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Lietuvos ir Sovietų 
konsultacijos 

Susitarta dėl t ikslo, principų ir procedūros 
Vilnius. Balandžio 4. — Kaip 

buvo vakar pranešta, Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos delegacijos 
kalbėjosi 7 valandas Kremliuje. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios tarybos informacijos ži
niomis delegacijos pas i r a šė 
bendrą trumpą komunikatą ir 
dviejų puslapių protokolą, ku
riame užrašyti kai kurie susita
rimai. Po telefoninio pokalbio su 
Lietuvos Respublikos delegaci
jos vadovu Česlovu Stankevičiu
mi, Lietuvos prezidentas Vytau
tas Landsbergis, kaip pranešė 
„Amerikos balsas" padarė pa
reiškimą. 

Nors sovietai a ts isakė vadin
ti šį susitikimą derybų pradžia, 
tačiau minėtame protokole yra 
susitarta dėl derybų principų, 
tikslo ir procedūros. Protokole 
svarbus trečias punktas , nes 
derybų tikslas — santykių sure
guliavimas ta rp Lietuvos res
publikos ir SSSR. Šios dvi 
derybų šalys sutarė pri imti 

derybų principus, tarp kurių nu
statytas šalių lygiateisiškumas, 
žmogaus teisių ir šalių suvere
niteto gerbimas, o taip pat lai
kymasis visuotinai pripažintų 
teisės principų. Sovietai atsi
sakė patvirtinti visuotinai su
prantamą ir daugelio valstybių 
pageidautą dalyką — jėgos ne
naudojimą. „Kaip jie įsivaizduo
ja lygiateises derybas, kai vie
na pusė ir toliau naudoja jėgą, 
lieka neaišku", sakė Landsber
gis. Patvirtinta, kad kitas oficia
lus susitikimas įvyks balandžio 
pabaigoje ar gegužės pradžioje. 
To susitikimo vieta dar nenu
statyta, šis klausimas liko at
viras. 

Lietuvos atstovybėje Maskvo
je įvyko Lietuvos ir Sovietų dar
bo grupių susitikimai. Grupės 
posėdžiavo daugiau negu t r is 
valandas, aptardamos įvairius 
klausimus, liečiančius Lietuvos 
— Sovietų Sąjungos derybas. 

Darbo grupių pasitarimai 
N e w Y o r k a s . Balandžio 3, 

(LIC) — Perduodame gau tas ži
nias iš Lietuvių Informacijos 
centro apie Lietuvos Respubli
kos ir Sovietų Sąjungos darbo 
grupių pasitarimą Lietuvos atsto
vybėje Maskvoje. Apie delegaci
jų susitikimą Kremliuje jau bu
vo pranešta, kai buvo žinios 
gautos iš kitų šaltinių. 

Balandžio 3 dienos darbo 
grupių pas i ta r ime Lietuvos 
pusei atstovavo 8 asmenys: mi-
nisteris Aleksandras Abišala, 
delegacijos koordinatorius: Egi
dijus Bičkauskas, Lietuvos nuo
latinis atstovas Maskvoje, Aud
rius Butkevičius. Krašto apsau
gos departamento general inis 
direktorius; Valdemaras Kat
kus. Užsienio reikalų vicemi-
nisteris Romualdas Ozolas. AT 
deputatas Gediminas Šerkšnys, 
AT Konstitucijos ir valstybės at
statymo komisijos pirmininkas, 
Ona Volungevičiūtė. sekretoriė, 
ir Romualdas Krukauskas , sek
retorius. 

Sovietų d a r b o g r u p ė 
Sovietų darbo grupę sudarė 16 

asmenų, jų tarpe Sergei Lušči-
kov. TSRS Teisingumo ministe-
ris bei darbo grupės vadovas, 
Oleg Balkov, Teisingumo minis
terijos skyriaus vedėjas: Viktor 
Bojarinov. Teisingumo ministe
rijos atsakingas darbuotojas; 
Boris Sidorov, 4 Valstybinio pla 
navimo komiteto (GOSPLANi 
skyriaus viršininko pavaduoto
jas, Vladimir Vinogradov, Ato-

Reikalauja sugrąžint i 
sa las 

Tokyo. — Čia baigėsi dviejų 
dienų pasitarimai t a rp Sovietų 
Sąjungos Užsienio reikalu mi 
nisterio A. Bessmertnyko ir 
•Japonijos Užsienio r e ika lu 
ministerio Ichiro Ozavva. Jų 
pasitarimo tema buvo paruo
šimas dirvos susit ikimui tarp 
Gorbačiovo ir Japonijos minis 
terio pirmininko. Buvęs palies
tas ir Kurilų salų sugrąžinimo 
klausimas, tačiau nerasta bend
ros kalbos šiuo klausimu. Po pu
santros savaitės pirmą kartą 
Japonijoje l ankys i s Sovietų 
Sąjungos prezidentas. Japonu 
spauda rašo, kad Sovietai be 
jokio a t s i s a k y m o pr iva lo 
gražinti visas Kurilų salas. 

minės energijos ministerijos at
stovas, Jakov Ostrovsky, Užsie
nio reikalų ministerijos sky
riaus vadėjo pavaduotojas, Vik
tor Mironenko, Ministrų tary
bos Pabaltijo sektoriaus pagrin
dinis specialistas, Valery Gul-
jaev. Ministru tarybos teisingu
mo sektoriaus valdomų reikalų 
vedėjas. 

Taip pat dalyvavo Aleksandr 
Smirnov, ministerių tarybos 
skyriaus vedėjas, Andrijan Bud-
janu. Finansų ministerijos pa
grindinio valdymo skyriaus vir
šininkas; Andrei Astachov, Fi
nansų ministerijos skyriaus ve
dėjas, Ju r i Tichomirov. Moks
linio tyrimo instituto ir teisės 
direktoriaus pirmasis pavaduo
tojas, Jur i Janov, Valstybinio 
tiekimo skyriaus vedėjas, Vik
tor Avdejev, generolas ir Gyny
bos ministerijos atstovas: Vja-
česlav Panomarev, generolas ir 
Vidaus reikaių ministerijos at 
stovas. Valery Zaitsev, Ministro 
pirmininko pirmojo pavaduoto
jo sekretoriato atstovas informa
cijai. 

Delegacijos Kremliuje 
Balandžio 4 d. valstybinių de

rybų delegacijų sus i t ik ime 
Kremliuje lietuvių delegacijoje, 
šalia jau minėtų Abišalos. But
kevičiaus, Ozolo. Bičkausko. 
Šerkšnio, Volungevičiūtės ir 
Kurkausko. dalyvavo ir Česlo
vas Stankevičius, AT pirminin
ko pavaduotojas bei delegacijos 
pirmininko pavaduotojas, Kęs
tut is Glaveckas. AT deputatas; 
Emanuelis Zingeris, AT Užsie
nio reikalų komisijos pirminin
kas; Pranas Kūris , valdžios 
patarėjas, ir Algirdas Saudar 
gas. Užsienio reikalų ministeris. 

Vakar lietuviams vadovavo 
Abišala, šiandien — Stankevi
čius. Delegacijos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis nedaly
vauja, nes pokalbiai su Krem 
liaus atstovais kol kas tėra pra 
dinėje stadijoje, o be to AT pir 
mininkui dar nėra saugu iš Vil
niaus išvažiuoti. 

Nixonas aptaria 
Gorbačiovą ir Jelciną 

Po vizito Sovietų Sąjungoje 

Savo vizito metu buvęs JAV" prezidentas Ri£#*ta- Nntonas patarė Sovietų Sąjungos preziden
tui Michailui Gorbačiovui suteikt! nepriklausomybe Pabaltijo respublikoms, kurios niekada 
nebuvo savanoriškai įsijungusios j Sovietų *»ajun^4 

Žymus Jelcino laimėjimas 
Rusijos prezidento rinkimai birželio 12 

— Tel Avive JTA agentūros 
pranešimu, Izraelio konsuli;'. 
rinei delegacijai Maskvoje buvo 
leista vėl perimti savo am
basados pastatą, kuris buvo 22 
metus tuščias, kai buvo nu 
traukti diplomatiniai rvšiai. 

Maskva . — <UPI> — Sovietų 
prez. M. Gorbačiovas ketvirta
dienį buvo „nugalėtas", kai jo 
opozicija visame krašte, net ir 
pačiame Kremliuje, laimėjo. Ru
sijos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkui Bori
sui Jelcinui buvo suteiktos nau
jos teisės valdyti šią respubliką. 

Tuo pačiu metu angliakasių 
streikas, nežiūrint įvykusių pa-
s".larimų s u ?•_>vietų vyriausybės 
atstovais, nesumažėjo, bet dar 
labiau išsiplėtė Sibire ir Uk
rainoje, o Gudijoje užsidarė fab
rikai, išleisdami darbininkus į 
gatves demonstruoti prieš kai
nų pakėlimą. 

S v a r b ū s įvykiai Gudijoje 
Rusijos Respublikos Kongre

sas suteikė Jelcinui teise valdyti 
rusus dekretais, panašiai, kaip 
kad Gorbačiovas turi. Už tai bal
savo 588 delegatai, o prieš 292. 
Kadangi Rusijos deputatai savo 
sesijas turi tame pačiame Krem
liuje, tai ir sakoma, kad Gorba
čiovas pralaimėjo. Čia nebuvo 
aišku, kokias Jelcinas turės tei
ses skelbti dekretus, kadangi tai 
dar aptariama specialioje suda
rytoje komisijoje. Bet jis gavo 
daugiau galių vykdyti ekonomi
nėms ir politinėms reformoms 
didžiausioje Sovietų Sąjungos 
respublikoje. 

Svarbus yra įvykis Minske, 
nes iki šiol Gudija pritardavo 
Gorbačiovui ir laikėsi senosios 
komunistų linijos. Prie Lenino 
paminklo Minske kalbėtojai 
reiškė protestus prieš Krem
liaus vyriausybe ir reikalavo 
Gorbačiovo pasitraukimo ir 
naujų Sovietų Sąjungos rinki
mų. Darbininkai vietoje sudarė 
streiko komitetą vadovauti jų 
reikalavimams. Neseniai Gor
bačiovas lankėsi Minske ir tada 
ragino balsuoti už referendumą, 
gi dabar tie patys darbininkai 
išdrįso reikalauti ir jo pasitrau
kimo. 

Angliakasiai pranešė nenu
trauksią streiko, kol nebus 
įvykdyti ir jų politiniai reikala
vimai. Nežiūrint pažadėto dvi 
gubai didesnio atlyginimo, dar 
bininkai aiškiai pareikalavo pa
sitraukti Gorbačiovą — ypač to 
stipriai reikalauja Sibiro anglia
kasiai. 

„ į s ta tymų k a r a s " 
Politiniame fronte viskas vy

ko Maskvoje, kai Jelcino šąli 

tarp Gorbačiovo ir Jelcino. Šis 
balsavimas savo »v, uitatais nu
stebino ir pačiu- Rusijos depu
ta tus ir nėra abe >nes. sustip
rino dar labiau i ino autori
tetą, kalbėjo Len .Tado atsto
vas A. Subčiakas Pats Jelcinas 
pasakė, kad lis teisėmis 
galbūt pašinai; ••- tik iki koi 
bus rinkimai ". - rinkimus jis 
tuoj paskelbė. < J pagal Rusi
jos gyvent' n a . Rusijos 
prezidentas bu* renkamas popu-
liariu visų žmonių balsavimu 
birželio 12 dieną. Pranešama, 
kad ir dalis ..kietųjų komunis
tų" pareiškė pritarimą Jelcinui. 

Si žinių agentūra dar priminė, 
jog Pabaltijo valstybės susitarė 
su Rus.ja bendradarbiau:i eko
nominėje srityje. 

Ostrauskui 
Literatūros premija 
JAV Lietuviu Bendruomenės 

Literatūros premija paskirta ra
šytojui Kostui Ostrauskui už vi
so gyvenimo kūrybinį įnašą. 
Premijos skyrimo komisiją su
darė dr. Violeta Kelertienė, pir
mininkė, ir nariai — Alfonsas 
Nyka-Niliūna-- ir dr. Rimvydas 
Šilbajoris. Trijų tūkstančių do
lerių premijo? mecenatas yra 
JAV Lietuviu Bendruomenė. 

Kostas < 
Šviesos-Sanu 

G Nau 

-trauskas. 
'S simpoziume 
kaičio nuotrauka 

— Jungtiniu Tautų vyriau
sias viršinin-i- pabėgėlių rei
kalams Sadav1 Ogata pasakė, 
jog šioje situa je reikia laukti 
kurdų tautos išnaikinimo 

Kubo* • -ctatorius Fidel 
ninkai laimėjo Jelcinui teisę Castro pasak akar Havanoje, 
skelbti dekretus Rusijoje Tai jog Kuba yr abiausiai nepri-
nauias ..istatvmu karo" metas klausoma v • -*vhė ant žemo« 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Turkija uždarė savo sieną 
kurdų pabėgėliams iš Irako, ku
rių prie sienos buvo susirinkę 
maždaug 200.000. Tokio milži
niško skaičiaus turkai negali 
priimti. Užsienio žurnalistai 
praneša matę vaikus mirštan
čius iš bado, o Irako kareiviai 
šaudo ir tuos kurdus, kurie gy
vena kaimuose ir nebuvo prisi
dėję prie kovojančių kurdų da
linių. 

— Šveicarijos Užsienio rei
kalų ministeris Rene Felber, 
kuris tarpininkauja tarp Ame
rikos ir Irano, atvyko į Tehera
ną ir susitiko su Irano preziden
tu Hashemi Rajsanjani. Beiruto 
laikraštis paraše, jog bus išleis
ti pagrobtieji vakariečiai. 

— Albanijos Demokratų par
tija, kuri yra opozicijoje prieš ko
munistus, kviečia pradėti gene
ralinį streiką ir protestuoti prieš 
komunistu vyriausybę, kai tuoj 
po rinkimų buvo nušauti trys 
albanai Demokratų partijos 
nariai. 

— Kinijoje teisiami 787 kinai 
už dalyvavimą 1989 m. Tianen-
men aikštėje. Beijinge. demons
tracijose prieš komunistinę vy
riausybę. 

— Chicagoje bus statomas 
aukščiausias pastatas pasauly
je, kuris bus Miglino-Beitlerio 
firmos nuosavybė. Tai būtų 125 
aukštų pastatas. 

— Irako vyriausybė paskel
bė, kad sumušė kurdų pajėgas, 
norėjusias įvesti demokratinę 
valdžią Irako valstybėje. Šimtai 
tūkstančių kurdų šeimų šaltyje 
be maisto ir šiltesnių rūbų ban
do kur nors surasti prieglobstį 
ir išsigelbėti nuo sušaudymo. 
Prez. Bushas pasakė, kad jis 
tvirtai yra nutaręs nepadėti 
kariškai sukilėliams, kuriuos 
regino nuversti Saddamą Hus-
seiną, 

— Paryžiuje esančio Kurdų 
instituto prezidentas Kendal 
Nezan pasakė, jog prezidento 
Busho ..naujojo pasaulio tvar
ka" buvo,,pakrikštyta veidmai
niškumu, kai prisidengiama ne
sikišimo fygos lapeliu". Ragin
ta nuversti Husseiną. bet iš ki
tos pusės susilaikoma nuo pa
galbos tai padaryti. „Argi jis 
nežinojo, kad nesunaikino Hus-
seino kariuomenės, o mes netu
rime ginklų jam pasipriešinti". 

— Prezidento žmona Barbara 
Bush patelefonavo „Newsweek" 
žurnalui ir paneigė tą žinią, kad 
jos vyras nori pašalinti Baltųjų 
rūmu viršininką John Sununu. 

Maskva . Balandžio 4. — Bu
vęs prez. Ričardas M. Nixonas 
baigia savo dviejų savaičių ke
lionę Sovietų Sąjungoje, kurios 
metu jis lankėsi Lietuvoje, o vė
liau buvo ir Gruzijoje. Maskvo
je susitiko ne tik su Sovietų pre
zidentu M. Gorbačiovu, bet lan
kėsi ir KGB įstaigoje. 

Nixonas vizitavo septintą kar
tą Sovietų Sąjungą. Prisiminti
nas jo susitikimas su Nikita 
Chruščiovu ir „virtuvės deba
tai" 1959 m. Žurnalistai sako, 
jog Nixonas jautėsi čia kaip sa
vimi pasitikįs politikas, diplo
matas ir antikomunistas. Jis ne
atvežė čia jokio pranešimo, ta
čiau jis sugrįžęs privalo pasa
kyti JAV prezideentui praneši
mą, kaip yra priimta, kad buvę 
JAV prezidentai, sugrįžę iš už
sienio, daro pranešimą dabar
tiniam savo krašto prezidentui. 
Spėliojama, ką Nbconas papasa
kos Bushui: kas vyksta Krem
liuje, kas yra Gorbačiovas da 
bar, ar jis išsilaikys? 

Nixonas, kaip sako Reuteris, 
pasisakė nesąs tų žmonių tarpe, 
kurie mano, kad Gorbačiovo 
greitai nebebus Kremliuje. Pa
grindas taip galvoti yra, nes 
Gorbačiovas esąs puikus politi
kas. Jis yra politinis varžovas, 
bet kam ir dėl to nėra jokios abe
jonės, pasakė Nixonas. „Jis įsi
gijo ga;ią. Jis mėgsta valdžią. 
Jis nori ją turėti. Jis yra kovo
tojas" „Ar Gorbčiovas yra sena
sis ar naujasis Gorbačiovas? 
Mes mėgstame senąjį, bet ar yra 
naujas? Jis sako, kad yra tas 
pats". Jo paties manymu, sake 
Nixonas. nėra pakaitalo Sovie
tų prezidentui, ar kad jis nestip
riai jaustųsi savo pareigose. 

Spaudimas nesumažėjo 
Bet Nixonas sakė pastebėjęs, 

kad spaudimas jam yra žymus, 
to pasitikėjimo, kuris buvo 1986 
metais ir tos dvasios, kurią 
galima buvo jausti 1988 metais, 
šiuo metu nėra. Tai nesą nervi
nio pobūdžio dalykai, nes jo rea
gavimas kaip visuomet, buvęs 
puikus, tačiau jis matėsi esąs ne 
fiziškai pervargęs, bet pervargęs 
nuo tos naštos, kurią jis šiuo 
metu turįs pakelti, Gorbačiovo 
pasukimas į dešinę esąs apgal
votas. Jo pasekėjai sako. kad jis 
yra tas pats reformatorius, koks 
buvo ir kad tai laikinas ėjimas. 
Bet klausimas esąs. sako Nixo-
nas, ar „reakcionieriai", kurie 
yra jį apsupę, leis jam toliau eiti. 
Gorbačiovas esąs nepatikimas: 
„Jis yra žmogus, kuris gali bet 
kuriuo metu pasisukti 180 
laipsnių kampu". Nixonas ma
no, jog šiuo metu Gorbačiovas 
stipriai kontroliuoja padėtį ir 
kad šiuo metu negalimas joks 
kitas ėjimas, tačiau nereikia 
atmesti ir galimybių, nes turim 
reikalo su labai patyrusiu poli
tiku". 

Kai Nixonas pasakė, jog Gor
bačiovas yra tikras politikas, ta
da jis pareiškė ir tai, kad jis yra 
„Sovietų nacionalistas ir iš 
širdies komunistas, kuris neleis 
lengvai kraštui iširti į jo sude 
damąsias dalis arba leis priva 
čią nuosavybę." 

— Londone „Time" žurnalas 
pažadėjo išspausdinti pilno pus
lapio atsiprašymą, kad savo 
britu laidoje buvo įdėjęs nacių 
stiliaus skelbimą su svastikos 
ženklu, praneša žydų laikraštis 
..Sentinel". 

„Ši tas v y r a s n ė r a n e r i m t a s " 
Bet Nixonas pasakė, jog jam 

didžiausias įspūdis buvo šioje 
kelionėje susitikimas su Borisu 
Jelcinu. Jis manęs, jog Rusijos 
prezidentas y ra demagogas, 
kvailys, ner imtas žmogus. „Ši
tas vyras nėra nerimtas. J is ne
užsiima gudravimais, klasta, 
bet jis yra labai tiesus, labai at
virai jis pareiškia savo įsitikini
mus ir su labai dideliu t ikrumu. 
Dabar aš matau , kodėl Jelcinas 
turi nepaprastą pri tar imą kaip 
politinis vadas. Jelcinas galėtų 
būti revoliucionierišku vadu, 
nes jis turi tą gaivališką magne
tizmą, jis gali žmones uždeg
ti ir tam jis tu r i galią. Bet a š 
abejoju, kad Jelcinas norėtų 
Gorbačiovo posto. Aš jaučiu, jog 
Jelcinas yra pasižadėjęs viską 
padaryti gerai, jei jis taptų Ru
sijos Respublikos prezidentu". 
Tačiau Nixonas pasakė, jog be 
Jelcino, jis nematęas. kas galėtų 
kitas užimti Gorbačiovo vietą. 
Jis sako, jog nei reformų šalinin
kai kairėje, bei reakcionieriai 
dešinėje neturi tikro kandidato, 
kuris šiuo metu galėtų būti pa
kaitalu Gorbačiovui, ir niekas 
neturi to kvaliteto. 

Sus i t ik imai 
Jelcinas ir Gorbačiovas buvo 

iš 32 oficialių Sovietų vyriausių
jų pareigūnų ir opozicijos vadų, 
kūnuos Nixonas sutiko šioje ke
lionėje, kurį palydėjo Dimitri 
Simes. vienas Sovietų ekspertų 
Carnegie Tarptautiniame insti
tute. Jis susitiko ir su KGB vir
šininku Vladimiru Kriučkovu, 
Vidaus reikalų min. Boris Pugo. 
kurie abu priklauso ,,reakcio
nieriams" ir su Lietuvos. Gru
zijos ir Ukrainos taut inių sąjū
džių vadais. Nors tai buvo lai
koma, kad tai yra privatus vizi
tas, bet Sovietai atvėrė duris 
tam žmogui, kur is buvo pirma
sis detente atstovas, nulėmęs 
politiką prieš 32 metus. 

Da r n e p r a l e n k ė 
Nixonas pasakė dar žurnalis

tams, kad kai Maskvoje lankė
si 1959 m., ta i jis matęs labai 
vargingus žmones, bet su pasi
tikėjimu atei t imi ir stipria dva
sia. Tačiau dabar ta dvasia pra
žuvusi. Tada jam Chruščiovas 
pasakęs, kad Sovietų Sąjunga 
pasivys Ameriką per 5 metus ir 
ją pralenks. Praėjo dešimtme
čiai ir Rusijos žmonės tebetiki 
geresne ateitimi. „Pagaliau išsi
baigė energija, beveik katastro
fa. Ir tai. ką aš matau, yra gilus 
netikrumas, kuris užvaldė So
vietų žmones. Senieji dalykai 
sunaikinti, bet naujų nėra". Sis
tema nepakeista. 

KALENDORIUS 

B a l a n d ž i o 6 d.: Celest inas. 
Daugirutis. Genardas , Sikstas . 
Žintautė. 

Ba l andž io 7 d.: Atve lykis . 
Hermanas. Donata. K a n t a u t e . 
Minvydas. 

Ba l andž io 8 d.: Dionyzas, 
Julija. Girtautas. Matą. Skirgai-
le. 

Balandžio 9 d.: Kleopas, Au
rimas. Dalia. Akacijus. 

O R A S CHICAGOJE 

Saulė teka 5:27. leidžiasi 6:20. 
Tempera tūra šaeštadienį 80 

1.. sekmadienį 80 1., pirmadienį 
83 1 antradieni 72 1 
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AR SUSPROGDINSIME 
SUSTINGIMĄ? 

Mintys p o atei t ininkų 
sendraug ių susir inkimo 

Ateitininkų namuose kovo 16 
įvyko Chicagos ateitininkų sen
draugių skyriaus narių susi
rinkimas. Dalyviai, susėdę prie 
staliukų, turėjo progą išklausyti 
įdomų informacinį Aido Palu
binsko pranešimą apie Lietuvą, 
apie paskutiniuosius tragiškuo
sius įvykius, įvairias politines 
aktualijas, Lietuvos jaunimą, 
švietimo problemas ir atei
tininkų veiklą. Prelegentas visa 
tai išdėstė gyvai ir įdomiai, o jo 
pareikštos mintys sudarė pa
grindą diskusijoms. 

Kalbėdamas apie Lietuvos 
ateitininkų (reikia suprasti 
moksleivių) veiklą, prelegentas 
iškėlė susirūpinimą, kad ateiti
ninkai , veikdami vyskupijų 
rėmuose, darosi d a u g i a u 
bažnytine organizacija. Katali
kiškumo principas ten pa
brėžiamas nepa lyg inama i 
aukščiau ir stipriau negu kit i 
ateitininkų principai, ir tai kar
tais suteikia davatkiškumo 
bruožą. Pranešimą sekusiose 
diskusijose iškilo daugybė min
čių ir siūlymų: kaip arčiau ben
drauti su Lietuvos ateitininkais 
(bendros stovyklos, pasikeitimas 
jaunais žmonėmis ir vadovais); 
kaip ugdyti a te i t in ink išką 
veiklą visų penkių principų 
šviesoje (parūpinti literatūros 
ir knygų diskusijoms, kreipti 
ypatingą dėmesį į inteligentiš
kumo ir visuomeniškumo prin
cipų įgyvendinimą). 

Jei pirmoji susirinkimo dalis 
su Aido Palubinsko pranešimu 
ir diskusijomis iškėlė susi
rūpinimą Lietuvos ateitininkų 
veiklos trūkumais, ta i antrojo
je paaiškėjo, kad toks susi
rūpinimas yra būtinai reikal
ingas ir dėl Chicagos ateiti
ninkų sendraugių tolimesnės 
veiklos. Skyriaus valdybos 
pirmininkės Jadvygos Damušie-
nės ataskaitinis pranešimas api
būdino valdybos darbus ir sky
riaus veiklą. Reikia manyti, 
kad jos pranešimas bus ištisai 
paskelbtas šiame skyriuje. 
Valdyba (pirm. J. Damušienė, 
ižd. dr. A. Juozevičienė, sekr. V. 
Žadeikienė, I. Polikaitienė, M. 
Saliklienė, dr. A. Liulevičius ir 
K. Pabedinskas) j au turbūt 
penkerius metus dirbo nuosta
biai gerai, atliko t ikrai daug ir 
buvo verti padėkos, kurią susi
rinkimas i r išreiškė. 

Pirmininkės pranešime buvo 
iškelta ir kai kurios jaučiamos 
negerovės: nėra bendro veiklos 
planavimo ir bendradarbiavimo 
su kitais ateitininkų vienetais, 
trūksta dvasios vadų, pamirš
tama bendrai švęsti ateitininkų 
šventes ir. kas svarbiausia, pa
stebima vis didėjanti sendrau
gių apatija ir vengimas bet 
kokio įsipareigojimo ir darbo. Ši 
paskutinė negerovė konkrečiai 
pasirodė ir šiame susirinkime, 
kai, dabartinei valdybai po tiek 
metų užtarnautai norint pasi
traukti, neatsirado nė vieno su
tinkančio savanorio kandi
datuoti į naują valdybą. Net ir 
į nominacijų komisiją niekas 
nenorėjo įeiti. Pagaliau senajai 
valdybai teko sutikti pačiai 
ieškoti ir surasti naujus žmones. 
Dr Adolfas Darnusis, kreip
damasis ir apeliuodamas į apa 
tišku? susirinkimo dalyvius, 
kalbėjo, kad šitokį mūsų ,,su
stingimą reikia susprogdinti ir. 

jei to nepadarysime, tolimesnė 
ateitininkų veikla mirs". Kiek 
jo žodžiai bus paveikūs, parodys 
ateitis. 

Kyla klausimas, kodėl iš be
veik 300 sendraugių sąrašuose 
ateitininkų nebegalima surasti 
bent penkių, sutinkančių pa
švęsti metus konkrečiam dar
bui. Tiesa, yra nemaža dalis 
ateitininkų sendraugių, kurie 
tiek ateitininkišką1tiek ir kitokį 
visuomeninį darbą jau dirba. Jie 
yra perkrauti, jie visur daly
vauja, net ir šiame susirinkime 
tokių buvo dauguma. Ateiti
ninkai sendraugiai yra davę ir 
vis tebeduoda žmonių bendrai 
lietuviškai veiklai. Didelis skai
čius sendraugių dirba ir vado
vauja pagrindinių veiksnių ir 
didžiųjų fondų vadovybėse, 
reiškiasi kultūriniame, visuo
meniniame, politiniame ir švie
timo darbe. Kartais tokios pa
reigos, ypač veiksniuose ir fon
duose, yra labiau viliojančios ir 
suteikia daugiau progų, pagal 
„Pasaulio lietuvio" redaktorių, 
„pasiblizginti", negu paprastas 
auklėjimasis darbas su ateiti-
ninkišl įoju jaunimu ir apskri
tai ateitininkų veikloje. Bet gi 
nebūtina tuos dirbančius kitur 
ateitininkus ati traukti iš jų 
svarbių pareigų. Juk turime dar 
daugybę sendraugių, kurie ir 
kurios išėję pensijon, (o taip pat 
ir nedirbančios ponios) tiesiog 
sienomis lipa, neturėdami ką 
vertingo veikti ir per dienas 
tesirūpindami vien tik savo bui
tiniais reikalais. Čia ir yra 
mūsų sustingimas, apie kurį 
kalbėjo dr. Darnusis. Kaip jį 
susprogdinsime? Nejaugi 
neats i ras daugiau atei t i-
ninkiškai nusiteikusių idea
listų? 

J . Baužys 

Moksleivių ateitininkų Prez. A. Stulginskio kuopos na r i a : -usirinkime repe
tuoja vaidinimą, kuris bus a t l i ekamas kuopos met inė je š^.-ritėje gegužės 10 
d. Ateitininku namuose, Lemonte. 

Nuotr . I. T . 

PREZ. A. STULGINSKIO KUOPOS 
SUSIKAUPIMO VAKARAS 

Prez. Stulginskio moksleivių pėje. Mūsų grupėje įsijungėm į 
ateitininkų kuopos susirinki- kalbas; vieni kitiems padėjom 
mas kovo 8 d. vyko kuopos sek- spręsti arba susigyventi su savo 
retorės Linos Modestaitės na- problemomis, 
muose. Ruošėmės kuopos 
šventei, gegužės 10 d. 
vyksiančiai A t e i t i n i n k ų 
namuose. Mišios bus 9:30 v. r. 
Palaimintojo J. Matulaičio misi
joje. Po pamaldų bus programa 
ir mamyčių suneštos vaišės 
Ateitininkų namuose. Tikimės, 
kad oras bus geras, tai raginam 
visus atsinešti sviedinius, sporto 
re ikmenis ir s p o r t i n i u s 
drabužius, kad po rimtosios 
dalies galėtume tęsti gegužinę 
sode. Jaunučiai tą pačią dieną 
turės savo kuopos šven tę , 
kadangi gegužės 10 d. yra Mo
tinos diena, kviečiam atsivežti 
mamytes, močiutes, gimines ir 
visiems kartu tą dieną praleis
ti. Rasa Šoliūnaite-Poskočimie-
nė vėl sutiko mus paruošti šven
tės vaidinimui. Esame laimin
gi, kad Rasa Poskočimienė 
mums visuomet randa laiko, dė
kojam jos vyrui, vaikams ir gi
minėms, kurie sudaro sąlygas, 
kad visi galime ja dalintis. 

Lina Modestaitė, Viktorija 
Žvinakytė, Vida Kazlauskaitė ir 
Tomas Vasiliauskas buvo supla
navę susikaupimo vakarą. Išsi
skirstėme į diskusijų grupeles. 
Grupelėse galėjome pasipasako
ti savo problemas, net paslaptis. 
Visi sutiko girdėtus dalykus 
niekam nepasakoti, net drau
gams kitose grupėse neperduoti 
kalbėtas problemas savoje gru 

Vėliau rašėme laiškus t iems, 
kuriems norėjome padėkoti, ar
ba kur ių norėjome atsiprašyti . 
Baigiant įspūdingą ir jau t rų 
vakarą, Tomas Vasil iauskas 
rodė savo ir Audros Grigaliūnai-
tės skaidres iš kuopos ir Daina
vos gyvenimo. Tyliai grojo mu
zika, kol Tomas Vasiliauskas 
dėstė raminančias mintis. Su
stoję ra tu sugiedojome „Kaip 
grįžtančius namo paukščius" ir 
pradėjome skirstytis. 

Ate inant i s kuopos susirinki
mas bus balandžio 12 d., t ik
riausiai Ateitininkų namuose, 
nes reikės repetuoti vaidinimą. 
Kandidata i pasižadėjimui (bai
giantys p i rmus gimnazijos me
tus ir kiti nedavę pasižadėjimo) 
tur i baigti ruoštis egzaminams 
ir parašyti rašinėlį. Negavusieji 
pasiruošimui medžiagos, prašo
mi kreiptis į Juliją Krumplytę 
arba Kristiną Liaugaudaitę. Eg
zaminai bus galą balandžio. 

Balandžio rr.-nesio susirinki
me Vladas Šoliūnas papasakos 
apie prel. Krupavičių, o Lina 
Augiūtė kalbės apie savo močiu
tės dėdę poetą Maironį (Joną 
Mačiulį). Visų laukiame atei
nančiame susirinkime ir visose 
repeticijose! 

Nida Ti jūnė ly tė 

MOKSLEIVIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Prez. A. Stulginskio mokslei
vių ateitininkų kuopos susi
rinkimas penktadienį, balan
džio 12 d., 7 v.v. vyks Ateiti
n i n k ų namuose , Lemonte . 
Vladas Šoliūnas papasakos apie 
prel. M. Krupavičių, o Lina 
Augiūtė — apie savo giminaitį 
poetą Maironį. Repetuosime 
vaidinimą. Per kuopos metinę 
šventę - gegužės 19 d., norin
tieji duoti moksleivių ateiti
ninkų pasižadėjimą tur i gauti 
egzaminams pasiruošti medžia
gą iš kuopos ko-pirmininkių 
Kristinos Liaugaudaitės arba 
Julijos Krumplytės. Kviečiami 
visi moksleiviai. 

STUDENTŲ DĖMESIUI 

Mieli kolegos, jei j au įsijun
gėte į Ateitininkų sendraugių 
eiles, bet dar gaunate studentų 
aplinkraštį, arba, jei jo ne-
begaunate, bet dar norėtumėte 
jį gauti , prašome apie tai ne
delsiant pranešti SAS centro 
valdybai. Pageidavimus siųsti: 
SAS Centro valdyba, 62 Burn-
side Dr., Toronto, Ont., M6B 
2MB, Canada. Arba paskam
b i n k i t Indre i , t e l . (416) 
533-7425. Dėkojame iš anksto. 

SAS Cent ro va ldyba 

PRIMENAME 

Ateitininkų Namų dovanų 
paskirstymo laimingų bilietų 
traukimas bus balandžio 13 
dieną. Visi prašome nedelsiant 
p r i s iųs t i b i l ie tų šakne les . 
Paremkime savus Ateitininkų 
namus! 

Atei t ininkų namų va ldyba 

„DAINAVOS" STOVYKLOS 
KALENDORIUS 

Birželio 23 d. - 7 d. — 
Moksleiviai ateitininkai. 

Liepos 7 d. - 21 d. — Jaunu
čiai ateitininkai. 

Liepos 28 d. • rugpjūčio 4 d. 
— Heritage (angliškai kal
bančių). 

Rugpjūčio 4 d - 11 d. — 
Lietuvių Fronto bičiuliai. 

Rugpjūčio 11 d. — 18 d. — 
Mokytojų savaitė. 

Rugpjūčio 18 d. - 25 d. -
Tautinių šokių kursai. 

KAI KALBAME APIE DIEVĄ 
KUN. ANTANAS RUBSYS 

Ar iš viso įmanoma kalbėti 
apie Dievą? Mistikai tvirtina, 
kad jie negali rasti tinkamų 
žodžių išreikšti savo tiesioginį, 
betarpišką susitikimą su Dievu. 
Dievas yra Dievas, o žodžiai yra 
tik žmogiški. Yra žmonių, 
kuriems filosofų ir teologų 
Dievas, ir kalbėjimas apie 
Dievą, nėra patrauklus, nes filo
sofų ir teologų Dievas yra 
tolimas ir šaltas — proto 
abstrakcija. Tuo tarpu filosofai 
ir teologai, savo ruožtu, laiko 
liaudies žmonių Dievo sąvoka 
naivia. Iš kitos pusės, vieni 
ir kiti sutaria, kad žmogiškoji 
Dievo sąvoka nepajėgia apimti 
dieviškąją Tikrovę. 

Dieviškoji Tikrovė užan-
gažuoja ir tikintįjį, ir ateistą. 

Tikinčiajam Dievas y r a 
magnetas. — likiminis gyve
nimo prasmės šaltinis, o ateis
tui — kliūtis, kurią reikia 
pašalinti. Tikintysis veržiasi į 
Dievą, nes jis yra gyvenimo 
prasmė — šviesa tamsoje, o 
ateistas kovoja prieš Dievą, nes 
tikėjimas Dievu, pagal jį, yra 
tamsuolių liga. Kalbėti apie 
Dievą nūdien yra aktualu mūsų 
laisvėjančiai tautai , nes šiuo
laikine žmonijos patirtis liu
dija, kad tikėjimas Dievu ne tik 
įprasmina žmogaus dabarties 
vingius, bet ir atveria duris į 
dar nežinomą, bet jau paža
dėtą ateitį. Kuo yra saulė 
saulėgrąžai, tuo yra Dievas 
žmogui Tikintysis atsiveria ir 
veržiasi j tai, kas yra Viena, kas 

Moksleivių atei t ininkų Prez. A Stulginskio kuopos valdyba. Iš k.: I eil. -
Tomas Vasiliauskas ir Kristina L i a u g a u d a i s II eil - Lina Modestaitė. 
Kastytis Šoliūnas ir Nida Tijūnėlytė. _ 

Nuotr I . T. 

y r a Daug iau , k a s a p t a r i a 
žmogaus gyvenimo Paslaptį. 
Vienybės, pilnatvės ir darnos 
vizija yra mums nepaprastai 
r e i k š m i n g a s d a l y k a s . Už 
sudarky tų asmenybių slypi 
s t o k a a tv i rybės Dievui — 
gyvenimo Paslapčiai, pama
t in iam kontekstui , kur iame 
gyvenama, judama, esama (Žr. 
Apd. 17, 28 Paslaptis yra ma
sinantis žodis. Jis skiriasi nuo 
kitų dvejų, tariamai giminingų 
žodžių, būtent, „mįslė" ir „pro
blema". Mįslė yra galvosūkis, 
kur į reikia atspėti. Problema 
y ra teorinis arba praktinis klau
simas, reikalingas išsprendimo. 
Pas lap t i s yra problema su 
paslaptybe, nes kuo giliau ją 
suprantame, tuo ai tr iau pajun
t a m e , k i ek d a u g jos d a r 
nesuprantame. Suprat imas ir 
stoka supratimo vyksta kar tu : 
kuo didesnė jžvalgos sala, tuo il
gesni nuostabos krantai . 

Gamta ir istorija yra dvi kny
gos, kurias skaitydamas žmogus 
mokosi galvoti apie save ir savo 
likimą. Pažindamas gamtą ir jos 
r e i š k i n i u s š i u o l a i k i n i a m e 
mokslų įžvalgos konteks te , 
žmogus pajunta ne tik savo 
didybę bei dužlumą, bet ir 
Dievybės pėdsakus. Pažindamas 
istoriją, žmogus nustemba, nes 
susitinka ne tik su žmonijos at
virybe dieviškajai Tikrovei, bet 
ir su Dievu, kuris įsijungia į 
žmogaus l ikimą ir t a u t ų 
kū r imą . Nenuos tabu , k a d 
kalbame apie Dievą vaizdais, 
kuriuos sąlygoja ir gamta, ir 
istorija. 

(Bus daugiau) 

DR. ARVYDAS J . DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncoln Hwy. (Hwy. 30) 
Otympta Flelds. III. 
M L (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAK8EVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
S. Pulaakl Rd., CMcago, 
R « . (1-312) 77S-7679 
Kab. (1-312) 502-0221 

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

Gydytoiai >r chirurgai 
Anestezijos ir skausmo gydymo specialistai 

Sherman ligoninė, Elgm. IL 
Tel. 708-3888976 

Skambint: galima 24 vai 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5049 (veikia 24 vai ) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tet (70») 4220101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p - 7 v v antrd 1230-3 v p p 
trecd uždarytaa ketvd 1-3 v.p p . penktd 

t šeštd 9 v r -12 v p p 

0132 S. Keozle Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
į Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

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

507 S. Gllbart, LaGrang*. IL. 
Tai. (708) 352-4487 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312)436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Sird.es ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hlckory Hllla, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optorr.etnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

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

Tai. (708) 440-1777 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 Wsat BurUogton, tai. (708) 512-0084 
wastwtoftt, IL 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Holy Cross, 2701 W 68 St . Chicago 

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

Tel. (708) 423-4313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tat. (1-312)735-7709 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

r aM1^t«y 0W#OlC Sn CHOsC 

217 E. 127 St. — Lemom IL (0439 
P-ikiauso Palos Community Hospitai •' 

Siiver Cross Hosp<iai 
valandos pagal susita'mą 

Tel. (70«) 2S7-22C5 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 707-7575 
5780 Archer Ava. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal sus'tanmą 

H. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
šskyrus trec šešt 12 ik> 4 vai popiet 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak L a w n , IL 0 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T a i . 708 -536 -3113 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 
81 St. Ir Kean Ave.. Justlce IL 

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

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Te l . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 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. 16 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2856 W. 63rd Straat 

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

Kabineto ta i . (1-312) 770-2880. 
Raz. (708) 440-5545 

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

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

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

Kab tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (708) 442-8207 

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

7722 S. Kedzie Ava., 
CMcago. III. 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvllla Csmpua 
1020 E. Ogden Ava. , Sulte 310. 

Naparvllla IL 00563 
Tai . 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab tai. (1-312) 580-31 M ; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wsst 03rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

i < 
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Rinkimams artėjant 

ŽVILGSNIS Į VEIKLĄ 
Šiuo metu išeivijos veikla yra 

susijusi su laisvėjančia, bet ne 
laisva tėvyne. Teisybė, kad 
vieniems tėvynė, kitiems tik tė
vų kraštas, bet tai nereiškia, 
kad kas nors neturi pareigos 
rūpintis tuo kraštu, kuris davė 
gyvenimo pagrindus. Net tie, 
kuriems Lietuva jau tėra tik 
tėvų gimtinė, tik nepažįstama 
žemė ir žmonės, vis tiek turi 
rūpintis laisve. Ja rūpinasi 
nesugadinta žmonija ir j a sielo
jasi mūsų kaimynai. Net laik
raščiai ir televizijos laidos šiuo 
metu mūsų kraštą laiko žinių 
vertu kraštu ir perteikia žinias 
apie jį savo skaitytojams ar 
klausytojams. 

Lietuvių veikla svetimuose 
kraštuose yra sekama gyven
tojų, sekama ir mūsų kenčian
čių brolių bei sesių. Nuo mūsų 
veiklos ir pastangų laisvės 
idealą plėsti ir jį perduoti tau
tos vardu žmonijai, kuri laisvę 
pripažįsta vertybe, priklauso gal 
laisvė ne tik kenčiančiam kraš
te, bet žmonijoje ir tautose, ku
riose gyvename ir kurioms savo 
žodžius ir darbus atiduodam. 

Niekas negal i ats ižadėti 
savęs, negali atsižadėti ir savo 
tautos, nors ir labiausiai to nor
ėtų. Jis lieka amžinai priklau
santis tai, ne kitai tautai, tai. o 
ne kitai bendruomenei. Paskiro 
išeivio ar jo vaiko liudijimas ge
ru ar blogu atsiliepia visai tau
tai, nors jis jau užaugęs sve
timoje žemėje ir persiėmęs sve
timais papročiais. Tai nėra gera, 
kad blogą žmogų, nors jau nesi-
vadinantį lietuviu, laiko ats
tovu visos tautos, nors jis su 
savo tauta ir nieko bendro 
neturi ir veikia ne savo tautos 
naudai. 

Tai reikia žinoti kiekvienam 
piliečiui, kiekvienam tautiečiui, 
net savęs išsižadėjusiam pasau
lio žmogui. Viskas liečia ne tik 
žmogų asmeniškai, bet ir visą jo 
kilmės tautą. Todėl ir rūpina
mės, kad mūsų vadovybėse būtų 
tik geriausi žmones, tik darbš
čiausi tautos atstovai, tik išei
viją gerai reprezentuoją 
asmenys. Prieš Lietuvių Bend
ruomenės tarybos rinkimus tas 
rūpestis vis didėja ir verčia 
galvoti i š r inkt i ger iaus ius 
žmones 

KAS PO IRAKO, AMERIKA? 
E. RINGUS 

Lietuvių Bendruomenes 
tarybos nnkimai pakartojant: 
kas treji metai. Kandidatai dau 
p< v: • \ !<•';) jau išstatyti. Iš-
r:nk *, kandidatuoti ir išeivijos 
veiklai atstovauti, atrodo. gje 
"tausi ir patikimiausi. Tačiau 
nereikia tik taip galvoti, nes 
kandidatu yr-a daugiau, negu 
reikia ; š r inkt i . Pas i r ink t i 
galima lengvai kiekvienam. 
Kiekvienas, kuris rūpinasi savo 
išeivijos ir tautos veikla, pažįs
ta bent dali savo apylinkės a r 
apygardos rinktinu žmonių 
verte ir būsimus darbus Juos 
galima lyginti su darbais pra
eityje ir pamatyti darbus atei
tyje. Labai svarbu, kad Lietuvių 
Bendruomene būtų verta savo 
tautos, išeivijos ir būtinos 
veiklos padėti kenčiančiai ir 
okupacijos vergystes pančius ne
šančiai tautai. 

Kandidatų pas i r ink imas 
visose apylinkėse ir gyvenvie
tėse yra tikrai geras, nes dau
gelis kandidatų yra visai nauji. 
Taip pat daugelis buvusių tary-
bos narių jau nekandidatuoja. 
Gal jiems sąlygos neleidžia užsi
imti tautos darbu, gal jau metų 

skaičius pakilo, kad j ie nesi
jaučia galį būti naudingi viene-1 
tui, į kurį bus išrinkti. 

Balsuoja daugiau vyresnieji. 
nes jaučia pareigą tauta i ir išei
vijai. Balsuoja ir net kandida
tuoja jaunesnieji, kurie turi dar 
energijos ir sumanumo vežti 
išeivijos veiklos vežimą. Kandi-
da t uo j a savo v e i k l a j au 
pasižymėję savose apylinkėse ar 
apygardose. Kandidatuoja ir 
mažiau žinomi, bet su ryžtu 
savo tėvynei a r tėvų žemei pasi
darbuoti. 

Prieš r inkimus verta atkreip
ti dėmesį į jaunesniųjų darbą, 
kurio negali atlikti ir niekada 
n e a t l i k o vyresn ie j i , repre
z e n t u o d a m i prieš valdžios 
žmones, prieš vietinius ir viso 
krašto politikus Lietuvą ir lietu
vius. Nepriklausomybę pasi
skelbusi tėvynė trokšta tikros 
laisvės. Ir reikia pripažinti, kad 
jaunesnieji moka kalbą ir turi 
drąsos kalbėti be jokio nusižemi
nimo su aukščiausiais parei
gūnais, o jie supranta, kad tai 
jų žmogus, nors jis ir galvoja bei 
veikia už savo tėvų kraštą, už 
savo paties tautą. 

Du Amerikos prezidentai tu
rėjo progos paveikti Rusijos ir 
kitu tautų likimą. Wilsonas po 
pirmojo, Rooseveltas, Trumanas 
po antrojo pasaulinio karo. Abi 
progos liko neišnaudotos. To 
pasekme, daug tautų ir milijonai 
žmonių kentėjo 40-70 metų Sov. 
Sąjungoje ir Rytų Europoje. 
Klaidas padarytas po pirmojo 
karo galima pateisinti nesi-
or ien tav imu komplikuotoje 
Europoje ir karo nuovargiu. Net 
ir tada padaryta mažiau klaidų 
negu po antrojo karo. Tada 
atsikūrė daug nepriklausomų 
valstybių, nors jų ribos ne visada 
atitiko tautybių pasiskirstymą. 
Pavyzdžiui daug turkų liko 
Bulgarijoje, vengrų Rumunijoje, 
tautybių mišinys Jugoslavijoje. 
Tačiau didžiausia klaida buvo 
nesugebėjimas atpažinti ir su
stabdyti komunizmo pavojų 
Rusijoje, nors galimybių buvo. 
Maža to, JAV dar atėjo su pa
galba badaujančiai Rusijai, 
palengvindamos komunistams 
įsistiprinti. 

Per ir po antro pasaulinio 
karo JAV pridarė daug daugiau 
esminių klaidų. Apie jas mes 
gerai žinome ir kartoti neverta. 

Klausti reikia, kokia bus JAV 
politika po karo su Iraku, ypač 
Sov. Sąjungos atžvilgiu. Šiuo 
metu, k Komunistų partija 
neatgav ir pilnos valdžios, 
JAV vėl ri trečią progą išgel
bėti mil.jonus nuo tolimesnės 
vergijos. Mes tik galime tikėtis. 
kad JA\ praleis šios progos, 
kaip padare po anų karų. Dabar 
JAV vyr:ausyhė neturi teisės 
teisintis :ies;orientavimu poli
tinėje padėtyje, nes juk jai 
padeda .nformacijos plau
kiančios visų Sov. Sąjungos 
kampų. Pačios t a u t o s jau 
parėmė iniciatyvą, reikia tik pa
galbos. 

Šia proira peržvelkime JAV 
laikysena per kelerius praeitus 
metus nuo perestroikos pra
džios. S< Sąjungos griuvimo 
procesas prasidėjo be ypatingų 
JAV pastangų. Rusų tauta ir 
pavergtieji tiesiog prašo nestab
dyti šio proceso. Bet kaip mir
tinai sergąs ligonis prašo neban
dyti ilginti kančių su JAV 
pagalba. Ką daro JAV? „Šalto 
karo" periode JAV turėjo aiškią 
politiką. Reikėjo stabdyti ko
munizmo platinimąsi. nes tai 
grėsė jos pačios interesams. 

Nerekomenduojame nė vieno 
asmens, nors jie jau y r a kandi
datų sąrašuose. Tik visi norime, 
kad organizuota Lietuvių Bend
ruomene būtų veikli, rūpes
tinga, atlaidi klaidoms ir pati 
klaidų vengtų. Nesiūlome ne
sveikų narcizistų. kur ie tenori 
matyti tik savo fotografiją laik
raščiuose, kur ie tesistengia tik 
nusifotografuoti su valdžios pa
reigūnais ar tautos atstovais, 
nors kenčiančiai t a u t a i t a i 
nieko nesuteikia. Norime tik 
tokių, kurie dar turi noro pasi
darbuoti išeivijos sąlygose savo 
tautos labui, kad tauta greičiau 
prisikeltų, greičiau atgautų 
pilną laisvę ir greičiau galėtų 
pati spręsti savo reikalus. 

Kandida tų eilėse j au yra 
pakankamai jaunesnių žmonių, 
bet ne tokių jaunų, kad jie dar 
tegalėtų tik mokytis. Dabar
tiniai kandidatai yra jau tokio I 
amžiaus, kaip anuo metu mūsų į 
tautos atstovai pasirašę Nepri- ! 
klausomybės aktą. pradėję kurti 
valstybinį gyvenimą, statę įstai
gas a r jas organizavę, kad jos 
būtų naudingos tautai laisvėje 
ir nepriklausomybėje. 

Lietuvių Bendruomenė yra 
suorganizuota, kad galėtų pa
dėti savo žmonėms išeivijoje ir 
savo broliams tėvynėje Kiek
viena organizacija yra išeivijoje 
naud inga , bet nenaud inga 
niekam organizacijų nesugebėji
mas rasti bendro kelio į tėvynės 
laisvę ir tos laisvės idealų išlai
kymą svetimuose kraštuose. 
Reikia manyti, kad jaunesni 
tarybos nariai ir savo veiklą pa
kreips pozityvesne linkme ir 
mažiau ginčysis dėl metodų, o 
daugiau dirbs naudingus ir tau
tai būtinus darbus. 

Rinkimams artėjant reikia tik 
apsispręsti už veiklos kryptį ir 
sugyvenimą veikloje išeivijos 
darbo labirintuose. Nereikia 
suvienodyti visų nuomonių, bet 
būt ina rasti bendrą kelią, ku
riuo galėtų eiti visi b^nt laisvės 
žvilgsniu ir laisvės kryptimi. 
Kam laisvė šiandien yra svar
bus uždavinys, tam ir veikla bus 
prie širdies ir pakeliui, ar jis 
būtų Bendruomenėje ar kitoje 
organizacijoje, jei tik sugebėtų 
laisvę labiau vertinti, negu savo 
nuomonę. 

Pr. Gr. 

Bisingen koncentracijos stovyklos kapines. Manoma, kad čia palaidota apie 
40 lietuvių, buvusių tuo metu stovykloje. Q p «jd r vs 

krašto gerovei. Todėl kariauta 
Korėjoje, Vietname, bandyta 
gelbėti Kubą. Angolą, Centro 
Ameriką. Bet š ta i . . šal tas 
karas'* staiga baigėsi. Baigėsi ir 
JAV politika Sov. Sąjungos 
atžvilgiu. Prezidentas ir jo pa
tarėjai, užklupti staigių pasikei
timų, sustingo vietoje, lyg ne
būtų t am pasiruošę. JAV 
stovėjo nuošalyje, kai Lenkija, 
Vengrija, Čekoslovaki ja , 
Rumunija ir Bulgarija lais-
vinosi be pagalbos. Gal ir gerai, 
nes bet koks kišimasis būtų per 
anksti pažadinęs sovietų gene
rolus, kurie būtų turėję preteks
tą tų kraštų atsiskyrimą stab
dyti, kaip padare Chruščiovas ir 
Brežnevas. 

1989 metų pradžioje buvo pa
sklidę gandai, kad sekretorius 
Baker, išsigandęs per staigių 
pasikeit imų, galvojo vykt i 
Maskvon, gelbėti Gorbačiovą ir 
suteikti ..meškos patarnavimą", 
prašydamas, kad tas nenaudo
tų jėgos prieš laisvės siekiančias 
tautas. Už tokią ..gerą valią" 
turėjęs pasiūlyti JAV eko
nominę pagalbą ir kitokių gė
rybių, įskaitant nesikišimą į 
Sąjungos vidinius reikalus. 
Kitaip sakant, būtų įvykusi 
..antroji Jalta" — susitarimas už 
interesuotų tautų nugaros 
(kelių sovietų respublikų). Rytų 
ir Vakarų susijungime JAV irgi 
nedalyvavo, tik džiaugėsi, kai 
Berlyno siena pradėjo griūti. 
Galutinis Vokietijos ir Sov. 
Sąjungos susitarimas įvyko 
Gorbačiovo mieste be JAV ži
nios. Kokių nuolaidų vokiečiai 
padarė, taip ir liks paslaptyje. 
Viena jų gal ir buvo panaši į 
sus i ta r imą padarytą 1939 
metais. 

Prezidentas savo kalbose 
nuolat žada naują pasaulinę 
santvarką. Kokia ji turi būti. vis 
dar neaišku Atrodo, kad tos 
naujos tvarkos „leitmotyvas" 
yra naikinimas satrapų dar 
užsilikusių po ..šalto karo" 
Šiaurinėje Korėjoje, Vietname. 
Kuboje (Irako jau beveik su
tvarkytas': išlaikymas taikos 
pasaulyje: ekonominė gerovė re
miantis laisvų rinku sistema. 
Šios idėjos būtų įgyvendinamos, 
jeigu tikrai užsibaigtų ..šaltojo 
karo" likutis. Bet to dar nėra. 

Gorbačiovas, kuris jau beveik 
visus politikus buvo įtikinęs 
savo gerumu, per karą su Iraku 
parodė, kad toks geras jis nėra. 
kad pilnai bendradarbiauti su 
JAV žmonijos gerovei jis 
neskuba. Šis Gorbačiovo 
žingsnis ir teroras Lietuvoje ir 
Latvijoje a t ida rė JAV 

vyriausybei akis. Jo pasekme 
atidėtas susitikimas Maskvoje. 
Mums reikia priminti JAV 
vyriausybei, senatoriams, atsto
vams įvairiais būdais, kad 

Rimties valandėlei 

NEBŪK NETIKĖLIS, 
BET TIKINTIS 

Apaštalas šv. Paulius labai 
gražiai sako apie tikėjimą žy
dams. „Tikėjimas yra patikė
jimas tuo, ko viliamės, tvirtas 
įsitikinimas apie tai, kas nere
gima... Tikėjimu mes supranta
me, kad pasaulis sutvarkytas 
Dievo žodžiu, taip kad iš nere
gimų pasidarė regimi dalykai" 
(Žd. 11,1,3). Apaštalas tai pasa
kė, kadangi išrinktosios tautos 
vaikai ne visi tikėjo Viešpa
ties veikimu žmonijos istorijoje, 
žmogaus gyvenime ir elgesyje. 

Ir Viešpats Jėzus prisikėlęs iš 
mirusiųjų pasirodė apaštalams, 
įeidamas per užrakintas duris ir 
tardamas „Ramybe jums". Bet 
ne visi apaštalai buvo kartu. 
Tomo kaip tik nebuvo ir jis 
vėliau, kai jam pasakojo kiti 
broliai, netikėjo, kad Jėzus 
prisikėlė, ir kad jau pasirodė 
jiems ir kad jis įėjo pro užra
kintas duris. Tomas griežtai pa
sakė kitiems apaštalams: „Jei 
nepamatysiu jo rankose vinių 
perdūrimų, neįdėsiu savo piršto 
į vinių vietą ir neįdėsiu savo 
rankos į jo šoną, netikėsiu" 
(Jn.20,25). 

Kai Jėzus Kristus kitą kartą 
atėjo pro užrakintas duris. To
mui esant su kitais apaštalais. 
Viešpats jiems pasakė: „Ramy
bė tebūnie jums. Po to jis tarė 
Tomui: Įdėk čia savo pirštą, ma
tyk mano rankas, ištiesk savo 
ranką ir įdėk į mano šoną. ir ne
būk netikėlis, bet t ikint is" 
(Jn.20,26-27). Ir dar pabaigoje 
pridėjo: „Kadangi mane matei, 
Tomai, tu įtikėjai; palaiminti, 
kurie nematė ir tikėjo" (Jn. 
29,29). 

Bet ir netikėlio Tomo reikėjo 
įrodymui, kad Jėzus Kristus 
savo dieviška galybe prisikėlė, 
kad jis buvo tas, kuris atnešė 
išganymą, kuris atpirko žmoni
ją iš pirmapradės nuodėmės. To
mas savo netikėjimu, savo ma
terializmu norėjo pasirodyti iš
mintingu, bet Jėzus jam pabrė
žė, kad palaiminti tie. kurie 
nematė ir tikėjo. Daugelis ne
matė, daugelis nebuvo liudinin-

neprarastų dabartinės progos 
ir padėtų Sov. Sąjungos tautoms 
atgauti laisvę, kaip ji buvo 
grąžinta Kuvvaito valstybei. Da
bartinis prezidentas gali užsi
tarnauti garbingą vietą isto
rijoje, jeigu jis bus pagrindinis 
veiksnys, kuris sugriovė žiau
r iausią sistemą, žmogaus 
sukurtą. Tada tikrai ateitų 
žmonijai naujoji era. kurios 
siekia JAV prezidentas. 

kai Kristaus prisikėlimo ir į. 
venimo. bet sekė juo iki ki 
žiaus. sekė jo gyvenimu ir pa 
darė Jėzaus sekėjais iki šve 
tumo Jiems nereikėjo atidu< 
savo gyvybių už Kristų ir 
tikėjimą, kaip Tomui irkitier 
apaštalams. 

Apaštalas šv. Jonas be joki 
abejones antrame laiške krik 
čionims sako:..Kiekvienas, ku 
tiki . kad Jėzus yra Kristus, y 
gimęs iš Dievo; ir kiekviena 
kuris myli gimdytoją, myli ta 
pat ir iš jo gimusį. Iš to p 
žįstame, kad mylime Dievo v; 
kus, jei mes mylime Dievą ir h 
kome jo įsakymus. Nes tai yi 
Dievo meilė, kad mes laikyt 
mem jo įsakymus: ir jo jsakym 
nėra sunkūs" <I Jn.5.12-3). 

Šv. Jonas nekalba apie pri
kėlimą, neįrodineja J ėza i 
sekėjams prisikėlimo, kuriuo j 
suteikė apaštalams ramybę, b 
aiškiai sako. kad tas, kuris mv 
Dievą, laiko jo įsakymus, kur 
t iki . kad Jėzus yra Kristus, t 
yra Dievo siųstasis Sūnus p 
šaulio išganyti ir pikto nugal 
t i . jau yra tikintis. Kristų ka 
Dievą garbinąs, nes laikosi n 
sunkių Dievo įsakymų. O t 
įsakymai kaip t ik yra nurod; 
mai. kaip žmogus turi gyven 
žemėje, kad užsidirbtų su pris 
kėlusiu Kristumi amžinybę. 

Prisikėlęs Jėzus apaštalanr 
primena, kad jis yra tas pat 
bet ne toks pat. Marijai Magd; 
lenai liepia jo neliesti, nes j 
dar nėra užžengęs į dangų pi 
savo Tėvą. Tai y ra lyg prim 
nimas. kad jis ir prisikėlęs dc 
tebėra žmogus ir Dievas, bt 
dieviška galybe prisikėlęs ir di< 
viską galią perduoda savo apa 
talams. 

Šv. Jonas naujus krikščioni 
ramina, sakydamas, kad „M< 
žinome, kad kiekvienas, kui 
yra gimęs iš Dievo, nenusidedu 
gimimas iš Dievo sergi jį. i 
piktasis jo neliečia. Mesžinonv 
kad esame iš Dievo, ir visas pi 
saulis guli piktenybėje. Mes tai 
pat žinome, kad Dievo Sūnų 
atėjo ir mums davė išmanyme 
kad pažintumėm tikrąjį Diev 
ir bū tumėm t i k r a j a m e j 
Sūnuje. J i s yra t ikras Dievą- i 
amžinoji gyvybė" 11 Jn.5.18-20 
Taigi tik tas tikrasis Diev 
Sūnus, t ikras Dievas prisikek 
davė mums išminties, padal
inus Dievo vaikais, kad daugiai 
nenusidėtumėm. Su prisik 
siu Jėzumi kelsimės ir mes -
tikri Dievo vaikai. 

P. A 

Laikas y ra brangiaus ia Literatūra yra genijaus inves-
dovana, kurią Dievas mums tavimas, iš kurio nuošimčiai 
skyrė, o žmogus su tokiu žiau- plaukia per visus būsimuosius 
riu laisvumu jį eikvoja. laikus. 

Klemensas XIV j fįurrouL'hs 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 

RIMVYDAS SIDRYS 

Sykį mums jau iš anksto buvo pranešta, kad atva
žiuos didesnė grupė iš D.P. stovyklų ir ją reikės 
aprūpinti pietumis. Atvažiavo tikrai didelė žydų D.P. 
grupė net keliais autobusais. Jie lanke kapinyną visą 
dieną ir pasitaikė keletas dramatiškų scenų. Jaunas , 
gražiai apsirengęs žydas sustoja prie terasų krašto ir 
staiga krūpteli. „Ar tu mane atsimeni'" — meta jis 
klausimą vokiečiui, kasančiam kapa Per vokiečio 
veidą šmėkšteli siaubo šešėlis, jis skub ii nusmelkia 
akis žemyn ir ima kasti žemę smarkiai, lyg su įnirtimu. 
Subėga kiti žydai, klegesys, pirštu rodj nas į vokietį, 
kuris daugiau j viršų nebežiūri. 

Zum Lamm viešbuty sąmyšis. Žyd' būtinai nori 
duoti parodymus apie jų gyvenimą kao e. Lt. Chusel 
ginasi, kad jo įstaiga tam nekvalifikuoi jie neturi nei 
vertėjų nei stenografų, ir iš viso tokiam ri rbui jie nepa
jėgūs. Žydai tačiau nenusileidžia ir būt i ū reikalauja, 
kad jų parodymai būtų priimti. Seka e: ė telefoninių 
pasikalbėjimų su Rasfatt, Chusel gauna ; sakymą paro
dymus priimti. Kapinyno, arba kaip prancūzai jį vadino 
— charnier įstaiga, dar niekad tok; - darbymetės 
nematė, kaip tą dieną. Žydai surado savo tarpe vertėją, 
kuris pamažu vertė į prancūzų kalbą greitą ir 
jausmingą buvusių kalinių pasako; mą. Chusel 
susirietęs ir suglumęs tik pirštu pamodavo stenogra-
fistei, kad rašyk, o ši stenografavo viską vokiškai. Kitoj 
kambario nusėi būrelis žvdu. nppaU'riami sulaukti . 

parodymus davė vienas kitam su šūkavimais ir ges
tais. Jvairiu kalbų mišrainė ir klegesys nesutilpo vieš
butyje ir skleidėsi į gatves. 

Kitą dieną Chusel į darbą atėjo labai vėlai ir 
vaikščiojo apdujęs. Pasirodo parodymų priėmimas 
užtruko iki trečios valandos ryto „Quel gens!" — 
„kokie žmones" — stebėjosi Chusei purtydamas galvą. 
Vokiete stenografistė, kuri neslėpdavo savo naciškų 
pažiūrų, buvo patenkinta. „Aš džiaugiuosi, leitenante, 
kad šiuo atveju jūsų ir mano pažiūros, yra tos pačios. 
Mes esam europiečiai". 

Europietiškas solidarumas pamažu išryškėjo ir 
pačiam kapinyne. Kai užeidavo lietus, kaliniai — 
kasėjai susiburdavo į mūsų pašiūrę. Rudeniop lietus 
dažnėjo ir tarp mūsų. vokiškai kalbančių, užsimegz
davo pažintys. Kaliniai buvo arba nacių Kreis- ar 
Bezirksleiteriai arba buvusiej: lagerio sargai. Šie 
daugiausiai buvo atitarnavę arba sužeisti SS kariai ir 
kai jie pasakodavo savo kariškus nuotykius būdavo 
įdomu klausytis. Afrikos korpuso kariai humoristiškai 
vaizduodavo jų bandymus flirtuoti su arabėm, vienas, 
leidęs laiką Danijoj, vis grįždavo prie temos kaip danai 
sočiai valgo. Po bibliškų septynerių liesos karvės metų 
Vokietijoj valgio tema visuomet rasdavo susidomėjimą. 
Vienas kasėjas kurį laiką buvo buvęs amerikiečių 
belaisvėj ir jam teko dirbti Bremerhafeno uoste. Jis 
pasakojo kaip. laukdama laivo, kariška virtuvė paruoš
davo atvykstantiems vakariene Bet štai, laivas neat
plaukia. Visa vakariene. 7000 dešrelių su priedais 
virsta į atmatas ir lieka paskandinti vandenyne. 
Vokiečiai klausėsi apstulbę, aikčiodami. Jiems tai buvo 
fantastiška pasaka 

Vakare kaliniai išsirikiuodavo ir karišku stilium 
nužygiuodavo į barakus. Paskutinis žygiuodavo, tei
sinčiau Dakniobstom bėgdavo neūžauga kretinas 

tipiškas skydinės liaukos debilas. Jis buvo nekaltas, 
labai riboto intelekto žmogelis, kaip jis pateko į tą nacių 
kompaniją, man liko neaišku. Paradą beveik kiekviena 
vakarą stebėjo visų mūsų šefas, prancūzas pulkininkas. 
Jis buvo pagyvenęs, apypilnis, nelabai kariškos išvaiz 
dos, atrodė lyg jis būtų geriau tikęs būti gimnazijos 
direktorium, o ne pulkininku Jis nuoširdžiai rūpinosi 
kalinių gerove, žiūrėjo, kad jų maistas būtų geras ir 
kartais tuo užkliūdavo kitiems prancūzams Buvau liu
dininkas, kaip sykį vizituojantis karininkas pulkinin
kui mandagiai papriekaištavo, kad jo kaliniai geriau 
gauna valgyt, negu patys prancūzai Paryžiuje. ..Jei kas 
turi teisę vokiečių nekęsti, tai aš tikrai" — atsakė jam 
pulKininkas. „Vokiečiai nužudė mano žmoną, kurią aš 
beprotiškai mylėjau.' Je Laimė comme un fou.' Bet kas 
iš to jei mes pasiduosim neapykantai. Dabar mes keršy
sim vokiečiams, o jų kita karta keršys mums Ar ne 
taip buvo po pirmo pasaulinio karo? Ar dar neužteko 
neapykantos per šį karą? Taip, aš žinau, aš pasaulio 
nepakeisiu" — atsake jis į karininko pastabą ..Tačiau 
šioj mažoj pasaulio dalelėj, už kurią aš esu atsakingas. 
aš darau ką galiu". Šis prancūzas, kurio aš dabar nei 
pavardės neprisimenu, buvo vienas iš tų. kurie padėjo 
formuoti mano pasaulėžiūrą. 

Vėlyvą rudenį darbas Schoemberge pasibaigė. VHRJ 
žuvusiųjų palaikai buvo perkelti į naujai įkurtas 
kapines, gražioje vietoje ant kalnelio Masyvus, sti
lingas, iš tolo matomas kryžius ženklina amžino poilsio 
vietą žmogaus žvėriškumo aukoms. Pavasarį visas per 
sonalas vėl sugrįžo į Bisingen. Šis lageris buvo tokio 
pat dydžio kaip Schoemberge, bet buvo vėliau įsteigtas, 
jo kapinyne radom 1200 aukų. maždaug pusiau tiek 
kiek Schoemberge. 

Bus daugiau' 

> » 
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HORIZONTAI 
LIETUVIAI CAUFORNIJOJE 

PRIKELKIME AKIMIRKAI 
PR OF. J . ŽILEVIČIŲ 

Nebe už kalnų gegužės mėn. 
antrojoje pusėje (15-28 d.) 
Chicagoje įvyksianti Lietuvių 
Muzikos šventė. Iš aukų ir 
Dainų šventėje dalyvausiančių 
choristų skaičiaus susidaro 
įspūdis, kad šventė žada gražų 
pasisekimą. Dvi svarbiausios 
atrakcijos — tai septintoji Dainų 
šventė ir „I Lituani" operos 
spektakliai, talkininkaujant 
svečiams iš Lietuvos. Šia proga, 
nors ir toliau gyvendamas, 
noriu ir aš šį tą priminti bei 
pasiūlyti, nors nepriklausau (ir 
kol kas dar negaliu priklausyti), 
jokiai Lietuvių Muzikos šventės 
rengėjų komisijai, tik pernai, 
lankantis Chicagoje. teko atsi
t ik t ina i dalyvauti viename 
rengėjų posėdyje. 

Kaip žinia, tiek Amerikos Bal
sas, tiek Margutis ir kitos radi
jo valandėlės bei Lietuvos 
spauda kovo 28 d. plačiai 
paminėjo kompozi tor iaus , 
muzikologo ir visuomenininko 
Juozo Žilevičiaus gimimo šimto 
metų sukaktį. Kas gi buvo tas 
sukaktuvininkas, kuris dar toks 
gyvas mūsų prisiminimuose? 
Tai žmogus, išvaręs gilią vagą 
muzikiniame Lietuvos ir ypač 
išeivijos lietuvių gyvenime, nes 
nuo 1929 metų iki savo mirties 
1985 m. rugpjūčio 5 d. jis gyveno 
ir veikė šiame žemyne tarp 
lietuvių išeivių. 

įdomu, kad 1920 m. iš Rusijos 
sugrįžęs į nepr ik lausomą 
Lietuvą, Žilevičius tuojau įsi
jungė į atstatytos valstybės 
kultūrinių institucijų kūrimą, 
jų tarpe ir valstybinės Lietuvos 
operos. Ne kas kitas, o Petra
pilio imperatorišką konserva
toriją baigęs J. Žilevičius 1924 
m. vasara Kaune suorganizavo 
pirmąją Lietuvos Dainų šventę. 
Ta proga reikia prisiminti, kad 
šią vasarą sueina 35 metai, kai 
1956 m. liepos 1 d. Chicagoje 
• «• naujosios epochos pirmo-

•inių Amerikos Vals-
u ve Kanados lietuvių Dainų 

šventė. Daugumas dar puikiai 
menam, kai žiauriam karš

iui nevesinamoje salėje siau
čiant, prieš 11,000 žiūrovų 
minią tūkstančio dainininkų 
chorui pirmasis diriguoti išėjo 

šventės garbės dirigentas 
prof. J. Žilevičius, prieš tai 1930 

Vytauto Didžiojo metais — 
New Yorke suorganizavęs 
Dainų šventę, o 1939 m. tame 
pat New Yorke pasaulinėje pa-
rudoje suruoštose Lietuvių 
dienose dirigavęs trijų tūks
tančių dainininkų chorui. 

Atsižvelgiant į tai, ar ne gražu 
būtų, kad Lietuvių Muzikos 
šventes rengėjai, kur ių tarpe 
yra ir muzikai nemaža i 
nusipelniusių asmenybių, kaip 
St. Baras. Vyt. Radžius. Ve. 
Momkus, ją dedikuotų paliku
siam ryškias pėdas Europos ir Š. 
Amerikos lietuvių gyvenime 

f Juozui Žilevičiui jo gimimo 
įimtųjų metinių proga. 

IR KITA 
SUKAKTUVININKĖ 

Ch icagos Lietuvių operos pra
džios šaknys siekia taip pat 1956 

kai sėkmingai praėjus pir
majai naujosios epochos Dainų 
šventei, tuometinis Chicagos 
lietuvių vyrų choras, vado 
vaujamas muz. VI. Baltrušaičio, 
nutarė pasukti i operinį kelią, 
tą rudenį pradėjęs repetuoti G. 
Verdi Rigoletto", į scenos 
rampa išvesta kitų metu pa
vasarį. 1981 m. birželio 13. 14 
ir 20 d. įvykusiais A. Ponchielli 
operos „I Lituani" spektakliais 
Chicagos Lie tuv ių opera 
paminėjo savo veiklos 25 metų 
sukakti Ta pati opera su stam 
bia Vilniaus operos pagalba bus 
kartojama ir šiemet Lietuvių 
M';7^kos šventes proga, kartu 

paminint ir Chicagos Lietuvių 
operos 35 m. sukaktį. 

Lietuvių spaudos bendradarbe 
A. Balasaitienė „Tėviškės Žibu
rių" 1991.II.19nr. paskelbtame 
straipsnyje „Muzikos šventė — 
didžioji išeivijos manifestacija" 
dėl operos pasirinkimo kelia 
abejonių, pastebėdama: „Paty
rus, kad iš Vilniaus atvyksta 
pi lnas (?) operos t e a t r o 
kolektyvas, tenka apgailestauti, 
kad programoje nė ra numatyta 
kuri nors lietuviška opera... ,1 
Lituani' opera, prieš keletą 
metų pastatyta Chicagoje, netu
rėjo didelio pasisekimo, nes jo
je , než iū r in t pavadin imo, 
lietuvių vaidmuo labai neįspū
dingas..." 

Nežinau, ar Balasaitienė „I 
Lituani" operą matė Chicagos 
scenoje. Tač iau man, ste
bėjusiam tos operos du spek
taklius, kaip ir nemažam būriui 
kitų, susidarė gan teigiamas ir 
malonus įspūdis. Pirmiausia, „I 
Lituani" opera y r a tarptautinio 
masto kompozitoriaus ir lib-
retisto kūrinys, pagrįstas tam 
tikrais Lietuvos istorijos fak
tais, nors ir pavaizduotais ne 
taip. kaip mes norėtumėm. Bet 
tai nebe problema, nes mūsų 
operos statytuose spektakliose 
Vytauto išdaviko rolėje nebėra, 
nors jis ir buvo pirmasis isto
rijoje Vilnių deginęs. 

Antra, ,1 Lituani ' opera vaiz
duoja kritišką Lietuvos istorijos 
laikotarpį su didvyriais ir iš
davikais, lygiai taip, kaip 
šiandien Lietuvoje yra. Ir tada, 
ir dabar Lietuvoje savo valdžią 
nori įtvirtinti Vytautas. Pasi
keitė t ik priešų pavadinimas. 
Šiandien nebe Jogaila, bet 
naudžiūnai, burokevičiai, gor-
bačiovai. Kodėl gi neparodyti jų 
pralaimėjimo? toks ta i būtų 
mano a t s a k y m a s j kolegės 
teigimą, kad , joje lietuvių vaid
muo labai neįspūdingas". 

VETERANUS - I GARBĖS 
SVEČIUS 

Kadangi, kaip jau minėjau, 
„I Lituani" spektakliais bus 
paminėta Chicagos Lietuvių 
Operos 35 metų sukaktis, būtų 
labai gražu į šią šventę garbės 
svečiais pakviesti 1981 m. 
pas ta tymuose da i . iavus ius 
solistus: J. Vaznelį, V. Paulio-
nį, D. Stankaitytę, M. Linkevi
čiūtę, Al. Brazį, Alg. Grigą, M. 
Momkienę. S. Wiciką ir dar 
vieną kitą. Beje, Germano 
vaidmenį atlikęs sol. Bernardas 
Prapuolenis, choreografė Viole
ta K a r o s a i t ė ir r ež i sūros 
padėjėjas Kazys Oželis jau 
amžinybėje. 

Baigdamas dar kartą prime 
nu, jog labai vietoje būtų šią 
prasmingą Lietuvių Muzikos 
šventę dedikuoti kompozitoriui 
Juozui Žilevičiui, 1920 m. jau 
d i rbus iam Lie tuvos meno 
kūrėjų draugijoje, kuri ir įstei
gė Lietuvos valstybinę operą, 
praėjusio gruodžio 31 d. 
paminėjusią 70 metų sukaktį. 
Toje šventė je dalyvavo ir 
Chicagos Lietuvių operos da
bartinis dirigentas A. Vasaitis 
bei prieš 10 metų antrajam ,,I 
Lituani" spektaklyje dalyvavęs 
sol. Alg. Grigas. 

MOKYKLA 
SKRIAUDŽIAMIESIEMS 

Chicagoje nuo balandžio 1 d. 
pradėjo veikti speciali mokykla, 
atidaryta 820 So. Carpenter St. 
Joje bus mokomi ir globojami 
vaikai, kurie bus rasti savo 
šeimose skriaudžiami. 

DAUGIAU P E R K A NAMUS 

JAV vidurvakariuose vasario 
mėnesį nauju vienos še'mos 
namų pardavimas padidėjo ar
ti 70**.. 

LB „SPINDULIO" 
ANSAMBLIO BLYNU 

BALIUS 

Valio, jaunimas! Vasario 9-tos 
vakare Los Angeles Tautinių 
šokių ir dainų ansamblis, LB 
„Sp indu lys" suruošė labai 
smagų tradicinį Blynų balių. 
Programą sudarė jaunųjų talen
tai, spektaklis „Devyniabrolė", 
šokiai ir dainos. 

Svečius šiltai pasveikino ener
ginga „Spindulio" vadovė Dan
guolė Varnienė. Vakaro prane
šėja Gailė Radvenytė supažindi
no su programą atlikusiais 
jaunaisiais „Spindulio" nariais. 
Vilija Gulbinaitė ir broliai 
Viktoras ir Petras Karužai 
paskambino pianinu. Audra 
Kudirkaitė pagrojo fleita. Ne
seniai iš Lietuvos atvykusi 
Amanda Ragauskaitė įspū
dingai nutildė svečius, kurie 
žavėjosi švelnia jos kanklių 
muzika. 

Sekė dainų ir šokių mon
tažas „Lietuvos miške". Švento 
Kazimiero šeštad. lituanistinės 
mokyklos ketvirto, penkto ir 
šešto skyr ių mokinia i pa
deklamavo Jono Minelgos eilė
raštį. Patys mažiausi „Spin
duliukai" pašoko „Aguonėlę". 
Pirmo, antro ir trečio skyrių 
mokinės šoko ir dainavo „Vai 
kelki tės , va ike l i a i " , Rasai 
Yurčytei vaidinant gegutę. Bai
giant montažą, lituanistinės 
mokyklos choras gražiai pa
dainavo „Vėjas". 

Pilną simbolizmo spektaklį 
„ D e v y n i a b r o l ė " pravedė 
pasakotojos Andrytė Gied
raitytė ir Laima Žemaitaitytė. 
Adrija Karaliūtė vaidino pa
grindinę veikėją — Devynia-
brolę. Devyngalvis slibinas 
(„Spindulio" vyresnis jaunimas) 
vis gras ino Devyniabrolei: 
„Devyniabrolė, Devyniabrolė, 
aš tave pjausiu!" Bet, devyni 
broliai , Povilas Pakuckas. 

Augis ir Aidas KuoL J ustinas 
VVallace, Marius Am uskas, A. 
Miccolis, Jona th i Dudor, 
Valdas Va rnas i Aleksas 
Newsom seserį gelbėjo, 
nukirsdami slibin galvas. 
Spektaklio pabaigoje dauguma 
žiūrovų suprato, ką l is slibinas 
simbolizavo. 

„Spindulio" j a u n i ų choras 
padainavo Kl io: .enės i r 
Laniauskienės „Me- žygiuojam 
tėvynėn", Vytės Nt nunėlio ir 
Strolios „Grįšim, gr-šim". Jau
nimo choras, vad vaujamas 
muz. Ralio, vėl nustebino žiūro
vus, puikiai sudainuodamas 
liaudies dainas „Tykus vakars" 
ir „Du broliukai kunigai", 
Gudavičiaus ir Vanagaičio 
„Kur giria žaliuoja baigdami 
labai t i n k a m a daina — 
Budriūno ir Dautarto „Grą
žinkit laisvę!" 

Sekė šokiai: subatėlė, dyvai, 
gyvataras, karkia;, klumpa
kojis, žvejų polka, vestuvių 
polka, varkijietis ir suk. suk 
ratelį. Neseniai Lc- Angeles 
susikūręs Folklorinis ansamblis 
— Paulius Gražulis. Auris Jara-
šūnas, Gailė Radvenytė. Tauras 
Radvenis ir Vilius Žalpys, paly
dėdami atitinkamais judesiais* 
sudainavo liaudies dainą „Ant 
kalno klevelis stovėjo". 

„Spindulio" seniūnai Auris 
Jarašūnas ir Tina Petrušytė 
padėkojo šio ansamblio 
rėmėjams ir vadovams. Prog
ramą baigiant.pakvietė visus 
dalyvius, prisimenant audrin
gus įvykius tėvynėje, kartu su 
..Spindulio" choru sudainuoti 
a.a. Onos Razutienes išverstą 
Bob Dylan dainą, ..Vėjo gau
dime". 

Po programos, kol žiūrovai 
kalbėjosi, kad tok:os puikios 
programos jie nesitikėjo, šokėjai 
ir dainininkai patiekė blynus ir 
kugelį. 

Gai lė R. 

LB „Spindulio" ansamblio Blynų baliuje dainuoja Los Angeles Liaudies ansamblis 
Gražulis, Auris Jarašūnas, Gailė Radvenytė, Tauras Radvenis ir Vilius Žolpys. 

Paulius 

BROOKLYNO VYSKUPAS 
RAGINA MELSTIS UŽ 

LIETUVĄ 
P. P A L Y S 

Brooklyno vyskupijos savait
raštyje „The Tablet" kovo 9 d. 
Nr. 49 rašo, kad Lietuvai 
ruoš ian t i s švęst i p i rmąsias 
nepriklausomybės atstatymo 
s u k a k t u v e s (kovo 11 d.), 
Brooklyno, N.Y. vyskupijos 
vysk. Thomas V. Daily ragina 
melstis už Pabaltijo valstybes, 
kovojančias dėl nepriklauso
mybės ir žmonių teisių. Prime
na, kad, Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvėms artėjant. 
Sovietų kariniai daliniai Vilnių 
je, jėga užimdami Vilniaus tele
vizijos ir radijo stotį, nužudė 16 
lietuvių. 

Vysk . T h o m a s V. Daily, 
atsižvelgdamas į vysk. Pauliaus 
Baltakio, OFM, prašymą, kvie 
čia visus 1,500,000 Brooklyno ir 
Queens, NY, katal ikus, kurie 
yra 220 parapijose sekmadienį, 
kovo 10 d., melstis už greitą, 
taikingą ir pozityvų sprendimą. 
Tą sekmadienį Mišių metu į ti

kinčiųjų maldas vyskupas pa
siūlė įjungti šį prašymą: „Už 
Lietuvos žmones ir jos vadus, 
švenčiant pirmąją nepriklau
somybės atstatymo sukaktį, ir 
už tuos, kurie paaukojo savo 
gyvybes dėl Lietuvos nepriklau
somybės, mes meldžiamės į 
Tave Viešpatį". 

Kaip laikraštyje rašoma, 
vysk. T. V. Daily kreipia savo 
maldas į Aukščiausiąjį, mels
damas, kad jis apsaugotų prez. 
Vytautą Landsbergį bei kitus 
politinius ir Bažnyčios vadovus, 
jiems siekiant pilnos nepriklau
somybės. Vysk. T. V. Daily 
pasakęs, kad naujoji Lietuvos 
valdžia, praėjusiais metais pasi
sakiusi už pilną demokratiją ir 
visų Lietuvos piliečių laisves ir 

religijos lygybę, tų principų tvir
ta i laikosi ir dabar, nežiū 
rėdama blokados, sovietų tankų 
traiškomų žmonių bei kitokių 
trukdymų. 

Toliau laikraštyje rašoma, 
kad vyskupas TV. Daily prisi
minė, kad, Sovietų Sąjungai 
1940 metais okupavus Lietuvą, 
per pusę šimtmečio buvo varžo
ma Lietuvos kultūra, jos kalba, 
sk le i sdami bedieviškąjį 
ateizmą, bandė suna ik in t i 
katalikų tikėjimą. Vyskupas 
prisiminė ir „Lietuvos katalikų 
Bažnyčios Kronikos" veiklą po
grindyje, kurios buvo išleista 
net 80 numerių! Tai ilgiausiai 
išsilaikęs Sovietų Sąjungos po
grindyje leistas leidinys. Lei
dėjams, juos susekus, grėsė 
tremtis į Sibirą 

Vysk. Thomas V. Daily aukos 
šv. Mišias, kurias yra užsakiusi 
NY Lietuvių Jaunimo sąjunga. 
Mišios bus aukojamos St. James 
katedroje bazilikoje Brooklyne, 
N Y., gegužės 5 d. 10:15 vai. 
ryto. 

L I 1 E T U V O S A I D A 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTĖ 

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

Viaos laidos i* WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
Willow Springs, I L. 60480. 

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

•fcj 
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1991 m. 
KELIONĖS Į LIETUVĄ 

Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje 
19 įvairių maršrutų 

Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. Maršrutai Įdomūs — 
Šiluvos Atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj, Lietuva, Kopenha
ga, Varšuva, Helsinkis 

Informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į: 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., Suite 4 
NEWTON, MA 02164 

Tel. 617-965-8080 Fax 617-332-7781 

aunieji Los Angele: ikai" aguonėlių šoki atlieka „Spindulio" ansamblio Blynų baliuje. 

Nuotr. Gailės Radvenytės 

f\^ midkincl Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 8RIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 925-7400 <1"312) ^ " ^ O 
BRIOGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

EUC 
I0UM>Q£MC 
LENOER 

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

301 Gegužės 14-30 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Berlyne 1 naktis. 

302 Birželio 10-27 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 2 naktys. Lankysimės 
Rainiuose (paminklo šventinime) Kryžių kalne, Vilniu
je. Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. 

303 Liepos 23 — Rugpjūčio 9 d. 
Lietuvoje (Sporto šventė) 14 naktų, Berlyne 2 naktys 

304 Rugpjūčio 12-26 d. 
Kopenhagoje 1 naktis, Vilniuje 4 naktys. Kaune 3 
naktys, Klaipėdoje 3 naktys. Šiauliuose 1 naktis 

305 Rugsėjo 9-25 d. 
Lietuvoje 14 naktų. Kopenhagoje 1 naktis. 

306 Spalio 7-24 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis. 
Su visomis mūsų grupėmis gali skristi ir pavieniai 

keliautojai, turintieji privačius iškvietimus 

Smulkesnėms informacijoms kreiptis AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 So. Wetern Ave., 
CMcago, III. 60643. Terf. 312-238-9787. 

http://1991.II.19nr


Redaguoja dr. K. A. Dagys 

STEBUKLAI IR MŪSŲ 
LAIKAIS 

Labai senoj Peklos knygoj 
tvirtinama, kad stebuklų negali 
būti, o jei kartais ir būna, tai jų 
neturėjo būti. Vadinas suprask 
kaip nori. Naujam didžiajame 
Sapnoriuj, i š l e i s t am 1923 
Mahonoy Ci ty , pa t a r i ama 
s t ebuk lų n e s a p n u o t i , nes 
„stebuklas a r cuda matyti, 
gresia nustojimas proto". Gal 
taip, gal ne, bet mes tikime 
stebuklais ir kelis jų naujausius 
norime čia paminėti: 

Švedija — puikus kraštas. 
Nežino, kas tai yra karai, visi 
iki vieno nemokamai gydomi. 
Jei sergi, gauni 100^ kompen
sacijos už kiekvieną nedirbtą 
dieną. Vadinas gyvenk ir sirk, 
nors ir iki mirties. Bet ten labai 
netikusi valdžia (ar buvo kur 
valdžia gera?), matydama, kad 
šalis bankrutuoja, dirbančiųjų 
gali visai ne l ik t i , ėmė ir 
paskelbė, kad pradžiai, nuo 
kovo 1 d., s i rg imo dienų 
kompensacijas sumažins 25%. Ir 
ką gi — stebuklas! Kovo 1 
sergančiųjų buvo 25 proc. 
mažiau. Jei ta ip , t a i greit 
paskelbs, kad bus mokama tik 
pusė algos t iems, kurie norės 
sirgti, tokiu būdu tik pusė visų 
švedų sirgs. Dar toliau dar 
gražiau; po metų a r kitų 
sumažins mokėjimus iki 75, 
vėliau iki 95 procentų, kol pa
sieks 100^. Tada Švedija bus 
laimingiausia ir sveikiausia ša
lis, beveik tokia, kaip šiandien 
Sovietų Sąjunga. Niekas ne-
sirgs. Gal net nemirs. Tik suki
lo galingoji gydytojų sąjunga: jei 
nebus sergančiųjų, ir jie, ir 
gailestingiausios seselės, ir ap-
tiekoriai mirs badu. Lazda juk 
su dviem galais. 

Stebuklai vyksta ir karo 
laukuose. Štai Amerika su vi
sais laivais ir lėktuvais, pasi
telkusi dar 27 galingiausias 
Vakarų valstybes, išėjo prieš 
Iraką, ginkluotą rusų pasenu
siais mediniais ginklais, Sun 
Times nuomone, Trečiojo pasau
lio trečios rūšies valstybėlę. Ir 
kažkaip tos viso 28 galybės tą 
karą laimėjo! Tiesiog neįtikę 
tina, ats imenant Vietnamą. 
Galėjo ir čia nelaimėti. Turbūt 
karo vadai nepaklausė politikų 
ir spekuliantu finansininkų Ar 
tai ne stebuklas? 

Sovietai stebuklais netiki, jų 
partiniai funkcionieriai labai 
gudrūs nuo pat gimimo dienos, 
todėl tai, ką mes vadintumėm 
anekdotu, jie ten skelbia kaip 
faktą. Linksmumo dėlei ko-
n-pondentams paskelbė, kad 

nežiūrint „reakcinių nacionalis
tų" trukdymų, kovo 17 Lietuvos 
teritorijoje balsavo 666,222 
piliečiai ir nepiliečiai. Ar ne 
gražus skaitmenų sudėstymas? 
Beje, jie viešai neprisiminė, kad 
tas balsuotojų skaičius buvo 
žinomas jau kovo 15-16 naktį 
keliems patikimiem spaustuvės, 
kuri spaudino finalinį biuletenį. 
darbuotojams. Lygiai, ka ip 
Stal ino la ika is , kai „ba l 
savusių" skaičius iki vieno bū
davo žinomas net kelias savai
tes prieš balsavimus. Vis vien 
tai reikia vadinti stebuklu, tu
rint tokią šviesią viziją į ateitį, 
šviesesnę nei turėjo karalienė 
Mikalda. 

Dideli stebuklai vyksta ir 
mūsų išeivių gyvenime. Dar 
taip neseniai būdavo linksma, 
kai kiekvieną iškilesnį meni
ninką iš Lietuvos v iena 
grupelytė žmonių pasitikdavo 
su pašiepiančiais plakatais ir 
net plytgaliais. Taip pat tie, 
kurie eidavo tų iš nelaisvės iš
trūkusių žmonių paklausyti, 
pamatyti, būdavo vadinami ži
not kokiais vardais. Juos vienas 
ponaitis prie Jaunimo centro 
fotografuodavo, o kita gražuolė 
ant laiptų vardus rašinėdavo ir 
Sandaroj p i rmam pus lapy 
skelbdavo. O dabar? Atvyksta 
tie patys veidai, ir juos jau visi 
pasitinka, eina į jų koncertus, 
vadina broliais lietuviais. Ar tai 
ne stebuklas? 

Šimtametį stebuklą, filma
vimo išradimą, neseniai pa
demonstravo GAV Taryba (ka 
tos raidės reiškia?). 26 kant
riausieji iš kantriausių sumo
kėję po 9 dolerius pusantros 
valandos ledaunėj stebėjo ,,kru 
tamuosius paveikslus", kaip 
anais laikais sakydavo. Per mig
las kartais galima buvo ekrane 
atskirti žmonių siluetus nuo 
jūros bangų, laivų ir žvejų tro
belių. Kartais galima buvo 
suprasti, kad kalbama lyg lie
tuviškai, kartais lyg vokiškai. 
Po to jubiliejinio šimtamečio 
filmo seanso šiltoj virtuvėj keli 
sus imetę drąsuol ia i , nuo 
peršalimo gerdami ramunėlių 
arbatą, džiaugėsi, kaip ir dera 
geriems krikščionims gavėnios 
metu, gavę tr is š imtus ar 
daugiau dienų atlaidų. 

Tam kartui stebuklų užteks. 
Jei kas žino jų daugiau, nepa 
gailėkite savo žiniomis pasi
dalinti ir su Spygliu skaity-
tojais. Iš anksto (Lietuvoj kar
tais sakvdavo „iš kalno") ačiū. 

X.Y. 

NAUDINGAS P A T A R I M A S 

Los Angeles vyrų kvartetas — 
tai gražu į juos pažiūrėti, ir jų 
paklausyti. Dar daugiau: j ie 
davė praktiškų patarimų, ka ip 
g e r i a u Draugą r e d a g u o t i . 
Pirmiausia pasiskundė, kad, 
kaip taisyklė, jie paštu gauna 
pirma paskutinį numer į , o 
vėliau kada nors a te ina ir 
senesni „Draugai". Todėl prašo, 
kad ir ilgesni straipsniai bū tų 
spausdinami iš antro galo. pir
ma pabaigą, paskui pradžią. 

PO ĮVYKIŲ -
TYRINĖJIMAI 

Kai gen. McArthura.- Antra
jame pasauliniame kart sumušė 
j aponus prie Fi l ip«U JAV 
vyriausybe pasiuntė komisiją iš
t i r t i , kodėl j am pasisekė 

Kai Korėjos kare Amerikos 
armija sėkmingai stūmė siaurės 
Korėjos komunistus į š ;urę. tai 
Washingtonas įsakė žygiavimą 
sustabdyti , kad galėtų ištirti, 
kodėl jie bėga nuo amerikiečių. 

Kai kubiečius Kiaulių įlankos 
invazijos metu JAV apgavo su 
„pagalba", Baltieji rūmai pa
siuntė atstovus pas kubiečius iš
t i r t i , kodėl nepasisekė invazija. 

McNamarą , skrisdt-nas per 
Pietų Vietnamą, bttv apšau
dytas. Jis , ta i pastebėjas, įsakė 
išt ir t i , kieno kulka buvo: ar 
komunistų, a r P. Vietnamo 
fašistų. 

Kai kare su Iraku sąjungi
n i n k a i per ke tur ias dienas 
sumušė Saddamo kariuomenę, 
į Vid. Rytus Amerika siunčia 
komisiją ištirt i , ar t ikrai jie no
rėjo pralaimėti ir susilaukti 
tok io gero gyvenimo, kaip 
pralaimėjusi Vokietija arba 
Japonija. 

MAŽASIS C A R A S 

Viename Lietuvos valstybės 

i Š s e n i l l a i k r a š č i u DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. balandžio mėn. 6 d. 

Dainininkai prisipažino, kad k a i r rX"užka rn įy j e7 kur daro 
jie visi keturi inžinieriai, moka g e r ą a l ų a n t r a s i s kompartietis 
darniai dirbti ir dainuoti, ta i ir į e p G r i š k e v i č i a u s N. 
jų kvartetas sulaukė beveik D y b e n k a ) t o a i a u s prisišniau-
šimto metų. Kitaip būtų jei k e s , sakė kalbą, o nesupratėliai 
kvartetą sudarytų advokatai - b i r ž i e č i a i k i a u s ė s i . Tada Nikalo-
tai būtų darbo teisėjams! j u s D y b e n k a s u r i k o - „Stovėt, 

- Cikagietes ponios tokios k a i ^ k a l b u r I r v a r g š a s L K P 
Biržų rajono komiteto pirmasis 
sekretorius K. Bitinas norom 
nenorom atkėlė sėdynę nuo 
kėdės. Juo pasekė ir kiti iškil
mingo momento dalyviai. Ką 

Rusas ne t ik kepurę, bet ir žinai, gal šis diplomatas ir 
smegenis nešioja kreivai . Mozambike ta ip daro. 

gražios! — pasakė vienas jų 
mums žinomą teisybę — o vyrai 
tikri džentelmenai. — Bet a r 
taip iš tikrųjų ir yra? 

* 

Ivan T u r g e n e v Šluota 
a 

AComo 2,kr»ko OMJS. Šluota 
u p i ^ 

Iš vokiečiu *p;uidos 

BALSAVO 8 K A R T U S 

Kovo 17 balsavimai, pagal 
Gorbačiovo partijos pasigyrimą, 
praėjo 300 procentų geriau nei 
tikėtasi. Ir kurgi ne — kovo 18 
rytą Amerios radijo s to tys 
linksmai paaiškino, kad jų ko
respondentai pastebėjo, kaip 
Vilniuje n e l i e t u v i š k a i kal 
bantieji toj pačioj vietoj balsuo
davo net po aštuonis kar tus . 
Dar kitą dieną laikraščiai rašė , 
kad Ukrainoje pabalsavusiems 
buvo dalinamos citrinos, nuo 

vienos iki trijų, o alaus bent 
stiklą pasiūlydavo kiekvienam. 

G E O G R A F I J A - K A S J I 
TOKIA? 

Kai v i cep rez iden ta s D a n 
Quayle buvo paklaustas , kokį 
vaidmenį j is suvaidins, kad 
1992 rinkimuose Kalifornijoj 
laimėtų respublikonų partijos 
kandidata i , jis a t sakė : ,,Aš 
mėgstu Kaliforniją, juk aš užau
gau Phoenixe". 

— Žinai, man labai nesmagu, 
kad visi į mus žiūri, ka ip į 
jaunavedžius, — ta r ia jaunoji, 
įeinant pro viešbučio duris , — 
elkimės ta ip . kad visi manytų , 
jog mes j a u seniai vedę. 

— O, labai gerai, tai tu nešk 
lagaminus, — atsako jauna-

KAS LENGVIAU? 

Garsusis anglų poetas Mil-
tonas kar tą buvęs paklaustas: 

— Ar nežinote, kodėl karalius 
gali karūnuotis būdamas ke
t u r i o l i k o s metų ; o ves t i 
sulaukęs aštuoniolikos? 

— Tai visiškai suprantama, 
— atsakęs poetas. — Juk šalį 
valdyti žymiai lengviau negu 
moterį. 

KĄ REIŠKIA BŪTI 
ŽINOMAM 

Žinomas ir pasauly mėgs
t a m a s prancūzų dailininkas 
Corot per visą savo gyvenimą 
nupiešė 3000 paveikslų; bet 
vien Amerikoj jo darbų yra 
5000. 

Kitas atsit kimas buvo 
su gen. Eisenh'v erių. Karo 
metu jam ištraukė štuonis dan
tis. Jo gerbėjai adjutantai 
pasirūpino tų dar: . neišmesti, 
pasilikti kaip si enyrą. Kai 
generolas jau bu v prezidentu, 
s u s i r ū p i n t a pas t a ty t i jo 
muziejų, įrengti b k lioteką, su
rinkti dokumentu- ir kt. Buvo 
p a s k e l b t a ir p a r a š y t a už 
atlyginimą grąž: :? ir jo dantis. 
Ir atsitiko, prisiimt- į jo muziejų 
ne 8, bet 89 dantis 

Ve ln iu i nepns ig r i e šys i . 
gaspadoriui nepnd:rbsi. 

IR PAVYSIME, IR 
PRALENKSIME! 

1958 
„ „.-, M O plačiau 

•<-••i g/venamųjų namų statyba. 
Pavyti Ir pralenkti! Toks" Sūkis lydi 

mOsų žemės ūkio darbuotojų kovą, už tai. 
kad pas mus būtų daugiau pagaminama 
pieno, sviesto Ir mėsos, negu Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Džiugu, kad tarybi
niai žemdirbiai šioje srityje šauniai pa
dirbėjo; malonu šia proga prisiminti Ir 
poeto numatymą: 

Jūsų 
greitakoję 

mes 
garsiąją Ameriką 

Ir pavysime, 
ir pralenksim. 

Linas Žilvitis 
TELEVIZIJA 

Televizorių apžiojąs 
Akimis ir ausimis, 
Nežinau, kur dėti kojas 
Nei ką spardyti jomis. 

Negi spirsiu į programą 
Ir jos išmones klaikias, 
Kai matau gražuolę damą 
Reklamuojančią prekes. 

Puikios prekės. Bet ant vėjo. 
Jų nepirksiu, dievaži. 
Juk ne jos mane žavėjo, 
O tik moteris graži. 

Televizorių apžiojęs 
Akimis ir ausimis, 
Nežiūriu į savo kojas, 
Bet žaviuosi kitomis. 

" T r a n s p o r t e . 
l 

-

N O 
R.OA D UOR,lcS 
f=o <̂  N e.x-r 

Iš Filipinų s p a u d o s I š anglų s p a u d o s 

Spaudos apžiūrėjimas 

KAIP APSIGINTI NUO 
OKUPACINĖS 

KARIUOMENĖS 

Laisvasis Kaunas pataria, 
kaip geriausia apsiginti. Keli 
punk ta i verti ir Spygliu 
dėmesio: 

Kraš to apsaugos depar
tamento darbuotojai, užsimovę 
plastikines Šuropovo. Naudžiū
no, Švedo, etc. kaukes, pasirodo 
pavojingais momentais reikalin
gose vietose ir dezorientuoja 
sovietų kariuomenės ir plat-
formininkų veiksmus. 

Bičkauskas, užsimovęs Gorba
čiovo kaukę, kalba per Maskvos 
televiziją 'pageidautina, per 
programą ..Vremia"). 

Masinėse informacijos 
priemonėse visam pasauliui 
pranešame, kad Lietuvoje ap
tiktos naftos atsargos. 25 kartus 
viršijančios Kuveito. Po kelių 
dienų Baltijo? jūroje pasirodo 
amerikiečių lėktuvnešiai, o 
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 
išsilaipina garsioji dykumų divi
zija, žaliosios beretės, sve
timšalių legionas ir t.t. 

Sovietų kariuomenei bandant 
pulti parlamentą arba kitus 
gyvybiškai svarbius objektus. 
Krašto apsaugos departamento 
darbuotojai mėto j desanti 
ninkus arba jedinstvininkų 
minią šviežiai rūkyto kinziuko 
(skilandžio! gabalus. Manau ir 
taip aišku, kas tarp jų dėsis. 

MŪSŲ AIŠKIAREGIS 

Mūsų Vytis 1990 metų Nr. 10 
(gruodžio mėnesio* jau žinojo, 
kas įvyks 1990 sausio 13 d. Vii 
niuje ir paskelbė visų žuvusių 
vardus. 

Pranciškonų išleistam biule 
teny rašoma. „Visa Amerikos 
tauta ir lietuviai meldėsi, 
iškilus Golfo karui . . ." Kad 
meldėsi, tai labai gražu, bet 
neaišku, kada ir kur golfe 
lošėjai kam nors ir savo tarpe 
būtų paskelbę karą. Kiek 
žinome, bent lietuviai golfi 
ninkai labai gražiai sugyveno 
žaidynių metu net pikto žodžie 
nėra vienas kitam prasitarė. < 
jau apie karą . 

J I E M S KARĄ LAIMĖJO 
IRAKAS 

Time žurnalas rašo, kaip 
palestiniečiai buvo informuo
jami apie tik ką pasibaigusį 
karą prieš Iraką. Esą Irako 
Scud raketos esančios labai 
taiklios, ir nuo jų tūkstančiai 
izraelitų jau žuvo; viena jų 
pataikė tiesiai į Ben Burion 
aerodromą ir užmušė 400 žydų, 
tik ką atvykusių iš Sovietų 
Sąjungos. Sausumos tankų 
mūšy amerikiečių žuvo 100,000. 
Irakas iš Kuvvaito pasitraukė 
taktiniais sumetimais, norė
damas ten įvilioti amerikiečius 
ir kitus sąjungininkus ir juos 
sunaikinti. Irakas jau tuoj pa
skelbs apie karo laimėjimą. Sad-
dam turi nuostabų, slaptą 
ginklą. Tokio karo vado kaip 
Saddam. nebuvo nuo Saladino 
laikų. (Saladinas buvo 12 a. 
Egipto ir Sirijos sultonas, 
sumušęs kryžiuočius ir užėmęs 
Jeruzalę.) 

SVEIKI PATARIMAI 

Klausimas: Ką man daryti? 
Mano vyras sako, kad esanti 
boba kaip trioba: tokia paritus 
kaip ir pastačius, ir jis nenorįs 
jokių reikalų sumanim turėti. 
Kur dingti? 

Atsakymas . Paprašyk vyro, 
kad iškirstų eketę Michigano 
ežere, o pati eik ir lįsk į ją... O 
dabar prašyk Dėdę Šaltį, kad jis 
ledą Michigane sustorintų ir 
Tamstą nuo nelaimės apsaugo
tu Kelias į sveikatą. Draugas 

• 

Druskininkų komunalinės 
įmonės darbininkai, kasdami 
griovį lietaus kanalizacijai, 60 
cent imetrų gylyje apt iko 
žmonijos tėvo J. Stalino biustą. 

Respublika 
* 

Panevėžio turguje už 1200 
rublių galima įsigyti smauglį. 
('rimtasis kraštas 

Kiekviena generacija teigia, 
kad ji žymiai išmintingesnė už 
praėjusius laikus ir geriau 
išmano už ateisiančius amžius. 

W R . f r a ' n n o n i i " 

I Š L A I Š K Ų 

Dzimzidas rašo laišką iš Yu-
kono teritorijos. Kanados, savo 
išgertuvių draugui Papūsliui į 
Wauwatosa, Wisconsine: 

— Tu skundiesi, kad kiškiai 
pamėgo tavo daržą ir kopūstus 
pirmiau sutvarko nei tu pats. 
Pagyven tum pas mane — 
nespėju garažo durų sudėti, kai 
meškos jas išverčia. Anądien 
pas mūsų kaimyną Mike kilo 
panika: baltoji meška užlipo ant 
namo stogo ir įgriuvo, pralaužė 
ne t ik stogą, bet ir virtuvės 
lubas. Teko negyvai kirviais 
užkapoti. 

* 
Spyglių draugas nuo Pacifiko 

A. P. rašo: „Gaudamas Draugą, 
spėlioju, kieno nuotrauką pirma 
pamatysiu — Birutės J. ar Mari
jos R. 

Iš vokiečių spaudos 

AŠ 
Vis vien rytai ar vakarai, 
Ar priešai ar draugai, 
Ką aš darau, darau gerai, 
O ką kiti — blogai. 
Aš po savos kalbos gražios 
Jaučiu marias jėgų. 
O kai kiti tik prasižios. 
Jau aš ir užmiegu. 
Kada eiles aš parašau. 
Žavu ir man ir tau, 
O kai kiti... Atsiprašau! 
Aš jų nė neskaitau. 
Tik aš, tik aš pasauly šiam 
Šviečiu mintim gilia, 
Kiti — tik užkamšyt plyšiam 
Šėtono katile. 

A n t a n a s Gustai t is 
(iš Anapus teisybėse 
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LIETUVIŲ FONDO 
28-TAM NARIŲ 
SUVAŽIAVIMUI 

PRAĖJUS 
ANTANAS JUODVALKIS 

Spauda ir rad i jas , ypač 
Margutis, plačiai paskelbė apie 
Lietuvių Fondo narių metinio 
suvažiavimo eigą ir išvadas 
Padėka laikraščių redaktoriams 
ir radijo laidų vedėjams, o taip 
pat ir reporteriams, kurie patir
tus įspūdžius perdavė plačiajai 
lietuvių visuomenei. Lietuvių 
Fondo sėkminga veikla ir kapi
talo telkimas priklauso ne tik 
nuo sumanios ir pareigingos va
dovybės, bet ir spaudos bei radi
jo palankios talkos. 

Lietuvių Fondas yra atviras 
visiems n a r i a m s , nes jie 
kiekvieneriais metais gauna 
pajamų-išlaidų apyskaitas, de
talų pelno paskirstymą ir kitą 
informaciją. Ryšys su nariais 
palaikomas laiškais, telefonu ir 
per spaudą bei radiją. Gaila, kad 
LF vadovybės pastangos ne 
visada ir ne visus narius ar jų 
mašų įpėdinius pasiekia dėl 
adresų pasikeitimo. Šiuo metu, 
kai vyksta didelis lietuvių 
kilnojimasis ir keičiasi adresai, 
L. Foi.do daug (tikrai daug) 
laiškų gvižta atgal dėl gyvena
mosios vifos pakeitimo. Dide
lis ir nuos>das LF reikalų 
vedėjos Alės Steponavičienės ir 
visos vadovybės prašymas pra
neškite naująjį adresą Lietu
vių Fondo būs t ine i . Naudo
kite su laiškais pridedamą 
užadresuotą voką, kad nerei
kėtų ieškoti LF adreso. Tikime, 
kad LF nariai skaito lietuvišką 
spaudą, tad keičiant spaudai ad
resą, kartu praneškite ir Lietu
vių Fondui naująjį adresą. 
Grįžtantieji, adresato nepasiekę 
laiškai L. Fondui reikia išpirk
ti, sumokant paštui pirmos 
klasės kainą. Tai kelis kartus 
brangiau kainuoja, kaip išsiųs
tas „Bulk rate'* laiškas. Ne tam 
pačiam nariui išsiųsti keli 
laiškai su ta pačia informacija 
brangiai kainuoja, bet grįžtan
tieji adresato nesuradę laiškai 
didina pašto išlaidas. Būkite 
malonūs, mieli LF nariai, ir 
atlikite šią paslaugą, palengvin
dami administracijos darbą ir 
sumažindami išlaidas. Pama
čius pundus grįžusių, adresatu 
nesuradusių laiškų, net apmau
das paėmė dėl kai kurių 
žmonių nerūpestingumo. Dėl 
šito kenčia ne tik L. Fondas, bet 
ir kitos didesnės organizacijos, 
palaikančios ryšį su nariais, o 
kartais užmirštama net ir laik
raščiams pranešti naują adresą. 
Argi taip sunku parašyti raštelį 
ir informuoti savas organizaci 
,as^ 

Grįžtant prie suvažiavime 
vyravusių nuotaikų, išryškėjo 
dalyvių jautrus dėmesys jstatų 
40 straipsnio pakeitimui. Šiuo 
klausimu vyko gyvos diskusijos 
ir pasisakymai, kartais supai
nioti su Lietuvai numatytos mi
lijono dol. sumos išskyrimu 
įstatų pakeitimą LF taryba pa 
teikė šių metų narių suvažiavi
mui, kad galėtų įvykdyti 
praėjusių metų suvažiavimo 
nutarimą. Pakeitus įstatus. LF 
taryba galės planuoti tolimesnę 
veiklą, galėdama ir dalį pagrin
dinio kapitalo išskirti Lietuvai, 
kai bus pribrendęs laikas ir 
atitiks įstatų nuostatams ir stei
gėjų bei aukotojų valiai. įstatų 
40 strapsnis yra papildytas šiais 
žodžiais: ARBA JO TURTAS 
AR JO DALIS, GALI BŪTI 
PERDUODAMAS"". Ankstesnė
je redakcijoje buvo kalbama tik 
apie LF likvidaciją, o papildyme 
numatyta ir turto dalies perlei
dimas. Visa kita procedūra 
palikta ta pati. Perleidžiamam 
turtui yra numatyta patikėtiniu 
taryba, kurią išrenka specialus 
narių suvažiavimas. Patikėti
nių tarybos pareigas galėtų 
atlikti ir taryba ar garbės 
komitetas, jei suvažiavimas taip 
nu ta r tų . Garbės komitetą 
sudaro visi buvę tarybos pir
mininkai, kurių šiuo metu yra 
šeši: dr. Antanas Razma. dr. 
Gediminas Balukas, dr. Kazys 
Ambrozaitis. dr. Jonas Valaitis. 
Stasys Baras ir Povilas Kilius. 
Tai LF kūrėjai, steigėjai ir ugdy
tojai. Jais nepasitikėti nėra pa
grindo. 

Patikėtinių pareigas pavedus 
tarybai, susidarytų tam tikrų 
nepatogumų, nes tarybos narių 
dalis kiekvieneriais metais pa
sikeičia, o čia reikėtų nuolatinio 
tęstinumo. Kitu atveju tektų 
pavesti tarybai, kad ši sudarytų 
iš nustatyto narių skaičiaus 
direktorijatą. Pasitraukus ar 
išvykus direktoriams, taryba 
galėtų papildyti naujais žmonė
mis. Čia yra tik asmeniški sam
protavimai, o sušauktame spe
cialiame narių suvažiavime 
reikės nustatyti, kaip sudaryti 
patikėtinių taryba (Board of 
Trusteesi. 

Šiame LF metiniame narių 
suvažiavime buvo pasiūlyta 
Lietuvos Aukščiausios tarybos 
pirm. prof Vytautą Landsbergį 
ir Lietuvos kardinolą Vincentą 
Sladkevičių įrašyti į Lietuvių 
Fondą nariais. Suvažiavimo 
dalyviai jautriai atsiliepė į šį 

CLASSIFIED GUIDE 

iriasi apie 

pasiūlymą ir dosniai aukojo. 
Surinkta 1.000 dol., kur ie 
padalinti pusiau ir bus įrašyti 
nariais kiekvienas su 500 dol. 
įnašu. Tai šimtinės dalyvių 
jautrus atsiliepimas. Manau, 
kad t iks lu bū tų įamžin t i 
Lietuvių Fonde TV bokšto ir 
k i tų Lietuvos vyr iausybės 
pastatų gynėjus, kurie žuvo 
kaip herojai bolševikų tankų su
traiškyti ar parašiutininkų kul
kų perverti. Juos galima būtų 
pavadinti bendru vardu ,,1991 
m. sausio 13 d. didvyriai"' ar 
..1991 m. sausio 13 d. Lietuvos 
laisvės gynėjai"' ar k i tu 
parinktu prasmingu vardu. Jų 
įamžinimui bet kokio dydžio 
aukas reikia siųsti Lietuvių 
Fondui. įamžinimui skirtos 
aukos bus pakvituotos, bet 
aukotojas ne turės ba lso , 
nežiūrint kokio dydžio auka 
duota. Be to. būtų prasminga 
įamžinti ir disidentus, gyvus ar 
mirusius tremtinius ar kitus 
veikėjus. įrašytieji į L. Fondą 
nariai dar pateks į n u m a u t ą 
išleisti LF vardyną. 

Teko išgirsti priekaištų, kad 
pirmajame LF leidinyje pasigen
dama kai kurių ryškesnių vei
dų. Paaiškiname, kad Lietuvių 
Fondo I ir dabar ruošiamas II 
leidinys yra skiriamas tik Lietu
vių Fondo nariams, o ne pasižy
mėjusiems ar nusipelnusiems 
asmenims. Jeigu kas norėtų 
įrašyti ar įamžinti buvusius ir 
esamus veikėjus čia ir ypač 
Lietuvoje, kad jie patektų į var
dyną, reikia paaukoti jų vardu 
bent šimtinę dolerių. Kitu atve
ju, nors ir labai ryškūs ir žinomi 

bteponaviciene. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

vardai, negalė- patekti j leidinį. 
Suvažiavimas per mažai dė

mesio skyrė pareigūnų praneši
mams, o daugiausiai svarstė 
įstatų pakeitimą. Apie tai jau 
minėjau anks iau. Aš asmeniš
kai esu gavęs Kartu su įgalio
j imais) laiškų, prašančių 
nekeisti įstatų. Vieną tokį 
laišką perska.-::au ir suvažia
vime, norėdamas parodyti ir 
įgaliojusių valią. Nežiūrint to, 
įstatai buvo pakeisti milžiniška 
balsų persvara 9.504 už pakei
timą ir 135 prieš Manau, kad 
kai kurie nariai nepakankamai 
įsigilino į pakeitimo esmę. 
manydami , kad. pake i tus 
įstatus, pinigai bus tuojau 
atiduoti Lietuvai. Pakartotinai 
pažymiu, kad esamose sąlygose 
pinigų niekas nežada atiduoti, 
bet tik paruoš:amas kelias atei
čiai. Parama reikalinga ir čia. 
ne tik Lietuv 

Tai tik kelios mintys praėjus 
LF narių suv ;avimui, kuria
me jautėsi a.if&tojų noras dabar 
nedalinti Lietuvių Fondo pa
grindinio kapitalo, o naudoti tik 
gaunamas pajamas. 

Iš gaunamo pelno šiais metais 
taryba leido paramai sk i r t i ' 
275.000 dol. Tai pakankamai 
stambi suma. Baigiant prašoma 
įamžinti h-rojus. kritusius už 
Lietuvos laisvę. 

T A I S O M E 
SKALBlVG IR DŽIOVINIMO 
l**ŠINAS P ŠALDYTUVUS 
Kreiptis | Hermis Deckys 

Tel. S85-66H Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėk iietuvšKai 

P A T R I A 
2638 W. 7 1 g -vė , C h i c a g o , IL 60629 

s a v . A . ir F. Siutai 
3 1 2 ) 7 7 8 - 2 1 0 0 

SALE $218 ZENITH TELEVIZORIAI: 14 " reg. $269 
20" reg. $479 — SALE $ 3 9 9 
MEDINIAI KOPLYTĖLIŲ KRYŽIAI: reg So-$110 

— S A L E $45-585 

KRISTALINĖS VAZOS: reg. $7.95 - SALE $ 5 . 9 5 

LIETUVIŲ DAILININKŲ PAVEIKSLAI reg $50-5600 

n u o l a i d a — 2 0 % 

ARMONIKOS ir ANTIES PLOKŠTELĖS: reg S'5 — S A L E $9.95 

Didelis pasir inkimas įvairių dovaninių bei elektronikos 
prekių pageidaujamų Amerikoje ir Lietuvoje. 
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Sol Nele Paltimene Jaunimo centro scenoje Neles ir Arvydo Paltinu estra 
dinių dainų koncertas rengiamas balandžio 7 d Jaunimo centre Vėliau 
Paitinai koncertuos Gevelande ir Toronte. 

Nuotr J . Tamulaičio 

RACINE K E P Y K L A IR 
DELIKATESAI 

" dienas savaitėje Dide-
: i • -<:mas įvairiausių kepinių 

. se gaminto maisto — 
Catermg 

6216 S. Archer Ave. 
Chicago. IL 60638 

Tel. 581 8500 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

License". 3onded. Insured 
NaujY darbą oataisymai Virtuves 
ir voruos kai etai Keramikos ply
teles - ; idens tankai pom
pos Išva ne užsikimšusius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

EGZODO LITERATŪROS 
ATŠVAISTAI 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija. (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais Antologijoje Girnius, 
Maceina, Nyka-Niliūnas. Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie ŠĮ leidinį 
rašo: . Be abejonės, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentu: 
ir specialistui". Knygos sudaryto
jas, (vado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas. Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 do l . li-
linois gyventojai dar prideca vals
tijos mokesčio 1.20 do l . Kitur — 
18 do l . Užsakymus siųsti ..Drau
go' adresu 

_i 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • TaHsorejpriedaf 
ir Reikme^vi 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd 

Phone (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licenseo. Insured — Bonded 

4366937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

MAR0.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudoję patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik-
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtu 'o?o nuotraukų so'arna-
vimas Atidaryta pirmadien; ir 
ketvirtadieni vakarais ik 8 valan
dos Antrad ir treoad susikalbėsi! 
hetuvškai 

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

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

Ontur^ 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Puidai Rd 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės t Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sa/mingai ir 
.įsrrieniskai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Sav. parduoda Delux ,,bl-level" namą 
Oak Lawn. IL. 3 mieg.. 2Vi vonios kamb 
didelis 2 mieg. outas apatiniam aukšte uoš
viams ar kt giminėms 2% auto. garažas. 
centr šaldymas: didelis sklypas: arti gero 
susisiekimo ir krautuvių $235,000. Kreip
tis angliškai, tel. 708-423-2637. 

Optuijf 
21 

m MIS 

ACCENT REALTY. INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R*S. 708-423-0443 

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

FOR RENT 

. 

Shamrock Tuckpolntlng 
Sąžiningai aBieKaiTi 

plytų ir mūrijimo remontai 
Pilnai apdrausta 

.FHA—VA repairs 

Tel. 708 494 3728 
Sav John Gallagher 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

Pranas G. Meile. CPA 
2 6 4 9 W « s t 63 S t r e e t 
Chicago, III. 60629 

T e l . : R a s t i n ė (312) 7 7 6 - 5 1 6 3 
N a m ų — (708 ) 6 3 6 - 5 3 4 7 

REAL ESTATE 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

Q3 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

I š n u o m o j a m a s 6 k a m b . b u t a s 
Marquette Pk. apyl . : arti krautu
vės, valgyklos, geras susisieki
mas. 

T e l . 3 1 2 - 4 7 1 - 0 0 7 8 

G r a ž u s , d e k o r u o t a s b u t a s 2 ar 
3 asmenims apie 69 St. ir Wash-
tenavv Ave. T e l . 7 3 7 - 7 2 0 0 arba 
7 3 7 - 7 2 0 2 

Išnuomojamas 2 kamb. butas su
augusiems Naujai išrerr.ontuotas: su 
šaldytuvu, virykla, šiluma, elektra ir du
jomis 62 St. & Richmond Ave. apyl 
Kreipt is: te l . 476-1546. 

HELP VVANTED 

Viengungis vyras ieško lietuvaitės 
19-25 m. amžiaus padėti senai motma> šią 
vasarą ir gyventi kartu užmiestyje Pagei
dautina, kad šiek tiek mokėtų angliškai 
Alga kambarys, maistas. Apmokės 
kelionę Prisiųsti nuotrauką ir kvalifikacijas 
Mr. Jlm Pranckus, 7992 West County 
Rd., 900 South, Union Mills. IN 46382. 
tel. 219-733-2646. 

Reikalinga lietuve moteris, ne vyresnė. 
kaip 50 m. prižiūrėti senesnę moterį, 
padėti namų ruošoje, gaminti valgi ir gyven
ti kartu Kreiptis tarp 2-5 v. p.p. tel. 
708-562-5583. 

New home for sale by builder 
Lemont area. Call for details. tel. 
708-563-0065. 

Namas atviras apžiūrėjimui 
Willow Springs, IL 

Sekmd., balandžio 7 d . , 
12-4 v. p.p. 

Mūro-kedro ..ranch" ant aukštos 
kalvos: židinys, centr. šaldymas, 
didele atvira veranda; arti traukinys 
ir mokyklos Kreipkitės j savininkus: 

708-839-2747 

L3 MLS Kompiuterio 
pagalba. BUDRAIT IS asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V IME. Veltui ĮKAINAVIMAS, 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 312-778-397* arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Ontutfc C. S. Zubrlckl, Inc. 
'oi Bus. 708-449-0086 
^ l Res. 312-778-0508 

Perkant ar parduodant namus, 
kreipkitės j 

ELENĄ OMILJONAS 
* Prieš kvalifikuojant, pirkėjo 

kredito patikrinimas 
* Namų garantijos planas 
* Namų įvertinimas veltui 
" MLS kompiuterizuotas 

patarnavimas 
' Nuolaida pensininkams 
Kalbu angliškai ir l ietuviškai 

FOR SALE 

A r ke l iau ja te į L ie tuvą? Parduo
d u PanAm lėktuvo bilietą iki 
Berlyno ir atgal, tik $299. Kreiptis: 
t e l . 312-523-4465. 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* West 9 5 t h Stret 

Te l . — GA 4-8654 

Atliekam* Įvairius dažymo darbus. 
Dažome 
pastoges 
sąžininga 
Reginą, 

langus 
kambanus 

Kreiptis 

duris namus. 
Dirbame greita' * 
Vygandą arba 

tel. 312-523-9367. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chicigos miesto leidimą L .iu >r 
užmiesty Dirbu greitai yarantuoįrii • 
ningai 

312-77'J-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

f 
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LIETUVOS 
D A I N Ų IR ŠOKIU L I A U D I E S A N S A M B L I S 

Koncertas Chlcago, IL 
Morton H. S. auditorijoje 
balandžio 13 d. 

Bilietai: Gifts International 
Tel. 312-471-1424 

„ E K R A N Ą S " 

PULK. LEIT. VIKTORAS 
SUTKUS 
J . LUKOŠIUS 

J is mirė 1990 gruodžio 28 d. 
Bad Kreuznache. Palaidotas 
1991 sausio 3 d. Huettenfelde, 
dalyvaujant apie 60 žmonių. 
Rytą Huettenfeldo katalikų baž
nytėlėje šv. Mišias už velionį 
aukojo ir pamokslą apie sielos 
nemir t ingumą pasakė kun . 
Jonas Dėdinas, Kalėdų ir ki
toms giesmėms bei Lietuvos 
h imnui panaudotas magne
tofonas. Kapinių koplyčioje 
karstas buvo apdėtas Vasario 16 
gimnazijos bei Vokietijos LB 
valdybos, našlės ir artimųjų 
vainikais bei gėlėmis. Iš abiejų 
šonų stovėjo po du tautiniais 
drabužiais apsirėdę mokiniai. 

Gedulo muzikos ga r sams 
skl indant , kun. J. Dėdinas 
skaitė maldas. Vasario 16 gim
nazijos ir Vokietijos LB 
valdybos vardu atsisveikino 
direktorius Andrius Šmitas. 
Anot jo, kai kurie žmonės 
rūpinasi t ik savimi, kiti dar ir 
šeima, o dar kiti dirba vi
suomenės labui. Kai jie mirš
t a , pirmųjų beveik n iekas 
nepasigenda, antrųjų liūdi jų 
šeimų nariai, o trečiųjų — plati 
visuomenė bei tauta. Velionis 
priklauso trečiųjų grupei. Pulk. 
Sutkus buvo linksmas žmogus, 
nuo pat jaunystės susijęs su 
aplinka. Jis buvo savanoris 
kūrėjas, savo j aunas jėgas 
paskyręs kovai už Lietuvos 
laisvę. Įsijungęs j kariuomenės 
g r e t a s , joj pasi l iko visą 
gyvenimą, pasiekdamas pulk. 
leitenanto laipsnį. Dirbo Lie
tuvos kariuomenės general . 
štabe — buvo atsakingas už 
jaunų kareivių mokymą. Ir po 
karo Vokietijoje nenusivilko 
kario uniformos. Iki išėjimo į 
pensiją dirbo amerikiečių armi
jos daliniuose: buvo įvairių 
lietuvių darbo kuopų vadas įvai
riose vietovėse, paskiausia i 
Schvveitzingene ir Darmstadte. 

Rūpėjo velioniui ir lietuviški 
reikalai: 1954-55 buvo Vokie
tijos LB garbės teismo, 1956-59 

— tarybos ir tris kadencijas — 
Vokietijos LB valdybos narys. 
V. Sutkus ne tik darbu, bet kar
tu su žmona Veronika ir iš
tekliais paveikiai rėmė lietuvių 
išeivijos institucijas bei spaudą 
— Dirvą, Vilties draugiją, Karį 
ir kit. J i s buvo vienas pirmųjų 
Lietuvių fondo narių. Stam
biomis sumomis rėmė jaunimo 
švietimą, ypač Vasario 16 
gimnaziją. Kai Romuvos pilies 
gaisras sunaikino mokinių 
orkestrą, Viktoras ir Veronika 
Sutkai tuojau atskubėjo su 
pagalba, paaukodami 10,000 
DM muzikos instrumentams 
pirkti. Taip pat stambiomis 
sumomis rėmė b e r n i u k ų 
bendrabučio statybą, pil ies 
remontą, gimnazijos išlaikymą. 
V. ir V. Sutkams priklauso ir 
Vokietijos LB valdybos padėka 
užjos „Informacijų" biuletenio 
nuolatinę paramą. 

Direktorius A. Šmitas paža
dėjo, kad Vokietijos lietuviai, 
ypač Vasario 16 gimnazija, 
lankys jo kapą ir prisimins savo 
maldose. 

Vokiečių-lietuvių draugijos 
pirmininkas dr. Jonas Norkai
tis sakė, jog atsisveikindami su 
V. Sutkum, atsiskiriame su 
karžygišku Lietuvos laiko

tarpiu, kurio statytoju kaip 
savanoris kūrėjas buvo velionis. 
Lietuva iki šiol neturėjo gar
bingesnio vardo, kaip savanorio 
kūrėjo. Kalbėdamas vokiškai, 
dr. Norkaitis pastebėjo, kad Sut
kus gerai suprato ir lietuvių su 
vokiečiais bendradarbiavimo 
svarbą. J is buvo vienas lietu
vių-vokiečių draugijos steigėjų. 
Apie porą dešimtmečių teko su 
juo dirbti tos draugijos va
dovybėje. Mylėdamas lietuvių 
jaunimą, velionis su žmona 
norėjo praleisti savo gyvenimo 

saulėlydį arti jo — Romuvos 
pilyje yra išsinuomoję butą, bet 
nebespėjo į jį persikelti. Bent 
amžiną poilsį rado jo kaimynys
tėje. Reikšdamas našlei Vero
n ika i užuojautą, guodė ją 
viltimi, kad jos vyro darbai 
turės vertę ir amžinybėje. 

Po kun. Dėdino maldų sugie
dota Viešpaties angelas. Trimis 
saujomis gelsvo kapinių smėlio 
ant Sutkaus karsto našlė 
Veronika atsisveikino su savo 
vyru, o visi kiti — su savo 
bičiuliu bei geradariu pulk. Įeit. 
V. Sutkum. Našlė Veronika, 
globojama jaunos gydytojos 
Balevičiūtės iš Vilniaus, pakvie
tė visus pietų į Vasario 16 
gimnazijos valgyklos salę. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ANGELĖ GARBARAVIČIŪTĖ 

KAŠUBIENĖ 

O jeigu kartais, po daugel metų 
Sueisim vėl, mieli draugai, 
Tai mūsų gretos jau bus prarete 
Ir pasikeitė mūs veidai... 
Tik širdis viena, ilgesio pilna 
Skausmo kupina, pasiliks jauna. 

Ir mes kalbėsime, lyg tik prieš dieną 
Likimas būt išskyręs mus — 
Draugus minėsim visus, kaip vieną 
Ir pilnus sąmojo linksmus... 

Jonas Aistis 

Daugelį metų gyvenusi Čikagoje ir Floridoje, 1986 m. 
balandžio 4 d. Amžinybėn iškeliavo draugiškos širdies Angelė 
Kašubienė. Palaidota balandžio 9 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Penkerių metų mirties sukaktyje prisiminsime ją su liū
desiu, meile ir dėkingumu šv. Mišių aukoje Jaunimo centro 
Jėzuitų koplyčioje balandžio 14 d. 10 v.r. 

Visus a.a. Angelės Kašubienės artimuosius ir pažįstamus 
nuoširdžiai prašome tą dieną ją prisiminti ir pasimelsti už jos 
sielą. 

Likusi šeima Amerikoje ir Lietuvoje. 

A.tA. 
MARIJAI KEBELKIENEI 

Lietuvoje mirus, jos seserį NINĄ LIUBINIENĘ, 
dukras LEVUTĘ, VIDĄ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame 

St. Petersburgo Beach kaimynai: 
P. A. Gudoniai 
A. P. Petraičiai 
K. J. Babravičiai 
B. K. Astrai 
L. Alvorado 
B. Tamošiūnienė 
B. Ukrinienė 
S. Žiūraitienė 

A. V. Laurinaičiai 
S. V. Kapeckai 
V. Balsiai 
J. Binderienė 
Markevičienė 
I. Gedraitienė 
K. Gurskienė 
P. Ziauka 

TIKTAI $850 
iš Chicagos { Sporto Žaidynes Lietuvoje! 
Iš New Yorko — $800. Registruotis iki balandžio 
20 d., įmokant $150. 
Išvykstame liepos 22 d., grįžtame rugpjūčio 7 d. 

Kreiptis. American Travel Service Bureau 
9727 3 . We«tern Av«. 

Chlcago, IL 60643 
Tel. 312-238-9787 

Rengia: Amerikos Uetuvlų 
Bendruomenės Kultūros Taryba 

A.tA. 
VYTAUTAS KAČIENAS 
Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1991 m. balandžio 4 d., 9:25 vai. ryto. sulaukęs 71 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Jerome Krisiukėnas, 

marti Mar\. penki anūkai: Kristine Pilon su vyru Francis, 
Jerome, Jonn, Karen, Kathleen Krisiukėnai. proanūke Ashley 
Pilon; dukterėčia Patncia Sukel su vyru Phillip ir vaikais — 
Amy ir Prr.ilip Sukel. 

Velionis buvo našlys a.a. Eleanor. 
Kūnas bus pašarvotas pirmadieni, balandžio 8 d nuo 4 

iki 9 v.v. Petkus Funeral Home koplyčioje, 1410 S. 50 Ave., 
Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks antradieni, balandžio 9 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus, marti, anūkai, proanūkė ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 708-863 2108 
arba 312-476-2345. 

A.tA. 
PETRONELI KIMONT 

Gyveno Springfield, IL. 
Mirė 1991 m. balandžio 4 d.. 12:10 vai. ryto, sulaukusi 95 

m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Walter Dombrovvski. 

keturi anūkai ir 10 proanūkų 
Velionė buvo žmona a.a. Casimir Dombrowski ir a.a. 

Vaclav Kimont, motina a.a. Edward ir senelė a.a Edward A 
Dennis 

Priklausė Christ the King parapijos bažnyčiai Springfield. 
IL ir Lietuvių Susivienijimui Amerikoje; buvo Šv. Kazimiero 
Seserų rėmėja. 

Kūnas pašarvotas sekmadienį, balandžio 7 d. nuo 5 iki 8 
v.v. Kirlin-Egan & Butler koplyčioje. 900 South 6th St.. 
Springfield, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 8 d. Iš bažnyčios 
10 vai. ryto velionė bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę sūnus, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Jerry Butler. Tel. 217-544-4646. 

L 

Brangia ; žmonai 

A.tA. 
ELENAI GIEDRAITIENEI 

mirus . jo> vyrui, mūsų mielam draugui DOMUI, duk 
ter ims AUDRONEI ir RŪTAI su šeimomis bei 
visiem> Ūmiesiems re iškiame gilia užuojautą 

Birutė ir Kazys Sekmakai 

A.tA. 
Dr. ELENAI GIEDRAITIENEI 

mirus, giliame liūdesyje pasilikusius vyrą dr. DOMĄ, 
dukras su šeimomis ir k i tus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Gražina ir Vytautas Senkevičiui 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad at idaro n a u j u s la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Palos Hil ls 
9236 S. Rober t s Rd. * Hickory Hil ls 

2424 W . 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Klubo narei 

A.tA. 
Dr. ELENAI GIEDRAITIENEI 

iškeliavus į 
RAIČIUI ir 
užuojautą. 

Amžinybę, jos vyrui dr. DOMUI GIED 
dukroms su šeimomis reiškiame gilią 

Beverly Shores Lietuvių klubas 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 6(1650 
70*652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
ska n b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

• 



- DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. balandžio men. 6 d. 

x N u o šio sekmadienio, ba
landž io 7 d., laikrodį reikia pa
varyti viena valandą į priekį, 
nes šv. Mišios bažnyčiose, 
eismas ir prekyba bus pagal 
naują vasaros laiką. Geriausia 
laikrodį pasukti prieš einant 
gulti šeštadienio vakare. 

x L i e t u v o s Vyčių 112 kuo
p o s sus i r inkimas bus ant
radienį, balandžio 16 d., 7:30 
vai . vak. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Taip 
pat yra Įkūrėjo mėnuo, tai Eleo-
nor Laurin padarys trumpą 
pranešimą, kuris nušvies vyčių 
praeitį ir veiklą. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. 

x A n t a n a s Seikalis, Lietu
vos televizijos žurnalistas, „Su
grįžimo" laidų vedėjas Vilniuje, 
balandžio 8 d., pirmadienį, 6:30 
v.v. Seklyčioje rodys du filmus 
iš lietuvių politinių kalinių 
gyvenimo .,Garlagas—Mirties 
žemė'" Kazachstane, lietuvių 
politinių kalinių gyvenimas 
mirties lageriuose ir politinių 
kalinių ir tremtinių televizijos 
laida ..Sugrįžimas". Visi kvie
čiami. 

x Už moks l in ius d a r b u s 
P r a m o n ė s muziejus pakvietė 
šiuos jaunuolius savo projektu 
dalyvauti Chicagoje rengiamo
je parodoje . L ie tuv i škos 
pavardės yra šios: Kovas Lapšys 
iš St. Mary's BufTalo Grove, 
Lina Šlenytė iš St. Nicholas of 
Tolentine ir Elena Žukauskaitė 
iš St. Luke's River Forest. 

x VII Mokslo ir Kūrybos 
s i m p o z i u m a s L i e t u v o j e . 
Gegužės 20 d. išvykstame. 
Registruokitės pas Birutę Zala
toriene 708-524-2244, Trave l 
Advise r s , Inc . 

(sk) 

x E k r a n a s , liaudies dainų ir 
šokių ansamblis, po gastrolių 
Vokietijoje, Lenkijoje, Viet
name. Čekoslovakijoje pirmą 
kartą atvyksta } Ameriką. Po 
gastrolių Clevelande ir New 
Yorke. Čikagoje atliks spektaklį 
b a l . 13, 7:30 v.v. Koncerto 
dieną bilietai prie įėjimo. Nuo 
bal. 6 iki 12 d Gifts In te rna
t ional . Rengia J A V LB Kultū
r o s t a r y b a . 

(sk) 

x L ie tuv ių Muzikos Šven
t ė s komitetas praneša, kad 
bilietus i visus šventės rengi
nius jau galima įsigyti Gifts 
I n t e r n a t i o n a l — Vaznelių 
prekyboje, 2501 W. 71 St., 
C h i c a g o , II- 60629. t e l . 
312-471-142 4. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės i Mutua l Federa l Savings. 
2212 West Cermak Road — ei. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono i Chicaga. Los 
Angeles. Cleveland. ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
Nc\\ Yorke. kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant j kitus mies
tus. Ta pati patarnavimą at
lieka ir grįžtantiems j Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti 
Kre ip t i s į American Trave l 
Se rv ice Bureau . 9727 S. Wes-
t e r n Ave. . Chicago. II. 60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(sk) 

x Rū ta J u š k i e n ė , Standard 
Federal banko vyresnioji 
viceprezidentė ir Lietuvių fon
do darbuotoja, organizuoja 
Dainų šventes garbės svečių 
kvietimą. Labai svarbu, kad su 
šiuo renginiu būtų išeita į pla
tesnius amerikiečių visuomenes 
ir politinius sluoksnius. 

x Margučio rengiama-
radinių dainų koncertas bus 
ateinantį sekmadienj. balandžiu 
7 d., 3 vai. p.p. Jaunimo centre 
Bilietų kasa pradės veikti 1 va!, 
p.p. Po koncerto visi kviečiami 
kavinėn pasivaišinimui. Koncer
to pradžia 3 vai. p.p. naujuoju 
laiku. Prašoma nesiveiuoti. 

x 41-sios metinės ŠALFAS 
sąjungos krepš in io ir tink
linio p i rmenybės balandžio 
13-14 d. ruošiamos Chicagoje. 
Varžybos vyks Bogan High 
School ir Marąuette Park Field-
house sporto salėse. Žaidynes 
rengia ŠALFAS s-ga ir Chicagos 
..Neris". Varžybose dalyvaus 4 
vyrų tinklinio, 18 vyrų ir 4 jau
nių „A" krepšinio komando> iš 
JAV, Kanados ir Lietuvos Vi
suomenė kviečiama atsilankyti 
į rungtynes ir šeštadienį, 
balandžio 13 d.. į Jaunimo cen
tre vyksiančius su sportininkais 
susipažinimo šokius. 

x Lietuviams aktuali pa
skai ta bus įtakingo tarptau
tinės politikos specialisto dr. 
Zbigniew Brzezinskio. Paskaitą 
apie Rytų Europą 1990 dešimt
metyje Xavier kolegijos 
McGuire Hali, 3700 W. 103 St., 
Chicagoje trečiadienį, balandžio 
10 d., 7 vai. vakaro. įėjimas 
nemokamas. 

x Vaizdajuostę „Kruvinas 
Sekmadienis" lietuvių ir angių 
kalbose platina JAV LB Socia
linių Reikalų taryba. Vaizda
juostės kana $25.00, su persiun
timu $30.00. Užsakyti: Lithu-
anian Human Services, Inc. 
2711 West 71 St., Chicago, IL 
60629. Tel. 312-476-2655. 

(sk) 

Gegužės 11 d. 7 v.v. kvie
čiame į „Pavasa r io pokylį" 
Pasaulio Lietuvių centre , 
Lemonte. Rezervacijoms skam
binti: tel. 708-257-8787 a r b a 
708-968-0184. Laukiame visų! 

(sk) 

x KASA, federalinė kredi
to unija, praneša apie naują pa
tarnavimą: dabar galima isigyti 
taupymo lakštus (certificates of 
deposit) iki 5 m. termino. Tau
pykite ilgesniam laikui ir gausi
te aukštesnius nuošimčius! 
KASA, 2615 W. 71 St., Chica
go, IL te l . 312-737-2110. 

(sk. 

x KARGO \ LIETUVA! Rū 
bus. naujus ir dėvėtu-, batus, 
medžiagas ir nereceptiniu- vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuva BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA l 
RYGĄ. Siuntinius atsiimt; RY 
GOS muitinėje. Minimumą-
110 lbs arba 50 kg Kaina $ 
už svarą. Kreiptis i G. i In
ternat ional , tel. 708-430-73.U. 
9525 So. 79th Ave.. Hickory 
Hills, IL 60457. 

x Dėmesio video apa ra tų 
savininkai! Norėdami tik 
kokybiškai išversti video įra 
iš Lietuvoje naudojamos PAI. 
sistemos i amerikietišk 
N'TSC ir atvirkščiai, kreipi: 
i INTERVTDEO. Su moder
niausia ..digital" aparatūra, už 
prieinama kaina galima pi 
syti jūsų vaizdajuostes j 1 V U 
Matic. Beta. VHS. 8 mm. 8 mm 
„high band"' Stereo Hi-Fi forma
tus. Taip pat perrašome 16 
mm kino filmus i video juostas 
Mūsų adresas: INTERVTDEO, 
3533 S. Archer Ave. ( hi< ago, 
II. 60609. tel. (312) 927 <»(><>!. 
Sav. Pe t r a s Bernotas . 

x Kun . Kęstutis T r i m a k a s 
ašaus šv. Mišias ir pasakys 

pamokslą Marijos Neka l to 
Prasidėjimo seserų remejų 

gamoje šventėje balandžio 
d., 3 vai . p p . Jėzui tų 

- -plyčioje Po Mišių, 4 vai. bus 
įetine vakarienė ir trumpa 
įeninė programa Jaunimo cen-
to salėje Bilietus galima įsi-

Yaznelių Gifts Interna-
lonal parduotuvėje Visi 

kviečiami dalyvauti. 

x Chicagos lietuvių jauni
mas kviečiamas šį sekmadienį, 
balandžio 7 d., 12 vai. dalyvauti 
Lietuvių cent re Lemonte 
'. yksiančiame JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjungos susirinkime. 
Bus svarstomi įvairūs veiklos 
planai ir greitai artėjantis Jau
nimo kongresas. 

x Šv. Kryžiaus l igoninėje 
parodė tulžies revoliucinį me
todą operacijoje Operacija ir 
gydytojai buvo kartu su Rusji-
Presbyrerian St Luke's ligoni
nės chirurgais, kurie žiūrėjo 
operacijos darymą. Operacija 
buvo padaryta kovo 18 d. dr. P. 
Sompalli, asistuojant kitiems 
daktarams. 

x P a r o d a bus N e a r North-
vvest Arts Council galerijoje, 
1579 N Milvvaukee. Chicago, 
111. 60622. Dalyvaus tarp kitų ir 
D. Marcukaitis. Paroda bus 
balandžio 19-27 dienomis. 

x Malvina Zdanav ič ius iš 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge" 
ir įteikė 20 dol. auką už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Po 15 dol. atsiuntė: John P. 
Kay, Miami, Fla. Algirdas 
Šimukonis, Richmond Hill. 
N.Y., Viktorija J o n i k a s . 
Chicago. III. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x Horace ir A ldona Zibai, 
iš Cincinnati. Ohio. buvo atvykę 
į Chicagą. lankė savo pažįs
tamus ir idėjos draugus, ta pro
ga lankėsi „Drauge" ir įsigijo 
įvairiu leidinių už didesnę 
sumą. H. Žibąs yra visuomeni
ninkas, dalyvauja lietuvių or
ganizacijų veikloje ir yra PLB 
valdybos iždininkas. 

x „Maironio" lit. m o k y k l a 
Lemonte ruošia metinį pavasa
rio balių balandžio 20 d. 6 v.v. 
Pasaulio Lietuvių centre. Rezer
vacijoms skambinti: Alei Lie-
ponienei 708-349-7193 a r b a 
Ritai Riškienei 708-599-2253. 

(sk) 
x G.T. INTERNATIONAL 

Daina Juozevičiene dešinėje) ir Loretta Čipkutė-Dubray tautiniais drabužiais 
Kalamazoo mieste surengė Vasario 16 minėjimą ir informavo apie Lietuvos 
Nepriklausomybe anksčiau ir dabar. J a s atspausdino , ,Kalamazoo Gazette" 
laikraštis. 

MŪSŲ ABITURIENTAI 
Aida Mikuėauskai tė , Alfre

do ir Alicijos Mikučauskų 
duktė, šiais metais baigia Le-
mont Tovvnship gimnaziją. Aida 
gimnazijoje visus ketverius 
metus buvo garbės sąraše, pažy
mėta Illinois State Scholar ir 
Who's Who Among American 
High School Students. 

Trečiuose metuose Aida buvo 

x Lietuviu Muzikos šven
tei a u k o j o : $1,090 Ada 
Sutkuvienė. $1,000 dr. L ir 
ponia Labanauskai, $500 Mr. 
and Mrs. Matt Vilutis, $250 
Vincas ir Dana Baziai, po $100 
dr. D. ir Elena Giedraičiai, Pet
ras ir Jadvyga Gruodžiai, Mr. ir 
Mrs. A. Karaliūnas, Petras Mi
k a l a u s k a s . Dėkojame ir 
prašome remti šventę bei įsigyti 
bilietus: Gifts In te rna t iona l , 
2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, telef. (312) 471-1424. 

(sk) 

x Užsaky tas a u t o b u s a s į 
parūpina jūsų giminėm bilietus Ekrano, liaudies dainų ir šokių 
iš Lietuvos i įvairius Amerikos ansamblio koncertą. Autobusas 
miestus neskrendant per Mask išvažiuos nuo „Seklyčios". No

rintieji autobusu pasinaudoti, 
prašome registruotis, perkant 
bilietus Gifts In t e rna t iona l . 
Kaina 2 dol. į abu galus. 
Koncertas įvyks ba landžio 13, 
7:30 vai. vak. Morton East H.S. 
auditorijoje Rengia J A V LB 
Kultūros ta rvba . 

(sk) 

vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC. , 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills. IL. Tel . (708) 430-7272. 

(sk) 
x Grek p a r d u o d u vienos ir 

dvi»>jų šeimų namus Chicagoje i 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Optical Studio , 2620 W. 
71 St.. Chicago, IL 60629. tel. 

klasės vicepirmininkė, o ketvir 
tuose National Honor Society 
pirmininkė, gimnazistų tarybos 
vicepirmininkė ir pažymėta 
ispanų kalbos geriausia mokinė, 
vadovaujanti gimnazistė ir ap
dovanota Amerikos Revoliucijos 
dukterų žymeniu. Gimnazijoje 
Aida grojo orkestre ir priklau
sė krepšinio ir bėgimo koman
doms, griežtųjų mokslų, ma
tematikos, svetimu kalbų ir 
anglų klubams. 

x AMERIKIEČIŲ PEDA
GOGŲ IR MOKSLO SPE
CIALISTŲ G R U P Ė vyksta į 
Lietuvą pravesti seminarus 
Vi lniaus Pedagoginiam In
stitute. Yra dar vietų turistams. 
Pilna kaina, keliaujant per 
Berlyną, $2,130 su skrydžiais, 
viešbučiais, maitinimu ir turis
t i n ė m i s ekskursi jomis po 
Lietuvą. Kelionės datos birželio 
18-30 dienomis, 9 naktys Lietu
voj ir 2 naktys Berlyne. Kelionę 
organizuoja G. T. INTERNA
TIONAL. Susidomėję skam
binkite 708-430-7272. 

(sk) 

Lietuviškame gyvenime Aida 
baigė Kr. Donelaičio aukš
tesniąją lituanistinę mokyklą 
su pagyrimo lapu ir dabar lanko 
Pedagoginį L i t u a n i s t i k o s 
institutą. J i yra gintare jūrų 
skautė ir Nerijos tunto vadovė 
ir šoka Grandies tautinių šokių 
grupėje. 

Rudenį Aida pradės farma
cijos mokslus Univ. of Illinois 
Chicagoje. 

Lidija Gražu ly tė . Nijolės ir 
a.a. Rimanto Gražulių duktė, šį 
pavasar į baigia M o t h e r 
McCauley gimnaziją Chicagoje. 
Lidija gimnazijoje buvo garbės 
sąraše ir pažymėta Illinois State 
Scholar. 

Lietuviškame gyvenime Lidi
ja baigė Kr. Donelaičio aukšt . 
lit. mokyklą ir an t rus metus 
lanko Pedagoginį l i tuanistikos 
institutą. Ji priklauso Kun. Alf. 
Lipniūno moksleivių a t e i 
tininkų kuopai, šiais metais 
eidama vicepirmininkės pa
reigas, ir dvi vasaras yra vado
vavus jaunučių a t e i t i n inkų 
stovyklose Dainavoje. Lidija 
šoka Grandies tautinių šokių 
grupėje. 

Numačius studijas biznio 
srityje, Lidija d a r neaps i -
sprendus tarp Univ. of Illinois. 
Urbanoje, ar Michigan State 
universitetų. 

x „ Ž A I B A S " N R . 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 

sų nurodytu adresu 
tuvoje 10 sv. miltų, 
us, 6 sv. ryžiu. 29 oz. 
, ,4sv. valg. druska. 

pr i s t a ty t i •> 
bet kur Li< 
10 sv. cukr; 
dėžė pers;k 
18 oz. riešt mis sviestas, 2 dėž. 
džiovintu -yvų, 2 dėž. razinų. 

312-77*6766. Kreiptis j Aldoną 64 oz. as. 1 dėž. įvairių 
Kaminsk iene Darbo vai. : arbatų. /.. pupelių kavos. 12 

oz. kakavos. Pilna kaina -
$100.00 kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills 1. 60457, te lefonas 
(708) 430 - )90. 

(sk) 
x G.T INTERNATIONAL, 

INC. ras. ietinius bilietus ir 
ofloto reisus atvyks-
Lietuvos. Taip pat 

•> profesionalų pasi-
persodinimą New 

Washingtono Aero-
Prašome kreiptis: 
T E R N A T I O N A L , 
>5 S. 79th A%e., 

••nkt. 1 v. p.p.-5:30v.v., 
d. 10 v r.-6 v.v., šeštd. 10 

v r 1 v p.p. P i rmad . ir an t rd . 
uždaryta . 

(sk) 
x Baltic Monuments , Inc., 

VY 71 Street, Chicago, II.. 
T< 312)476-2882 Visu rūsių 
paminklai, žemiausios kainos. 

sąlygomis. 
(sk . i 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku 
Lietuvos ir kitų kraštu 

K eiptis pas A Lauraiti . A & 
1. Ins irance Aį.r*>ncy. 4651 S. 
A d Ave . Chicago, II. 
60609 Tel 1 312 523 9191 

(sk.) 

tvirtina A 
tantiem-
parūpin;;-
tikimą ii 
Yorko bei 
uostuos.-
G T. P 
INC., 95. 
Hickory 
430-7272 

lills, IL. Tel. (708) 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A . V A L S T Y B Ė S E 

— Šių metų „Aidų" Nr. 1 
y r a s p a u s d i n a m a s , ir 
prenumeratoriai jį gaus balan 
džio mėnesio pirmoje pusėje. 
„Aidų" nr. 2 išeis birželio pabai 
goję. ..Aidai" yra trimėnesinis 
84 puslapių didelio formato 
kultūros žurnalas. 

— D a r i u s Kuolys , Lietuvos 
Respublikos kultūros ir švie 
timo ministeris, vasario 19 d. iš 
Vilniaus paskambino į Los An
geles, pranešdamas poetui Ber
nardui Brazdžioniui, kad Lie 
tuvos gimnazijos su dideliu ei. 
tuziazmu sutiko žinią apie Braz 
džionio planuojamus literatūros 
vakarus Lietuvos gimnazijose 
Bernardas Brazdžionios Lietu 
von išvyksta gegužės pradžioje. 
Literatūros vakarai n u m a t v i 
10-12 didesniųjų Lietuvos mies 
tų. Maršruto planą ruošia Lietu 
vos kultūros ir švietimo minis 
terija. Kar tu su poetu Lietuve^ 
gimnazijas lankys advokate 
Žibutė Brinkienė-Alex. vyres
nių klasių mokinius informuo 
dama apie galimybes įstoti į 
Amerikos aukštąsias mokyklas 
ir gauti mokslui stipendijas. 
Taip pat tikimasi, kad bus 
galima sutelkti didesnį skaičių 
piniginiu premijų, kurios būtu 
į te ik tos ger iaus iems anglu 
kalbos mokiniams. 

Ju l i ja Krumplytė . Valentino 
ir Silvijos Krumplių duktė. šiai> 
metais baigia Nazareth Aca-
demy. Gimnazijoje Julija buvo 
garbės sąraše ir pažymėta I', 
linois State Scholar. Ji buvo ket
virtos klasės iždininkė, Na
tional Honor Society iždininke, 
priklausė matematikos klubui 
ir d a ž n a i r a šydavo savo 
mokyklos laikraščiui ..The An-
nouncer"'. 

Lietuviškame gyvenime Juli
ja baigė Lemonto Maironio li
tuanist inę mokykla, yra Prez. 
A. Stulginskio moksleivių atei
tininkų kuopos kopirmininkė ir 
šoka Spindulio tautiniu šokiu 
grupėje. 

Julija ruošiasi išvažiuoti j 
Univ. of Illinois Urbaną inžint 
rijos studijoms. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
264S> VV. 63 St.. C hieago, II 60629 

Tel. (I '121 776-M62 
14300 S. Bell Rd., I ockport. H M1441 

Tel. ("081 ^01-4%* 
\'.)l<jndo< p.»>:.)) susitarime 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Ked / i e Vvenue 

C hieago. II 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

I\>rbi> \,il nuo ^ iki 7 va! 
-!.ui iki 1 \ . i ! d 

Rimtautas Dabšvs. i ^ s Angolos vyrų kvarteto narys, t a r i a įžangom fcodj 
„Draugo" koncerte Marijos aukšt mokyklos salėje 

Nuotr J . T a m u l a i č i o 

ADVOKATAS 
Vytenis l ie tuvninkas 
2501 VV. 69th SLeet 
Chicago, II 60629 

Tel . (1-312) 778-0800 
Valandos p>igal susitarime 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS H OSTIS 

201 K. O r d e r i A \ e . . St«> 104 
HinsdHh-. II «0521 
Tel . (708i .T25-:?157 

Y.ilando- p;»k,'.il susi tarimą 




