip pa t remia lietuvišką 

LIETUVIŲ PREKYBOS 
RŪMŲ SUKAKTIS 

Šiais metais Lietuvių Preky
bos Rūmai švenčia savo 60-ties 
metų sukaktį. Nuo pat savo įsi-
steigimo 1933 m. birželio 15 d., 
Prekybos Rūmai atliko svarbų 
vaidmenį tarp lietuvių versli
ninkų ir profesionalų. 

Prekybos Rūmų steigiamieji 
tikslai buvo šie: 1) Užmegzti 
glaudžius ekonominius, preky
binius ir kultūrinius ryšius tarp 
JAV ir Lietuvos verslininkų ir 

, — - , profesionalų; 2) kelti JAV lietu-
pagelbėki. Jei niekas neis, tai vių verslininkų ir profesionalų 
nieko ir nebus, ir lietuvybė iš- gerovę; 3) ugdyti sąžiningumą, 

parapiją, Balfą ir daug kitų 
lietuviškų organizacijų. Ji yra 
Lietuvos Vyčių 36 kuopos pirmi
ninkė, Vyčių choro pirmininkė, 
taip pat gieda Brighton Parko 
lietuvių bažnyčios chore. 

Paklausus Sabiną Ručai-
tę-Henson, kodėl ji visur taip 
aktyviai dalyvauja, ji atsakė: 
„Todėl, kad aš esu lietuvaitė ir 
tai yra mano pareiga, taip pat 
yra ir mūsų visų pareiga". J i 
dar sako: „Mano mamytė prieš 
porą metų mirė, sulaukusi 103 
metų amžiaus. Ji man visuomet 
sakydavo — eiki, dainuoki, 

anūkų — Daivutės ir Aleksiuko, 
kuriuos šeštadienio vakarą sau-
gojom. 

Taip besikalbėdami, valandą 
važiavom į Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misiją, Lietuvių 
pasaulio centre, Lemonte, kur, 
dalyvavę Mišiose, užėjome į salę 
kavutei. Kavutės metu susi
rinkusieji aukomis lopė centro 
stogą, o Algirdas Stepaitis, LPC 
v-bos vardu dėkojo ir žadėjo kuo 
greičiausiai pasirūpinti, kad lie
taus lašai nevarvėtų į mūsų ka
vos puodelius. 

Nida su Rasos Poskočimienės 
tautinių šokių grupe „Spin
duliu" išvyko atlikti programą 
Joliet miestelyje, o mes trau 

turbūt ir daugiausia įvairių 
premijų už juos laimėjęs poetas, 
taip, kad ir šios laimėjimas jam 
nebuvo naujiena... Su ja buvo 
pagerbtas ir išeivijos įnašas į 
Lietuvos literatūrą". Bradūno 
sakmės skambėjo — „Netark 
Lietuvos vardo be reikalo, 
netark Vilniaus vardo be 
reikalo, netark kaimo vardo be 
reikalo..." Poezija persunkta 
pagarba net ir mažiausiai 
Lietuvos dalelei, pagarba žmo
gaus esmei. 

Salę užbūrė Petras Geniušas. 
Imponuojanti išvaizda, puiki 
technika, jautrus atlikimas, 
pirštų miklumas, skriejant kla
višais, rodė, kodėl jis laimėjęs ne 

kėme į Čikagą, kur dalis Mar- vieną premiją ir vertas atliki 
ąuette Rd. (67 g.) ir California pasaulinio masto koncertus. 
Ave. buvo pažymėtos garbės Klausytojus užliejo Čiurlionio, 

nyks. 
Malonu tai girdėti ir Sabinos 

darbą matyti. Linkėtina jai gero 
pasisekimo ir ateityje. 

Dalyvis 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS ČIKAGOS 

LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE 

x Šarūnas Marčiulionis da
lyvaus ir priims „Man-of-the 
Year" žymenį Lietuvių Preky
bos Rūmų bankete sekmadienį, 
gegužės 16 d., 6 vai. vakaro 
Martiniąue pokylių salėje. Tai 
gera proga Čikagos ir apylinkių 
lietuviams susipažinti ir pa
bendrauti su mūsų žymiuoju 
krepšininku ir pagerbti už jo 
pasisekimus sporte bei darbą su 
Lietuvos sergančiais vaikučiais. 
Atkreipkite dėmesį, kad vai
kams bilieto į banketą kaina 
per pusę mažesnė kaip suaugu
siems, todėl atsiveskime ir savo 
jaunimą. Platesnes informacijas 
teikia Rūta Juškienė, paskam
binant jai į Standard Federal 
banką darbo valandomis. Tel.: 
(312)847-1140. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri

e inamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x Dėmesio! Parduodamas 
1 mieg. kondominiumas Pasau
lio liet. centre, Lemont, IL. 
Informacijai skambinti 815-
885-3913. 

(sk) 

x JAV LB Švietimo tarybos 
mokytojų, tėvų ir jaunimo stu
dijų savaitė vyks š.m. rugpjūčio 
15-22 d. Dainavoje. Registraciją 
tvarko Vida Brazaitytė: 9201 S. 
Moody Ave., Oak Lawn, IL 
60453. tel. 708-598-8331. 

x Pavasa r i s — gražiaus ias 
metų laikas. Juo galėsite pasi
gėrėti ir įvertinti jo grožį, žvelg
dami į puikias ir ištaigingas pa
vasario gėles Nijolės Banienės 
parodoje „ P a v a s a r i s '93". 
Paroda bus atidaroma š.m. ge
gužės 8 d., šeštadienį, 7:30 v.v. 
Lietuvių Dailės muziejuje, 
Lietuvių pasau l io centre, 
Lemonte. 

(sk) 
x Dangiškajai Motinai pa

d ė k o s ir pas iaukoj imo 
pamaldos su Eucharistijos auka 
įvyks gegužės 15 d., šeštadienį, 
6 v.v. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Kviečia Židinys. 

'sk) 

x „ Ž A I B A S " ke tv i r t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
p rekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pr i s ta tomi per 10 
d a r b o d ienų į n a m u s . Kreip
tis: „ŽAIBAS*, 9626 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, n 60467, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

Sabina Ručaitė-Henson. 

x Ričardas Šokas ir jo leng
vosios muzikos orkestras vėl 
priiminėja užsakymus įvairių 
pobūvių, švenčių ir piknikų 
grojimui. Skambinkite 312-
476-8651. 

(sk) 
x Tik Baltia Express pri

stato siuntinius tada, kada pa
žada. Laivo talpintuvas (kon
teineris) — gegužės 11 d., siun
tiniai Lietuvoje — birželio pra
džioje. Atvežkite arba siųskite dinimai, šokiai ir dainos, puiki 
UPS adresu 3782 W. 79 St., vaikų piešinių paroda, skirta 
Chicago, IL 60652, arba skam- mamoms, daugybė rausvų gvaz 

kompetenciją ir gerą valią tarp 
lietuvių verslininkų ir pro
fesionalų; 4) palaikyti santykius 
su kitais verslo rūmais ir pro
fesionalų organizacijoms. 

Per pskutiniuosius 60 metų 
Lietuvių Prekybos Rūmai šiuos 
tikslus gerai atliko. Nepriklau
somybės laikais Prekybos 
Rūmai skatino prekybą tarp 
JAV ir Lietuvos, ir ragino 

Čikagos Jaunimo centre įsikū- Amerikos l ie tuvius p i rk t i 
rusioje lituanistinėje mokykloje Lietuvoje gamintas prekes. Kai 
vaikai ne tik mokosi, bet dažnai Lietuva buvo rusų okupuota, 
rengia viešus pasirodymus tė- Prekybos Rūmai aktyviai 
veliams ir svečiams. Štai balan- prisidėjo prie Lietuvos lais-
džio 24 d. įvyko vaikų šventė, vinimo pastangų. Per visą savo 
skirta Motinos dienai paminėti, gyvavimo laikotarpį Prekybos 
Ta proga kiekviena klasė su- Rūmai ruošė reguliarius narių 
galvojo pasirodymą. Beveik dvi susirinkimus, kvietė paskai-
valandas mažojoje salėje netilo tininkus iš įvairių profesijų i : 
juokas, trypė šokėjai ir organizavo renginius. Be to, 
skambėjo dainos. Savo Prekybos Rūmai kasmet padėjo 
originalumu išsiskyrė vaidini- lietuvių kilmės studentams, 
mėlis „Mama ir mes", kurį su- skirdami jiems stipendijas, 
galvojo, režisavo ir suvaidino V Lietuvai atgavus nepriklauso-
skyriaus vaikai. Jų išmonė aki- mybę, Prekybos Rūmai ieško 
mirksniu pavertė sceną au- būdų jai padėti atstatyti savo 
tobusėliu. Jų nuoširdus humo- ekonomiją ir išlavinti savo 
ras ne tik prajuokino, bet ir pri- verslininkus. Dabartinis Preky-
vertė įsiklausyti, kaip kokiu bos Rūmų pirmininkas, Stan-
tonu kalbame su savo vaikais, dard Federal Banko prezidentas 

užrašais Motinos Marijos 
Kaupaitės vardu. Tikimasi, kad 
netrukus Šv. Kazimiero vienuo
lių steigėja bus paskelbta 
šventąja. Marijos gimnazijoje 
buvo Marijos Kaupaitės pager
bimas, kuriame dalyvavo daug 
vienuolių, kunigų, Čikagos 
miesto pareigūnų ir apylinkės 
atstovas Virgil Jonės, per kurį 
buvo išrūpintos gatvės pa
vadinimas. Vida Sakevičiūtė 
pravedė programą, kurią atliko 
seselės Teresės Rasytės paruoš-

Chopino, Clementi, Kutavičiaus 
ir Liszto muzikos garsai, o 
publika, kurioje buvo ir muzikos 
žinovų, ir mėgėjų, klausėsi be 
žado. Plojimai ir bisų prašymai 
negalėjo tinkamai išreikšti žiū
rovų pasitenkinimą. (Mano 
skambintos Clementi „Sonatos" 
ir „Sonatinos" niekad taip ne
skambėjo, ir mintyse atsiprašiau 
a.a. kom. VI. Jakūbėno, kad ga
dinau jam nervus, nepasiruoš-
dama ir išsisukinėdama iš 
pamokų ir per metus tik vieną 

tos seselių ir gimnazisčių cho- kūrinį, gal išmokdama paken-
relis, Frank Zapolio „Vyčių" čiamai, iš baimės suledėjusiais 
tautinių šokių grupė, „Ballet pirštais, atlikti per rečitalį.) Su 

Įdomų numerį parodė IV 
skyriaus vaikai: ,,Žodis mama 
įvairiom kalbom". Kai kam 
galėjo atrodyti, kad mama 
visom kalbom mama, o iš 
tikrųjų sužinojome daug naujo. 
Kiekvienas vaikas turėjo pasi
daręs įvairių plakatų su šiuo žo
džiu. Turbūt niekas buvęs salėje 
nepamirš IV skyriaus žodžio 
mama linksniavimo ir kirčia-

Dovydas Mackevičius (kurio 
senelis Justinas Mackevičius, 
Sr. buvo vienas Prekybos Rūmų 
steigėjų ir pirmasis pirminin
kas), labai rūpinas i šiais 
reikalais ir yra įtraukęs naujų 
narių į Prekybos Rūmų eiles. 

Lietuvių Prekybos Rūmai 
švęs savo 60 metų sukaktį 
iškilmingame bankete sekma
dienį, gegužės 16 d., Martiniąue 

vimo pamokos! Buvo gražūs vai- pokylių salėje. Bankete daly-

Folklorico National de Mexico" 
ir Afro-amerikiečių grupė. 
Publikoje buvo afro-ameri
kiečių, meksikiečių ir vienas 
kitas lietuvis, nepaisant, kad 
nemažai mūsų lankė kazimie-
riečių mokyklas, naudojomės jų 
paslaugomis ir šiaip, jei Čikagos 
miestas sutiko gatvei suteikti 
lietuvės pavadinimą, būtų ne
blogai parodyti, kad lietuviai 
domisi savo miesto gyvenimu... 

Išskubėjome į Jaunimo 
centrą, kur radijo programos 
„Margučio" vedėjas Petras Pet-
rutis, paprastai vadinamas 
„Petrutis Margutis", ruošė 
Laureatų šventę. Petras Petru
tis visuomet mielai talkina įvai
rioms organizacijoms, dažnai 
net be užmokesčio per radiją 
pranešdamas apie įvairius ren
ginius, tad buvo ne tik malo
numas, bet ir pareiga paremti 

vaus ir bus pagerbtas kaip 
„Man of the Year" pasižymėjęs 
krepšininkas Šarūnas Marčiu
lionis. Banketo pelnas skiria
mas Šarūno įkurtam Lietuvos 
Vaikų fondui, kuris šelpia sun
kiai sergančius, ypač aklus, 
Lietuvos vaikučius. Lietuvių 
visuomenė nuoširdžiai kviečia
ma bankete dalyvauti, pagerb
ti Šarūną už jo nuopelnus spor
te ir labdarybėje ir paremti 
Lietuvos vaikučius. P J 

binkite nemokamu tel. 1-800-
SPARNAI, 1-800-772-7624. 

(sk) 
x Kviečiame visus daly

vaut i PAVASARIO BALIU
J E , kurį ruošia PLC. Balius bus 
šešt. gegužės 22 d. Bus vaka
rienė ir šokiai, kuriems gros 
„Žiburys". Rezervacijoms skam
binti: (708) 257-8787 a r b a (708) 
257-7114. 

(sk) 
x Pa rduodame bilietus ke

l ionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis knygų, kurios bus padovanotos 
kainomis. Skambinti: T. Les- Lietuvos bibliotekoms ir moks-
niauskienei , TravelCentre , i0 įstaigoms. \ Čikagą Bradūnai 
Ltd., tel. 708-526-0773. grįš tik rugsėjo gale ar spalio 

(sk) mėn. pradžioje. 

dikų, bet svarbiausia — tyras 
vaikų, tiek pačių mažiausių, 
tiek ir paauglių — akių spin
desys, kiekvienai mamai bran
gesnis už viską. 

0. Lapkuvienė 

x Poetas Kazyg Bradūnas 
su žmona Kazimiera gegužės 6 
d. išvyko į Lietuvą, kur praleis 
visus vasaros mėnesius. Gyvens 
Vilniuje. K. Bradūnas su savimi 
išsivežė ir daugybę naujų 
„Lietuvių egzodo literatūros" 

Dovydas Mackevičius sveikina Šarūną Marčiulionį, kuris bus pagerbtas kaip 
„Man of the Year" Lietuvių Prekybos Rūmų bankete, sekmadienį, gegužės 
16 d. 

Vlade ir Bronium apgailes
tavome, kad mūsų vaikai ne
galėjo dalyvauti šioje dvasinėje 
puotoje. Esu tikra, kad mūsų 
pažibos, pianistai Sonata ir 
Rokas Zubovai, nesigailėjo 
atvykę į „Margučio" popietę. 
Kokybė čia buvo, bet, su liūde
siu kartoju po programos išgirs
tus žodžius — trūko kiekybės. 
Neturėję galimybės ar noro at
vykti į „Margučio" popietę, 
praleido tikrą „deimantuką". 

Po programos grįžome pas 
vyresniąją dukrą Dainą ir 
Donatą, beruošiančius New 
Yorko sporto šventei anketas, 
kur grįžo Nida po pasirodymo ir 
sūnus Aras, baigęs Loyolos me
dicinos mokyklą ir l iepos 
mėnesį pradedąs rezidentūrą 
Detroite, atnešė parodyti nuo
traukas iš balandžio mėnesio 
viešnagės Lietuvoje. J i s 
džiaugėsi, galėjęs padėti senelio 
broliui su ūkio darbais ir patarė 
į Lietuvą siųsti sėklas ir au
tomatišką motorinį pjūklą. 
Aplankęs našlaityną, rado jį 
tvarkingą, bet jiems reikalinga 
dantų šepetukų, dantų pastos, 
indų, paklodžių, antklodžių ir 
t.t. Telefonu paskambino dukra 
Rasa, internistė St. Joseph 
ligoninėje Denver, CO, 
pasakyti, kad ji ir jos vyras Pat 
mielai prisidės prie „Saulutės" 
Lietuvos našlaičių globos bū
relio „kimštinukų" („stuffed 
toys") vajaus. 

Taip praleidę tipišką sekma
dienį, gegužės 2 d., grįžome 
namo po dešimtos valandos pra
dėti ruoštis pirmadieniui — dar
bui ir mokyklai. Prisiminiau, 
kad kai prieš daugelį metų dėl 
darbo apsigyvenom toli nuo 
lietuviškų rajonų, Donatas 
sakė: „Kai gazolino ka ina 
pasieks 75 centus, nebegalėsime 
taip važinėti..." 
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Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Šeštad 9 v r iki 1 vai d 




