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Jelcinas pasirašė 
susitarimą su 
angliakasiais 

Jis nori kartu turėti „vodką ir Kremlių" 

Novokuznetskas . Gegužės 1. 
— Rusijos prez. Borisas Jelcinas 
gegužės pirmąją praleido su 
darb in inka is Sibiro centre, 
anglių kasimo vietovėse, kai-
bėdamsis su angliakasiais, iš
klausydamas jų skundų ir tar
damasis su jų vadais. 

Svarbiausias jo atliktas dar
bas buvo pasirašymas susita
rimo, kad Rusijos Respublikai 
perduodamos kasyklos. Tuo 
būdu bus baigtas devynias 
savaites besitesiąs angliakasių 
streikas, Boris Jelcinas tokią 
rezoliuciją pasirašė stebint 
5,000 darbininkų Luna parke, 
kurie entuziastingai sveikino šį 
įvykį. Prieš tai Jelcino padėjėjai 
aptarė šios rezoliucijos punktus 
su Kuznetsko srities vadais. Šis 
Jelcino dramatiškas gestas yra 
tam tikros rūšies spaudimas 
Gorbačiovui laikytis padarytų 
pažadų su respublikų preziden
tais. 

Maskvoje tuo pačiu metu Rau
donojoje aikštėje, kaip praneša 
Reuterio žinių agentūra, Gorba
čiovas priėmė be entuziazmo 
einančių žmonių paradą, kurie 
silpnai teplojo jam. kai jis 
stovėjo su savo palydovais tribū
noje. 

J e l c ine ak ta s 
K r e m l i u s tu r i t a ip pat 

pasirašyti kasyklų perdavimo 
aktą Rusijai. Je lc inas čia 
angliakasiams pasakė, jog Gor
bačiovas tai pažadėjo padaryti 
gegužės 5 d. Tenka pastebėti, 
kad Jelcinas neragino anglia
kasių streiko komiteto vadus, 
kad baigtų streikuoti . Tai 
palikta pačių angliakasių spren
dimui. Kremlius į šį faktą dar 
nereagavo, tad klausimas lieka 
atviras ar kas nors Kremliuje 
nesutrukdys kasyklų perdavi
mo Rusijai, nes tai jau būtų 
žymus Centro galios 
sumažinimas. Jei tai įvyktų, tai 
Kuzne tsko anglių kasyklų 
vadovybė pas isakė , kad 
susilaikytų nuo grįžimo į darbą 
ir tęstų streiką toliau. Šis susi
t a r i m a s j au yra Jelc ino 
laimėjimas prieš Gorbačiovą, 
kuris dar nėra sutikęs, kad visi 
Rusijos teritorijoje esantys gam
tos turtai turi būti tos respub
likos nuosavybe. 

Teisingi da rb in inkų 
re ikalavimai 

Kuzbasso regiono streiko 
komiteto pirmininkas Vaclovas 
Golikovas Reuterio korespon 
dentui pasakė: ,,Tik teduoda 
mums laisvę, ir mes susitar
sime, kaip geriau mums reikia 
gyventi". Jis paaiškino, kad jie 
nori būti lygūs partneriai su 
Rus'jd ir Borisas Jelcinas tai 
gerai suprantąs. Šis reikalas 
at ima visą kontrolę iš Sovietų 
kasyklų ministerijos ir per
duoda sprendimų teise vietinei 
kontrolei. Iš anglių kasyklų 
Maskva gauna 8CKr užsienio 
pinigų ir angliakasiai nebe
sutinka, kad tie pinigai liktų 
Centro žinioje. Streiko komiteto 
vadai reikalauja, kad jie eitų 
naujiems investavimams ir pa
gerinimams kasyklose ir darbi
ninkų šeimų paramai. 

Pasirašęs tą rezoliuciją. Jel
cinas pasakėjog „Šiandien 
ga l ima pasakyt i , kad yra 
pasiektas visiškas susitarimas 
su angliakasiais". Jelcinas šiam 

korespondentui aiškino, kad tai 
bus visai nepriklausoma indus
trijos šaka Rusijoje, kuri tik 
turės mokėti sutartus mokes
čius, ka ip kad įmonės ir 
fabrikai moka Vakaruose savo 
vyriausybėms. Šis pavyzdys bus 
pavyzdžiu ir kitoms industrijos 
šakoms Rusijoje, pasakė Jelci
nas. Angliakasiai bus pirmieji 
iniciatoriai, kad sugriautų se
nąją sistemą ir kūrėjai naujos 
ekonominės sistemos, sakė 
Jelcinas. Pastebėta, kad jį čia 
lydėjo didelė apsauga, o spren
dimas gegužės pirmąją būti su 
d a r b i n i n k a i s , bet ne su 
Gorbačiovu tribūnoje Maskvoje, 
vėl buvo sutiktas gausiomis 
da rb in inkų ovcijomis. At
sakydamas miniai, Rusijos 
vadas garsiai pareiškė: ,.ko jūs 
norite, atsisakyti Gorbačiovo? 
Kartu mes tai galime padaryti". 
O kai v ienas darbin inkas 
klausė, kur yra visa vodka 
p ražuvus i . tai Je lc inas 
šūktelėjo: ..Net vodka yra Cen
tro rankose. Mes turime turėti 
juos abu —vodką ir Kremlių". 

Kompanijos pradžia 
Rusijos radijas, kuris yra 

Jelcino vyriausybės žinioje, tuoj 
pranešė apie šį susitarimą ir 
apie tiesioginius prezidente 
rinkimus, kai Gorbačiovas vis 
tebėra r inktas Aukščiausios 
tarybos. į kurią buvo ir skyrimo 
keliu parinkti deputatai. Jel
cino vizitas Sibire laikomas kar
tu ir jo kampanijos pradžia į 
Rusijos prezidento postą. 
Pasklido Maskvoje žinios, jog 
buvęs Sovietų ministeris pir
mininkas N. Ryžkovas taip pat 
kandidatuos į šį postą. Birželio 
12 dieną bus Rusijos preziden
to rinkimai. Čia Jelcinas dar 
pasakė, kad jo atlikti susitari
mai k a r t u su ki tomis 8 
respublikomis veda į tikrą Rusi
jos suverenumą. 
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Borisas Jelcinas, Rusįjoę Respublikos prezidentas, kalba gegažės pirmąją 
Novokuznetsko mieste, Sibire, susirinkusiems žmonėms, kai pasirašė 
susitarimą, kad anglių kasyklos priklauso Rusijai. Jelcinas aunete Sovietų 
prezidento Gorbačiovo kvietimą dalyvauti su juo Maskvoje priimant 
paradą. 

Landsbergio pagerbimas Nixono 
bibliotekoje 

I.aima Andr ik i enė , Lietuvos 
Parlamento narė, lankėsi Londone ir 
nuvežė Lietuvos prez. Landsbergio 
laišką Anglijos ministeriui pirmi
ninkui John Major, kurio asmeniškai 
neteko susitikti Ji sako, kad ją ir 
Lietuvos Informacijos centro vedėją 
G. Kirvaitį prieme generolas M. 
Dewar. kuris yra Tarptautinio 
strateginio instituto direktorius. 
Sako. kad Užsienio reikalu ministeri
joje nebegirdėjo primygtinu reginimų, 
kartojamų nuo kovo 11 d., viską 
derinti su Sovietų Sąjunga ir ..saugok 
Dieve, neerzinti jos" 

— Gynybos departamentas 
pranešė malonią žiniąjog po 7 
metų bandymų ,,žvaigždžių 
karo" programoje, pasisekė pui
kiai sunaikinti „priešo raketas" 
skrendančias erdvėje. 

Los Angeles. - Nixono biblio
tekos vadovybė ir Jul ie Nixon 
Eisenhower išsiuntinėjo pakvie
timus, kviesdami į rengiamus 
priešpiečius Vytautui Lands
bergiui. Lietuvos prezidentui, 
pagerbti, kurie bus pačioje Nix-
ono bibliotekoje gegužės 9 d. 12 
vai. dieną, Yorba Linda vieto
vėje, Californijoje. Prez. Land
sbergis tuoj po to kalbės Mu
ziejaus teatre. 

Iškilmingame pakvietime ra
šoma, jog po Sovietų Sąjungos 
kraujuoto smurto Lietuvoje sau
sio mėnesį, prezidentas Lands
bergis iškilo kaip milžiniškas 
laisvės simbolis prieš agresiją. 

,.Aš esu nuoširdžiai už Lie
tuvą. Bet kaip aš pasakiau 
abiem — prezidentui Gorbačio
vui ir prezidentui Landsbergiui, 
kai aš vizitavau praėjusį mėnesį 
Sovietų Sąjungą, jog ta i nereiš
kia, kad aš esu prieš Sovietus. 
Labai svarbu ne tik Lietuvai, 
bet taip pat ir Sovietų Sąjungai 
surasti taikingą ir greitą būdą 
patenkinti Lietuvos žmonių ne
priklausomybės troškimą. 

P a g e r b i m a s laisvės kovotojų 
Aš tikiu, jog prezidento Lands-

Kurdai gaus 
autonomiją? 

B a g d a d a s . — Irake kurdų 
vadai pasakė trečiadieni, jog 
buvo padarytas bendras susi
tarimas su Irako prezidentu 
Saddamu Husseinu, kad galės 
daugiau kaip milijonas kurdų 
pabegehų grįžti namo. Praneši
mas paskelbtas po kelių dienų 
pasitarimų, kurių metu buvo 
ta r tas i ne tik autonomijos 
reikalu Kurdistanui ir demok
ratijos garantavimu, bet kar tu 
ir Irako išsaugojimu. Tačiau 
nebuvo pas i rašyta su t a r t i s , 
pasakė kurdų delegacijos pirm 
Jalai Talabani. Kitą savaitę 
prasidės tikros derybos kai Hus-
seinas bus paminėjęs savo 54 
metų gimtadienį. Esą susipras
ta, kad kurdams būt inai reikia 
autonomijos. 

bergio vizitas Junginėse vals
tijose ir Orange apskrityje padės 
jam su ra s t i pritarimą t a rp 
Amerikos žmonių kovai, kurią 
jis ir jo žmonės taip drąsiai 
veda", rašo tame kviet ime 
buvęs JAV prezidentas Richard 
Nixon, pasirašydamas savo R N 
inicialais balandžio 24 dieną. 
Siame priėmime dalyvaus ir 
keli lietuviai, jų tarpe ir Angelė 
Nelsienė, LB tarybos pirminin
kė, be kurios rūpesčio ir šis 
Landsbergio vizitas nebūtų 
galėjęs įvykti, pastebi savo 
l a i š k e Nixono oibl io tekos 
direktorius John Taylor. J i s 
rašo. jog kviesdamas pagerbti 
prezidentą ir ponia Landsber
gienę, kar tu iškeha lietuvius 
laisvės kovotojui vedančius 
drąsią kovą su Maskva. 

Sovietų raketos žudo 
afganus 

A s a d a b a d a s . — K u n a r pro
vincijoje, Afganistane, buvo So
vietų Scud raketomis užmušti 
daugiau kaip 300 Afganistano 
l a i s v ė s kovotoj i . Komu
nistų vyriausybė panaudojo iš 
Sovietų gautas ra Ketas žudyti 
par t izanams, kovojantiems už 
Afganistano laisve Dvi raketos 
pataikė į Asada'-ido miesto 
centrą ir buvo suže;.-ta maždaug 
700 afganų, pran Pakis tano 
žinių agentūra - puolimas 
buvo vienas didž;;i -ių, kai So
vietų remiami komi nistai kovo
ja preiš afganų lais - s kovotojus 
jau 12 metų. Kun provincija 
yra laisvės k o w '4 rankose 
nuo to laiko, kai S ;etai išvežė 
iy»y m. savo dai us iš Afga
nistano. Kunar pr mciją valdo 
laisvės kovotoju -rinkta vy
riausybė. 

— A n g o l o s va ioji parti
ja paskelbė atsisak .r t i marksiz
mo-leninizmo ir -krinti nuo 
dabar laikytis seo .t'demokrati-
nių principų, pr dant net 
daugelio partijų • ink mus po 18 
mėnesių. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagoje radijo stotys ir 
televizijos žinių programose 
vakar dieną buvo pranešta, kad 
atvyksta Lietuvos Respublikos 
prezidentas Vytautas Lands
bergis ir bus pri imtas Baltuo
siuose rūmuose prezidento G. 
Busho gegužės 8 d. 

— J A V Vals tybės departa
mentas praneša, kad lietuvių 
spaudos atstovai, kurie nori tuo 
metu būti Baltuosiuose rūmuo
se, kai l ankys i s Lietuvos 
prezidentas Landsbergis, turi 
greitai paskambinti telefonu 
1-202-879-7740 ir suteikti savo 
asmens reikalingas žinias arba 
telefaksu jas pasiųst i Ms. 
Masserini , kur ios numeris 
nebuvo mums praneštas, tik 
telefonas 1-202-647-1685. 

— A l b a n i j o s Komunistų 
partijos vadas Ramiz Alia, 
nežiūrint kad pralaimėjo rin
kimus į krašto tarybą, buvo 
išrinktas Albanijos prezidentu, 
kurį išrinko laisvai išrinktasis 
Parlamentas. J is laimėjo 68<* 
balsų. Opozicija nedalyvavo 
parlamento balsavimuose. 

— Sovietų prez. Gorbačiovas 
pasakė norįs bendradarbiauti su 
nekomunistinėmis grupėmis, 
kurios susiorganizavo Sovietų 
Sąjungoje ir sudaro opoziciją. Jis 
pasakė tai komunistų vadovy
bei, jog j i ems garantuota 
politinio monopolio galia baigėsi 
1990 metų kovo mėnesį, kai 
Liaudies deputatų Kongresas 
pakeitė Konstitucijos šeštąjį 
straipsnį. 

— Ta ivano prez. Lee Teng-
hui paskelbė, jog gegužės 1 d. 
pasibaigė 43 metus užtrukęs 
specialaus karo meto pobūdžio 
valdymas ir prasideda didesnes 
demokratijos įvedimas. įskai
tant ir geresnių ryšių mezgimą 
su komunistine Kinija. 

— J a p o n i j o s min. pirm. 
Toshiki Kaifu pradėjo vizituoti 
Azijos k raš tus , norėdamas 
baigti Cambodijos konfliktą. 
Japonija paskyrė vieną milijoną 
dolerių Cambodijos vyriausybei 
per Jungtines Tautas. 

— Bangladešo vyriausybe 
sako. jog praūžęs ciklonas „nusi
nešė su savim" daugiau, kaip 
60.000 žmonių, o galbūt net ir 
šimtą tūkstančių. Dar ir dabar 
tebėra apsemti vandeniu di
džiuliai žemes plotai ir nuo 
žemes paviršiaus pranyko ištisi 
miesteliai ir kaimai. 

— Rusijos prezidentas Bori
sas Jelcinas paaiškino anglia
kasiams, kodėl jis pasakęs, kad 
prez. Gorbačiovas turi 
pasitraukti iš savo pareigų —jis 
norėjęs, kad Gorbačiovas „atšal
tų" ir susilaikytų nuo preziden
tinio valdymo teisių, kas būtų 
jį nuvedę į diktatoriaus kėdę. 
Angliakasių vadai Sibire pasa
kė, kad jie yra nepatenkinti 
kam Jelcinas pasirašė tą devy 
nių respublikų paktą su Gorba
čiovu. 

— Aus t ra las Rupert Mur 
doch. laikraščių magnatas, 
kuris Amerikoje leidžia kelis 
laikraščius ir turi kelias tele
vizijos stotis bei 20 Century Fox. 
paskelbė parduoda? 600 milijonų 
dolerių vertes magazinus šiame 
krašte. 

— Galilėjaus erdvėlaivio in 
s t rumentai galbūt niekada 
neatsiųs į Žemę pranešimų, nes 
inžinieriai mokslininkai už
miršo įdėti 16 pėdų specialią 
anteną, kuri turėjo perduoti rei
kalingas žinias. 

Vilkaviškio vyskupas atvyksta 
į JAV 

New Yorkas, 1991 gegužės 1. 
(LIC) — Vilkaviškio vyskupas 
Juozas Žemaitis, lydimas Vil
kaviškio klebono kun. dekano 
Vytauto Gustaičio, lankysis 
JAV nuo gegužės 9 d. iki birže
lio vidurio. Vyskupas Žemaitis 
atvyksta Amerikos Lietuvių 
Kunigų Vienybės kvietimu. Ta 
proga Lietuvių Katalikų Reli
ginė Šalpa ir jos rėmėjai orga
nizuoja vysk. Žemaičio susiti
kimus su Amerikos katalikiš
kom ir akademinėm instituci
jom, spauda ir lietuvių visuo
mene. 

Vysk. Žemaitis ir kun. Gus
tait is atskrenda iš Leningrado 
j Nevv Yorko JFK aerouostą ket
virtadienį, gegužės 9 d. Svečiai 
apsistos pas lietuvius Pranciš
konus Brooklyne. New Yorko 
programoje numatyti pasimaty
mai su arkivyskupijos atstovais, 
vyskupu Baltakiu, diecezine ir 
vietine spauda, apylinkės lietu
viais kunigais, Nevv Yorke vei
kiančia Catholic Medical Mis-
sion Board, teikiančia stambią 
humanitarinę pašalpą Lietuvai 
bei Fordhamo universitetu, pa
dovanojusiu tūkstančius knygų 
Lietuvai. 

Washingtone, Los Angeles, 
Chicagoje 

Gegužės 15 d. svečiai pereina 
Washingtono globon pas Lietu
vių Katalikų Religinės Šalpos 
atstovą, Lietuvių Informacijos 
Centro vedėją Viktorą Naką ir 
kun. Sigitą Ramanauską.MIC. 
JAV katalikų konferencija 
Washingtone vysk. Žemaičiui 
rengia iškilmingus pietus su 
spaudos atstovais ir konfe
rencijos pareigūnais. Vysk. 
Žemaitis yra Lietuvos vyskupų 
ryšininkas su JAV vyskupų 
šalpos komitetu, besirūpinančiu 
parama rytų Europos Bažnyčiai. 
Vyskupas aplankys Katalikų 
universitetą bei susitiks su pa
siuntiniu Stasiu Lozoraičiu ir 
apylinkės lietuviais. 

Gegužės 17 d. vysk. Žemaitis 
išskrenda į Los Angeles, kur 
viešės Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje. Pirmadienį, gegužės 
20 d., jis atskrenda į Chicagą. 
kur bus konfratrų marijonų glo
bojamas. Ten aplankys vysk. 
Brizgį bei dalyvaus Lietuvių 
kul tūros dienose ir vysk. 

Baltakio sielovados suvažia
vime. Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija, ta lkinant 
Religinei Šalpai, koordinuos jo 
programą. 

Su vyčiais 
Gegužės 27 d. vysk. Žemaitis 

su kun. Gustaičiu išvyksta į 
Detroito Šv. Antano lietuvių 
parapi ją . Det ro i to Vyčių 
veikėjas Robertas Boris suves 
vysk. Žemaitį su World Medical 
Relief vadovybe, kuri te ikia 
stiprią medicininę pagalbą 
Lietuvai per CARITAS. 

Birželio 1 ir 2 d. vyskupas 
lankysis Nuolatinės Pagalbos 
parapijoje Clevelande, o birželio 
3 d. pranciškonų kolegijoj 
Steubenvi l le . Ohio. Iš t e n 
išvyksta į Putnamą. pakelyje 
aplankydamas Pennsylvanijos 
lietuvius. Putname birželio 9 d. 
vyskupas praves konferencijas 
seselėm bei pasauliečiam, o 
birželio 10-14 dienomis kunigų 
rekolekcijas. 

Sekmadienį, birželio 16 d., 
vysk. Žemaitis ir kun. Gustaitis 
Bostone su kardinolu Bernardu 
Law a t n a š a u s šv. Miš i a s 
katedroje Birželio baisiųjų 
įvykių paminėjime. 

Norintys padėti vyskupui ir 
Vilkaviškio vyskupijai, gali 
siųsti čekius tiesioginiai Lithua-
nian Catholic Religious Aid, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY, 
11207. Ant čekio pažymėti „Vil
kaviškis". 

Gedimino 
pagerbimas 

Maskva. — Elta praneša, jog 
čia Lietuvos atstovybės salėje 
buvo surengtas Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino 
pagerbimo vakaras, kurį rengė 
t en gyveną l i e tuv ia i . Jie 
pakvietė čia gyvenančius gedi-
minaičius, kadaise garsiųjų 
ar i s tokra t i škų šeimų pali
kuonis — Vladimirą ir Andrejų 
Trubeckojus, Andrejų Golyciną 
ir Nikita Tolstojų. Vakarą vedė 
inž. Jonas Klemas. Jis sakė. jog 
suras t i š ias gediminaičių. 
kildinančių save iš kunigaikščio 
Kaributo, atžalas buvo neleng 
va. A. Golycinas pajuokavęs, 
kad jei Lietuvoje vėl kiltų mo
narchijos idėja, kandidatų į 
sostą tektų ieškoti užsienyje, 
nes ten jų daugiausia, bet po 
metų kitų jų būsią ir čia, Mask
voje. 

I 

— Washingtone vyriausybes 
pareigūnai sako, jog Irakas turi 
pakankamai uranijaus pasiga
minti atominei bombai. Šiam 
teigimui pritaria ir Jungtinių 
Tautų mokslininkai. 

Paradas Maskvoje 
Maskva. Gegužės 1. — Pirmą 

kar tą Komun i s tų p a r t i j a 
neorganizavo tradicinio parado 
Raudonojoje aikštėje, bet per
leido tai daryti verslininkų uni
jai. Tūkstančiai uniformuotų 
policininkų ir KGB dalinių 
buvo apsupę visą centrą aikštėje 
ir neleido niekam įeiti, kas 
neturėjo specialaus leidimo. Po
licija buvo išsirikiavusi vyras 
prie vyro. įskaitant ir civiliai 
apsirengusius saugumiečius, 
kurie tik parinktus parado daly
vius teleido praeiti pro tribūną. 
Joje su kel iais a s i s t en t a i s 
stovėjo prez. Gorbač iovas . 
Tačiau per televiziją buvo 
parodyta, kad minios žygiuoja. 
Organ iza to r i a i sako. jog 
dalyvavo 50.000 žmonių, bet 
aikštėje tiek nebuvo, sako Nevv 
York Times korespondentas S. 
Schmemann. Saugumo daliniai 
ne turė jo ką ve ik t i , nes 
Demokratinės Rusijos sąjūdis 
ragino nedalyvauti parade, tad 
daugelis ir susilaikė. Praneša
ma, jog Jedinstvos grupe nešė 
didelį Gorbačiovo atvaizdą, vieną 
Lenino, bet tris didelius Stalino 
atvaizdus. Kai kuriuose plaka
tuose buvo reikalaujama nekelti 
kainų ir panaikinti pardavimo 
mokesčius. Vienas p laka tas 
buvo prieš žydus su Dovydo 
žvaigžde perbraukta X ženklu. 

KALENDORIUS 

Gegužės 3 d.: Pilypas ir 
Jokūbas, apaštalai. Jaunius. Ar-
vystas. Juvenalis, Diva, Kant-
vydė. 

Gegužės 4 d.: Florijonas, Ber
žas. D a r g a i l a s . M i n t a u t ė . 
Monika. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:46. leidžiasi 7:49. 
Tempera tūra dieną 60 1., 

naktį 45 1. 
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DR. V. PALCIAUSKAS 
LIETUVOJE GINS 

PASAULIO MEISTERIO 
TITULĄ 

Fizikos daktaras Viktoras 
Palčiauskas. gyvenąs Fullerton. 
Californijoje. vyksta į Lietuvą 
dalyvauti IV PLS žaidynėse. Jis 
yra 1984 metų pasaulio šach
matų meisteris koresponden-
ciniu būdu. Lietuva nuo seno 
turėjo gerų šachmatininkų 
(Mikėnas, Vaitonis. Tautvaišai. 
jų turi ir dabar. Todėl Viktorui^ 
dalyvausiančiam šachmatų 
varžybose Lietuvoje, teks 
įrodyti, kad pasaulio meisterio 
vardas buvo iškovotas pelnytai. 

Priežastis, kad V. Palčiauskas 
dalyvauja šachmatų susirašinė
jimų turnyruose, yra paprasta: 
jis yra labai užsiėmęs. Juk be 
savo intensyvaus darbo — fizi
kos tyrinėjimuose, paskaitos, 
straipsniai, net kartu su Stras-
burgo universiteto prof. Y. 
Gueguen parašyta ir pernai 
Prancūzijoje išleista knyga. Jis 
yra geras teniso žaidėjas, daly
vauja net turnyruose, o taip pat 
ir neblogas slidinėtojas. Tie 
šachmatų korespondenciniai 

turnyrai normaliai tęsiasi metų 
metais. Po 1984 metų laimėji
mo, sekantis turnyras buvo ne
sėkmingas. Po to prasidėjęs Šve
dijos Axelsono Memorial tur
nyras artėja prie pabaigos ir 
t ik imasi , kad Pa lč iauskas 
jame užims gerą vietą. Neseniai 
buvo pradėtas ir 13-tas pasaulio 
čempionatas. Jame dalyvauja 
17 žaidėjų, jų tarpe yra ir lie
tuvis Donatas Lapienis, taip pat 
laikomas vienu iš geriausių. 

Palčiausko žmona Aurelija 
yra medicinos daktarė ir lauko 
teniso žaidėja. Ji ta ip pa t 
dalyvaus IV PLS žaidynėse. 

Su Palčiausku. tenisininku V. 
Cikota ir slidinėtojais, galime 
tikėtis IV PLS žaidynėse ir ko
kio medalio, arba jau bent 
„sausiems" negrįžti. 

Nekartą rašėme apie kitas dvi 
mūsų sporto pažibas — Tomą 
Pukštj ir Daivą Tomkutę. J i e 
abu yra r i m t i k a n d i d a t a i 
patekti į olimpinę JAV rinktinę. 
Tam jau ir ruošiasi, todėl ir IV 
PLS žaidynėse d a l y v a u t i 
negalės. T. Pūkštys yra vienas 
iš geriausiu JAV ieties metikų, 
o Daiva šiuo metu žaidžia JAV 
moterų tinklinio rinktinėje. Su 
jais galimybės medaliams būtų 
dar geresnės. 

V.G. 

KVIEČIAMI STALO 
TENISO ŽAIDĖJAI 

Brangūs tautiečiai! 

Tėvynė Lietuva, stojusi į 
laisvės, tiesos ir Nepriklau
somybės kelią, visų mūsų spor
to šventėje tikisi susiburiant ir 
mažosios raketės gerbėjus. 

Respublikos stalo tenisininkai 

nTnsmmBZ 
Dr Viktoras Palčiauskas ir jo žmona dr Aurelija teniso aikštėje. 

Futbolas Chicagoje 

„VIKINGS" MARQUETTE PARKE 

1991 m. ŠALFAS s-gos metinių žaidynių krepšinio jaunių „A" klases meisteris - Chicagos 
...Neris". Iš k.: D. Molis. T. Jesevičius, N Newlin, G. Grabauskas , J. Valkiūnas, T. Miciūnas, 
M. Jesevičius, S. Juška i t i s ir D. Roselun. Priekyje vadovas Romas Puodžiūnas. 

Skandinavų ,.Vikings", nieko 
bendro nebeturintieji su septin
tojo ar aštuntojo šimtmečio juru 
piratais, šį sekmadienį, gegužės 
5 dieną, ankstų rytą atvyksta i 
Marąuette Parką žaisti pirme 
nybių rungtynes prieš ,.Litu 
anica — Liths" vyrų komanda 
Rungtynės vyks labai neįprastu 
laiku — 10 valanda ryto, kai 
dauguma žmonių ruošiasi į baž 
nyčią, arba tik verčiasi lovoje 
ant kito šono. 

Visos tos dienos rungtynės 
turi būti sužaistos ligi 12 valan 
dos. Popietis — uždaras sekma 
dienis, kad sutraukti žiūrovus į 
finalines taurės rungtynes, apie 
kurias dar net nežinoma, kur jos 
vyks 

Pirmenybių sezonas tik prasi 
dėjo Komandos dar nepažįsta 
mos. Sunku ir su 
p ranašys tėmis , ko galima 

tikėtis iš ..Vikings'* ir „Liths"" 
komandų. Praėjusiais metais 
mūsiškiai pirmose rungtynėse 
prieš ..Vikings" vos išspaudė 
vieną tašką, sužaisdami lygio
mis 1:1. Mūsų vyrai, pagal 
t u r i m a s sąlygas, r i m t a i 
treniruojasi. Treniruotėms ir 
šiais metais vadovauja Don. Gi 
komandos vadovas inž. Ged. 
Bielskus. žymią gyvenimo dalį 
paskyręs ..Lituanicos" koman
dų organizavimui ir rūpinimuisi 
naujais žaidėjais, optimistiškai 
žiūri į ateitį, suorganizuodamas 
net 2 jaunių k o m a n d a s 
Lemonte. 

Prašoma atkreipti dėmesį, 
kad šį sekmadienį rungtynės 
prieš „Vikings" vyks 10 vai. 
ryto Marquette parke. Anksto
ka, bet taip jau atsitiko. 

J . J . 

jau žaidė atrankinius varžybų 
turnyrus ir laukia svečių iš visų 
lietuvių bendrijų. 

Rašykite mums Lietuvos stalo 
teniso federacijos adresu. 

Taut iečių delegaci jos 
priimamos prieš keturias dienas 
iki varžybų pradžios. 

Stalo teniso turnyrai įvairiose 
amžiaus grupėse — nuo jauniau
sių iki vyriausių — vyks Alytu
je 1991 m. liepos mėn. 28-31 d., 
taigi, bus proga ir pasitreniruo
ti, ir sportuoti, ir pasisvečiuoti. 

Nuoširdžiai kviečiame mūsų 
Tautos Vienybės šventėje su
šokti ir linksmą mažo kamuo
liuko šokį... 
Pasau l io l ie tuvių IV spor to 

žaidynių stalo teniso varžybų 
p raved imo Aly t aus mieste 

organizac in is komi te ta s 
Lietuvos s t a lo teniso 

federaci ja 
Lietuvos Stalo Teniso federa

cijos adresas: 232675 Vilnius. J. 
Žemaitės 6. Lithuania. 

AVIACIJOS S P O R T A S 
PLS ŽAIDYNĖSE 

Lietuvos Aeroklubo atsakin
gas sek re to r ius Vik to ras 
Ašmenskas praneša, kad IV 
Pasaulio Lietuvių Žaidynėse 
dalyvauja ir aviacijos sporto 
sportininkai. Aviacijos sporto 
žaidynių programoje numatyta: 

1. Precizinis skraidymas'tiks
lus t ūp imas ir navigaci-
nio-maršrutinis skridimas) su 
keturviečiu lėktuvu ,.Vilga-35 
A'". Tie. kurie neskraido šiuo 
lėktuvu, ka r tu skr i s mūsų 
dubleris. Žaidynės vyks liepos 
28 d. Kiviškių aerodrome, netoli 
Vilniaus. 

2 Parašiutinis sportas (pa
vieniai t i k s l u m o šuol iai , 
akrobatika). Žaidynės vyks lie
pos 28-rugpjūčio 4 d. Panevėžio 
aerodrome. 

3. Aviamodeliu sportas 'laisvo 
skridimo modeliai). Žaidynės 
vyks liepos 28-rugpjūčio 4 die 
nomis Aly taus aerodrome 
Kordiniais ir oro kautynių 
modeliais — tuo pat metu Vii 
n iaus mieste: aviamodel iu 
kordodrome 

Liepos 28 d. Vilniuje 
numatoma suruošti aviacijos 
šventė, kurioje galės pasirodyti 
visų aviacijos sporto šakų spor

tininkai, tame tarpe ir užsienio 
lietuviai. 

IV-ose Pasaulio Lietuvių 
žaidynėse turi teisę dalyvauti 
visi lietuvių kilmės asmenys, 
(tame tarp- ir mišrių šeimų). Į 
žaidynes kviečiami ir svečiai — 
aviacijos veteranai. Kad gauti 
vizą, būtina pateikti šias žinias: 

pavardė, vardas, tėvavardis, 
gimimo metai, mėnuo, diena, 
gimimo vieta, daba r t i n i s 
adresas, paso Nr. Šias žinias 
galima =i.sti: arba Lietuvos 
aeroklubui, 232051 Vilnius, 
Šproto g. 34 (ger iausia 
te legrama a rba te lefaksu 
0122-226 036), arba Rimantas 
Dirvoms. 8913 S. Leavit t , 
Chicago. IL 60620. tel. 
312-2392179. 

Transporto išlaidas dengia ar
ba Amerikos lietuvių bendruo
menė ar pavieniai sportininkai. 
Sportininkai ir svečiai laukiami 
4 dienas prieš žaidynes, o 
išvykimas — 4 dienos po 
žaidynių. Iškilmingas bendras 
IV Pasaulio Lietuvių žaidynių 
atidarymas įvyks liepos 27 d. 
Kaune, šproto halėje, o bendras 
uždarymas — rugpjūčio 4 d. Vil
niuje. 

V. Peseckas . 

PASITARIMAI DĖL IV PLS 
ŽAIDYNIŲ 

Šeštadienį, balandžio 13 d. 
vakare • u.nimo centre įvyko 
visų klubą atstovu, kartu su 
išvykos organizaciniu komitetu, 
pasitarimas Jam pirmininkavo 
ŠALFAS -gos c.v. pirm. Valdas 
Adamk - Gyvomis diskusi
jomis pahesta įvairūs klausimai 
susiję su IV PLS žaidynėmis 
Lietuvoje Pirmiausiai, kad ir 
nepilnai buvo užbaigta klubų 

1939 m rugpjūčio 14 19 dienomis Bahijr.s K raitų sportinės aviacijos 
varžybos*- rungtyniavo Lietuvos. Latvijos, Estijos (T Suomijos aviatoriai 
Nuotraukoje - LAK sportinis lėktuvas Bucker ...Jungman" atl ieka aukštojo 
pilotažo fiKūra padangėje. 

vykstančių dalyvių ir turistų 
registraci ja . P a s k u t i n i u s 
sąrašus balandžio 17 d. į 
Lietuvą išgabeno V. Adamkus. 
Dar bus bandoma sudaryti 
viena ledo ritulio komanda, 
mergaičių tinklinio ir gal jaunių 
ar vyrų tinklinio komanda. 

Aštrokos k r i t i kos sus i 
laukė kai kur ių komandų 
netvarkingos uniformos per šias 
varžybas. Buvo nutarta, kad 
išvykos komitetas tuoj visiems 
vykstantiems klubams pasiųs 
pranešimus, kokioje aprangoje 
visos komandos, pavieniai 
spor t in inka i , vadovai ir 
t r ener ia i ga lės da lyvaut i 
a t idarymo ir uždarymo 
iškilmėse, varžybų aikštėse, 
kultūriniuose renginiuose ir 
priėmimuose. 

Pabaigai Kanados išvykos 
komiteto narys S. Krasauskas 
pare iškė nepas i t enk in imą 
keliais s t r a ipsn ia i s , k u r i e 
kri t ikavo Kanados išvykos 
komitetą ir pareikalavo, kad 
straipsnių autoriai atsiprašytų. 

Nuo kada už spavfaoje pareikš
tas mintis reikia" atsiprašyti? 
Ypač, kai jos teisingos! Jas čia 
trumpai pakartosiu: Kanados 
išvykos komiteto pirmininkas 
praėjusį rudenį Clevelande 
vykusiame Sąjungos suvažiavi
me pareiškė savo mintis, kad 
kažin, ar Lietuvos vyriausybė 
pr i tar ia Lietuvos Taut in io 
Olimpinio komiteto prezidento 
A. Poviliūno pasiūlymui IV PLS 
Žaidynes organizuoti Lietuvoje. 
(Pasirodė, kad vyriausybė ne tik 
pritaria, bet visos ministerijos 
yra įtrauktos į organizacinį 
darbą ir dar paskyrė 1.5 mil. 
rublių). I abejojimą ar Lietuva 
pajėgs išmaitinti tiek sporti
ninkų ir svečių (Lietuva pa
reiškė, kad jei vietoj 600-700 
atgabentumėt 7000, mes juos 
lengvai išmaitintume. O nese
niai streikuojantiems Rusijos 
angliakasiams pasiuntė 462 
tonas maisto). Ir pagaliau, kad 
neturėję užtenkamai informaci
jos (jos užtenkamai s iuntė 
Lietuvos org. štabo pirm. J. 
Grinbergas S. Krasauskui). R. 
Sondos mintis susumavo kitas 
Kanados komiteto narys A. 
Šileikis, pareikšdamas, kad 
paskutiniame posėdyje Kanados 
išvykos komitetas dėl aukščiau 
minimų priežasčių, nutarė savo 
sportininkų į Lietuvą nega
benti! 

Ta nuomonė vėliau pasikeitė, 
bet jau buvo gana vėlu. kai per 
10 mėnesių nieko nebuvo 
daroma. 

Gaila, kad Hamiltono. Lon
dono. Montrealio sportininkai 
nebuvo informuoti. Gaila, kad 
Toronto „Vyčio", „Jungties"" ir 
„Aušros" sportininkų į Lietuvą 
vyks tik minimalus skaičius. 

V . G . 

DR. KENNETH J. VERKĘS 
OR. MAGOALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 50 St. 
Tai. (312) 735 5556 

507 S. Gllbart. LaGranga. IL. 
Tai. (708) 352-4487 
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T O R O N T O „VYTIS" 
VYKSTA I LIETUVĄ 

Toronto „Vyčio" sportininkų 
ir bendrakeleivių 54 asmenų 

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, CTilcago 
Tol . (1-312) 434-5849 'veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)248-0087; a'oa (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p p - 7 v v., antrd 12 30-3 vpp 
tnsčd uždarytas ketvd t -3 v p p penkta 

• šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

grupė užsiregistravo vykti į IV-
sias PLS Žaidynes Lietuvoje. 
Sąrašai išsiųsti organizaciniam 
PLS žaidynių komitetui Vilniu
je. Jei susidarvs 76 keliautojų 
grupė, „FinnAir" oro linija 
pasiekę Helsinkį, iš ten bus 
nuskraidinti tiesiai į Vilnių. 
Kitu atveju, pasiekus Helsinkį, 
reikės keliauti per Rygą. 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuet te Medical Building 

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. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago. III. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1185 Oundee Ava., Elgln, III. 80120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robort* Rd.. Hlckory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Hariem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S!., Chicago. IL 
Tol. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL 
Tol. (708) 598-8101 
Vai paqr»l susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akimus 
2618 W. 71 »t St. 

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

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 St. 
Oak Lawn , IL 60453 -2533 

Tol. 708-636-3113 

Tol. kabineto ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tti Ave Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchtgan Ave . Sulto 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 

Tol. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitar.mą 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

T e l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

Kab. tol. (1-312) 585-0348: 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S5 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pi^m ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6; penkt 10-12, 16 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

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

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

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

Kob. tol. (1-312) 471-3300: 
Roz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kodzlo Avo.. 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Modlcal Center-

Napervlllo Campus 
.020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

NapervIHo IL 60563 
Tol. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We*t 63rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

• 

file:////AILsa


Senos ir gražios 

MALDOS Į MARIJĄ 
Ir vėl sulaukime žydinčio ge

gužės mėnesio, kai lietuviškose 
parapijose jei ne kasdien, tai 
bent kelis kartus savaitėje yra 
lietuvių širdžiai taip mielos 
gegužinės pamaldos, kurioms 
būdinga yra giedama Marijos 
litanija. 

Žinia, daug kas iš tų, kurie 
jaučia reikalą suprasti maldos 
žodžius, nemėgsta jos, nes 
daugelis joje vartojamų Marijos 
epitetų yra nesuprantami. Tai 
iš dalies dėl to, kad per mažai 
pažįsta Senąjį Testamentą, iš 
kurio jie paimti, bet ir dėl to, 
kad ši malda kilo iš mums sve
timos viduramžių kultūros. 
Tačiau nepriklausomoje Lietu
voje augusieji daugelis sutiks su 
kun. J. Vaišnora, kai jis savo 
knygoje Marijos garbinimas 
Lietuvoje (Roma, 1958), rašo: 
„tai viena iš labiausiai lietuvių 
mėgiamų ir vartojamų maldų 
Marijos garbei. ...Senosiose 
lietuviškose maldaknygėse ji 
y ra tiesiog įjungta į giedamąjį 
Marijos rožinį". 

Toliau jis rašo: „Katalikų 
pasaulyje ši litanija paprastai 
vadinama Loreto (Lauretana) 
litanija dėl to, kad ji pirmiausia 
buvo kalbama Loreto Marijos 
šventovėje, kurioje esanti maža 
koplytėlė, žmonių laikoma Na
zareto namel iu , kuriame 
gyveno Marija. Atrodo, kad lore-
taniškoji litanija buvo sustatyta 
13-me amžiuje'• 

Katalikų enciklopedijoje mi
nima, kad iš pradžių, Marijos li
tanijos buvo kuriamos privačiai 
maldai ir jos būdavo daug 
ilgesnės, tiek Marijos epitetų 
skaičiumi, tiek ir pačiais jos 
titulais, kurių kiekvienas pra
sidėdavo žodžiais „šventoji 
Marija...". O patys titulai buvo 
paimti iš populiarios lotynų poe
zijos, iš kurios buvo paimami 
ne tik Marijos epitetai, bet iš
t is i posmeliai, plačiau juos 
išrutul iojantys. Litanijoms 
populiarėjant privačioje maldo
je, jos pradėjo būti trumpi
namos, ypač pritaikant jas vie
šam kalbėjimui, meldžiantis 
epidemijų ir kitų nelaimių 
metu. Seniausias dokumentas 
minintis viešą Marijos litanijos 
kalbėjimą kaip tik buvo 15-me 
šmtm. maro metu Venecijoje. 
Ilgainiui, jau 16-to šmtm. pra
džioje viešai giedamose Marijos 
litanijose buvo išleidžiamas 
kiekvieno titulo prierašas „Šv. 
Marija", bet visuomet liko 
kartojamas maldavimas „mels
kis už mus". 

Kun. Vaišnora toliau rašo: 
„Dabartinę Marijos litanijos 
formą turime iš 1531 metų. Pop. 
Sikstas V 1587 m. ją pirmą 
kartą aprobavo visam pasauliui. 
... Jos vienodumui garantuoti 
Šv. Apeigų Kongregacija 1631 
m. uždraudė ką nors joje pridėti 
be Šv. Sosto leidimo... po iš
kilmingo Nekalto Prasidėjimo 
dogmos paskelbimo (1854), buvo 
įterpta invokacija ,Karaliene, 
be gimtosios nuodėmės pra
dėtoji' ", o 1883 m. buvo visai 
Bažnyčiai aprobuota jau nuo 
1614 Domininkonų vartojamas 
epitetas „Karaliene šventojo 
rožančiaus". 

„Lietuvoje Marijos litanija 
greičiausia įvesta... jėzuitų 
vadovaujamose sodaiicijose, o 
paskui ir šiaip bažnyčiose... 
maždaug 17 amžiuje". Tačiau 
viešas Marijos litanijos gie
dojimas žmonių pamiltas gal ne 
tiek dėl filosofinių mąstymų 
apie Marijos titulus (kurių pri
rašyta daugybė), bet dėl be
tarpiško, neapsakomo dvasinio 
poveikio, kurį maldininkams 
sukelia bendra, balsiai karto
jama, ritmiška malda. O kai 
maldininkai nori Mariją „api
pilti komplimentais", kai širdvs 
tvinsta padėka už jos globą ir 
prašymais kitų malonių, kaip 
t ik tas kartojamas „melski už 
mus" kartu giedančioje minioje 
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ir sukuria tokią maldą, kurią ne 
tik individas kelia į Dievą, bet 
kuri ir patį žmogų kelia prie 
Dievo, giliai jo širdin įrėždama 
jo ryšio su Dievu tamprumą. 

Dėl panašių priežasčių išpopu
liarėjo ir rožančius, kurį lietu
viai taip pat gieda, viešoje 
maldoje. Jo pagrindinė malda 
„Sveika Marija" y ra kartojama 
tiek kartų ne dėl to, kad Mari
ja ar Dievas būtų kurti menkų 
žmonių maldoms, o dėl to, kad 
toji kartojamoji malda sukon
centruoja išsiblaškiusį maldi
ninką, kai ji ar jis stengiasi susi
kaupti. 

Panašiai kaip Marijos litanija, 
bes i ru tu l io jant rožanč iaus 
maldai, susikūrė ir „Sveika 
Marija" malda, kuri nors yra 
paimta iš Šv. Rašto, nėra išti
siniai ten paduota kaip „Tėve 
Mūsų". Seniausioje rožančiaus 
formoje, mžd. 12-me šimtmetyje, 
kai jis dar buvo vadinamas 
„Marijos psalmynu", tebuvo 
kartojamas tik angelo pasveiki
nimas „Sveika Marija, malonės 
pilnoji. Viešpats su tavimi" (Lk 
1:28), karoliukais skaičiuojant 
maldas. Bet kaip rašo trapistas 
vienuolis Basil Pennington, pats 
rožančius buvo įkvėptas Bažny
čios Valandų Liturgijos maldos, 
kurioje per savaitę būdavo 
sukalbomos visos 150 psalmių. 
Vienoje jo formoje, vadinamoje 
Mažuoju Švč. Mergelės Marijos 
breviorium, kaip j is buvo gie
damas antifoniniu būdu vienuo
lynuose, antifona-atsiliepimas 
angelo sveikinimui buvo Elzbie
tos pasveikinimas savo giminai
tės Marijos: „Palaiminta tu tarp 
moterų ir palaimintas tavo 
įsčios vaisius" (Lk 1:42). Išgir
dę taip giedamą Marijos maldą, 
netrukus žmonės ir savo kalba
mą „suprastintą psalmyną" — 
rožančių praplėtė, pridėdami ir 
Elzbietos sveikinimą. 

Tryliktame šimtmetyje pop. 
Urbonas IV prašė, kad žmonės 
dar pridėtų „Jėzus Kristus". 
Tačiau „Kristus" niekuomet 
neprigijo, nes po Jėzaus vardo 
žmonės mėgdavo pridėti įvai
rius kitus Jėzaus titulus, kaip 
pvz. „gimęs iš Marijos" ir pan. 
Kaip matome, tuo laiku „Svei
ka Marija" dar nebuvo prašymo 
malda, o tik pagarbinimo. Ta
čiau netrukus, vėl klausantis 
vienuolių giedamų Valandų 
liturgijos maldų, vis buvo pri
dedami įvairūs prašymai, kaip 
pvz. „Melski už mus, o šventoji 
Dievo Motina", iš ko išsirutulio
jo ir antroji šios maldos dalis. Iki 
15-to šmtm. pabaigos labiausiai 
paplitęs toks priedas buvo jau 
mums žinomas „Šventoji Mari
ja, Dievo Motina, melsk už mus. 
nusidėjėlius dabar ir mūsų mir
ties valandoje". Tad 1568 m. 
pop. šv. Pijus V jį ir patvirtino 
savo sudarytam brevioriui. 

„Sveika Marija" taip plačiai 
paplito ir įsišaknijo kaip antroji 
populiariausia krikščioniškoji 
malda kaip ir tik todėl, kad ji 
taip glaustai susumuoja viską 
dėl ko mes taip gerbiame ir 
esame prisirišę prie Marijos: 
kad Marija yra taip Dievo 
pamilta ir ta ip kup ina jo 
malonės, atvira jo gaus ia i 
malonei , kad j i buvo ja 
pripildyta ir dėl to net verta būti 
Dievo Motina. P a g a l i a u , 
pripažindami jos artimą ryšį su 
Dievu, prašome, kad ji ir mums 
viso to išmelstų, ypač sunkiau
siu mūsų gyvenimo momentu — 
mirtyje. 

Gegužės mėnesį, kai visa 
gamta išsipuošta naujo gy
venimo žiedais, melsdamiesi 
šias senas, tradicines maldas į 
Mariją, Dievo ir mūsų Motiną, 
ir mes stengiamės kaip Marija 
atsiverti gausioms Dievo teikia
moms malonėms, kad ir mes 
taptume Dievo nešėjais į žemę, 
į mūsų pasaulį, kaip Marija 
buvo. 

a.j.z. 

Jaunimo politinis seminaras 

ALGIS ŠILAS „Kai tokie dinamiški pasikei
timai vyksta Lietuvoje, kodėl 
mūsų j a u n i m a s būr ia i s J a u penkt i tetai VVa-
nevyksta į Lietuvą? Kodėl jie shingtono L.J. s-gos skyrius 
aktyviai nesistengia propaguoti profesionaliai suorganizuoja 
sausio 13 dienos įvykius? Kodėl aukšto lygio rimtą seminarą, 
jie šiuo svarbiu momentu nesi-
jungia į politinę veiklą? Tas jau
nimas tiktai nori lankyti su
važiavimus ir gerai praleisti 
laiką". 

Tokius vyresniosios kartos 
pasisakymus dažnai girdime 
apie lietuvišką jaunimą. Šiek 
t i ek jie y r a t e i sū s . I t a i 
atsižvelgdami, kai kurie mūsų 
j aun imo a t s t o v a i , k iek 
išmanydami ir sugebėdami, 
ėmė skatinti jaunus profesiona
lus ir studentus jungtis į JAV 
politinę veiklą Lietuvos labui. 
Tai nebuvo lengvas uždavinys. 
Šiuo tikslu balandžio 12-14 
dienomis VVashingtono miesto 
pakrašty netoli Georgetovvn 
universiteto Hyatt Arlington 
viešbutyje buvo suorganizuotas 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjun
gos penktasis politinis semina
ras. JAV L. J . S-gos VVashing-
ton, D . C , s k y r i u s centro 
valdybos vardu vėl suruošė šių 
metų seminarą, kurio tema 
buvo „Lietuva 1991: kryptis ir 
likimas". 

Per visą šių politinių semina
rų istoriją, Washingtoną yra 
aplankę 600 jaunų profesionalų, 
studentų, aktyvistų ir vyresnio
sios kartos dalyvių. Tie, kurie 
atvyko į šiuos seminarus, mano 
manymu, dalyvavo viename iš 
svarbiausių įvykių ne tik Šiau
rės Amerikos lietuvių jaunimo, 
bet gal ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės politinėje veikloje. 

Prieš šešerius metus kartu su 
Gintaru Grušu (tuo metu Pasau
lio Lietuvių Jaunimo sąjungos 
pirmininkas) turėjome tą pačią 
idėją — suruošti politinį semi
narą, kuris išjudintų miegan
čią ir neveiklią JAV jaunimo 
sąjungą. Tuo metu ir jaunimas 
jautė, kad sąjunga nebeegzis
tuoja, o be to ir JAV Lietu
vių Bendruomenė nenumatė, 
kad jaunimas gali pasireikšti 
rimtame politiniame darbe. 

Po pirmojo politinio seminaro 
(1986 m.) išsivystė metiniai 
seminarai . Pagr indin is šių 
seminarų tikslas buvo pažadinti 
ir p a s k a t i n t i j a u n u s pro
fesionalus bei s t u d e n t u s 
įsijungti į JAV politinę, „grass-
roots" veiklą bei JAV politinių 
par t i jų s t r u k t ū r ą . Ar šie 
seminarai yra pasiekę to tikslo? 

kuriame šiais metais dalyvavo 
arti 160 asmenų 20% buvo 
naujų veidų, kurie pirmą kartą 
atvyko į Washingtoną šiam 
trijų dienų seminaru! Dalyviai 
atvyko iš įvairių Amerikos vals
tijų: Californijos, New Yorko, Il
linois, Washington. D.C.. Virgi
nijos, Marylando, New Jersey, 
Massachusetts. Connecticut, 
Pennsylvanijos, Indianos, Ten-
nessee, Ohio ir iš Toronto Kana
dos. 

Jau trečią kartą penktadienio 
ryto programa vyko pačiose 
kapitolio patalpose, senatoriaus 
Mike Mansfield kambaryje. Šis 
kambarys buvo parūpintas 
s ena to r i aus Jesse He lms 
(respublikonas iš North Caroli-
nos) štabo tarnautojos dėka. To
je programos dalyje dalyvavo 
Armenian Assembly ir Lietuvių 
Bendruomenės „government af-
fairs" (visuomeninių reikalų) 
atstovai, pasidalindami nau
jausiomis žiniomis bei taktika, 
kuri vartojama kovoje prieš 
nepalankius kongresmanus, 
senatorius bei JAV valdžios 
pareigūnus. Taip pat apsilankė 
lietuvių kilmės kongresmanas 
Bill Sarpalius (demokratas iš 
Texas) ir kongresmanas Henry 
Hyde (respublikonas iš Illinois) 
pasidalinti savo mintimis apie 
JAV vyriausybės laikyseną 
Lietuvos nepriklausomybės 
atžvilgiu. Buvo laiko aplankyti 
ir savo kongreso narių būstines. 

Priešpiečių metu kalbėjo Skir-
ma Kondratienė (Assistant 
Secretary). dirbanti sekretoriui 
Jack Kemp (butų ir miestų pro
jektavimo departamente). Skir-
ma pasidalino savo mintimis 
apie Washingtono politinių 
darbų galimybes ir kaip reikia 
pas i ruoš t i poli t inio d a r b o 
ieškojimo procesui ne t ik Wa-
shingtone, bet ir vietinėje 
valdžioje. Po to seminaro pro
grama vyko pačiame Valstybės 
departamente, kur dalyviai 
išklausė įvairių pareigūnų pa
reiškimų ne tik tipiška Vals
tybės departamento linija apie 
Pabaltijo valstybes, bet ir „off 
the record" asmeniškų nuomo
nių. 

Šeštadienio pn gramą buvo 
gana įvairi. Profesorius John 
Moore iš Virginijos universiteto 

ir advokatė Lowry Wyman iš 
Harvard universiteto kalbėjo 
konstitucijos reikalais. Taip pat 
kalbėjo Čekoslovakijos amba
sados atstovas bei biurokratas 
iš „Commission of the Confe-
rence on Security and Coopera-
tion in Europe" apie Lietuvos 
a t e i t i e s r y š iu s su Europa. 
Gražina Landsbergienė trumpai 
atvyko pasidalinti savo min
timis ir ka r tu su dalyviais 
išklausė video juostoje prezi
dento Vytau to Landsbergio 
pranešimo JAV L.J. sąjungai. 

Lietuvos Ekonomikos minis-
t e r i s V y t a u t a s Nav ickas 
įdomiai pareiškė savo nuomonę 
bei m i n t i s apie Lie tuvos 
dabart inę veiklą ir ateities 
planus sugrįžti į Europos eko
nominę šeimą. Baigiant rytinę 
programą, kalbėjo Stasys Lozo
rait is, Lietuvos atstovas Wa-
shingtone ir prie Šventojo Sos
to. Prieš pradedant jaunimo 
sąjungos suvažiavimą, Emilija 
Sakadolskienė apibūdino visiem 
JAV L.J. s-gos pirmutinius įkū
rimo žingsnius. Taip pat buvo 
į teikta Eugenijaus Kriauče 
liūno premija Tomui Nenortui 
Po to buvo JAV L.J. s-gos meti
nis suvažiavimas. 

K e t v i r t i metai iš e i l ė s 
seminaras užsibaigė sekma 
dienį Lietuvos pasiuntinybėje. 
Kun. Kastytis Ramanauskas 
laikė šventas Mišias. Ta Mišių 
tradicija buvo pradėta 1988 
metais. Tais metais per antrąjį 
JAV L.J. s-gos politinio semina
ro uždarymą buvo laikomos 
šventos Mišios primą kartą pa 
s iun t inybės istorijoje. Šiais 
metais seminaro uždarymas 
vyko tokioje pačioje atmosferoje. 

Esu girdėjęs iš kitų, kad 
organizuoti politinį seminarą 
nėra labai originali mintis. Su 
ta nuomone sutinku. Mūsų 
seminaras yra pasiskolinęs 
idėjas iš įvairių šaltinių. Esame 
pasiskol inę geras idėjas iš 
Americans For Due Process 
s e m i n a r ų , kurie buvo or
ganizuojami Rasos Razgaitie-
nės. Esame pasiskolinę ir iš 
įvairių seminarų, kurie vyksta 
šimtais kas mėnesį Washingto-
ne. Taip pat pasiskolinom idėjų 
iš Morton Blackwell's Leader-
ship Ins t i tu te ir American 
Conservative Unijos organi
zuojamų Conservative Political 
Action Conference. kurie vyksta 
kas metai čia Washingtone. 

Seminaro formatą pasisko
linom taip pat ir iš Jungtinių 

Lietuvos generalinis konsulas Vaclovas Kleiza ba lietuviams 
Nuotr J. Tamulaič io 

Pabaltiečių komiteto suruošto 
..VVashington Horizons" semi
naro. Šis seminaras įvyko Wa-
shingtone 1984 metais spe
cialiai pristatyti valdžios darbo 
galimybes VVashingtone, ir buvo 
suruoš tas pabal t ieč ių ir 
ukrainiečiu jaunimui. 

Grįžkime prie ankstyvesnio 
klausimo: ar šie seminarai yra 
pasiekę savo užsibrėžtą tikslą — 
išjudinti ir pritraukti lietuvišką 
jaunimą j politinę veiklą? 20% 
dalyvių šiais metais buvo pirma 
ka r t ą atvykę į seminarą. 
Galima sakyti, kad šie semi
narai yra pasiekę pusę to tikslo, 
pritraukiant naujus asmenis. 
Seminaro organizatoriai taip 
pat išmoko, kaip profesionaliai 
suruošti informacinį seminarą. 
Be to, reikėtų paminėti kitą 
pozityvią pasekmę: JAV Lietu
vių Bendruomenė pradėjo 
reguliariai organizuoti metinius 
politinius seminarus. 

Pirmi du JAV L.J. s-gos 
seminarai turėjo dvi sudėtines 
dal is . Pirmoji dal is buvo 
informacijos pristatymas, o an
troji dalis buvo ..vvorkshop" a r" 
ba pratimų dal is , kurioje 
dalyviams buvo galima daugiau 
dalyvauti ir balsiai pasidalinti 
savo mintimis su seminaro 
paska i t in inka i s . Šiandien 
šie seminarai turi tiktai vieną 

dalį — informacinę dalį. 
Seminarų organizatoriai turėtų 
r imta i pagalvoti apie 
sugrąžinimą pratimų dalies. 

Kokia dalyviu veikla po 
seminarų ; Dalyviai atvyksią į 
seminarą pilni energijos ir idėjų. 
Namo grįžus po keletos savaičių 
ta ugnis užgesta. Reikėtų 
daugiau sekti ir koordinuoti 
politinę veiklą kolonijose. Ta 
koordinacija dabar vyksta, bet 
kol kas tai nėra efektyviai 
daroma nei Jaunimo sąjungoje, 
nei Lietuvių Bendruomenėje. 

1992 bus rinkimu metai. Būtų 
gerai, kad ateinantis JAV L J 
s-gos seminaras kitais metais 
turėtų daugiau pragmatiškų 
pratimų ir tuo pačiu gal reikėtų 
jį prailginti keturių dienu laiko
tarpiui. Ilgesnė seminaro darbo
tvarkė duotų progą dalyviams 
daugiau pasiruošti ir geriau 
koodinuoti įvair ias t emas , 
lankant savo kongresmanus ir 
senatorius. 1992 metai būtų 
tinkama proga bei gal geras 
egzaminas, kuris įrodytu, ar yra 
ver ta organizuoti t ok ius 
seminarus Jeigu tais metais 
jauni profesionalai ir studentai 
daugiau įsijungs į politinę 
veiklą negu praeityje, tai bus 
galima sakyti, kad šie semina
rai pasiekė savo originalu i r 

principini tikslą 
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Jonas papasakojo, o rašydamas pasiskaičiau ir E ne. 
Britannica, kad vaikus išperi ne patelė, o patinas, 
kad gyvena mažomis grupėmis, kad minta vaniais ir 
augalais. Tai pietrytinės Australijos paukščiai-laks-
tūnai, kartu su Štrausais didžiausi paukščiai pasauly
je, vienu metu buvę ant išnykimo ribos, dabar g: 
ja m i rezervatuose. 

Joks turis tas iš Tidbinbilla (šį vardą tariant man 
lūžta liežuvis) draustinio nenori išeiti, nepamatęs 
koalų. Sterblinių žvėrelių, pagal kurių paveikslą pasau
lio vaikams prigaminta šimtai milijonų „meškučių". 
Prieš eidami į taką, kuriame buvo išskirtinai daug 
didelių gražiaplunksnių. gražiabalsių paukščių, dar 
pasiėmėm po keletą lapeliu literatūros. Po vieno ..did 
you know" antrašte rašo, kad vardas koala aborignų 
kalboje reiškia „negeria vandens" (drinks no water). 
Ir dar parašyta, kad šie gyvulėliai užauga iki 10 kg. 
svorio, gyvena eukaliptų miškuose, gali valgyti bet 
kokių eukaliptų lapus, bet pasirenka tam tikrą rūšį 
ir jos laikosi. Kasdien sušlumščia maždaug po vieną 
kg. lapų, tad 10% savo svorio (įsivaizduokime 180 svarų 
vyrą, kasdien sukertantį po 18 sv. mėsos ir duonos, pra
valgytų visą uždarbį!).Gležnus vaikelius koalų mot;no* 
laiko sterblėje, o kai paauga, ilgai, iki pusės ūgif. 
nešiojasi ant nugarų. Dėl brangaus, gražaus kailio 
koaloms irgi artėjo pražūtis, bet paėmus juos gamtos 
draustinių apsaugon, pamažu jų skaičius ima didėti Ar 
ne makabriškai skamba „dėl gražaus kailio... pražū 

t is"? Ciniškiausias gyvulys — žmogus, j savo kūdikio 
lovelę guldo pliušinį koalą kaip švelnumo simbolį, o 
t ikro koalos kailiu papuošia savo pačią... kūdikio 
motiną. 

Lėtai taku slinkdami ir i aukštu eukaliptu viršūnes 
dairydamiesi, sutikome kelis būrelius turistų jau „su 
medaliais". Vieni, nė neklausiami, mums pasigyrė 
matę keturis koalas, kiti šešis, kiti tylėjo, matyti nieko 
nepešę. Mums, prisižaidusiems su kengūromis ir emu. 
bereikėjo pamatyti bent vieną koalą ir tuomet kad ir 
mirti f arba važiuoti namu linki. Ačiū Jonui, viena pn 
ėjom, pamatėm, nufotografavom. Sėdėjo aukštai, išskir 
t inai laibam, gal kokiu penkių colių skersmens 
eukalipte, kaip taisykle, tarp dviejų saku. Galvą ir koje 
les prie storesnės šakos priglaudės, užpakali ant plones 
nės padėjęs. Miegojo. I mūsų prislopintus balsus 'bet 
kas gi mane visai prislopins?!) nereagavo. Liudui 
pasiūliau: mudu suimkim rankomis medžio liemenį ir 
papurtinkim. gal pažadinsim. J i s sudraudė. Nelaiku 
ir tyčiniai pažadintas, koala esąs piktas, galįs iš me
džio nusliuogti ir kurį apdraskyti. Jonas šypsojosi ir 
tylėjo. Visgi noras purtyti medi man praėjo. Man dar 
sakė. kad eukaliptu lapai esa svaiginantys, tad koalos 
ir miegą apgirtę. Ar tai teisybe, moksliško aiškinimo 
neteko skaityti. 

Kiek supratau. Tidbinbilla, Tharwa. Sųuaro Kock. 
Corin užtvanka yra nemažo Namadgi tautinio parko 
dalys. 

I Canberrą grįžome kitu keliu. Pakeliui trumpai 
sustojome prie erdvių sekimo centro su keturiom 
milžiniškom lėkštėm ir dideliais įrengimais. J i s esąs 
amerikiečių žinioj. Dar sustojom poilsio parke prie 
plačios upes. kurios vardas Murrumbidgee 

C a n b e r r ą — Melburnas 

Anksti švito 1990-jų Kalėdų rytas. Per lango sietHi 

veržėsi gaivaus oro srove. Liudo lietuviškam berže ki 
tojo egzotiškas paukštis. 

Kėlėmės pustrečios savaites kelionei i Melburną. 
Geelongą. vasarviete netoli Batemans Bay. Pirmiau
sia savaitei į Melburną, i 16-sias Australijos Lietuvių 
dienas <ALD>. 

I kelione mus paėmė anksčiau minėta dul 
Nina. kuri pasitiko Australijon atskridusius. -Ji su vyru 
Ken Poulton gyvena viename iš gražiųjų Sydney prie
miesčių. Specialiai dėl mūsų jiedu pasiėmė atostogas 
ir pora dienų prieš Kalėdas prisistato Canberroje. Ju 
Mitsubishi autobusiukas (station-wagon) talpina 
aštuonis keleivius. Važiuosim šešiese (jiedu, tėvai Bud 
zinauskai ir mudu su Bronei Viso bagažo i masina. 
nesutalpindami, prisikrovėm ir atvira priekaba. Trijų 
tūkstančių kilometru kelionėje ne kartą teks kopti i 
aukštokus kalnus. Negalėjau atsistebėti keturių 
cilinderių Mitsubishi mašinos jėga ir patvarumu. Nė 
karto nesustos, neuždus » kalnus kopiant, ne karto 
neužkais. Tų mitsubishiukų pilna Australija. Ačiū 
Dievui' Mitsubishi — Chryslerio partneris. o Chrysleris 
mane ir mano šeimą maitina nuo 1949 metu balandžio 
pradžios... 

Pajudėjom tik pusė devintos. Žiūrint j s ra le j a i 
reikėjo gerokai atsilošti. Visai panašiai, kaip biržely 
Sunny Hills. Kai slinkome Canberros gatvėmis, gatvėje 
šmėkščiojo šešiasdešimt devynerios praeities Kalėdos 
Na. ne visas, bet gal šešiasdešimt penkerias atsimenu 
Lietuvoj ir Vokietijoje per Kalėdas saule vos f*>r sprindį 
kelioms valandoms nuo žemės pakylėdavo, truputi 
aukščiau, jei matydavai, palypėdavo Detroite, dar kiek 
aukščiau Floridoje. Bet čia Kaledu saulė beveik 
viršugalvy Keistas, keistas jausmai Turbūt reikto, 
daugelio metu šiaurės pusrutulio Kalėdų aosl 
užgniaužti. 

<Bu>- d 
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ŠVENTĖ 

Vilniaus operos soliste Gražina Apanavičiūte su Chicagos soliste Praurime 
Jlagiene 

KARALIAUČIAUS SRITIS 
KAZYS BARONAS 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

V i s d a ž n i a u ir d a ž n i a u 
vok ieč ių spauda nagr inė ja 
K a r a l i a u č i a u s atei t į , labai 
dažnai jungdama šią sritį ne 
v i e n t i k su Vokie t i jos ar 
Europos ..bendruomeniniais na
ma i s " , bet taip pa t ir Lietuva, 
kadangi „Kaliningrado apygar
d a " (oblast) yra apsupta Lenki
jos ir laisvės siekiančios Lietu
vos. 

Kodėl vokiečiai atkreipė tokį 
didelį dėmesį į šią Rytprūsių 
dalį? 

Be abejo. Karaliaučių pasiekė 
žinios, kad daugiausia iš Šiau 
r ė s Amerikos a tvykstamiej i 
turistai į Lietuvą palieka ne tik 
daug gražių ir brangių dovanų, 

- r andamų vėliau pardavimui ir 
Karaliaučiuje, bet taip pat ir 

• stiprią Vakarų valiutą, tuo 
p a k e l d a m i gyvento jų pra
gyvenimo lygį. Be to, keli 
vokiečiai ekonomistai atkreipė 
dėmesį į Kara l iauč ių kaip 
svarbų Vakarų-Rytų prekybos 
mazgą. į taigaudami šią idėją 
miesto tarybai. Atrodo, kad ji 
buvo sužavėta ta i s vokiškais 
planais, atl ikdama atitinkamus 
ž ingsnius ne vien tik vietos 

; KGB įstaigoje, bet t a i p pat 
' k a r i u o m e n ė s š t a b e i r net 

pačiame Kremliuje. 
Sunkūs buvo pirmieji žings

nia i , kadangi pradžioje Rytprū
sių sostinę galima buvo pasiekti 
t i k iš Lietuvos, dar tą pačią 
dieną grįžtant į Klaipėdą ar 
T a u r a g e nakvynei , kadangi 
t u r i s t a m s nebuvo t i n k a m ų 
viešbučių. 

Šiandieną Karaliaučių lanko 
" t ū k s t a n č i a i vokiečių, tūkstan

čiai keliasi iš Kazachstano ir 
k i tų Sov. Sąjungos dalių, ture 
darni savo vizijoje gal net laisva 
,,Koenigsbergo*' miestą, panašu 
} prieškarinį Dancigą. 

Prie tokių priklauso Rygoje 
įšventintas evangelikų kunigas 
Hans Werner Erchard, gimęs 
1930 m. Karaliaučiuje. J o gyve
nimas y r a labai panašus į tūks
tančių Rytprūsių gyventojų. 
Karo pabaigos jis susilaukė 
Danijoje, nutardamas ieškoti 
Karaliaučiuje likusios motinos. 
Bet Rytprūsių sostine po britų 
bombardavimo 1944 m. rugpjū
čio pabaigoje ir beveik keturių 
mėnesių raudonosios armijos 
a p s u p i m o ' sov ie t a i miestą 
užėmė 1945 m. balandžio 10 d. > 
liko griuvėsiai . Likę gyven 
tojai, gelbėdamiesi nuo bado, 
pėsti keliavo į Lietuva, rasdami 
pas lietuvį ūkininką duoną, 
šiltą kampą. Ir penkiolikmetis 
Werner Erhard nutarė žiemos 
metu ta ip pat laimes ieškoti 
Lietuvoje. Neatstumtas jis buvo 
l i e t u v i ų , r a s d a m a s mūsų 

•"- sodybose prieglaudą. Deja. po 
keler ių metų NKVD būsimą 
evange l ikų kunigą suėmė ir iš
vežė į Kazachstaną Nežiūrint 

išgyventų beveik 45 m. tolimo
je Sov. Sąjungoje, kunigo širdis 
liepsnojo meile gimtajam mies
tu i bei pastoraciniam darbui 
jame. Dalinai nusivylė evan
gelikų kunigas Rytprūsių sos
t ine, beveik nerasdamas joje 
vokiškumo pėdsakų, matyda
mas tik katedros griuvėsius, 
senoje biržoje įrengtą jūrininkų 
užeigą, miesto rotušėje muziejų. 
Dar matomas ,.Litauenwall" 
'Lietuvos pylimas), seni miesto 
vartai. 

Atvykstantieji vokiečiai sek
tantai i Jehovos liudininkų b-nė 
ir pan.) gauna užsienio paramą. 
Artimiausiu metu jie numato 
statyti 4 maldos namus, o 
vienas rangovas iš Kirgizijos į 
Tilže žada atvežti net visą tūks
tantinę tų sektantų apaštalau
t o j e 

Karaliaučiaus ateitis? Plačius 
planus y r a padaręs Vokietijos 
bankininkas ir rytų ekonominio 
gyvenimo žinovas F. Wilhelm 
C h r i s t i a n . Kaip minėjau. 
K a r a l i a u č i u s y r a s t ip r iu 
Rytų-Vakarų Europos ekono
minio gyvenimo mazgu. Tačiau 
t am mazgui išvystyti, plėsti yra 
būtinas kapitalas. O jo nėra. 
Tiesa, dvi kelionių įstaigos turi 
j au padariusios planus vieš
bučių statybai, pažadėtas žemės 
sklypas netoli katedros, bet šiai 
.joint venture" nėra markių, 
nėra Amerikos pinigų. Be to, į 
tur izmą miesto taryba ne
kreipia didelio dėmesio 'mažos 
pajamos*, ieškodama daugumoje 
vokiško kap i ta lo , vokiškų 
naujausių ekonominių žinių, 
laisvos rinkos. Tam tikslui bus 
kv ieč iami vokiečių ka lbos 
mokytojai, vokiečiai menedže
riai ir vienoje gimnazijoje numa
toma dėstyti vokiečių kalba, 
aukštesnėse klasėse supažindi
nant mokinius su kompiu
teriais, telefaksais ir t.t. 

Dalis rusų kolonistų bijo to 
g e r m a n i š k o antplūdžio , to 
vokiško ekonominio bangavimo. 
Bedarbiai galvoja kitaip,viešai 
sakydami: bus geriau gyventi 
esant vokiškai tvarkai. 

Užbaigsiu anekdotu Vienam 
Kauno žydui pramonininkui 
reikalinga buvo operacija. Ją jis 
patikėjo tik užsienio daktarams, 
išvykdamas į Karaliaučių. Jau 
sekančią dieną su ligoninės 
direktorium į jo kamban įžengė 
d a k t a r a s , pa sve ik indamas 
kaun ie t į l ietuvišku . . labas 
rytas". Nustebo žydas pramoni
ninkas. Girdi, juk jis aiškiai 
reikalavęs užsienio daktaro. 
. .Taip — sako vokiet is — 
daktaras yra iš užsienio-iš 
Lietuvos Ir tikrai girdėta jums 
jo pavardė Tai dr. Kuzma, 
dažnai kviečiamas mūsų ligoni 
nes sudė t ingesnėms opera
cijoms... 

KRISTIJONO DONELAIČIO 
PRADŽIOS IR 

AUKŠTESNIOSIOS 
MOKYKLOS JUNGTINIS 

CHORAS 

Kr. Donelaičio pradžios ir 
aukštesnioji l i tuan is t inė 
mokyklos veikia Francis 
McKay valstybinės mokyklos 
patalpose Marąuette Parko 
apylinkėje. Pradžios mokykla 
įsteigta 1959 m. rudenį, o aukš
tesnioji 1964 metais. Pradžios 
mokyklos dainavimo mokytojas 
yra Audrius Pol ikai t is . 
aukštesniojoje moko muz. 
Darius Pol ika i t i s . Dainų 
šventėje dalyvaus 88 mokiniai. 

Jungtinis abiejų mokyklų cho
ras kasmet pasirodo savo 
mokyklos scenoje: Kalėdų eglu
tėje. Lietuviško žodžio šventėje. 
Vasario 16-sios minėjime, moks
lo metų užbaigimo iškilmėse. 
1990 m. gruodžio 16 d. choras 
dalyvavo „Dainavos" ansamblio 
ruoštame kalėdiniame koncerte 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 
1988 ir 1991 m. vasario mėn. 
a t l iko programą Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
minėjimuose Marijos aukštes
niosios mokyklos auditorijoje, 
taip pat vra talkinęs ir Lietuvių 
operos Chicagoje pastatymuose, 
dalyvavęs ankstesnėse Dainų 
šventėse. 

MAIRONIO 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS CHORAS 

Maironio vardo lituanistinė 
mokykla Lemonte buvo įsteig
ta 1959 m. Onos Abromaitienės 
iniciatyva. Mokyklos chorą 
1963 m. suorganizavo a.a. 
Juozas Briedis. 1966 m. choras 
pirmą sykį dalyvavo Amerikos 
ir Kanados Lietuvių II Dainų 
šventėje Chicagoje. Nuo 1977 m. 
dainininkams vadovauja ir 
akordeonu dainas palydi Rasa 
Soliūnaitė-Poskočimienė. Dainų 
šventėje dalyvaus vaikų ir 
jaunių chorai. Pagrindiniai 
choro pas i rodymai yra 
mokyklos Kalėdų eglutė, Mo
tinos dienos ir Vasario 16 
minėjimai. Choras nuo įsistei-
gimo, pradedant II-ja, dalyvavo 
visose Dainų šventėse. Šioje 
Dainų šventėje choras dalyvaus 
su 76 choristais. 

dien vyksta 1 v'->4 kalbos 
pamokos. Vis:' mokykla — 
mokiniai ir tėv o labai di
džiuojasi ir džiau-' ;>i Kartu su 
lietuvių kalba i- ais lituanis
tiniais dalykais P** pirmųjų 
dienų vyko ir sambho pa
mokos, kurių n.etu vaikai 
išmoksta šokti t 'mus šokius 
ir dainuoti liet -<as dainas. 
Chorvedys ir ar - «***> daina
vimo mokyto — Marius 
Polikaitis. 

ŠV. KAZIMIERO 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLO- CHORAS 

Šv. Kazimier lituanistinė 
mokykla tautini vaikų auklėji
mo darbą prade;1 1957 metais. 
I atsakingą darbą stojo visa eilė 
pasišventusių akmenų, o dabar 
didelę dalį mok ?oju bei talki

ninkų sudaro buvę mokyklos 
abiturientai. Mokyklos chorui 
yra vadovavę muz. Julius Ka
zėnas, muz. Alfonsas Mikulskis, 
Adolfina Malėnienė ir Algirdas 
Bielskus. Nuo 1985 m. daina
vimo, šokių ir vaidybos klasei 
vadovauja muz. Rita Kliorienė 
ir Eglė Laniauskienė. Visi 
mokiniai nuo jauniausio iki 
vyriausio yra pasirodę Kalėdų 
eglutės vaidinimuose, kon
cer tuose, Mot inos dienos 
minėjimuose, mokyklos užbai
gimo šventėse ir giedoję Dievo 
Motinos šventovėje. 

1983 m. Šv. Kazimiero litu
anistinė mokykla dalyvavo VI 
Dainų šventė je Chicagoje. 
Mokiniai su dideliu entuziazmu 
ir ryžtu ruošiasi ir šiai VII 
Dainų šventei. Jie tikisi parsi
vežti daug gražių prisiminimų. 
I Dainų šventę atvažiuoja 42 
choristai. 

Su šiuo ir baigiame litu 
an is t in ių mokyklų chorų 
pristatymą. 

J . Zygas 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MUS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida 

B m 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6529 8 . Kadzia Ava . , 

Ch icago , IL 6 0 8 2 9 

(312) 778-2233 
INCOUE TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vlal agantai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

MISCELLANEO'JS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e t 
T e l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ. 

Tunu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ninga1. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LB MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktorą* Šimaiti*. Realtor 
Iraną Bllnrtrublana, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzl* Ava. 
Tai . 436-7878 

Ontuifc KMIECIK REALTORS 
| M 7922 S. Pulaski Rd. 
m£\ 4365 ^ Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danute Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
\.eltui 

FOR RENT 

Floridoje Muzik šventės rengimo kom. pirm. Stasys Baras ir Marija 
Remienė, pokyb engėja, su ,,Draugo" korespondentu JurĮiiUyla*u<*#<«*i). 

For Rant 
On« badrm. apt. radacoratad; heat 
stove. re<rig incl Cvertooks Marquette Pk 
at 71 & Francisco S415 * deposit Tai . 
312-436-0844. 
2 rm. gardan apt. m the šame bldg also 
available $350 a mo 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the tęst way to save regularly! 

MARQUETTE PARKO 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS CHORAS 

Marąuette Parko lituanistinė 
mokykla įsteigta 1950 metais 
Šv. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos patalpose. Ji šiuo 
metu yra vienintelė mokykla 
visoje Amerikoje, kurioje kas-

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

VS0-
see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 
VVITM H f P A V M C M T 

TO r iT V O U R I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 W E S T C E R M A K R O A D C H I C A G O . ILL 6 0 6 0 8 
Peter K a z a n a u s k a s . P r s . T e l . : 8 4 7 - 7 7 4 7 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur 9-8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

^^^^;<<^"^•^^^:^•;^•^^:':-!•:•:•:•^:';^•:•^:•:^•x•:^•^^^^;•^^^ 
THE ART OF 

VIKTORAS PETRAVIČIUS 

— Monografijos pirmas tomas, 
angliškai ir lietuviškai. Sudarė 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
šio dailininko ankstyvąją kūrybą, 
pradedant nuo jo studijų metu 
Paryžiuje iki 1949 m . kada jis su 
šeima gyveno DP stovyklose. 
Vokietijoje. Išleido ..Galerija" ir 
..Amerikos Lietuviu Bibliotekos 
leidykla". Kietais viršeliais, su 
aplanku. 232 psl. Verta turėti sau 
ir padovanoti kitam, ypač kita
taučiui. Gaunama „Drauge." kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 2 dol. 
valstijos mokescčio. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta - aisto Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar' Nėra 
muito! Prekės pristatomos į namus veltui! Pr s-p'yrras trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
Vot ta iaa 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
par satelitą Europai 

MAISTO SIUNTINYS «1 
(Importuoti produktai) 
$152 su pristatymu 

Importuotas kumpis 1 sv 
importuota dešra 2.2 sv 

Minceneat" 0.75 sv 
Dešre<H (, Frankfurters ') 1 sv 
Dâ  Sfcas sūris 
Tros* r-a jautiena 
Mes? rt8~">e padaže 
Maita p jpe*iy kava 
Tirpsta- -i kava 
Konder -.uotas pienas 
irnpc- ,'>»a arbata 
kakava 
Saus meskoniai 
i^pc .otas šokoladas 
Šoko ma pyragaičiai 
Grk? r̂ba spage'1 

0 88 sv 
11 SV 
1 1 sv 
1.1 sv. 

0 44 sv 
0 75 sv 

11 sv 
11 SV 

i box 
1 box 

i 1 sv 
2 2 sv 

Zamlautloa kainom JAV-bė»». Priimam užaa**f .« taiafonu 
^^m4JAVmlmmtųhlikHųkrwa^.r>mrduodamt,^om0bmu* 
Aminam* Sov. tęįungof. Parvadinta pinigu, 

Mūsų parduotuvė siunčia visokių rūšių radijus >r eie-trr.nnius pne-
taisus ; Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmo**^ -tintu 

TAIP PAT GAUMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
* Šeimos vaistinėlė fkit) 
' Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $5.600 
* Šaldytuvai nuo $500 
* Health Spa pasiteiraukite 
* Kondominiumai Pasiteiraukite 
" Indų plovimo mašinos nuo $500 
" Skalbimo mašinos nuo$550 
* Minitraktonai nuo $2.000 
* (vairios prekės Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIA I 
Su ruaisku raidynu 

Valandos: pirm - t r a č d 1 1 - S , 

k a t v l r t d . - i a a t d . 1 1 - 7 

PARDUODAMAS NAMAS 
Graži aplinka, patogi vieta 

vieno aukšto, pigus išlaikymas 

Netoli nuo 44-to ir 21-mo 
kelio kryžkelės. Putnam, CT 

KREIPTIS: 
Jonas V. Strimaitis 

(203) 651-0261 
(203) 651-8376 fax 

CHICAGO—VILNIUS 
PER 15 VALANDŲ! 

Jokių sustojimų Maskvoje nei Leningrade! Į Lietuvą 
jžengsit per Vilniaus muitinę Visa tai — už 1 , 2 7 8 dolerius 

Kelionė ten ir atgal bet kuriuo laiku iki rugsėjo 1 d . Išvykti 
iš Chicagos gal ima pirmadieniais ir penktadieniais, grįžti iš 
Vilniaus — antradieniais. Kelionės t rukmė iki 3 mėnesių 

P a d e d a m e pratęsti jūsų svečių iš Lietuvos vizas Esant 
reikalui, pristatysime bilietus į jūsų namus . 

G O L D VVINGS T R A V E L , 5 3 4 8 N . M i l w a u k « a , 
C h i c a g o , IL. ( 3 1 2 ) 7 7 5 - 5 7 0 0 . Prašykite Tomo, susikalbė
site lietuviškai Chicagos raštinė atidaryta nuo p i rmad iki 
penktd 12 v dienos — 7 v v . šeštd 11 v r. — 5 v . p p 



Laiškas iš Lietuvos 

Kaip Jums ir bepadėkoti? 
Labai malonu, kad mus prisimi -
nėt, tik varžausi, kad šitokias 
dideles i š l a idas t u r ė jo t e . 
Nereikia mūsų lepinti. Labai 
brangus vien šiltas ir padrąsi
nantis žodis. Mums šiandie jis 
ypač brangus ir reikalingas. 
Aišku, neslėpsiu, kad Jūsų 
kvapui kavu tė suteiks irgi 
naujų jėgų, o jų irgi dar mums 
visiems daug reikės! 

Apie mus viską turbūt žinote. 
Sausio 13 d. didieji įvykiai 
pasipildo įvairiais smulkesniais, 
bet kažin ar mažiau reikšmin
gais. Kiekviena diena neša 
kažką naujo. Manau, svarbiau
sia tai, ką patyrėme ir ko patys 
nesitikėjome — tauta gyva, 
tauta gyvens, ji dirbs, klups 
ir vėl kelsis, ginčysis, bet kai 
reikės, tvir ta siena vieningai 
stos ir stovės, kiek reikės. Svar
biausia, pradėjo visi mąstyti, 
svarbiausia, kad mūsų vaikai, 
anūkai patys viską pamatė, iš
girdo ir tęs kaip estafete mūsų 
Tėvynės gyvavimą. Juk buvo 
laikas kada jie net nieko ne
girdėjo, niekas jiems tiesos 
nesakė. Išmoks dirbti, išmoks 
mokytis, išmoks vadovauti! 
Nekaltas kraujas nuplovė pir
mąjį džiaugsmą laisvai balsu 
tautai prabilus. Dainavome, 
vilėmės Dabar antras etapas. 
Sunkus, bet tikras, kovingas, 
darbingas. Nekaltos aukos visus 
tv i r tus i r nepa l auž i amus 
padarė. O baimės jokios. Vien 
ryžtas. 

Kiek b e k l y s t u m e , mūsų 
žingsniai protingi, teisūs ir mes 
pirmieji juos žengiame. Paskui 
mus, ir kiti iš paskos seka mūsų 
pavyzdžiu. Tas suteikia jėgų, 
uždeda atsakomybę, bet kartu ir 
pasididžiavimą. Didelė laimė 
jausti, kad esi dukra garbingos 
tautos ir šito niekada neįma
noma pamiršti, kaip ir tautos 
siekius išduoti. Kiek reikės, tiek 
iškęsime. Smagu turėt i Jus , 
mūsų brangius tautiečius, mūsų 
šaunųjį pa t į pa t ik imiaus ią 
užnugarį. Kaip mes Jus visus 
mylime ir didžiuojamės! J u k 
Jūsų visi irgi praėjote nelengvą 
kelią, kol pasiekėte tai, ko 
atsiekėte. J ū s gerbiami visose 
pasaulio šalyse ir Lietuvos, bei 
lietuvių vardą visur garsinate. 
Tas irgi mus įkvepia ir mums 
padeda. Bet turite atleisti mūsų 
lietuvišką įkyrumą, kai mū
siškiai pas Jus į užjūrį kaip 
svečiai užklysta. Gėda, bet ką 
darysi, kad visi šitiek metų 
gyveno bedvasėje, baisioje san
tvarkoje, ku r nieko kito nebe
buvo likę kaip sumaterialėjusi 
ki>jdienybė. Tikiu, pasveiksime 
dvasia, nes tikrai dar gyvi ir to 
verti esame. O buvo mums labai 
blogai ilgai, ilgai. 

Labai prašau , a t l e i sk i t e , 
mūsų brangioji p. Albina, už 
mano tokį laišką. J ū s suprasi
te, kad šiuo metu nenorom pra
siveržia tai , kuo šiandien gyve
name. P r i e š akis — 9-toji 
vasario. Vėl Tautos egzaminas. 
Melo karalystėje gyvename. 
Melas tęsiasi. Eteris pilnas 
visokių garsų. Daug ir nuo
vargio žmonėse. Kiekvienas 
jaudinasi už du. Bet t ikėkite 
mumis. Būkite sveikutė, žavi 
kaip lig šiol ir žinokite, kad 
ateis laikas ir tikrai dar links
miau ir gražiau Jus pasitiksime 
savo laisvoje Tėvynėje. 

Ačiū J u m s iš visos širdies. 
Leiskite Ju s pabučiuoti. 

J ū s ų Danguo lė 

RENGINIAI CHICAGOJE 
Gegužės 4 d. Lietuvos Duk

terų draugijos pavasario pokylis 
Jaunimo centre. 

— „Lietuvos dovana mums" 
parodos atidarymas Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Gegužės 5 A - „Margučio" 
koncertas Jaunimo centre. 

Gegužės 10 d. — 47-nių 
Lietuvos dailininkų grafikos 
darbų parodos atidarymas 7:30 
v.v. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. 

Gegužės 11d. Dail. A. Tamo
šaitienės kilimų parodos atida
rymas Balzeko Lie tuvių 
kultūros muziejaus galerijoje. 
Rengia Chicagos Lietuvių Tau
todailės institutas 

— PLC Pavasar io pok^ lis 
Lietuvių centre, Lemonte. 

— „Grandies" ansamblio tra-
dicnis vakaras Jaunimo centre. 

— Grafikos iš Lietuvos paro
dos atidarymas Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje. 4. v. p.p. 

Gegužės 12 d. — Motinos die
nos pietūs Lietuvių centre, Le
monte. Rengia Pal. Jurgio Ma
tulaičio misija. 

Gegužės 15 d. — Religinis 
koncertas Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
Brighton Parke. 

Gegužės 17 d. — Poezijos 
dienos Jaunimo centre. 

Gegužės 18 dL — Kultūros 
premijų šventė Jaunimo centre. 

Gegužės 19 d. — „I Lituani" 
operos premjera Morton audito
rijoje. 

Gegužės 22 d. — Baleto kon
certas Maria mokyklos audito
rijoje. 

Gegužės 24 d. — „I Lituani" 
operos antras pastatymas Mor
ton auditorijoje. 

Gegužės 24-26 d. — Hanau 
bu v. lietuvių gimnazijos pirmo
sios abiturientų laidos susi-
tiktuvės Chicagoje. 

Gegužės 25 d. — Dainų šven
tės chorų ir šokėjų repeticija 
(ryte) Illinois universiteto pa
viljone. 

— Jaunimo linksmavakaris 
— šokiai Jaunimo centre. 

NESKRIS l KALIFORNIJA 

Midvvay lėktuvų linija nuo 
birželio 1 d. nutraukia tiesio
gines skraidąs į Kaliforniją. 

LAIMINGIEJI 
MOKSLEIVIAI 

Chicagos srityje 70 mokslei
vių laimėjo stipendijas po 2000 
dol., susilaukę vadinamos „Na
tional Merit" premijos. 

— Skautininkų,-ių (iš kitur 
atvykusių) priėmimas Jaunimo 
centro maž. salėje. 9-12 vai. ry
to. Rengia Chicagos skautinin-
kių draugovė. 

Gegužės 26 d. — Iškilmingos 
šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo šventovėje Marąue t t e 
Parke. 

— Dainų šventė Illinois uni
versiteto paviljone. 

— Užbaigtuvių pokylis Con-
desa del Mar restorane, 12200 
So. Cicero, Alsip, IL. 

— P a s i l i n k s m i n i m a s jau
nimui Condesa del Mar salėje. 

Gegužės 27 d. — Mirusių pa
gerbimo iškilmės prie Steigėjų 
paminklo Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 12 vai. Rengia 
Bendruomenės Pasauliečių ko
mitetas, ir Kapų savininkų 
draugija; g a r b ė s sargyboje 
šauliai ir šaulės. 

— Grafikos iš Lietuvos varžy
tinės Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje 2 v. p.p. 

Gegužės 28 d. — Atsisveiki
nimo koncertas Maria mokyklos 
auditorijoje. 

Gegužės 31 d. — Prof. Juliaus 
Šmulkščio paskaita „Politiniai 
įvykiai Lietuvoje ir ateities per
spektyvos". 7:30 v.v. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 

Birželio 1 d. — Chicagos 
Lietuvių Moterų klubo priešpie
čiai Edgewood golfo klube, Wil-
low Springs, IL. 

Birželio 2 d. — Brighton Par 
ko lietuvių namų savininkų ge
gužinė Šaulių namuose. 

— Svč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos rėmėjų 
metinis susirinkimas Švč. M. 
Marijos G imimo parapijos 
salėje, Marąuette Parke. 

B i r ž e l i o 7 d. - Nelės 
Žukauskaitės Virmite dailės 
darbų parodos atidarymas 7:30 
v.v. Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre. 

Birželio 9 d.— „Lietuvos Ai
dų" radijo valandėlės gegužinė 
Šaulių namuose. 

Birželio 15 i - Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
veiklos 25 metų sukakties mi
nėjimas 7 v.v. 

Birželio 16 d. — Tauragės lie
t u v i ų k l u b o s u s i r i n k i m a s 
Šaulių namuose. 

Birželio 21 d. — Joninių lau
žas Lietuvių centre, Lemonte. 

— Akvilės Zavišaitės pasteli
nės tapybos darbų parodos 
atidarymas 7:30 v.v. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 

Birželio 23 d. - Cicero ALTo 
skyriaus ruošiamas Sovietų 
Sąjungos vykdomo lietuvių tau
tos naikinimo minėjimas Šv. 
Antano parapijos salėje. 

— Suvalkiečių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose. 

Birželio 29 d. — Chicagos Lie
tuvių Moterų klubo 29-sis „Gin
ta ro" balius Inter-continental 
viešbučio salėje. 

Birželio 30 d- — Anglijos 
lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

Liepos 4 d- — Lietuvos Vyčių 
Vidurio Amerikos apygardos 
p i k n i k a s P ines , I nd i ana , 
Stankūnų restorano sode. 

Liepos 7 d. — Šv. Kazimiero 
seserų metinis festivalis vienuo
lyno kieme. Pradžia 12 vai. 

Liepos 12, 13 i r 14 d- — 
Brighton Parko festivalis tarp 
43-47 gatvių, Western Ave. ir 
Western Blvd. 

Liepos 21 d. — A.L.T. są
jungos Chicagos skyriaus me
tinė gegužinė Ateitininkų na
muose, Lemonte. 

Rugp jūč io 4 d. — „Draugo" 
piknikas Marijonų vienuolyno 
sode. 

Rugp jūč io 11 d. — Tauragės 
lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

— Lietuvių Krikščionių de
mokratų išvyka Vlado Šoliūno 
rezidencijoje. 

Rugp jūč io 18 d. — Lietuvių 
Respublikonų Illinois lygos 
metinė gegužinė Lietuvių cent
re, Lemonte. 

Rugp jūč io 21-25 d. - ALRK 
Moterų sąjungos seimas. 

Rugp jūč io 23-25 d. - Aka 
deminio Skautų sąjūdžio Stu
dijų dienos netoli Auroros, IL. 

Rugp jūč io 25 d. — Ateiti
ninkų namų gegužinė Atei
tininkų namų sode, Lemonte. 

— Balfo metinė gegužinė Jau
nimo centre. 

Rugp jūč io 31 d- — Lietuvių 
gydytojų sąjungos posėdžiai 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Rugsė jo 1 d. — Lietuvių 
Gydytojų sąjungos posėdžiai ir 
p i e tū s L ie tuv ių c e n t r e , 
Lemonte. 

Rugsė jo 8 d. — LB Lemonto 
apylinkės gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Rugsėjo 13 d. — Marijos Stra-
sevičiūtės-McBride dailės darbų 
parodos atidarymas Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
7:30 v.v. 

Rugsė jo 15 d. — „Lietuvos 
Aidų" radijo valandėlės ge
gužinė Šaulių namuose. 

Rugsė jo 21 d. — Derliaus 
šventė Lietuvių centre, Lemon
te . Groja „Vytis". 

Rugsė jo 22 d. — „Draugo" 
banketas Martiniąue pokylių 
salėje. 

Spalio 12 d. — Anglijos Lietu- — Žurnalui „Kariui" parem-
vių klubo sukaktuvinis 30 m. ti kavutė Šaulių namuose. Ren-
veiklos pokylis Jaunimo centre. 

Spal io 13 d. - 3u-ji Madų pa
roda Jaunimo centre Rengia 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seserų ėmėjai. 

Spalio 18 d. - R;'.os Bulovai-
tės da i l ės darbų parodos 
atidarymas Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuj* 7:30 v.v. 

Spalio 19 d- — Lietuvos Duk
terų draugijos Ruaens pokylis 
Jaunimo centre. 

— Cicero jūrų šaulių kuopos 
„Klaipėda" metinis pobūvis Šv. 
Antano parapijos salėje. 

— LB Lemonto apylinkės po
kylis Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 20 d. — „Uostamiesčio 
muzikantų" koncertas Jaunimo 
centre. Rengia LB Socialinė Ta
ryba Jaunimo centre. 

Spal io 26 d. — ..Puota jūros 
dugne" — jūrų skautų,-čių me
tinis renginys Lietuvių centre. 
Lemonte. 

— Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų metinis banke
tas Šaulių namuose. 

- Spalio 27 d - - Br. Kviklio 
paminėjimas — akademija Jau
nimo centro didž. salėje. Ruošia 
Akademinis Skautų sąjūdis. 

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. gegužės mėn. 3 d. 

gia Chicagos ramovėnai, biru-
tietės ir šauliai. 

Lapkr ič io 2 d. Chicagos Lie
tuvių Golfo klubo me t in i s 
pokylis Lietuvių c e n t r e , 
Lemonte. 

Lapkr ič io 9 d. — Operos 
balius Jaunimo centre. 

Lapkričio 10 d. - Juozo Žile
vičiaus gimimo 100 metų su
kakties minėjimas ir koncertas 
Jaunimo centre. 

Lapkr ič io 15 d. — Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 25 
metų sukaktuvinės grupinės 
dailės parodos a t i d a r y m a s 
muziejaus meno galerijoje 7:30 
v.v. 

Lapkr ič io 24 d. — Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo šventės 
— minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia ramovėnai ir birutietės. 

Lapkr ič io 30 d. — LFK ,,Li-
tuanica-Liths" metinis pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Gruodžio 15 d. — LB Le
monto apylinkės rengiamos Kū
čios Lietuvių centre, Lemonte. 

Gruodžio 31 d. — Naujųjų 
Metų sutikimo vakaras Lietu
vių centre, Lemonte. 

— Operos Naujųjų Metų suti
kimas Jaunimo centre. 

Rugsė jo 29 d. — „Margučio" 
koncertas Jaunimo centre. 

Spal io 6 d. — Bostono Vyrų 
seksteto koncertas Jaunimo 
centre. Rengia Jaunimo centras. 

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

Spa l io 1 1 d . — Akademinio 
Skautų sąjūdžio metinė šventė 
— sueiga ir pakėlimai Jaunimo 
centre. 

Spal io 1 2 d . - Akademinio 
Skautų sąjūdžio metinė šventė 
— pokylis Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejaus „Gintaro" sa
lėje. 

A.tA. 
GABRIELIUI PUNIŠKAI 

mirus, žmonai Genovaitei, mielai mūsų 
choristei, taip pat jo sūnui Gabrieliui 
reiškiame giliausią užuojautą. 

St Petersburgo Lietuvių Choras 

Remember... 

Rock of Agcs 
" Visos kapinės visos 'e'igijos 
* Vienintelė ..Rock of Ages" paminklų 

prekyba sicie apytmkėĮe Amžina garantija 

ONLYROCKOF AGES 
DEALERSHAVE 

ROCK O F AGES MEMORIALS. 
„Rock of Ages" paminklai yra 
geriausi ir tvirčiausi. Kiečiausias 
granitas, geriausiai atliktas dar
bas, amžina garantija. Atvykite ir 
pamatysite! 

Laikini antkapiai 
Antkapiai 
Antkapių įrašai 
Mauzoliejai 
Dvigubi paminklai 
Pagal užsakymą 
Paminklai/antkapiai 
Paminklų valymas 
Bronzinės atminimo lentos 

Antkapiai * Paminklai * Mauzo
liejai * Parrvnklų įrašai * Pa
minklai pastatomi bet kuriose 
kapinėse 

APTARNAUJAME V I S Ų 
RELIGIJŲ K A P I N E S 

Plrmad.-P«nktd. 8:30-4:30 
Š««td 10:00-4:00 
Sekmd. 11:30-3:30 

ST. MARY & E VERGREE\ 
MONEMENT CO. 

9 1 0 0 S. KEDZIE AVE.. F/V ERGREEV P A R K . I L . 
(312) 233-3015 or (708) 422-7146 

TIK PEP ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU! 
Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapu

sišku ekonominiu bendradarbiavimu su LIETUVA 
VAISTAI. Galime pasiųsti visus moderniškiausius vais

tus, gaminamus VAKARŲ EUROPOJE 
Medžiagos. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas, 

gatavus rūbus, sportinius kostiumus, sportinius batus. e t c . 
elektronas prekes. 

Siunčiame iš Anglijos arba neperkame Sovie'ų Sąjungos 
ir kitų kraštų gamybos automobilius Lada nuo $7200. Sa
mara nuo $9000 

PALIKIMAI pervedami i Lietuvą arba kitus kraštus kli-
jento pace daujama valiuta 

Visos finansinės ir banko operacijos atliekamos aukš
čiausiu kursu. Specialus rublio kursas 

Priimamos įvairių terminų investaajos 

BALTIC STORES & CO., (Z. Juras) 
11 London Lane, Bromley, 
Ksnt, BR1 4HB, England. 

Tol . 081 4 6 0 2 5 9 2 . 

N A U J A S COMISKEY 
P A R K A S 

Chicagos pietvakariuose nu
griautas senasis Comiskey Par 
kas ir netoliese pastatytas nau
jas , prie kurio laikosi Chicagos 
Sox komanda ir kur jau pradė
tos žaidynės. I jo atidaromąsias 
žaidynes balandžio 18 d. susi
r inko labai daug žmonių. 

GELIŲ M Ė G Ė J A M S 

Chicagos botanikos sodas, 
esanti* Glencoe priemiesty 
(pusė mylios j ry tus nuo Edens 
gre i tke l io ) , t u r i įdomių 
augmenų ir gėlių, a tdaras kas
dien, sekmadienių popietinėmis 
tur i pamokymus apie gėlių, 
dekoratyvinių medelių augi" 

A.tA. 
KAZIMIERAS KLEIVA 

Ekonomistas, visuomenininkas Kazimieras Kleiva mirė 
1991 m balandžio 29 d., sulaukęs 83 m. amžiaus. 

Paliko liūdinčias: žmoną Viktoriją; dukras: Lorettą ir 
Angelą; anūkes: Levinią, Viktoriją, Audrą ir Daną; 
proanūkes: Lorettą, Kristiną ir Lauren. 

Jo kūnas bus pašarvotas St. Petersburg Beach, FL, Beach 
Memorial Chapel. Atsisveikinimas ir rožinis įvyks trečiadienį, 
gegužės 1 d. Ketvirtadieni, gegužės 2 d., 11 vai. ryto bus 
atnašaujamos gedulingos mišios Holy Name bažnyčioje, 
Gulfport. Po pamaldų bus išvežtas į Chicagą laidotuvėms. 

Šeštadienį, gegužės 4 d. po mišių, Pal. Jurgio Matulaičio 
Misijos bažnyčioje, Lemonte, 10 vai. ryto, velionis bus 
nulydėtas į šv . Kazimiero kapines. 

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

Liūdinti šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4905-07 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 atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
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 60650 
708-652-1003 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENOE C. GASUNAS 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. gegužės mėn. 3 d. 

x J A V Lietuvių Bendruo
menės krašto va ldybos posė
dyje balandžio 28 d. buvo ap
tariami j vairūs reikalai. Krašto 
valdyba patvi r t ino naują 
, ,Br idges" redaktor ių Joe 
Ar lauską iš Virginijos, 
admin is t ra to re lieka Zina 
Dresliūtė iš Connecticut. 

x Nijolė Mart inai tytė per
duos pluoštą poezijos mirusių 
muziejaus rėmėjų prisiminimo 
vakare gegužės 3 d., penkta
dieny 7 v.v. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Denise 
Nolan atliks kelis kūrinius flei
ta. Visi kviečiami. Įėjimas ne
mokamai. 

x . .Grandis" taut inio jau
nimo ansamblio šokėjai šešta
dienį, gegužės 11 d., 6:30 v.v. 
atsilankiusius į jų tradicinį 
vakarą Jaunimo centre, savo 
atliekama programa mintimis 
nukels į ten. ..Kur gintarais 
nusėtas manų krantas". Po pro
gramos pietūs ir šokiai „Gin
taro" ' orkestrui grojant . 
Kviečiami visi — jauni ir 
vyresni. 

x „Kernavės" skaučių tun
to sueiga dei anksčiau nenuma-
*y*-'4 įvykių iš gegužes 5 d. 
nukeliama į birželio 2 d. 

x Panevėžiečių k lubo ge
guž inė bus ši sekmadienį, 
gegužės 5 d. 12 vai. Šaulių 
salėje. Visi laukiami. 

x P r e z i d e n t o V y t a u t o 
Landsbergio puota, gegužės 14 
d.. Field Museum Of Natūrai 
History. Galima įsigyti vietas 
puotai sekmadienį, gegužės 5 d. 
po Mišių, Lemonto Pasaulio 
lietuvių centre ir Chicagos 
Jaunimo centre. Vietos — $100 
už vieną, stalai — $1,000 už 10. 
*Jtei yra klausimų prašome 
skambinti Audriui Remeikiui 
po 7:00 vai. vak., 708-257-1050. 

(sk) 

x . .L ie tuvos D o v a n a 
M u m s " grafikos paroda Lietu
viu Dailės muziejuje. Pas. Liet. 
centre. Paroda atidaroma š.m. 
gegužės 4 d., šeštadienį, 7:30 
v.v. Kviečiame visus pasi
džiaugti šia Lietuvos grafikų 
dovana. 

(sk) 
x Pr is ta tome Lietuvoje t ik 

naujus automobilius. Visų fir
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30%. Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. Parūpiname b u t u s gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk) 
x Be B E L G R A D O ir 

MASKVOS ir be VARŠUVOS 
,,mielos", su Lufthansa per 
Berlvna skrendam MIESTAN 
G E D I M I N O ! ČIKAGA -
B E R L Y N A S - V I L N I U S 
SPORTO šventėn: 23 liepos iki 
08 rugpjūčio nuo $1,095.00, 
SPORTO šventėn: 25 liepos iki 
10 rugpjūčio nuo $1,125.00, 
MENO IR MUZIKOS: 22 
rugpjūčio iki 07 rugsėjo nuo 
$1,125.00 G. T. INTERNA
TIONAL. INC. 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, Dl. 60457. 
Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x Romas Pūkštys vėl vyks
ta į Lietuvą gegužės gale. 
P E R V E D A M I DOLERIAI , 
PALIKIMAI jūsų giminėms ir 
draugams. Perveža dokumentus 
ir vaistus mažais kiekiais Atsi
skai ty t i iki gegužės 21 d. 
TRANSPAK. 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629 t e l . 
312-436-7772. 

'sk) 

x Chicagos a t s tova i s į VII 
Pasaul io Lietuvių J a u n i m o 
k o n g r e s ą i š r ink t i A u d r ė 
Budrytė. Asta Kazlauskaitė, 
Algis Korzonas. Gytis Liu-
levičius. Juozas Lukšas, Aidas 
Palubinskas, Rita Račkauskaitė 
ir Milda Rudaitytė. 

x Dr. Vilija Kerelytė a tsa
kinės į k laus imus sve ika tos 
reikalais skautininkių — vyr. 
sesių draugovės „Sietuva" suei
goje gegužės 8 d. vyksiančioje 
draugininkes namuose Lemon-
te. Bus daroma ir oficiali drau
govės narių nuotrauka, todėl 
visos dalyvauja uniformuotos. 
Sueigą pradėsime punktualiai 
7:30 v.v. 

x Vytenis Kirvelai t is dirba 
komitete, kuris ruošia puotą 
Field Museum patalpose pre
zidento Landsbergio viešnagės 
metu. Prezidentas Landsbergis 
viešės Chicagoje V. 11—V. 15, o 
puota Field Museum antra
dienio V. 14 vakare. 

x Brighton P a r k e r inkin ia i 
į JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybą įvyks gegužės 4-5 ir 
11-12 dienomis parapijos salėje. 
Būstinė veiks šeštadieniais 11-5 
vai. ir sekmadieniais 9-5 vai. 
Visi yra kviečiami atlikti savo 
bendruomeninę pareigą. 

x Daiva ir inž. R i č a r d a s 
Lapai, gyv. Don Mills, Ontario, 
Kanadoje, susilaukė pirmgimio 
sūnaus Viktoro Jono, Nauja
gimiu pirmuoju vaikaičiu džiau
giasi Silvija ir Juozas Piečaičiai 
iš Montrealio, taipgi Gražina ir 
Lietuvos gen. konsulas Kanado
je Haris Lapai. gyv. Don Mills. 

x Lietuvių J a u n i m o sąjun
gos kegl iavimo v a k a r a s bus 
penktadienį, gegužės 10 d., 9 
vai. vak. Tivoli Bowling Lanes, 
Downers Grove, IL. Visas 
lietuviškas jaunimas kviečia
mas. Informacijai kreiptis į Liną 
Žliobienę tel. 708-969-8544. 

x Ketur iasdešimt s ep tyn ių 
Lietuvos dai l in inkų grafikos 
darbų paroda-ekspozicija Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre! Parodos a t i d a r y m a s 
gegužės 10 d., 7:30 v.v. Paroda 
tęsis iki birželio 3 d. 

(sk) 

x M a r g u t i 
silankyti į rer 
kuris bus gegu 
sekmadienį, 2 
centre. Progrs 
vos operos ; 
Apanavičiūtė 
girdas Mote 
gaunami Marj 
Vaznelių parc 

x J A V Lie 
menės krašto 
savo būstinėje 
Specialiam po 
tarti įvairūs 
liečia prez. 
bergio apsilan 
d. ir kitus reil 

x Autobusj 
r o d r o m ą su; 
prezidentą Vyi 
bus Brighton 1 
to Prasidėjimi 
gegužės 11d. 

x Msgr . A. 
Cleveland, Oh 
Stanton-Stanl 
N.J . , Alber 
Detroit, Mich. 
prenumerator 
tęsdami pren 
po 20 dol. 
dėkojame. A 
palinkėjo red 
nistracijai ir v 
biams sėkmė 
Dievo palaim 

x Atsiunt< 
kalėdines koi 
dr. Kazys 
Nelsas , G. 
Mudėnas. Pi 
Kavaliūnas. 
Steikūnas. J 
Kassel, John 
Sophie Petkv 
kas, V. Petru 
tis. Visiems i 

x Liet. Mo 
k lubo nar ių 
k imas įvyks 
12:30 v. p.] 
tiniuose nam 
mas iš Nev 
suvažiavimo, 
nio stalo" fi 
kiti svarbūs 
kiama gaus 
vavimo. 

x BALTIC MERCY L I F T 
WALK-A-THON įvyks šį 
sekmadienį, gegužės 5 d. Šiai 
progai yra padaryt i segtu
kai, kuriuos galima įsigyti: 
PATRIA, 2638 W. 71 St. , 
tel. 312-778-2100 ir „Seklyčio
j e " , 2711 W. 71 St . , t e l . 
312-476-2655. Su klausimais 
apie Walk-A-Thon kreipkitės po 
8 v.v. tel. 708-974-2464. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 9 - GER-
BER BABY FOOD. 10 dėžių -
po 12 stiklainių kiekvienoje: 
persikai, bananai, žalios pupe
lės, žirniai, morkos, veršiena, 
jautiena, kiauliena, kumpis, ka
lakutas. Pilna kaina $150.00 
„ŽAIBAS" 9525 SO. 79TH 
A V E N U E , H I C K O R Y 
HILLS, ILL. 60457. T E L F . 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x Baltijos r e s t o r a n e g e r a s 
l ietuviškas m a i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda-
rvtas pirmadieniais. 8100 Ro-
ber t s Rd., te l . 708-458-1400. 

(sk) 
x KARGO I LIETUVĄ! Rū 

bus. naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siusti į Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame O R O L I N I J A I 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY 
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis j : G. T. In
ternat ional , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., H icko ry 
Hills, IL 60457. 

(sk) 

x Greit pi 
dviejų šeim 
ir apylinke 
RE MAX R] 
Stankus, tel 
ba (708) 421 

x AMER1 
GOGU IR 
CIALISTŲ 
Lietuvą pr 
Vilniaus P< 
tute. DAR \ 
VIETOS. F 
jant per Be: 
skrydžia is , 
nimu ir turi 
jomis po Li« 
tos birželi* 
mis, 9 nafc 
naktys Berb 
zuoja G. 1 
N A L . Su 
binkite708-

x DVIEJ 
L I O N Ė l 
Š V E N T O \ 
MU. Nuo 
birželio pra 
ŠILUVĄ, 1 
ŽEMAIČU 
P A Ž A I S L 
PAL. ARK 
LAIČIO 1 
JAMPOLF 
T A I K O S 
BAŽNYČI 
SKIEMON 
APSIREIČ 
kt. Kelionės 
K Ę S T U T I 
Kaina nuo 
Kelionės a 
TERNATI 
So. 79th Av 
60457 TE1 

• 

;is k v i e č i a at-
ngiamą koncertą, 
ūžės 5 d., ateinantį 
l vai. p.p. Jaunimo 
amą atliks Lietu-
solistė Gražina 

• ir pianistas Mani-
ekai t is . Bilietai 
rgučio raštinėje ir 
duotuvėje. 

etuvių Bendruo-
o va ldyba rinkosi 
ie balandžio 28 d. 
asedžiui. Buvo ap-
svarbūs reikalai 
Vytauto Lands-

įkymą gegužės 11 
ikalus. 

»ai į Midway ae-
įsi t ikti Lietuvos 
/tautą Landsbergį 
Parke prie Nekal-
10 bažnyčios. Išeis 
10:30 vai. dienos. 

L. Goldikovskis , 
hio komp. muz. J. 
įkūnas, Elizabeth, 
•rtas Mis iūnas , 
.., „Draugo"' garbės 
iriai, rėmėjai, pra-
numeratą, pridėjo 

aukų . Labai 
\ . Misiūnas dar 
daktoriams, admi-
visiems bendradar-
ės ir ištvermės ir 
nos. Labai ačiū. 

tė po 15 dol. už 
>rteles, kalendorių: 

Pemkus , Elena 
Braza i t i s . B. 

>o 10 dol. V. O. 
A. Lembergas, S. 

Julius Bulota, P. 
n ir Birutė Flynn, 
us. V. E. Mencins-
ulis, Aldona Drasu-
dėkojame. 

ot. Fed . Chicagos 
4 s v a r b u s susirin-
s š.m. gegužės 5 d. 
.p. Lietuvių tau-
nuose. Bus praneši-
m Yorke įvykusio 
i, rodomas „Velyki-
l lmas ir svarstomi 
is klausimai. Lau-
įsaus narių daly-

(sk) 

m r d u o d u vienos ir 
tių namus Chicagoje 
:ėse. Skambinkite 
LEALTORS, Rimas 
ji. (312) 5865959 ar-
55-7161. 

(sk) 

LIKIEČIU PEDA-
t MOKSLO SPE-
J G R U P Ė vyksta į 
ravesti seminarus 
'edagogniam Insti-
YRA, PENKIOS (5) 
Pilna kaina keiiau-
srlyną - $2,130 su 
s, viešbučiais, maiti-
ristir.ėmis ekskursi-
ietuvą. Kelionės da-
io 18 - 30 dieno-
ktys Lietuvoj ir 2 
lyne. Kelionę organi-
T. INTERNATIO-
usidomėję skam-
-430-7272. 

(sk) 

JŲ SAVAIČIŲ KE-
\ L I E T U V Ą SU 
VIU APLANKY-
06 birželio iki 22 

amatoma aplankyti 
KRYŽIŲ KALNĄ, 

[Ų KALVARIJĄ. 
. I O BAŽNYČIĄ. 

Pabaltieeių t teto trisdešimt: 
riems lietuv -usibūrimams. 

CHICAGO J 
DEGUTYTĖS POEZIJOS 

POPIETE 

Balzeko Lietuviu kultūros 
muziejuje balandžio 28 d. buvo 
suruošta Janinos Degutytės, 
Lietuvoje 1990 rr. mirusios, 
poezijos popietė. Ją -uorganiza-
vo muziejaus -u i tū r in ių 
renginių vadovė Nijolė Marti
naitytė. I šią popie -usirinko 
netoli šimto žmon... Renginj 
atidarė dail. V. Ramonis, pa
brėždamas, kad m [dejos neno-

x Į Muzikos šventės banke
tą bilietų galima įsigyti 
Vaznelių prekyboje, t e l . 
312-471-1424. 

(sk) 

x Išnuomojama vasarvietė 
vasaros sezonui nion Pier, 
skersai kelio nu ežero. Tel. 
Chicagoje 312-7764755, Union 
P ie r 616469-4347. 

(sk) 

x Lietuvių Muzikos šventei 
aukojo: $1.000 Gražina Bičiū-
naitė-Santosky ir Lloyd Brad-
bury, $500 Regina Simokaitis, 
po $250 Antanas Macevičius, 
Tėvai Jėzuitą:. $150 Kuprių 
šeima, po $100 Jonas Adomai
tis, dr. Albertas ir Violeta 
Avižos, Konstancija Čepas, 
Renius Dičius. DLK Kęstučio 
Šaulių Klubo vaidyba, Vaclovas 
ir Vanda Mažeikai. J. ir M. 
Palubinskai Dėkojame ir 
prašome remti šventę, siųsti 
aukas: Lithuanian Music Fes-
tival, P.O. Box 29485, Chi
cago, IL 60629-0485. 

(sk) 

x Čikagos KASOS 1991 m. 
informacinis sus i r ink imas 
bus gegužės 5 d., sekmadieni, 
12:30 v. p.p Jaunimo centro 
mažoje salėje. V sus narius ir 
KASOS veikla esidominčius 
kviečiame dalyvauti. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime - p a r d a v i m e 
jums nuoširdžia patars ir pa
tarnaus, duodar komiso nuo
laidą, Albinas - urkul is , tel. 
312-977-7916 arba ja sūnus ir 
partneris Andrius Kurkul is , 
tel . 312-977-7242 dirbą su Rod 

ri \ 
lietu1 

ri kai 
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man & Renshau. Inc. Chicago-
UVYSK. J . MATU- je. Iš kitur, s k a m i n t i t e veltui: 
KARSTĄ MARI- tel . 1-800-423-22<4. 

Ė J E , ATSTATYTĄ (sk) 
K A R A L I E N Ė S 

IĄ KLAIPĖDOJE, 
SIS - MARIJOS 
ŠKIMO VIETĄ ir 
a vadovas KUN. DR. 
I S T R I M A K A S . 
o $1,290 iki $1,850. 
agentūra: G. T. IN-
IONAL, INC. 9525 
ve.. Hickory Hills, 111. 
JL, (708) 430-7272. 

(sk) 

x VISI SIUNTINI AI l LIE
TUVĄ siunčiam su 

PRISTA
TYMU J NAMl S papigintomis 
kainomis. Rūbą maistas, vais
tai - KIEKIS NEMBOTAS, 
MUITO NĖRA š kitų miestų 
savo daiktu- jskite mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK. 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312^36 7772. 

(sk) 

Pat 
atv} 
skai 
Alei 

* : 

*- ;;.",. 

Nuotr. J . Urbono 

IR APYLINKĖSE 
s n k u r u o t i su k i t a i s 
iškaiš renginiais, bet no-
kartėmis savo lankytojus 
ndinti ir su dabarties 
•inėmis vertybėmis, 
•indinė programos atli-
uvo Nijolė Martinaitytė. 
gera deklamatorė, taigi 

[tuosius Degutytes poezi-
mus perteikė ryškiai, tar-
su vaidinimo išraiška. 
b net penkis tos poetės 
mo skyrius: Gyvenimas 
ryba, Gimtasis kraštas, 
jai su tais, kurių nėra, 
ii vaikams, pagaliau įvai-
•olės. Gerai parinktieji 
d labai išryškino poetės 
os temas, Degutytės eilia-
vaizdumą. naujumus, 

igumus, ypač jos glaudų 
iu Lietuvos gamta. Čia 
roškimas prikelti nukirs-
edžius. Žiedų pilna obelis. 
ies b a l a d ė , Š i au r in io 
ius, Iliuzija. Gyventi tai 
i amžinybės, Laimė, Giria, 
tės klevai, Motinų kalba, 
inimai apie motiną, Dialo-
į tais, kurių nėra. Pasaka 
debesį, Paskutinė gėle. 
•ė tapti kosmonautu. Pa
lis skyrius graudesnis: 
tu pardavei mane už 30 

•inių, Sudie dar nebučiuo-
Lžadėti. 
irinkusieji sekė deklama-
su dideliu susikaupimu, 

įgėsi poetės kūrybos 
ie ir giliu supažindinimu 
i savitu talentu, 
gramą buvo dar tuo tur-
»nė, kad ją praskaidrino 
asi p i an i s t ė Sonata 
ikytė-Zubovienė. Ji čia 
Jo p r i t a i k y t u r imt ies 
mi. J i skambino Men-
no Dainą be žodžių, M. K. 
ionio Preliudą. Debussy 
> sniege, Šostakovičiaus 
adą. 

Popietė buvo labai spa! 
ir turininga, dalyvius p 
tino įvedant į poetės ki 
gelmes. Pabaigoje da 
Ramonis padėkojo prog 
atlikėjoms ir publikai, kt 
buvo pavaišinta patrat 
užkandžiais. Po programo 
viai turėjo progą asmenis] 
dėkot i č ia a t s i l a n k i i 
muziejaus vadovui St. Bal 
Koncerto rengimo komite 
ir Z. Mohejai, D. Jurg 
č ienė . L. Krivickien* 
Stankūnienė, J. Darašl 
Valiulienė, Edv. Lisai 
Dalyvavo ir keletas sve 
Lietuvos. 

Juo 

ALVUDAS DIRBO 30 I 

Sveiki atvykę ir jau 
kaip namie! Kalbėjo pirm 
vasar io gėlės ir dari 
Alvude balandžio 14 
sulaukę įprastinio sekr 
ninio pažmonio. Važiavę 
Californijos gatve girdėji 
niai dainuojamas lietu 
dainas. Jomis prasidėjo 
tinis susiėjimas Lietuv 
Sodyboje. 

Tėviškai geras kun. J. 
vičius, kalbėdamas apii 
ėjusias šv. Velykas, pr 
kad Dievas turėjo vieni 
sūnų žemėje be nuod 
tačiau niekados netun 
vieno be kentėjimo. 

Solistė Elena Grumblin 
Panevėžio „Ekrano" ans; 
solo padainavo „Ave \ 
„Apie našlaitėlę", „No 
gyventi", sulaukdama d< 
ovacijų. 

Vytautas Vilimas, filmi 
iš L ie tuvos , kalbėjo 
gaminimą filmo, lieč 
Lietuvą. Juozas Palutis j 
tė savo kūrvbos eilei 

Michalski. Illinois gubernatoriaus asistente tautybių re 
Lusią j Chicagos skautijos Kaziuko mugę pasitiko LSS Vj 
:imnke Birutė Banaitiene ir „Kernavės" tunto vadijos nar 
rnenė 
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Anelė Kirvaitytė pasirodė betu
rinti žavų balsą, pateikdama 
įdomių dainelių. Dr. Jonas 
Adomavičius duete su A. Kir
vaitytė atliko patriotinę „Kaip 
nemylėti tavęs, Lietuva". 

Trumpam sugrįžti praeitin 
padėjo S. Vaitkevičius, pasi
dalinęs prisiminimais apie sava
norio dalią. Ilgametis Alvudo 
sekretorius ir poetas Antanas 
Kevėža paskaitė savo patrio
tinės kūrybos, o A. Šuopiene. Z. 
Bujanauskaitė tiesiog nustebino 
gera atmintimi, nes deklamavo 
itin ilgus eilėraščius. Buvo dar 
tradicinis, visiems aktualus 
gailestingos sesers F. Peršins-
kienės pasisakymas apie sveiką 
maistą ir teisingą gyvenimo 
būdą, išmatuotas norinčiųjų 
kraujospūdis, prie šventiškai 
papuoštų stalų pasivaišina gar
džiomis Alvudo gėrybėmis. 

Padėkos nusipelno lietuviškos 
Sodybos įkūrėjas ir ilgametis jos 
pirmininkas J. Adomavičius už 
galimybę pabūti drauge ir pa
bendrauti. Belieka nuoširdžiai 
pasidžiaugti, kad Alvudas tęsia 
savo taip taurų ir kilnų darbą. 

ALD 
ŠAKIU KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Šakių apskr. k lubo susi
rinkimas įvyko balandžio 17 
dieną Z. Kojak salėje, 4500 So. 
Ta lman Ave. Sus i r ink imą 
atidarė ir pirmininkavo klubo 
pirmininkė Bronė Zemgulienė. 
Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė klubo sekretorius J . 
Vas iukevič ius . P ro toko las 
priimtas be pataisų. 

Kontrolės komisijos prane 
Šimą padarė E. Paketurienė, 
pranešdama apie klubo atskai
tomybę, kad a tskai tomybė 
vedama tvarkingai ir yra visi 
pateisinamieji dokumentai. 

Klubo sekretoriui pasiūlius, 
klubas nutarė paskirti 100 dol. 
lietuvių Muzikos šventei. 

Apie klubo kasos stovį 
pranešė klubo kasininkas J. 
Jurkšaitis. Klubas finansiniu 
atžvilgiu yra stiprus. Taip pat 
nutarta ruošti pikniką Šaulių 
salėje. Pikniko da ta b u s 
paskelbta vėliau. 

I klubą įstojo trys nauji na
riai: Ema Balzarienė, Stasys 
Černeckis ir Jonas Kvietkaus-
kas. Nauji nariai buvo sutikti 
su dideliu pasitenkinimu. Po 
susirinkimo buvo kavutė. 

Jz. J k . 

KARDINOLO SUKAKTIS 

Chicagos arkivyskupas, kard. 
J. Bernardin balandžio 28 d. 
atšventė 25 m. sukaktį kai yra 
vyskupas. Iškilmingos jubi
liejinės pamaldos įvyko Šv. 
Vardo katedroje. Dalyvavo apie 
1800 žmonių. Dabar kardinolas 
yra 63 m. amžiaus. Tebėra gyva 
ir jo motina, globojama 
ligoninėje, seselių prižiūroje, tik 
jau beveik praradusi atmintį. 
Iškilmėse katedroje dalyvavo 
apie 40 kunigų, taipgi vyskupų, 
net ir kitų tikybų dvasininkų, 
net rabinų. Buvo perskaitytas 
popiežiaus sveikinimo raštas. 

ŽYDAMS BĖGANT IŠ 
SOV. SĄJUNGOS 

Chicagos priemiesty Skokie. 
k u r gyvena d a u g žydų, 
balandžio 28 d. buvo surinkta 
50,000 dol. įsikurti Chicagoje ar 
Izraelyje žydams, besiver
žiantiems iš Sovietų Sąjungos. 

DOMISI BANGINIAIS 

Chicagos Shed akvariumą 
balandžio 27 d., šeštadienį, 
aplankė apie 15,000 žmonių, 
besidomėdami ten plaukančiais 
banginiais ir delfinais. 

ikalams, 
rriausioj) 
ė Vanda 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 ik i 7 vai. vak 
šeštad 9 v.r iki 1 vai. d. 


