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Prez. Landsbergis kalba 
prekybos žmonėms 

Investavimai Lietuvoje padės Sovietams 
reformuotis 

Savi pinigai šiais metais 
Washingtonas, 1991 gegužės 

6. (LIC) — Lietuvos Respublikos 
prez. Vytautas Landsbergis 
vakar su palyda atvyko j JAV 
sostinę, o šiandien Washingtone 
pradėjo in tensyvią darbo 
programą. Po rytinio televizijos 
interviu su CNN, kuris bus ro
domas per tarptautines laidas, 
prez. Landsbergis U.S. Cham-
ber of Commerce patalpose 
prabilo i apie 100 prekybi-
ninkų-pramonininkų. užsienio 
reikalų specialistų ir valdžios 
atstovų apie Lietuvos politinę ir 
ekonominę padėtį. 

Vakar Landsbergis atskrido į 
Washingtoną, kur aerouoste jį 
pasitiko JAV Valstybės depar
tamento atstovas Paul Goble ir 
pasiuntinys Stasys Lozoraitis 
bei grupė Washingtono-Bal-
timorės ir apylinkių lietuvių, 
kurie su iškeltomis trispalvėmis 
skandavo ,,Lietuva. Lietuva!" 
Susir inkusiej i tuoj apspito 
pirmininką apdovanodami jį 
gėlių puokštėmis. 

Šioje kel ionėje prez. 
Landsbergį lydi jo užsienio 
reikalų patarėjas Ramūnas 
Bogdanas, teisinis patarėjas 
Šarūnas Adomavičius. Užsienio 
reikalų viceministras Valde
maras Katkus. ELTos kores
pondentas Kęstutis Jankauskas 
ir sargybinis Jonas Paulikas. 

Cen t ras nep r i t a r i a 
e k o n o m i n i a m 

s a v a r a n k i š k u m u i 
Rytmetiniame susitikime su 

prekybininkais, kurį suorga
nizavo Lino Kojelio vadovau
jama U.S. Baltic Foundation 
kartu su U.S. Chamber of Com
merce ir National Chamber 
Foundation, Landsbergis per 
vertėją Viktorą Naką apžvelgė 
Lietuvos politinę ir ekonominę 
padėtį Landsbergis aiškino, 
kad pokyčiams prasidėjus prieš 
tr is metus, pabaltiečiai numatė 
per ekonomines ir civilines 
reformas žengti į nepriklau
somybę tikėdami, kad Gorba
čiovas pritars ..ekonominiam 
e k s p e r i m e n t u i " Pabal t i jo 
regione. Greit paaiškėjo, sakė 
Landsbergis, kad centras nepri
taria ekonominiam savarankiš-
kumui ir nenori perduot i 
kontrolę. Todėl Pabaltijo šalys 
priėjo išvadą, kad be politinės 
reformos ir be savos valstybinės 
struktūros, negali būti rimtų 
ekonominių pokyčių. Tie du 
siekiai — ekonominis savaran
kiškumas ir nepriklausomos 
valstybės atstatymas — susi
vienijo ir pasidarė nepadalomi. 

Išeivijos p a r a m a 
Sovietams paskelbus blokadą, 

lietuviai išeiviai įsteigė kelis 
fondus JAV. Kanadoje ir 
Australijoje, ir pagal savo 
išgales atėjo Lietuvai į pagalbą. 
Mes tikime, kad JAV kapitalas 
suvaidins svaresnę rolę, sakė 
Landsbergis, iškeldamas kaip 
pavyzdi kongresmeno Don Rit 
terio naujai pasiūlytą rezoliucija 
JAV Atstovų rūmuose. Ši 
rezoliucija (H.R. 142) ragina 
JAV valdžią jsteigti fondą su 
skyr ia i s Lietuvoje, ku r i s 
skatintų privačias korporacijas 
ir filantropines organizacijas 
padėti Respublikai pereiti į 
laisvąją rinką ir demokratiją 
rengiant menedžmento kursus, 
ekonomines konsultacijas, ir t.t. 

Šiame kontekste Landsbergis 
pabrėžė, kad Lietuva nelinkusi 
tik prašyti pagalbos, ji nori per 
prekybą bendradarbiauti ir 
kooperuoti su kitais. Lietuva 
savo naujais ekonominiais įsta
tymais žengia ryžtingesnių ir 
tvirtesniu žingsniu negu kai
myninė TSRS, te igė 
Landsbergis. 

Jis pripažino, kad kiekvienam 
inves t a to r iu i rūpi r izikos 
elementas ir jis nepaneigė, kad 
ta rizika egzistuoja, ypač siautė
jant juodosioms beretėm ir gre
siant kariniam perversmui. 
Tačiau tai yra trumpalaikis 
reiškinys, teigė jis, tvirtinda
mas, kad rizikos elementas 
mažėja teisinės valstybės, kaip 
Lietuvos, rėmuose. Blogiausias 
scenarijus būtų įvykus visiškai 
katastrofai, tačiau ta rizika 
tęstųsi tik katastrofos metu. 

Jei Vakarai investuotų į 
Lietuvos prekybą ir industriją, 
ta i būtų naudinga ne t ik 
dalyvaujantiems kraštams, bet 
ir geras pavyzdys bei akstinas 
TSRS greičiau reformuotis. 

T a r p Rytų ir V a k a r ų 
Savo geografine pozicija, Pa-

baltijis gali tapti svarbia tar
pine zona tarp Rytų ir Vakarų. 
Landsbergis kėlė Lietuvą kaip 
gražų kraštą su darbingais 
gyventojais, kuriems reikia 
pagalbos vystyti gamtos turtus, 
turizmą, sveikatos ir gamtos 
apsaugą. Pirmininkas užbaigė 
kalbą, kv ie sdamas visus 
susirinkusius atvykti į Lietuvą 
ir savo akimis pamatyti ar jis 
kalba teisybę ar ne. 

Sus i r inkusius domino in
vestavimo sąlygos Lietuvoj ir 
ka ip Maskva t rukdo 
prekybiniams ryšiams tarp 
respublikų. Paklaustas apie 
privatizacijos įstatymą, aiškino, 
kad jis dar svarstomas, bet 
garantavo, kad privati nuosa
vybė bus gerbiama. Dėl sovietų 
kliudymų, Landsbergis aiškino, 
kad komplikacijos kyla ne pačioj 
prekių pirkimo ar pardavimo 
eigoj, bet jų transporte pirmyn 
ir a tgal . Kol cent ras turi 
transporto monopolį ir kontro
liuoja geležinkelius, tai sudaro 
sunkumų norintiems palaikyti 
t a rpusavy je t i es iog in ius 
prekybinius ryšius, nes sovietai 
sąmoningai blokuoja. Jis taip 
paminėjo, kad sovietai toliau 
kliudo Lietuvos banko sistemai 
ir jos veikimui, pridurdamas, 
kad nors Lietuva dar naudoja 
rublius, ar kaip populiariai 
vadinami ..sienpopieriais" jų 
vertė greitai krenta ir visi 
Pabaltijo kraštai numato šiais 
metais įvesti savo valiutą. 

Kas klausėsi Landsberg io 
į v e r t i n d a m a s ry tmet in į 

reng.nį, organizatorius Linas 
Kojelis LIC pasakė, kad gausus 
korporacijų, prekybos ir 
profesionalių asociacijų bei 
tyrimo centrų atstovavimas 
..liudija, kad JAV privatus 
sek to r ius rengias i remti 
Lietuvą ir jos seses Baltijos 
respublikas". Dalyvaujančiu 
tarpe buvo JAV Sveikatos ir 
socialinių aptarnavimų vice-
sekretorė Constance Horner. 
įvairios korporacijos (Xerox. 
United Technologies Corp.. 
Westinghouse, Finnair, Corn
ing, Nat ional Newspaper 

..Discovery" erdvėlaivio įgula, kuri laimingai sugrįžo iš erdviu. *::kusi 
visus jai pavestus uždavinius. Iš kairės matyti kariškiai Blaine H:in-,mond, 
Donald McMonagle. Richard Hiefa, Guion Bluford. Charles Veach. ^regory-
Harbaugh ir Michael Coats. 

Anglijos Parlamente kalbama 
apie Lietuvą 

L o n d o n a s . Br i tani jos jos nariai: konservatorių Quen-
Žemųjų nbmu narė Margaret t in Davis ir darL>tis Paul 
Ewing, vadovavusi britų par- Flynn. 
lamentarų grupės kelionei į 
Baltijos valstybes, pasidalino 
įspūdžiais apie viešnagę Vilniu
je. Pasak jos, visi trys parlamen 

S u s i t i k i m a s su lo rdu 
Lordų rūmuose ka r tu su 

vienu iš Lietuvos siuvimo 
tarai labai patenkinti kruopščiai p ramonės vadovu Bernardu 
paruošta programa, susitiki- Dzedevičiumi G Kirvai t i s , 
mais su Respublikos vadovais. Lietuvos Informacijos vadovas 
Lietuvos parlamento atstovais, s u s į t i k o su lordu Kaganu. Lor-
Lietuvos - Didžiosios Britą- das paprašė perduoti Lietuvos 
nijos draugijos nariai". „Stiprų Respublikos vyriausybei jo nuo-
įspūdį mums padarė žmonių, su m 0 n ę , kad. laukiant politinių 
kuriais susitikome, tvirtybė ir sprendimų, nereikėtų sėdėti 
ryžtas". Į klausimą, ar pasikeitė s u d ė j u s r a n k a s , o p lė to t i 
jos požiūris po vizito. M. Ewing ekonominį bendradarbiavimą 
atsakė; kelionė dar labiau t a r p Anglijos ir Lietuvos tose 
su tv i r t ino jos anks t e sn į 
įsitikinimą, kad Vakarai turi 
nedelsdami pripažinti trijų 
Baltijos valstybivų nepriklau

somybę.Apie tai ji plačiai 
kalbėjo kitą dieną Bendruo
menių rūmų posėdyje. Jos po
ziciją parėmė ir kiti du delegaci-

s r i t y se , k u r tai įmanoma. 
Ne to l imoje a te i ty j lo rdas 
K a g a n a s pats yra numatę? 
s u d a r y t i porą p rekyb in ių 
«andėrių su Lietuves įmonėmis. 
Pokalbio metu buvo svarstomos 
jų realizavimo galimybės. 

Association). užsienio reikalų ir 
tyrimo inst i tutai (Heritage 
Foundation. National Endow-
ment for Democracy, Council on 
Foreign Relations, National 
Forum Foundat ion) , JAV 
valdžios įstaigos (Department of 
Commerce. Depar tment of 
State, U.S. Information Agency. 
U.S. Peace Institute), spauda 
(Washington Post. Nevv York 
Times. ABC. C-SPAN, Wa-
shington Times, The Indepen-
dent) ir Inter-American Deve-
lopment Bank. 

Pasikalbėj imai ir liudijimai 
Po pranešimo. New York 

Times korespondentas išsamiau 
klausinėjo prezidentą, o jam 
grįžus į pasiuntinybę, interviu 
su Landsbergiu darė USA To
day. Christian Science Monitor 
radijas ir televizija. National 
Public Radio ir THe Indepen-
dent iš Londono. 

Popiet prez. Landsbergis 
turėjo atskirus susitikimus su 
PLB, VLIK u. JAV. LJS ir Ame
rikos žydų atstovais. 

Rytoj Landsbergis praleis 
dieną JAV kapitoliuje susi

t ikdamas su įvairia 
atstovais ir komisij< 
sen. Donald Riegle 
BillBradleyiD-NJ'. 
Mitchell (D-ME). • 
Dole (R-KS). sen. Ak 
IL), Žmogaus teisiu 
p a r l a m e n t a r i n e 
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Pabaltijy. Iš ryto Li 
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Thomas Foley ir s< 
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TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lie tuvos Žurna l i s tų są
junga ats iuntė „Draugo" dien
raščiui ir Rūtai Klevai Vidžiū-
n iene i šio tu r in io raštą: 
Lietuvos Žurnalistų sąjunga 
s v e i k i n a visus Amer ikos 
lietuvių laikraščių ir radijo ben
dradarbius gegužės 7-sios — 
Spaudos atgavimo dienos pro
ga. Šį raštą pasirašė R. Ei
lunavičius, Lietuvos Žurnalistų 
Sąjungos pirmininkas. 

— Prez . G. B u s h a s savo 
p r e z i d e n t i n e i b ib l io teka i 
pasirinko Texas A&M universi
tetą. Šiuo metu Texas valstija 
jau turi buvusio prezidento Lyn-
dono Johnsono bibl ioteką 
Austin mieste. 

— Vals tybės departamento 
sekretorius James Baker III šį 
penktadien į vėl išvyksta į 
Vidurio Rytų regioną taikos 
r e i k a l a i s , p raneša Baltieji 
rūmai. 

— Bal tuos iuose r ū m u o s e 
prez. G. Bushas. neseniai tą rytą 
grįžęs iš ligoninės, priėmė 
buvusį Sovietų Sąjungos Užsie
nio r e i k a l ų min i s te r į E. 
Ševardnadze, kuris pirmą kartą 
lankosi Amerikoje kaip privatus 
Sovietų pilietis. 

— G y n y b o s departamentas 
pasirašė sutartį su Groton kom
panija 615,000 mil. dol. sumai, 
kad pagamintų antrą Seawolf 
branduolinį povandeninį laivą. 
Ši kompanija pagamino ir pir
mąjį tokį laivą, kuris gerai 
veikia. 

— D a r b o departamentas pra
neša, jog bedarbių skaičius 
balandžio mėnesį sumažėjo ir šį 
mėnesį jų yra tik 6.69c. 

— „Discovery" astronautams 
pasisekė šeštadienį atlikti vieną 
svarbiausių uždavinių — sut
varkyti, kad trys moksliniai 
instrumentai siųstų žinias į 
kontroles centrą ant žemės. Jau 
buvo manoma, kad nebepasi
seks septyniems astronautams 
tai padaryti, kai buvo sugedę 
beskriejant kai kurie instru
mentai. 

— Prancūzijos prezidentas F. 
Mitterrand lankosi Maskvoje, 
k u r i a m Sovietų prez. M. 
Gorbačiovas, pasakė , kad 
būtinai jam reikia prancūzų 
ekonominės pagalbos. 

— Salvadoro kairieji par
tizanai puolė krašto didžiausią 
hydroelektrinę jėgaine ir sakosi 
užmušę 43 kareivius, kurie 
saugojo tą stotį, tačiau 
kariuomenės atstovas sako, kad 
žuvo tik 11 žmonių. 

— Kijeve buvo nužudytas 
Ukrainos Parlamento vicepir
mininko Valerijaus Pliuščio 29 
metų sūnus savo bute. Jis buvo 
ras t a s subadytas. Lietuvoje 
anksčiau žuvo Ozolo sūnus. 

Lietuvos de facto 
v • pripažinimas 

Kongresmeno Dan Ritter pasiūlyta 
rezoliucija Atstovų rūmuose H. R. 142 

W ashingtonas. — JAV kon-
gresmenas Don Ritter iš 
Pennsylvanijos valstijos įteikė 
Atstovų rūmuose rezoliuciją, 
raginančią Amerikos vyriau
sybę tuoj pat pripažinti Lietuvos 
Respublikos vyriausybę de facto 
ir tuo re ika lu paskelbti 
pranešimą. 

Kongresmeno Don Ritter 
įstaiga atsiuntė visą rezoliuci
jos tekstą, kuris yra be jokių 
dvejonių pasisakantis už Lie
tuvos nepriklausomybę. Rezo
liucijos numeris y ra H.R. 142. Ji 
buvo Atstovų rūmams įteikta 
ketvirtadienį, gegužės 2 d. Jos 
kiti siūlytojai yra kongresmenai 
Cox, Feighan, Hertel, McCol-
lum ir Rohrabacher. Rezoliuci
ja skatina JAV vyriausybę 
pradėti pasitarimus su Lietuvos 
vyriausybės a t s tova is dėl 
įsteigimo oficialios Amerikos 
atstovo įstaigos Vilniuje, kuriai 
vadovautų Amerikos pilietis, ne 
diplomatinio korpuso narys, ir 
kurio titulas būtų „Komisionie-
rius". Taip pat ragina pradėti pa
sitarimus su Lietuva ir privačio
mis amerikiečių korporacijomis 
ir filantropinėmis organizaci
jomis, kad b ū t ų įs teigtas 
Lietuvai remti fondas-,.United 
States Foundation for Lithua-
nia". J ie būtų įsteigti dides
niuose respublikos miestuose, 
kur galėtų veikti bibliotekos, 
prekybos ir verslo instrukciniai 
kursai, ir kaip taikiai bei tvar
kingai pereiti j laisvo verslo 
ekonomiją ir demokratiją. 

Pabal t i jo bankas 
Rezoliucija t a ip pat siūlo 

Amerikos vyriausybei pradėti 
pasitarimus su Lietuva ir su 
trečiaisiais partneriais, kurie 
galėtų eikt i tiesioginę paramą 
lietuviams ir suorganizuoti 
Pabaltijo atstatymo banką, 
kuris padėtų privatiems 
prekybininkams ir ūkininkams 
visose trijose Pabaltijo 
valstybėse tuo metu, kol bus 
pereita į laisvąją prekybą. 
Pastebima, jog Banko tarnyba 
ir minė ta Fondacija būtų 
prieinama tik pabaltiečių pi-

Sprogimas 
Ukmergėje 

Ukmergė. — „Amerikos bal
so" radijas pranešė, jog penk
tadienį sprogimas sudrebino 
Ukmergės autobusų stotį, kaip 
pranešė Washingtonui Lietuvos 
Parlamento Informacijos biuras 
Nebuvo sužeidimų, tik atrodo 
mažesnio pobūdžio sužalojimai 
Sprogimo priežstis tuo metu 
nebuvo nustatyta. Lietuvos 
policija suėmė keturis asmenis 
sprogimo vietoje. įskaitant ir du 
OMON — .juodųjų berečių" 
sovietų asmenis. Jų pavardės 
yra A. Voronetz ir A. Ševelev. 
Kitų dviejų pavardės kurie abu 
yra lietuviai, yra Jarmalavičius 
ir Vasalkevičius . Po trijų 
valandų visi keturi buvo 
paleisti . L i tuvos Policijos 
departamentas nori pravesti 
kriminalinę investigaciją. 

— Bang ladeše riški lėktu
vai mėtė iš savo i- uvų maistą 
ir vandeni Be Hjos salų 
gyventojams, kir >s nusiaubė 
ciklonas, palikd in.as daugiau 
kaip 125.000 už. -tų žmonių. 

Dirigentas Georg Solti. 
Chicagos Simfoninio orkestro muziki
nis direktorius, baigė savo 22 metų 
dirigavimą šiam orkestrui, bet 
pasirašė sutart). kad jis dar kasmet 
prįš keturioms savaitėms diriguoti 
per ateinančius dešimt metu 

— Baltieji r ū m a i ruošiasi pri
imti Anglijos karaliene Elzbietą 
gegužės 15 d., kuri prezidentui 
Bushui įteiks Winstono Chur 
chillio vardo žymenį už jo vado 
vavimą karui Persų įlankoje 
suorganizuojant sąjungininkų 
pajėgas. 

liečiams ir gyventojams, bet ne 
sovietų daliniams ir saugumo 
agentams bei Sovietų vyriau
sybės atstovams. Rezoliucija 
taip pat ragina pradėti JAV vy
riausybe diskusijas su Lietuvos 
atstovu Washingtone, kad per
svarstytų Lietuvos atstovybės 
statusą, pakeliant ją į am
basados lygį. 

Argumentai ir faktai 
Kongresmano Ritter rezoliu

cija iškelia kelis argumentus, 
kodėl Washingtonas nepripa
žįsta Vilniaus vyriausybės ir at
sako kitų valstybių pavyzdžiais 
į tuos klausimus, jog jei nepri
pažįsta teisėtos Lietuvos vyriau
sybės, tai negali pripažinti ir de 
facto, nes ji nekontroliuojanti 
savo sienų ir teritorijos. Tad 
rezoliucija primena, jog JAV7 

savo diplomatinėje praktikoje 
pripažino kelias vyriausybes, 
kurios nekontroliavo pilnai savo 
teritorijos, pavyzdžiui Lenkijo
je, Norvegijoje, Prancūzijoje, 
Belgijoje. Olandijoje. Graikijoje, 
Jugoslavijoje ir Čekoslovakijoje 
1940-1945 metais, arba Kinijos 
Respublikos vyriausybė 1913-
1979 metais, arba Panamos vy
riausybė šiais 1988-1989 me
tais , arba ir Kuvvaito vyriau
sybė 1990-1991 metais. 

Taip pat nurodo, jog de facto 
pripažinimas yra dar tik provi
zorinė vyriausybes forma, kuri 
dar nebūtinai reikalauja įsteigti 
t ikrus valstybinius diplomati
nius ryšius. 

De facto pr ipažinimas 
Rezoliucija taip pat primena 

tą faktą, jog prieš pripažįstant 
Amerikai Lietuvą de jure 1922 
metais, buvo Komisionieriaus 
įstaiga Pabaltijo valstybėms, 
kuri veikė nuo 1919 iki 1922 
metų jau ministerio titulu. Pri
menama, jog 1919 ir 1920 
metais Lietuvos valstybin
gumas ir jos vyriausybė buvo 
Vokietijos. Norvegijos, Suomi
jos. Prancūzijos ir Lenkijos 
pripažinta de facto. o tada kaip 
tik Lietuvos teritorija dar buvo 
okupuota užsienio priešiškos 
kariuomenės... 

Rezoliucija konstatuoja faktą, 
jog Lietuvos valstybės tęsti
numo ir identiteto nepalietė 
Sovietų Lietuvos teritorijos 
okupavimas, nes yra faktas, jog 
JAV pripažįsta Lietuvos pasiun
tinybe ir Lietuvos Respublikos 
konsulatus ir Valstybės depar
tamentas deklaruoja, kad Lie
tuvos valstybės sutartys su 
Amerika pilnai tebegalioja. 

Rezoliucija taip pat pažymi, 
jog Lietuvos p a r l a m e n t a s 
kreipėsi į Ameriką pripažinti 
Lietuvos vyriausybę ir sako, jog 
nėra jokių tarptautinių legalių 
trukdymų, kad Lietuva būtų 
pripažinta de facto. 

KALENDORIUS 

Gegužės 8 d.: Mykolas ar
kangelas. Audrė. Dainora, Džiu
gas. 

Gegužės 9 d.: Kr i s taus 
dangun žengimas. Šeštinės. 
Austėja. Ed i t a , Austė , 
Butautas, Grigalius. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:40. leidžiasi 7:55. 
Temperatūra dieną 61 L, 

naktį 45 k 
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MOTINOS DIENA 
Motinos diena yra nesibaigianti šventė, 
Ji švenčiama kasdien. 
Nes kasdien vaikai gimsta. 
Kasdien jie pirmą kartą nusišypso, 
Pirmą kartą atsistoja, 
Kalba, atpažįsta kitus. 

Kiekviena diena yra pagr\sta motina, 
Nes asmeniui ir šeimai ji yra centras. 

Ji yra ta, kuri suriša, sujungia, pririša; 
Ji yra ta, kuri išsiunčia, atleidžia, išmoko; 
Ji yra ta. kuri stovi šalia ir moka laukti. 

Ir ji yra žmogus. 
Kiekvieną dieną ieškąs savęs... 

<Marija Saulaitytėj 

Gegužyje, visų motinų prisiminimui skirtą dieną LSS Seseri
jos vadija sveikina visas seses — motinas. Tegul pavasario žiedai 
puošia Jūsų pastangas, rūpestį ir pasiaukojimą šeimos gerovei, 
lietuvybės išlaikymui ir skautiškos dvasios puoselėjimui. 

s. Birutė Banaitienė, 
LSS Vyriausia skautininke 

MOTINOS DIENA... 
MOTINA... Kiek daug jaus

mų, interpretacijų sukelia t a s 
vienas žodis! Spalvinga. įvairi ir 
neaprėpiama būtų puokštė gė
lių, jei atnešt visi galėtume 
tiktai po vieną žiedą, simbo
lizuojantį mūsų jausmus Jai ! 
Kiek daug vilties ir nerimo 
slypėtų kiekviename jų besi
kraunančiame pumpure!... 

Šven tė n a m u o s e . Šventė 
šeimoje. Net ir patys mažiau
sieji mūsų sesės ir broliai savo 
j a u n o m i s š i rdelėmis p ins 
meilės-padėkos pynę Mamytei, 
saugūs ir tiesiogiai nepaliečiami 
jos globoje. 

Iš gimtojo lizdo išskridę. 
pilnomis rankomis, gyvu žodžiu 
ar tiktai laišku skubėsime pas 
savo Motiną, jai skirtoje dieno
je. Nešami galingos bėgančių 
metų s rovės , valandėlei 
sustosime prie Jos, pamiršę visų 
rūpesč ių , įsipareigojimų 
srautą, kad pabuvus kartu — 
lyg grįžtant dingusios vai
kystės akimirkai. — vėl taip ar
timai pajuntant nepakeičiamą 
Motinos r ankos ir š i rdies 
švelnumą. 

Lankysime ją jau ir ranka 
nebepaliečiamą. kiti vien tiktai 
širdimi — atstumai, gal ir 
nežinia bus kliūtimi... — turbūt 
labiausia suprantą šios dienos 
prasmę, svarbą ir trapumą... 
Kokia p a l a i m a tebesant 
laisvam nuo žinojimo, kad ir 
TAVO MOTINA tėra viešnia 

čia..., kad MORINA TĖVYNĖ 
gali būti pavergta . . . , kad 
DIEVO MOTINAI nusilenkti 
gali būti draudžiama... 

Tad tegul skleidžiasi pilna 
jėga pavasario žiedai mvlimos 
MOTINOS rankose! Ryžtu ir 
viltimi tespinduliuoja jie kiek
vienos sekundės tiksėjime! 
Mūsų re iškiama pagarba 
t ebūn ie už t ikr inanč ia jėga 
Josios nepakeičiamų, saugotinų 
įr gyvybiniai svarbių pareigų 
atlikimui. Užtikrinimu jos dar
bo įvert inimo ir sąlveu 
tęstinumui. 

Tegu besikraunančių pirmųjų 
pumpurų puokštė , žvarbių 
šalčių dar nepaliesta, žada 
džiaugsmą belaukiančiai Moti
nai, visa savo esybe sekančiai 
naujos gyvybės brandą, visa 
savo esybe trokštančiai saugoti, 
užtikrinti ateinančią dieną, 
ateitį naują — gyvybę ir viltį 
žadančiai Motinai! 

Tegul jie skleidžiasi ir rankose 
tų, kurios mums priminė 
MOTINĄ savo jautrumu ar 
širdies gerumu..., kurios neleido 
pamiršti, kad MOTINA tegali 
būti gerbiama... 

Kai gerojo darbelio mintis 
praskries dienoje, nepalikime 
nė vienos kuri būtų neprisimin
ta, net jei ir nebėra kam Josios 
prisiminti... Budėdami su meile 
ir dėkingumu... 

Sesė Stefa 

KAZIUKO MUGE 1991 

•> Kap: Tomas I)-ndzila. 

IŠLEIDOM LEITENANTĄ, 
PASITIKOM KAPITONĄ 

BROLĮ TOMĄ DUNDZILĄ 
Praėjusių metų rudenį ir 

žiemą Lietuvoje ir Vid. Rytuose 
— S. Arabijoj ir Kuweite — kone 
lygiagrečiai vystėsi šiurpūs 
įvykiai: liejosi kraujas, žmonės 
gyveno baimėje. Abejuose kraš
tuose vieni buvo užkariautojai, 
žmogaus teisių niekintojai, kiti 
— savosios laisvės gynėjai. 

Karo grėsmė neaplenkė ir 
visiems gerai pažįstamo mūsų 
brolio s.v.v.si. fil. Tomo Dun-
dzilos. gimusio ir augusio 
Chicagoje, čia lankiusio litu
anistines mokyklas, skauta-
vusio, dalyvavusio jaunimo 
lietuviškoje veikloje. Šeimos ir 
lietuviškos aplinkos dėka jis 
išaugo lietuvių patriotu, kartu 
duoklę atidavusiu ir š iam 
k raš tu i . Baigęs inžinerijos 
mokslus Washingtono vardo pagrindinio stalo sėdėjo Tomas, 

uniformą, papuoštą visa eile 
atžymėjimo ženklų. Džiaugėmės 
drauge su o šeimos nariais, 
didžiavome-. kad šis puikiai 
lietuviškai kalbantis jaunas lie
tuvis profesionalas kariškis, 
kariuomenes vadovybės įvertin
tas už gerai atliktas tarnybines 
pareigas, yra taip pat ir mūsų 
brolis skautas. 

Balandžio 19 vakaras — jau
nojo kapitono šaunios sutik
tuvės, kuria> suruošė jo mama, 
s. Dalia Durdzilienė ir šeimos 
nar ia i . Art: š imtas šeimos 
artimų drauda ir mūsų brolių ir 
sesių susirinko P a s a u l i o 
Lietuvių centre, Lemonte, prie 
balta ir gelsva (vilties) spalva 
dengtų stalų, papuoštų pir
maisiais pavasario žiedais. Prie 

uniersitete St. Louis, Missouri 
valstijoje, kar tu išėjęs ir ROTC 
programą, liko tarnauti JAV 
kariuomenėje. Baigiant uni
versitetą, buvo pakeltas į jaun. 
leitenanto laipsnį. Jo tarnybos 
vieta buvo Ft. Campbell. Ken-
tucky valstijoje. 

Politiniai įvykiai brendo, ir 
pernai rugpjūčio 28 d., brolis 
Tomas, kar tu su savo daliniu. 
101-ja pėstininkų divizija turėjo 
išvykti į S.Arabiją. Ten 7 
mėnesius praleido labai neį
prastose gyvenimo sąlygose, toli 
nuo savųjų. Pagaliau įsilieps
nojo karas. Nei laiškai, nei jokie 
..faksai" jo nebepasiekė. Tai, ką 
matėme TV ekranuose, visiems 
kėlė baimę ir nerimą. O ką 
bekalbėti apie šeimos narius! 
Bet po 7 mėn.. p ra l e i s tu 
dykumoje paruošties stovyje, po 
100 vai. trukusio karo, viskas 
baigėsi laimingai ir Velykų rytą 
Tomas išlipo iš transportinio 
lėktuvo buvusioje savo karinėje 
bazėje, o balandžio 19 vakarą 
išvydome jį geros nuotaikos, 
linksmai besišypsanti, dėvintį 
išeiginę pėstininkų kapitono 

apsuptas šeimos narių: mamos, 
močiutės Stef. Klimienės, brolio 
Viliaus, tetos B. Drungienės ir 
jos seimo- Po gardžios 
vakarienės ir šampano tosto už 
Tomo kar.crą bei laimingą 
sugrįžimą, akaro vedėja s. M. 
Utz sudarr jaukią nuotaiką, 
įtraukdarra svečius į patrio
t in ių ir skau t i škų da inų 
dainavimą, i škv iesdama 
sveikint jus. S k a u t i n i n k a s 
Donatas Tijūnėlis papasakojo 
apie Tomą, buvusį pareigingą 
vilkiuką o vadovautų „Vilkų"* 
draugovėje; v .s . Juozas 
Šalčiūnas „Miško brolių" drau
govės vardu sveikino Tomą 
- broli Spalį (jo slapyvardis), 10 
metų išbuvusį toje draugovėje. 
Tomui laimės linkėjo ir Brolijos 
Vyriausias skautininkas v.s. 
Gediminas Deveikis, su juo visą 
laiką ~.;-irašinėjęs. Šiltus lin
kėjimu- sreiškė Irena Kriau-
čeliūniene, prisiminusi Tomo 
eitus ..mokslus" Montessori 
mokykloje, o Pas. Liet. centro 
valdybos pirm. adv. R. Domans-
kis. sveikindamas džiaugėsi, 
kad Tomo antroji „bazė" yra ši 

ANUSUųsAtU* 

2/MDIM/U 
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RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONE 

Ramiojo Vandenyno rajono 
skautų Kaziuko muge įvyko 
sekmadienį, kovo 3 d.. Los 
Angeles Sv. Kazimiero parapi 
jos kieme. Mugei vadovavo Ra 
jono vadas, s. fil. Albinas Sekas, 

ima Jarašūnienė pasvei
kino medaliais apdovanotus 
poną Juodvalkį ir Tautiniu 
Namų valdybą, vadovaujamą 
Jono Petronio, dėkodama jiems 
už paramą skautams. Garbės 
svečiai. Geležinio Vilko Ordinu 
apdovanoti brolis Eugenijus Vil
kas ir brolis Valentinas Varnas 
oficialiai atidarė Los Angeles 
skautų mugę. 

Mugėje apsilankė didelis 
būrys Los Angeles gyventojų. 
Paukštytės pravedė laimėjimus. 

vilkiukai pravedė galvosūkių 
žaidimą ir statulėliu dažymą 
Skautės pardavinėjo rankdar
bius, šokoladinius „rudukus" 
'brownies> su ledais, ir grimavo 
veidus. Prityrusios sesės par
davinėjo velykines kepuraites. 
Vyr. skautės kandidatės tvarkė 
Jūratės ir Kastyčio žuvavimo 
būdele, kurioje vaikai galėjo lai
mėti auksines žuvytes. Vyres
nės skautės pardavinėjo lietu
višką duoną, keptą Racine 
kepyklos Chicagoje ir pačių 
pagamintus sušaldytus „koldū 
nus". Broliai pardavinėjo lietu
viškais užrašais marškinėlius ir 
įvairius augalus Daug pirkėjų 
buvo apspitusios Mildą K veda 
rienę ir Audronę Balytę kurios 
pardavinėjo auskarus, apyran
kes, karolius, ir lietuviškus 
audinius 

LM Angelp* skautijos Kaziuko mugėje Iš k.: 
LSB vadeiva s. A Sekas. LSS vad>lv>- v< I. 
Sviderskas. 

R miojo vandenyno rajono 
šūniene ir vs Vaclovas 

Apsirengę ..pagoniškais" dra 
bužiais skautai akademikai ap
t a r n a v o ..Krivių kav inę ". 
Gražinietės ir šiemet paruošė 
skanius lietuviškus p ie tus 
viršutinėje parapijos salėje. 

Dalis šių metų Los Angeles 

Kaziuko mugės pelno buvo skir
ta paremti mūsų Rambyno sto-
vyklav •„• Big Bear kalnuose. 
•ea k;: riėnesį darosi vis sun 
kiau mokėti stovyklavietės 
moki 3 

Gailė R. 

apylinkė. (Čia gyvena Tomo 
mama; čia apsilankydamas, jis 
skaito skaitinius šv. Mišių metu 
Pal. J. Matulaičio misijos 
koplyčioje). Savo padėkos žodį 
visiems už dalyvavimą šia 
džiugia proga tarė ir Tomo 
mama, ypač dėkodama už atjau
timą, kai jai buvo sunku Tomo 
likimu besirūpinant. 

Pagaliau ir brolis Tomas tarė 
ilgesnį žodį; jo ištraukomis dali
namės ir su „Skautybės kelio" 
skaitytojais: 

— Man sugrįžus, dažnai esu 
klausiamas: „Tai kaip ten 
buvo?" Kai ten nuvykau , 
temperatūra dienos metu siekė 
130 laipsnių F (45 laips. C), ir 
per dieną tekdavo išgerti ketu
ris su puse galionų vandens. 
Lapkričio mėnesį atvėso, o 
sausio mėnesį tempera tūra 
siekdavo tik 18 laipsnių F (-7 
laips. C), smarkiai lydavo, kan
kindavo stiprios smėlio audros. 
Valgydavom karišką maistą, 
dabar vadinamą ,,MRE", tik 
kartais gaunant šiltą B klasės 
davinį. 

Per visą tą laikotarpį man 
teko tik 3 kartus nusiprausti po 
šiltu dušu; visą laiką dėvėjau 
tas pačias dvi uniformas, keletą 
porų apatinių bal t in ių ir 
kojinių. Viską išsiskalbdavau 
rankomis. Tai labai paprastas 
gyvenimas, bet kartais atrodė, 
kad jis net per daug patogus. 
Ruošiantis Irako puolimui, 
kuprinėje vežiausi tik karišką 
antklodę, megztinį ir vieną 
pamainą baltinių. Perkrautoje 
kuprinėje dar buvo speciali 
uniforma, apsaugant i nuo 
mirtinų dujų, mina, prieštan
kinė raketa, granatos, šoviniai. 
Kuprinė svėrė arti 90 svarų. 

Tačiau ši kelionė, reikia 
sakyti, nebuvo sunki — reikėjo 
nugalėti tik fizines kliūtis. 
Daug sunkesnė ji buvo tuo. kad 
reikėjo nugalėti psichologines 
kliūtis. Pagrindinė jų — neži
nios jausmo suvokimas: ar 
liksiu gyvas, o gal sužeistas, o 
gal, karo veiksmams prasidėjus, 
tapsiu bailiu? Ar dar pasima-
tysiu su savaisiais, draugais. 
O gal tapsiu belaisviu arba dėl 
mano klaidų gal vienas iš mano 
90-ties vyrų žus ar l iks 
sužalotas? I šiuos ir į daugelį 
kitų klausimų tuomet atsaky
mą radau, ir. l ipdamas į 
helikopterį , kur i s turė jo 
permesti mane per Irako sieną, 
buvau visai ramus, su likimu 
susitaikęs. Visos abejonės ir 
ašaros liko S. Arabijoj; o jų buvo 
daug... 

Išskrendant iš Amerikos buvo 
labai skaudu atsisveikinti su 
tėvais, skaudu buvo parašyti 
jiems paskutinį laišką vasario 
23 d„ išvažiuojant į puolimą. 
Skaudu, nes tėvus aš labai 
myliu. Aš niekad nesigėdinu 
jiems tai pasakyti, juos apkabin
ti, pabučiuoti. Norėčiau ir ki
tiems priminti, kad kiekvieną 
kartą, su tėvais susitikę, juos 
apkabintų, pabučiuotų ir pa
sakytų, kad juos myli. 

Savo laisvalaikį praleisdavau, 
skaitydamas knygas, rašyda
mas laiškus, žaisdamas šach
mata is , kalbėdamas su 
draugais. Esu dėkingas visiems, 
kurie man rašėt. Per laiškus 
sustiprėjo draugystės. Jų tarpe 
buvo ir tokių, kurios tęsiasi nuo 
Montessori darželio laikų! 
Teko susipažint su daugeliu 
nepažįstamų, kaip, pvz.. sesės 
A. Vaičiulienės penkto skyriaus 
mokiniais; ir ji pati rašė. siuntė 
s iunt inėl ius . Tas sunkus 
akmuo, kuris mane 7 mėnesius 
slėgė, liko S. Arabijoj. Šiandien 
man labai smagu ir gera! Turiu 
į jus ir vieną prašymą: neatsi
žvelgiant j tautybę ar religiją, 
savu būdu prisiminkit visus. 
kurie nuo šio karo nukentėjo ar 
jame žuvo. 

Po šių žodžių jis prisegė savo 
mamai aukščiausią jam 
suteiktą atsižymėjimo ženklą — 
„Combat infantryman's badge". 
ir tai buvo pats įspūdingiausias 
šio vakaro momentas. 

DRAUGAS 
( U S P S - 16100O) 

T H E LITHL ANIAN WOBLD WIDE DAILY 
Pubhshed daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays. the 

Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan . 2nd by the Li thuanian Catholic Press Society. 4545 W 63rd 
Street . Chicago. IL 60629 5589. 

Second class postage paid at Chicago. IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates $80 00. Foreign coun tnes$90 00 
Postmaster: Send address changes to Draugas 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

Pašto iš laidas mažinant pakvi tavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, a t žymima, iki kada y ra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

U S A 
Kanadoje ir k i tu i (U S.A do'r 
U.S.A. sava i t in i s išešt laida ' 
Kanadoje T k i t u r (sešt. laida 
U.SA dol i savai t in is 

metams S metų 3 men. 
$80 $45 $25-
$90 $50 $30 
$45 $30 $25 

$50 $30 $25 

• Administracija d i rba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeš tadienia is 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-400. šeš tad ien ia i s nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips 
nių nesaugo Juos gražina tik iš 
a n k s t o susi tarus Redakcija už 
skelbimų turirų neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
p rašymą 

SKAUTIŠKI IVYKIAI 
Gegužės 25 d. — Iš įvairių 

vietovių į Muzikos šventę atvy
kusių skautijos nar ių priėmi
mas (9-12 vai . ryto) Jaunimo 

centro maž. salėje. Organizuoja 
Chicagos skautininkių draugo
ve. 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, CSilcago 
Tai. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai ) 

Pirm . antr. ketv . penkt nuo 12 IKI 6 v.v 

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

DR. E. OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GY0YTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALVBE - AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3v p p - 7 v v antra 12 30-3 v p p 
trecd užaarytaa. ketvd 1-3 v.p.p . per>*td 

• šešto 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 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarmą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd . Hlckory Mills. IL 
1 myha | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ;r kraujo ligos 
Necriirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 565-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr oenkt i 2 - 3 v p p . k e t v 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas iKaiba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt I 2 i k i 4 v a i popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

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

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

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

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W 95 St. 
Oak Lawn, IL 60453-2533 

Tai. 708-635-3113 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak R d . 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Sofija Jelioniene 

Kab. ta i . (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9 antr 12-6 penkt 10-12 16 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. ipne Austin) 

Valandos pagai susitarimą 
Tai- (1-312) 585-7755 

Kab. t a i . (1-312) 471-3300: 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzla Ava.. 
C h i c a g o . III. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madicai Cantar-

Naparvllla Campua 
1020 E. Ogdan Ava.. Sulta 310. 

Naparvllle IL 60563 
Tai. 1 708 527 0 0 9 0 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

Seitadien^is pagal susitarimą 



Lašas po lašo sutelkta 

LIETUVYBĘ 
GAIVINANTI VERSMĖ 

Visos pasaulio upės, ta ip pat 
ir mūsų Nemunas, kuris nors ir 
nepriklauso prie didžiųjų, bet 
mūsų širdžiai yra brangiausias, 
savo aukštupiuose yra vos įžiū
rimos srovelės, kurių pradžia 
yra kažkokioje mažai žinomoje 
pelkėje. Tačiau savo tėkmėje 
renka kitus vandenis, kol kar
tu susibėga ir virsta didele ir 
nesulaikoma srove. 

Taip ir Lietuvių fondas, kuris 
pradžioje buvo beveik pašaipos 
objektu. „Keisti tie žmonės... 
milijoną sutelkti užsimanė". Ir 
tas milijonas buvo kažkur tai 
horizonte, lyg „laimės žiburys", 
lyg Vaivos juosta, kuri yra vilio
janti, bet kar tu tolima ir nepa
siekiama. Pirmieji entuziastai 
rankų nenuleido, bet dolerį prie 
dolerio dėjo. Svarbiausia, tai 
reikėjo nuteikti viešąją opiniją. 
Čia mūsų patriotinė spauda 
atliko didelį vaidmenį. Jeigu ne
būtų buvę spaudos paramos, tai 
vargu ar fondas būtų į didelę 
srovę pav i r tęs . Pasaul in iu 
mastu žiūrint, ta srovė dar 
nėra tokia didelė, bet mūsų 
akimis ta i j au lietuviškąjį 
gyvenimą gaivinanti versmė. 
Kur mūsų kultūrinis gyveni
mas šiandien būtų. jeigu fondo 
nebūtų? Savaime aišku, kad jis 
negali pilnai padengti spaudos 
ar lietuviškų mokyklų poreikiu, 
tačiau daugeliui būtų daug 
sunkiau, jeigu jo nebūtų. 

Yra daug tokių renginių ar 
projektų, kurių nebūtų, jeigu 
fondo nebūtų. Toli nesidairant, 
tik pažiūrėkime į besiartinančią 
Kultūros premijų šventę, kurios 
nebūtų, jeigu fondo nebūtų. 
Visos premijos yra Lietuvių fon
do paskirtos. Žinoma, kūrėjas 
kurtų ir be premijų, tačiau 
vistiek jos yra paskata. Bent 
šioks toks įvertinimas iš visuo
menės pusės, kurios dažnai yra 
pasigendama. 

Išeivijos kūrėjas kuria dėl to. 
kad jis turi kurti . Kaip lakštin
gala negali nečiulbėti, taip 
kūrėjas turi kurti. Kūryba — 
tai sielos giesmė, tai užgautų 
vidinių stygų virpėjimas, savęs 
suradimas ir savęs išsakymas. 
Jeigu kūrėjas neturi ko pasa
kyti, tai niekas jo ir suprasti 
negalės. Tačiau kūrėjas nėra 
„nė dangaus paukštis, nė laukų 
lelija". Kūryba ten klestėjo, kur 
buvo parama ir mecenatai. Itali
jos miestus puošė popiežiai, 
didikai ir turtingi pirkliai. Mes 
to viso neturime, bet užtai turi
me fondą, kuris nors ir mažu 
mastu mūsų tautinės kultūros 
darželį laisto. Jeigu jis nebūtu 
laistęs. daug daigu būtų se
niai nuvytę. Daugiau kaip trys 
milijonai doleriu jau išdalinta. 
Tai nėra užtenkama suma milži
niškus darbus atlikti ar pašau 
Ho dėmesį į save patraukti. Bet 
jeigu jų nebūtų buvę; Švietimo 
taryba gal kai kurių vadovėlių 
būtų neišleidusi. Kultūros ta
ryba Premijų švenčių ir Teatrų 
festivalių gal būtų nesurengusi. 

* * * 

Jeigu to viso nebūtu, tai mūsų 
gyvenimas žymiai skurdesnis 
būtų. Dabar dar prisideda at
bundančios tėvynes reikalai 
Tas klausimas neatmestinas, 
bet reikalingas šalto ir rimto 
apgalvojimo. Neapgalvotai pa 
skulnHi yra labai lengva. Gal ir 
čia reikėtų panaudoti išeivijos 
praktiką, kasmet tam tikrą su
mą išmokant, kasmet daigus pa 
laistant. -Jokiam augalui vieno 
palaistymo neužtenka. Rimtės 

nius klausimus sprendžiant, ne
galima vien nuotaikomis vado
vautis. Tos nuotaikos irgi gana 
dažnai keičiasi. 

Yra geros valios žmonių, ku
rie nedelsiant norėtų tėvynei 
padėti, net nežinodami kaip ir 
nežinodami mūsų pajėgumo. 
Kuomet susiduriame su valsty
biniais poreikiais, tai mūsų fon
das yra graudulingai mažas. 
Tad nedelsiant reikia jį žymiai 
spartesniais tempais didinti. 
Greitai gali ateiti laikas, kuo
met Lietuvai ne žodžiais, bet 
pinigais parama bus reikalinga i 
Tokiam laikui atėjus, pamatysi- j 
me. kad esame beveik visai I 
nepasirengę. Tad ne laikas 
šunis lakinti, kuomet medžioti 
reikia. Kaip matome, fondo dir
vonai yra platūs, tad reikia į 
juose ir daugiau darbininkų į 
Yra keista ir net nesuprantama, 
kad žmonės, kurie lietuvišku 
gyvenimu sielojasi ir fondo pini
gus skaičiuoja, patys nėra net 
fondo nariai. 

Yra tokių, kurie, atrodo, gyve 
na nerealiame pasaulyje. Kai 
jiems primenama, kad reikėtų 
į fondą įsijungti, o ne tik iš 
jo sau lėšų prašyti, nustem 
ba ir tiesiog įsižeidžia. Net ne
supranta, kad nė fondas tokio 
medžio neturi, nuo kurio dole
rius pasiskinti galėtų. Fondas 
yra tiek stiprus, kiek lietuviška 
visuomenė jį remia ir į jo darbus 
įsijungia. O reikia pasakyti, kad 
didžioji dalis tautiečių nuošalyje 
stovi. Fondo narių skaičius vos 
per šešetą t ū k s t a n č i ų (su 
mirusiais) tėra peržengęs, o kur 
likusieji? Mokslininkai yra 
pr ipažinę, kad ger iaus ia i 
organizuotos bendruomenės 
pasaulyje — ta i bičių ir 
skruzdėlių. Jose nėra veltėdžių, 
kurie kitų įnašais naudotųsi. 
Mūsų nėra daug, tad ir mes 
turėtumėme būti, kaip darnus 
bičių avilys, kur bitelės dūzgia 
ir medų neša. Kiekvienas fondo 
narys (nežiūrint jo įnašų) yra ta 
darbščioji bitelė, kuri lietuvybės 
išlaikymui nektarą neša. 

Fondas yra didelė susipratu 
šiųjų lietuvių šeima. Už tai visi 
ir yra traktuojami, kaip šeimos 
nariai. Džiaugiamasi kiekvienu 
nauju nariu ir liūdima jam į 
amžinybę iškeliavus. Bet ir jie 
nėra užmirštami. Metiniuose 
suvažiavimuose yra įspūdingai 
prisimenami visi paskutiniu 
metų eigoje į amžinybę iške
liavę. Ir kasmet bent dukart yra 
užprašomos šv. Mišios, visų 
narių ir geradarių prisimini 
mui. Lietuvių fondas paliks ne
išdildomą vagą išeivijos lietuvių 
gyvenime. Kad jo steigėjai, dar
buotojai, nariai ir geradariai 
nebūtų užmiršti, kad jų vardai 
ir gal veidai išliktų ateičiai, bus 
leidžiama fondo vardyno antroji 
papildyta laida. 

Ateities istorikai, kurie do
mėsis išeivijos lietuvių gyve
nimu, negalės aplenkti fondo ir 
jo veiklos. Tame leidinyje jie 
suras pagrindines žinias ir duo 
menis apie fondą ir jo veiklą. 
Šių metų fondo suvažiavime 
buvo iškelta mintis ir suaukoti 
pinigai, kad į fondą būtu įrašyt i 
prez. Vyt. Landsbergis ir kard. 
Vincentas Sladkevičius. Stipri 
išeivija turi turėti ir stipru 
fondą. Dabartinė išeivija yra pa 
jėgi turėti žymiai pajėgesni f'on 
dą. tik reikia dirbti sujungtomis 
rankomis. 

J . Ž. 

NAUJAS ŠV. RAŠTO LEIDINYS 

Vysk. Juozas Žemaitis. Vilkaviškio vyskupijos valdytojas iabar gyvenąs 
Marijampolėje, a tvyksta i JAV gegužės 9 d. Chicagon atvyk- iš Los Angeles 
gegužės 20 d. 

VYSKUPAS JUOZAS 
ŽEMAITIS MŪSŲ 

TARPE 
Vyskupas Juozas Žemaitis 

gimė 1926 ni. rugpjūčio 30 d. 
Šakių apskr. Griškabūdžio par. 
Jo tėvas — Juozas Žemaitis, 
valstietis, kilęs iš Žvirgždaičių 
parapijos. 1924 m. jis vedė Griš
kabūdžio parapijoje gyvenančia 
našlę Antaniną Grigaityte-Sa-
muolienę trijų kunigų Grigaičių 
prelaio Aleksandro, profeso-
riausJustino ir kun. Jono sese
rį. Iš pirmosios santuokos buvo 
likę du sūnūs ir trys dukterys. 
1926 m. pavasarį mirė vyriau
sias sūnus Justinas, o rugpjūčio 
30 d. gimė jauniausias sūnus, 
kurį Griškabūdžio parapijos 
klebonas kun. Juozas Vaičaitis 
'poeto Prano Vaičaičio brolis' 
pakrikštijo Juozo Jono vardu. 

Būsimasis vyskupas, baigęs 
pradinę mokyklą Barzduose. 
1939 m. įstojo į Šakių ..Žiburio" 
gimnaziją. Ją baigęs, 1945 m. 
įstojo į Kauno tarpdiocezine 
kunigu seminariją. Kunigu 
įšventintas 1949 m. rugs-jo 26 
d. Kunigystes šventinius su
te ikė garbingos a t m i n t i e s 
vyskupas Kazimieras Paltaro
kas, dar nebaigus seminarijos 
kurso, nes dalis klierikų, .iu 
t a rpe i» Juozas Žemai t i - . 

okupacinės valdžius nurodymu 
turėjo būti pašalinti iš semi
narijos. Apsigyvenęs netoli 
Kauno Veivenuo.-e. kun. Juozas 
talkino pastoraciniame darbe 
klebonui kun. Vincentui Dum
čiui ir tęsė studijas neaki
vaizdiniu būdu. 

1950 m. kun J Žemaitis buvo 
paskirtas Marijampolės vikaru, 
o 1953 m. — Simno parapijos 
admin i s t r a to r ium. Čia jo 
rūpesčiu buvo suremontuota 
per karą labai nukentėjusi Sim 
no parapijos bažnyčia. 1967 m. 
pavasarį perėmė Šakių parapi
jos kelbono ir dekano pareigas, 
kuriose išdirbo beveik 22 metus. 
1980 m. gegužės 17 d. jam buvo 
suteiktas popiežiaus kapeliono 
titulas. 

Mons. J. Žemaitis 1983 m. 
sausio mėn. kartu su tarpkon-
fesine dvasiškių grupe iš 
Sovietų Sąjungos lankėsi Angli 
joje ir Airijoje Jis parvežė airiu 
Lietuvos katalikams padovano
tą Švč. Mergelės Marijos sta
tula, kuri šiuo m-tu yra Šiluvos 
šventovėje. 

1989 m. sau-IO rnen. mons J. 
Žemaitis lankėsi Homoje ir 
pasimatė su popiežium Jonu 

Netikėtumai mūsų dabartyje 
yra dažni ir neretai stebinantys. 
Vienas iš net ikėtumų yra pasi 
rodęs 1990 metais iš spaudos Šv. 
Rašto leidinys. Jį paruošė ir 
išleido Pasaulinės Literatūros 
Biblioteka. Tai pirmas Senojo 
Testamento tomas pagal J. 
Skvirecko vertimą. Paduodama 
kaip J. Skvirecko I tomo 3 laida 
Paduodama t ik tekstas. Pabai
goje pridedama trumpi įvadai ir 
paaiškinimai. Įvadus parengė 
Kornelijus Platelis. 

Stebina mus ir verčia su pro 
t e s tu k l a u s t i : k o k i a t e i se 
Pasaulinės Literatūros Biblio
teka, jos redakcinė komisija 
leido sau savintis teisę išleisti 
be jokio atsiklausimo arkiv. J. 
Skvirecko Šv. Rašto vertimo I 
tomą. kuris apima istorines S. 
T. knygas? Visas J . Skvirecko 
Šv. Rašto vertimas yra Lietuvos 
bažnytinės provincijos nuo
savybė. Dar labiau stebina, kad 
paduodama kaip 3 laida, nuro
dant 2 laidos datą 1955 m. Prie 
antrosios laidos paruošimo 
talkinome arkiv. J. Skvireckui 
vysk. V. Padolskis ir aš. Arki
vyskupas J . Skvireckas, prieš 
m i r d a m a s , m u m s pavedė 
rūpintis tolesnėmis laidomis. Aš 
tad ėmiausi paruošti Naujo Tes
tamento I tomo laidą. Iš tikrųjų 

Paulium II. 1989 m. vasario 7 d. 
nominuotas tituliniu Tabaika 
ros vyskupu ir paskirtas atsi 
kuriančios Vilkaviškio vyskupi
jos apaštaliniu administrato
rium Vyskupu konsekruotas 
1989 m. kovo 18 d. Kauno ka 
tedroje bazilikoje. Konsekracijos 
iškilmėms vadovavo kard. Vin
centas Sladkevičius. Balandžio 
2 d. įvyko naujojo vyskupo iškil
mingas ingresas į Marijampolės 
prokatedrą. 

Vysk. J . Žemaitis 1989 m. 
spalio mėn. lanėksi Romoje su 
kar tu konsektruotu vysk. J. 
Matulaičiu, kur j ie buvo pri
statyti popiežiui Jonui Pauliui 
II. 1990 m. rudenį buvo išvykęs 
bažnytiniais reikalais į Austriją 
ir Vokietiją. Šiuo metu vienas 
iš didžiausių vyskupo rūpesčiu 
Vilkaviškio katedros ir kelio
likos kitų per karą sugriautu 
Vilkaviškio vyskupijos bažnyčių 
atstatymas. 

Lietuvoje šiuo metu gyvena 
t rys vyskupo seserys: Salo
mėja, Kazimiera ir Petronėlė. 
Vyresnysis brolis kun. Salia
monas Samuolis 'kunigu įšven
tintas 1940 metais). 10 metų 
iškentėjęs sovietiniuose lage
riuose ir grįžęs su palaužta 
sveikata, gyveno pas broli kun. 
Juozą. Žuvo 1987 m. spalio 23 
d. autoavarijoje, vykdamas pas 
silpna ligoni. — G. 

L. TULABA 

paruošiau naują vertimą su 
nau ja i s komentara is , be t 
paisydamas J. Skvirecko pirmo 
šios laidos vertimo. Mano 
paruoštas tomas išėjo iš spaudos 
1979 metais Romoje. Mažiau 
stebintų ir erzintų,jei būtų buvę 
išleista 3 laida taip, kaip iš 
tikrųjų J. Skvireckas paruošė, ir 
mes išleidome 2 šio tomo laidą: 
su visais įvadais ir pridėtais 
komentarais. 

Vilniuje išleistasis tomas, tie-
sa, paduoda vertimo tekstą, bet 
be paaiškinimų ir įvadų, ku 
riuos buvo paruošęs J. Skvi
reckas ir kurie yra būtini tei
singam teksto supratimui. Kas 
blogiau. Kornelijus Platelis 
priede paduoda savo paruoštus 
trumpus įvadus, kurie, ka mes 
laikome Dievo žodžiu, pristato 
kaip įvairių autorių įvairiais 
laikais suredaguotą legendų ir 
istorinių įvykių mišinį Nei J. 
Skvireckas, negalėtų šio lei
dinio laikyti savu. nei Bažnyčia 
jį gali rekomenduoti tikinčiųjų 
naudojimui. 

Kas yra Kornelijus Platelis, 
kokį mokslinį pasirengimą jis 
t u r i . nežinau. Neabejotinai 
netur i reikiamo egzegetinio 
pasiruošimo, kad galėtų autori
tetingai reikšti savo nuomonę 
Šv. Rašto klausimais. Rimtas 
moksl ininkas paprastai y r a 
atsargus. Rašydamas bei spręs
damas kai kuriuos painius klau
simus, liečiančius Šv. Rašto 
knygų kilmę bei paduodamų 
faktų tikėtinumą. K. Platelis 
būtų turėjęs mažų mažiausia 
vartoti sąlyginį laiką: man 
atrodo taip, kai kurie autoriai 
mano, spėjama, jog tokia yra 
kilmė ir panašiai. Deja. pasi
skaitęs vieną ar kitą autorių. K. 
Platelis drįsta teigti, kad ta ar 
ki ta knyga bus buvusi kada ta i 
vėliau suredaguota, pakeičiant 
a r išleidžiant kai kuriuos teks
tus . Šie teigimai yra iš piršto 
išlaužti. 

Žydams ir mums krikščionims 
Šv. Rašto tikrasis autorius y ra 
Dievas. Šv. Rašto knygos buvo 
parašytos Dievo įkvėptų autorių 
ir ta lpina savyje išganymo 
mokslo ir vyksmo apreiškimą. 

Šv. Paulius aiškiai teigia laiš
ke Timotiejui: ..Visas Raštas 
yra Dievo įkvėptas ir naudingas 
mokyti, barti , taisyti, puoselėti, 
kas teisinga, kad Dievo žmogus 
taptų tobulas, pasiruošęs kiek
vienam geram darbui" <2 Tim 3. 
16s). Šv. Rašte, ypač istorinėse 
knygose, yra paduodama ne 
legendos, ne išsigalvojimai, 
supinti su kai kuriais istoriniais 
faktais, bet išganymo vyksmo 
istori ja Izraelio istorijos 

rėmuose. Dievas per Mozę ir 
pranašus davė Seną įstatymą, 
kuris pilnai išsipildė Naujame 
įstatyme Kristaus — Dievo Sū
naus ir pasaulio Išganytojo 
asmenyje, kaip tai paliudija jo 
paskelbta išganymo Evangelija 
Kristus primygtinai paliudijo ir 
užtikrino, jog įstatymas buvo 
duotas per Mozę ir jog iš jo neiš
nyks ne mažiausias taškelis, kol 
visa realizuosis. ..Nemanykite 
- sake Jėzus, — kad atėjau pa 
naikinti įstatymą ar Pranašus 
Ne panaikinti atėjau, o įvyk
dyti. Mat. iš tikrųjų, sakau 
jums. iki dangus ir žemė nepra 
eis. ne viena įota ar taškelis 
neišdils iš {statymo, ik: visa 
įvyks". iMt 5. 17s). šv. Jonas 
savo evangelijoje teigia: ...Ne.-
įstatymas buvo duotas per 
Mozę. malone gi ir tiesa atėjo 
per Jezu Kristų Dievo niekas 
niekada nėra matės. Viengimi< 
— Dievas, esąs Tėvo prieglobstv-
je. jis mums ji apreiškė" <Jn 1 
17s). 

Kristus duota apreiškimą, ku
ris yra surašytas Šv. Rašto 
knygose ir per Padavimą per
duotas, patikėjo Bažnyčiai 
saugoti ir aiškinti, kad iš jo 
nepranyktu nė taškelis. Baž
nyčia ištikimai tai vykdė ir 
vykdo. Todėl reikalauja, kad 
kiekvienas Šv. Rašto leidinys 
turėtų bažnytinio autoriteto 
aprobavimą. Deja. š iame 
leidinyje nėra tokio aprobavimo 
ir jam nebūtų galima duoti, nes 
įvaduose pareikštos mintys bei 
teigimai yra racionalistų išsi
galvojimai, priešingi Bažnyčios 
mokymui. 

I š le is ta gražiai . Tačiau 
nesuprantu, kokiu tikslu tokiu 
būdu imtasi šios iniciatyvos. 
Tikriausiai tai buvo pradėta 
ruoš t i , kai dar dominavo 
valdžios sluoskniuose anti
religinė dvasia ir buvo siekiama 
ne ugdyti, o griauti tikėjimą. 
Dieve duok, kad. jei bus lei
džiama II S. T. tomas, politi
nėms sąlygoms pasikeitus, jis 
bus paruoštas Bažnyčiai priim
tina forma. 

BAŽNYTINIŲ 
DOKUMENTŲ KALBA 

Simpoziume apie pop. Jono 
Pauliaus II naująją encikliką 
..Redemptoris Missio". vysk. 
Florian Kunter iš Austrijos, pa
reiškė, kad jei Bažnyčia nori. 
kad daugaiu žmonių skaitytų ir 
suprastu Bažnyčios mokymus. 
Bažnytinius dokumentus reikia 
rašy'.i paprastesne kalba. Jis sa
kė, kad dažnai net ir vyskupai 
turi dokumentą perskaityti ke
lis kartus, kad suprastu, kas ten 
parašyta. 

Laime tai kaip turtinga ir Žmogus negali žinoti, kur jis 
i š la id i žmona: dažnai ji turi laimės ieškoti ir ją surasti, 
nugriauna namus. į kuriuos Bet daugel kas mano. kad ji ten. 
atnešė turtinga kraiti. kur jos nėra. 

Chamfort V Krėvė 

AUSTRALIJOS 
DIENORAŠTIS 

A L F O N S A S N A K A S 
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Kuku statė Melburno Jaunimo teatras. ip tik 
švęsdamas veiklos 10-roetų, Už Talentų pyne oasta-
tymas buvo kur kas geresnis, nors iš dešimti penki 
aktoriai ir režisierius buvo dalyvavo ir : ynėje. 
Spektaklis labai panėšėjo i mėgėjų spektaklius Š. 
Amerikoje. Vaidino du kartu, abu gruodžio 30 : pietų 
ir vakare. Mačiau popietini spektakli Štai oriai, 
kaip programoje surašyti: J Mašanauska Rasa 
Lipšienė. Vida Jokubaitytė. A. Pranckūna- Laura 
Baltutytė. Ričardas Didelis. L. Tigani. A i 's . A. 
Karazija (jis dar režisierius ir scenografas Aidas 
Antanaitis Pastatymo talkininkai: Aldona B tkutė. 
Vytas Antanaitis. Kristina Dideiytė, Mai iu dtutis 
ir Robertas Baltutis. 

Susipažinau sa 32 metų Jonu Mašanau labai 
aktyviu jaunimo veikėja ir žymiu australu pandas 
žurnalistu. Ne jis pats. o kiti pasakot". • esąs 
Melburno dienraščio The Age vienasis redakl ių Iš 
girdęs, kad ALI) proga tame dienraštyje išs] iintas 
jo straipsnis apie Lietuvą, norėjau ta The .V nusi 
pirkti. Pavėlavau Beliko tik kreiptis i auti rių. Kur 
susitarėme susitikti, ne Hel savo kalt' • vkau. 
Maniau, kad nebegausiu Nustebau, kai Jor mane 
už dviejų dienu surado kitame renginy ir atn< *t ant 
vieno dokumentinio lapo 'abiejose pusės* alėtas 
dviejų jo rašiniu kopijas The Age gruodžio . aidoje 
paskelbta ilgoka jo pokalbi su prem K. Prunsk 'eitoje 

laidoje dar įdėta jo žinute, kur to straipsnio ieškoti) ir 
gruodžio 21 laidoje jo anonsinis reportažas apie už 
savaitės įvyksiančią Tautinių šokių švente. 

Keturias dienas veikė (XII.27-30> Įdomi, daugelio 
žanrų dailės paroda. I jos atidarymą nesuspėjom dėl 
tuo pačiu metu vykusio Sporto šventės atidarymo. 
Apžiūrėjome kitu laiku. Beveik viskas mums ten 
patiko, išskyrus budėtoja. Vyras, pusės mano amžiaus. 
su mumis kalbėjosi kaip su vaikais, o jo mandagumas 
buvo kaip devyni medūs. Turėjome reikalą su narci-
zistu. įsimylėjusiu savo balsą. 

Tris kartus užsukau į Australijos Lietuvių Bend
ruomenes tarybos posėdžius, kuriuos leista visiems 
lankyti. Du kartu tik po pusvalandį, trečią kartą be
veik dvi valandas, nes norėjau išklausyti (ir išklausiau) 
daugiau kaip valandą trukusią tuometinės Lietuvos 
premjeres K. Prunskienės kalbą. 

Visa pusdieni praleidau, tad nuo pradžios iki 
uždarymo, Australijos Lietuvių karių veteranų 
sąjungos ..Ramoves"' skyrių atstovų suvažiavime. Taip 
ilgai, nes neturėjau kito pasirinkimo, kartu su ramo-
vėnu svainiu Liudu atvežtas ir paliktas Pradžioje kiek 
nuobodžiavau. Išklausęs puikią paskaitą apie Lietuvos 
aviaciją ir jos likimą, jau nesigriaudžiau atėjęs. O 
diskusijų metu buvau labai sugraudintas. Ką gi mūsų 
buvę leitenantai ir kapitonai (pulkininkai jau beveik 
visi išmirę> diskutavo? Ogi jaunimo nutautimą ir kaip 
jį pristabdyti, kaip Lietuvai išgelbėti nors pačius ge
riausius. Diskutavo visu nuoširdumu. Siūlė aukoti 
pinigus, sudaryti fondą stipendijoms, siųsti i Vilnių. 
Diskusijas baigė nutarimais. LB tarybos posėdžius gal 
per trumpai lankiau, o ten pasėdėti gal nepataikiau 
tinkamu laiku, kad patirčiau toki rūpestį jaunimo 
ateitim, kaip tarp žilagalviu ramovenų. 

Prasčiausias, blogiausią įspūdį palikęs renginys — 
N. Metų sutikimo balius. Kad ir patalpa ne iš gerųjų. 
dar atleistina. Bet. kad lyg tyčia pačią šilčiausią, 
tvankiausią naktį buvo išjungta vėsinimo sistema 
(žmonės kalbėjo, esą norint sutaupyti kelis šimtus 
doleriu!>. tai nepateisinamai begėdiškas rengėju a'* 
Prakaite ėmėm mirkti vos savo stalus pasiekę. 

Visus ALD renginius lankydamas negalėjau atsi
stebėti svečių iš Lietuvos gausa. Atidarymo pamaldas 
katedroje laike ir kone visuose renginiuose dalyvavo 
Telšių vysk Antanas Vaičius. Rotušėje ALD oficialiai 
atidarė, o vėliau irgi visuose renginiuose dalyvavo 
premjere Kazimiera Prunskiene su vyru Algimantu 
Tarvydu, broliu Rimu Stankevičium ir dar man 
nepažįstamų palyda. Salia minėtu poeto-aktoriaus 
Kęstučio Genio ir Laimono Noreikos Sporto šventę ati
darė prof. Mackevičius (nežinau vardoi. Kelis kartus 
susitikau su ..Respublikai" reportažus rašančiu V y 
tautu Federavičium ir taip pat žurnaliste jo žmona In
grida. Buvo gal ir daugiau žymūnų, su kuriais nešusi 
dūriau. O eilinių turistų, ne i ALD skridusiu, o 
viešinčių pas gimines, kaip vieši Amerikoj, teko ma 
tyti, pasisveikinti, vienu kitu žodeliu persimesti kur tik 
nors kelios dešimtys žmonių būrėsi 

Atvirkščiai. 16-sias ALD beveik totaliai ignoravo 
Š. Amerikos lietuviai. Anei vieno mūsų visuomeninių 
ar politinių veiksnių tūzo. Anei vieno tokio iš Kanados. 
Kaip pašluota. Beveik ..su žiburiu" ieškodamas, suži
nojau, kad dalyvavo tik LFB veikėjas iš Los Angeles 
Algis Raulinaitis su ponia, bet jų sutikti nepasisekė. 
Kai sustosiu, grįždamas namo. Los Angeles, ten A 
Raulinaitį sutiksiu, ir jis patvirtins tikrai Australijo 
je metų gale buvęs ir ALD lankęs. 

Bus daugiau 
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BOSTONO ŽINIOS 
L I E T U V I A I TAUTYBIŲ 

F E S T I V A L Y J E 

Kasmetinis Naujosios Angli
jos tautybių festivalis NEFA 
balandžio 19-21 vyko Natick, 
MA. Meninę programą atliko 
Bostono l i tuanis t inės mokyklos 
šokių ratelis, vadovaujamas Rū
tos Mickūnienės ir Linos Suba-
tienės ir t au t in ių šokių šokėjų 
grupė „Sambūrys" , vadovau
jami Rūtos Mickūnienės. Lietu
viškų patiekalų s ta lą organi
zavo Gema Phi l l ips . „SOS-Vai-
ka i" valdybos vicepirm. Marija 
Tovares-Ashmanskas vadovavo 
rankdarbių, suvenyrų ir pa
puošalų pardav imui . 

A T N A U J I N T A Š V . P E T R O 
B A Ž N Y Č I A 

Naujai atremontuota Šv. Petro 
bažnyčia So. Bostone balandžio 
21 d. 10 vai. ryto vėl atvėrė du
ris tikintiesiems. Šv. Mišias 
aukojo vyskupas Paul ius Balta
kis. O.F.M., ir klebonas kun. 
Albertas K o n t a u t a s . Mišioms 
asistavo kun . An tanas Baltru-
š iūnas ir k u n . Albe r t a s 
Abračinskas. Vysk. P. Baltakis 
pašventino bažnyčią ir salę. ir 
12-ai asmenų suteikė Sutvirti
nimo sakramentą. Per Mišias 
giedojo bažnyčios choras, vado
vaujamas prof. Jeronimo Ka
činsko ir Berk lee kolegijos 
muzikinis choras, vad. prof. 
Anne Pekham. Vargonais gro
jo prof. Je ronimas Kačinskas. 
Steven Bergen ir Peter Vantine. 
Skambėjo t rad ic inės giesmės ir 
J. Kačinsko. J. Naujalio, V.A. 
Mozarto ir J. Brahmso religiniai 
kūriniai. Po Mišių salėje po 
bažnyčia vyčiai i r sodalietės 
parengė vaišes visiems daly
viams. Gražiai atremontuota 
Šv. P e t r o b a ž n y č i a , sa lė , 
patobulintos patalpos ir pato
gumai teikia džiaugsmą ir pasi
d idž iav imą p a r a p i e č i a m s . 
Parapijos t a rybos sprendimu 

B A I S I O J O BIRŽELIO 
50-TIES METU MINĖJIMAS 

Bostono Šv. Kryžiaus kated
roje birželio 16 d. 4 vai. p.p., bus 
laikomos šv. Mišios, minint 
t ragiškas 1941 m. birželio 
dienas, trėmimus ir 1991 m. 
sausio 13 d. kruvinąjį sekma
dienį. Šv. Mišias aukos kar
dinolas Bernard Lavv, vysk. 
Paulius Baltakis, kun. Kazimie
ras Pugevičius, klebonas kun. 
Albertas Kontautas. Laukia
ma atvykstant Lietuvos vysk. 
Juozo Žemaičio. Sudarytas 11 
asmenų organizacinis 
komite tas ; pirm. Brutenis 
Vei tas kviečia v isas Nau
josios Anglijos parapijas ir 
lietuvių visuomene dalyvauti. 

PRANEŠIMAS A P I E 
EKONOMINE REFORMĄ 

LIETUVOJE 

Bostono LIC skyrius Lietuvių 
Piliečių klubo salėje balandžio 
28 d., surengė susitikimą su 
Lietuvos vyriausybės nariu 
Kęstučiu Čilinsku ir teisės pro
fesorium Stasiu Stačioku. Su 
svečiais supaž ind ino ir 
susitikimą pravedė ALTo pirm. 
G. Čepas. K. Čilinskas vado
vauja Lietuvos vyriausybės val
dybai. Savo pranešime jis 
išdėstė vyriausybės vykdomą 
ekonominės reformos esmę, 
apimančią pramonę ir žemės 
ūkį. Vykdant privatizaciją, du 
trečdaliai suvalstybinto turto 
grąžinama žmonėms. Kadangi 
vyr iausybės nu t a r imu 
pripažintas nuosavybės teisės 
t ę s t i numas . t a i turto 
susigrąžinime galės dalyvauti ir 
užsienyje gyvenantys lietuviai. 
Ver t ingas t u r t a s bus par
duodamas iš varžyt inių. 
įvedami kompensaciniai 
čekiai, už kuriuos bus galima 
įsigyti bet kokį turtą: butus ir 
kt. Jau galima pervedinėti 
palikimus ir pinigus giminėms 

pradėtas naujų parapiečių re- Lietuvoje i V a k a r ų " bankus 
gistracijos vajus. Visi kviečiami 
įsijungti į lietuvių parapiją, kad 
lietuvių atei t is Bostone būtų 
užtikrinta dar daugeliui metų. 
Prašoma kreipt is į St. Peter's 
Lithuanian Par i sh , 50 Orton-
Marotta Way . So Boston, MA 
02127, tel. 617-268-0353. 

S V E Č I A S I Š KAUNO 

Kauno Technikos universiteto 
r e k t o r i u s , prof. Vladas 
Domarkas ba landž io 21 d. 
v a k a r e p a p a s a k o j o g rupe i 
susirinkusių bostoniečių apie 
jaunų specialistų, inžinierių 
paruošimo pake i t imus Lietu
voje, universi tetų ir mokslo 
įstaigų perorganizavimo pro
blemas, a t sakė į klausimus. 
S u s i r i n k i m a s vyko inž. 
Bru ten io ir I r e n o s Veitų 
namuose, svečio pr iėmimu 
rūpinosi inž. Donatas ir Saulė 
Šatai. 

E. V A S Y L I Ū N I E N Ė S 
KŪRINIU P A R O D A 

Elenos Vasyliūnienės tapybos 
darbų paroda vyks gegužės 
13-25 d i e n o m i s Cambridge 
Public Library, 449 Broadway 
St. Priėmimas ir supažindi
nimas su tapytoja ir jos darbais 
bus gegužės 15 d., 4 v. p.p. 

P R I S I M I N Ė ČERNOBYLIO 
K A T A S T R O F Ą 

Lietuviai ka r tu su ukrainie
čiais balandžio 26 d. Boston Ci
ty Plaza paminėjo Černobylio 
katastrofos 5 metų sukaktį. 
Pagerbti žuvusieji, išvardinti 
k e n č i a n t i e j i i r nuostoliai 
Ukrainoje ir Lietuvoje. Vaikai 
Bostono Common parke pasodi 
no medeli — gyvybės ir vilties 
simbolį. 

CLASSIFIED GUIDE 

4uno Beach „Dainos" choras. Dešinėje 
- vadovė Irena Manomaitienė. 

akompan .torius Liudas S tukas , sept in ta iš dešinės 

Nuotr. J . Š t a r o 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, FL 

„DAINOS" CHORO 
KONCERTAS 

Šių metų kovo 22 d. Metodistų 
salėje Juno Beach įvyko „Dai
nos" choro sukaktuvinis kon
certas. 

Programą pradėjo choro val
dybos pirmininkas V. Šalčiūnas, 
apžvelgdamas „Dainos" choro 
įsikūrimą, pasirodymus, nueitą 
kelią. Priminė, jog kiekvieną 
trečiadienį, o prieš koncertus ir 
dažniau choristai susirenka 
repetuoti ne tik iš Juno Beach 
ar Jupiter. bet net iš St. Lucie, 

delio bostoniečių dėmesio. 
Lietuvos vyriausybės narį K. 
Čilinską ir prof. S. Stačioką 
atsikvietė Harvardo bendra
darbė Lavvry Wyman, kuri su 
savo vyru. konstitucinės teisės 
ekspertu Barnabu Johnston, 
dalyvavo konstitucijos paruo
šimo darbe Vilniuje. Svečiai iš 
Lietuvos skaitė paskaitas Bal-
timore University Law School, 
kur susipažino su JAV teisine 
5istema ir teisės dėstymu. Taip 
pat turėjo progų susitikti su šio 
krašto valdžios atstovą.s ir 
lietuviu visuomene. 

L. Ž. 

kuris yra 50 n vlių nuo Juno 
Beach. 

, .Dainos" choras pradėjo 
programą su dama „Sveiki gyvi, 
sveteliai". Po to atliko „Linai", 
J. Juozapaičio. Palankėj", A. 
Pociaus", „Kūneliai sulojo" B. 
Jonušo, ,,Piemenėlių ralia
v imas" A. Mikulskio, „Po 
aukštus kalnus' K.V. Banaičio. 
„Oi toli, toli" S Gailevičiaus. 

Moterų choras atliko „Klevų 
žydėjimas", J. Juozapaičio. 

Po pirmosios dalies, per
traukos metu vyko laimėjimas 
da i l . Ringailes Zotovienės 
paaukotam paveikslui įsigyti. 
Gautas pelnas buvo paskirtas 
Lietuvai. 

Antrą koncerto dalį pradėjo 
Dalia Augūniene. kuri per
skaitė Marcelijaus Martinaičio 
jaudinančiai parašytą „Gimta
jame Krašte" vedamąjį (Vilnius, 
1991 m. kovo mėn. 7-13 d., Nr. 
10) „Lietuva atidarė aruodus". 

N E W JERSEY, N E W Y O R K — „ L i e t u v o s A t s i m i n i m a i " , 
sekmadienia is n u o 2 Ik i 3 v . p.p. Iš S e t o n H a l i U n i v e r s i 
teto s to t ie * . 8 9 . 5 F M b a n g a . „ M u s i c of U t h u a n l a " p r o 
g r a m o s , v e d a m o s ang lų k a l b a , l s t o s p a č i o s s t o t i e s , 
taip p a t sekmadienia is g i r d i m o s n u o 1 ik i 2 v . p .p . D r . 
J . J . Stukas — d i r e k t o r i u s , 2 3 4 S u n l l t Dr . , V V a t c h u n g . 
N. J . 07C60. T e l . 2 0 1 - 7 5 3 - 5 6 3 6 . 

Lietuvos vyriausybė skiria daug 
lėšų ir dėmesio krašto ir sienų 
apsaugai. Išleistas nutarimas 
dėl pastatų ir objektų saugojimo, 
panaudojant ginklus. Gynybos 
būr ia i nėra ginkluoti , kad 
nebūtų konfliktų su Sovietų 
kariuomene. Lietuvos vyriau
sybinė delegacija jau pilnai pasi
ruošusi deryboms su Maskva, 
kuri iki šiol visokiais būdais 
vilkina ir stabdo jas. Pastaruo
ju laiku iškilo naujos ekono
minės blokados galimybė: sutar
tys su kitomis respublikomis dėl 
aprūpinimo žaliavomis nepil
nai vykdomos (patiekta tik 
1/3 žaliavų įmonėms), neseniai 
buvo pristabdytas grūdų tieki
mas. Nepaisant visko, vyriausy
bės priimti įstatymai vykdomi, 
pradėtas biznis ir prekyba su 
užsieniu. Stokoja gerų specialis
tų ir išsamios, objektyvios infor
macijos apie Lietuvą. Lietuvos 
vyriausybės nario Kęstučio Ci-
linsko kelionės į JAV tikslas — 
surasti ekonomikos, banku, biz
nio specialistus, kurie galėtų 
mokyti savo sritį Lietuvoje, ir 
išvystyti Lietuvos informacijos 
biurų tinklą vakarų pasaulyje. 

Lietuvos konstitucinės komi
sijos narys, prof. Stasys Stačio
kas , pranešė apie naujos Lietu
vos konstitucijos paruošimą. Jis 
pažymėjo, jog tai nėra ankstes
niųjų konstitucijų „lopytas" va
riantas, o naujas suverenios 
lietuvių tautos valios dokumen 
tas . Prof. S. Stačiokas pabrėžė 
konstitucijos priėmimo svarba 
okupacinio režimo sąlygose, nes 
tai teisiškai izoliuotų okupantą. 
Pasak teisininko, svarbiausias 
šio laiko politinis tikslas — 
reikalauti, kad JAV ir Vakaru 
valstybės pripažintų demokra
tiškai išrinktą Lietuvos vyriau
sybe. 

Abu kalbėtojai susilaukė di-

Prezidentas Landsbergis Chicagoje 
Š e š t a d i e n i s , 1 9 9 1 . V . 1 1 

1 1 : 3 0 v.r. Autobusai išvažiuoja į Midvva. aerodromą nuo Nekalto Prasidėjimo parapijos. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos. Seklyčios. 

1 2 : 3 0 v.r. Chicagos ir apylinkių l ietuve i ;s i renka į Midway aerodromą sutikti prezidento Vytauto 
Landsbergio 

12 :56 v. p . p . Prezidentas Landsbergis ats^enda Chicagon Pasveikinęs aerodrome susir inkusius 
lietuvius, išvyksta į Loyola un ve'siteto konvokaciją. kurioje jam suteikiamas teisės mokslų 
garbės daktaro laipsnis 

S e k m a d i e n i s , 1 9 9 1 . V . 1 2 

10 :30 v.r. Prezidentas dalyvauja mišiose Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje Procesijo
je — organizacijų vėliavos (apie dalyvavimą pranešti dabar, skambinant LB būstinei 
312-436-0197) . Po mišių padeca vainiką žuvusiems už Lietuvos laisvę prie kryžiaus ir ap
silanko lietuvių liuteronų Tev š*es parapijoje 

12:00 v.r. Pietūs su lietuviškų organizac,. atstovais Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Kviet imai 
iš anksto 25 dol. asmeniui ( pc du asmenis organizacijai). Pelnas skiriamas JAV LB ..Dovana 
L ietuvai " fondui Skambinti š anksto LB būstinei 312 -436 -0197 . 

3 :00 v. p .p. Prezidentas Landsbergis susitinka su Chicagos lietuvių visuomene Mana High School 
Organizacijų vėliavos su palyda (skambinti iš anksto LB būstinei 312-436-0197) . Įėjimo 
auka — 5 dol. Įplaukos skiriamos JAV LB ..Dovana L ietuvai" fondui 

7:30 v .v . Susitikimas su prezidentu Pasa^ o lietuvių centre. Lemonte Auka: 50 dol asmeniui Vakaro 
pelnas: JAV LB ..Dovana Lietuvai" fondui 

P i r m a d i e n i s , 1 9 9 1 . V . 1 3 

Prezidentas Landsbergis dieną pradeda p yčiais kardinolo Bernardm namuose Ryte: konferenci ja 
spaudos radijo ir televizijos atstovams Pietūs :-. icago Sun-Times leidėjais ir redaktoriais Pas ik lausyk ime 
žinių programų sužinoti, kaip priimamas prezičeitas. 

A n t r a d i e n i s , 1991 . V . 14 

Ryte susitikimas su Chicagos meru Rfchard Qaiey. Pokalbis su Chicago Tribūne redakcija. Pietūs su 
JAV žydų organizacijų atstovais Susitikimas^.. " v lenkų organizacijų veikėjais Vakare 7:00 W T T W Ch. 
1 1 „Chicago Tonight" John Callaway kalbasi su prezidentu Landsbergiu (programa užrašyta 
p i rmadienį 

6:30 v . v . Puota prezidentui Landsberc . oagerbti Field Museurn of Natūrai History Puotos spon-
sonai: Lietuvių Bendruome^ MM America Committee. Chicago Council on Foreign Re-
lations. Auka — 100 dol a^- a i Vakaro pelnas — JAV LB ..Dovana L ietuvai" fondui 
Informacija 708-257-1050 (skambinti vakarais). 

T r e č i a d i e n i s , 1 9 9 1 . V . 1 5 

Pusryčiai su Illinois gubernatorium Jim Edg 
linois at Chicago kancleriu James Stukei Vidur! • 
92.1 F M . Pietūs su National Strategy Forum 

7:30 v . v . Prezidentas Landsbergis at d • 
Mergelės Marijos Nekalto Pra . 
to vaišės parapijos salėje, prez 

Prezidento Vytauto Landsbergio viešnage-
darbo komitetai Sutikimo komitetui vadovauja , 
Narušiene Chicagos lietuviškų susitikimų-renc 
nuoširdžiai kviečia visus Chicagos ir apylir -

ir kviestais verslininkais Susitikimas su University of II-
- pasikalbėjimas per National Public Radio stotĮ VVBEZ 

, Lietuvių muzikos šventę per religines muzikos koncertą 
įmo bažnyčioje 44th Street ir California Avenue Po koncer-

: ritui dalyvaujant. Dėl rezervacijų skambinti 312-523-1402. 

cagoje renginius ruošia Lietuvių Bendruomenės pakviesti 
• / L B visuomeninių reikalų tarybos narė advokatė Regina 

komitetams vadovauja Birute Jasaitienė Darbo komitetai 
JVIUS entuziastingai dalyvauti brangaus svečio sut ik ime 

REAL ESTATE 

Po to solistė Ona Šalčiūnienė 
padainavo „Plaukia an te la" 
K.V. Banaičio ir „Rugiagėlės" 
S. Sodeikos. 

Vyrų kvartetas (J. Miškinis, 
M. Sodonis, V. Šalčiūnas ir V. 
Staknys) atliko „Augo kieme 
klevelis" J.Karoso, „Ant kalno 
karklai" V. Juozapaičio. 

Ir vėl suskambėjo mišrus 
choras „Vai upeli" O. Metri-
kienės, „Aš pasėjau linelį" A. 
Mikulskio, , ,Ma lūnė l i s " ir 
„Vėjužėlis" A. Vanagaičio. 

Šiam koncertui akompanavo 
muzikas Liudas S t u k a s , o 
dirigavo choro vadovė Irena 
Manomaitienė. Gausiai susi
rinkusi publika šiltai sutiko 
„Dainos" choro pasirodymą ir 
plojimais išprašė dar dainą 
bisui. 

Po koncerto susirinkę svečiai 
turėjo progos pabendrauti, pasi
dalinti įspūdžiais bei rūpimais 
klausimais ir pasivaišinti pačių 
chorisčių suruoštomis vaišėmis. 

D.A. 

<SS GREIT 
PARDUODA 

5J 

R E / M A X 
REALTORS 

(312 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1 

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

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20°/o—30°/o pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas 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 Chicigos miesto leidimą. Dirbu i; 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS j 

T A I S O M E 
SKALBIMO IB DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis i Hermis Deckys 
Tel. S8S-6624. Nuo 8 ryto Iki *>.v. 

Kalbėti lietuviškai 

E G Z O D O U T E R A T Ū R O S 
A T Š V A I S T A I 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija. (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais Antologijoje Girnius, 
Maceina, Nyka-Nil iūnas, Šilbajoris 
ir daug kitų. Vi lniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie šį leidinį 
rašo: ..Be abejonės, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui , ir studentui. 
ir special istui". Knygos sudaryto
jas. Įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas. Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 do l . Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesčio 1 . 20 dol. Kitur — 
18 dol . Užsakymus siųsti ..Drau
go" adresu 

REAL E S T A T E 

m 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6 5 2 9 8 . Kedzte Ave. , 

Chlceoo. IL 60626 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

LB MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Vlktoras Šimaitis, Realtor 
Iraną Bllnatrublanė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kodzio Ava. 
Tel. 436-7878 

IEŠKO 

25 metų vyras, turintis nedidelj Amerikos 
statybininko patyrimą. Ieško bet kokio 
darbo. Skambinti nuo 9 v r —6 v v 
išskyrus sekrnad Tel. 312-247-1722. 

FOR RENT 

I š n u o m o j a m a s p u i k i a u s i a s 4V2 
k a m b . , 2 mieg. butas Marquet te pk 
apyl Oro vėsinimas, pilnai (rengta 
virtuvė ir skalbykla. Suaugusiems 
Te l . 7 0 8 - 3 6 1 - 5 5 9 4 . 

JULIUS KELERAS 

B A L T A S 
x KALĖDAITIS 

\ V 

Jauno poeto — svečiu iš Lietuvos nau
ja poe/ijos knyga, kurioje konkretus 
poetiniai įvaizdžiai atskleidžia gilu
minius žmogaus ir tautos dvasios klo
dus likiminėse XX amžiaus kryžkelė
se. 

Knyga išleido Ateities Literatūros 
Fondas, ja galima gauti ir . .Drauge 
Kaina 8 dol , su persiuntimu - 9 do! 
25 centai. Illinois gyventojai prie 
sumos dar prideda M centus mo
kesčio 

IMIAMRIISLS 
Delta Air Lines' 

1991 Slandbv Travel USA 

30 dienų- $449 60 dienų - s749 
DELTA AIR LINES bilietą, su kuriuo gal ima skraidyti 30 (60) dienų 

po JAV. galima Įsigyti Rygoje, f irmoje JFK: 
1 Reikia sumokėti už bilietą (ati t inkamai $449 arba $749) J A V fir

mai MJL ASSOCIATES. Ine Tai atlikti gali jūsų giminės, organizaci ja, 
kuri jus priims ir pn 

2. Parodyti vizą Įvažiavimui į JAV. taip pt aviobil ietus kelionei Į JAV 
ir atgal 

Vienas vaikas iki dviejų metų amžiaus gali skristi kartu su bil ieto 
savininku vel tui . 

DELTA AIR LINES skrenda \ 132 miestus 42 JAV valsti jose. Gali te 
•šnaudoti bet kur^ skrydj (kiekvieną dieną jų yra apie 3700') , kur iame yra 
laisvų vietų (Užimtų vidutiniškai yra tiktai apie 63%). Skridimų skaič ius 
ir i lgumas bilieto galiojimo laiku neribotas 

30 (60) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmojo bil ieto 
panaudojimo. Nepanaudotą bilietą galite grąžinti f irmai JFK vienų metų 
laikotarpyje nuo bilieto išdavimo dienos, bet DELTA atskaičiuos 15°/O nuo 
sumokėtos sumos 
Smulkesnes žinias galima gauti 
MJL ASSOCIATES, Inc., 
5201 West Kennedy Blvd . suite 205 
Tampa. Florida 33609. U S A 
phone. (813)286-8798 
fax: (813)287-0689 

JFK. 
Stabu 6 Riga 
226001. Riga 1 a/k 248 
telef 297702 
tele* 161163 JKF SU 
fax (0132) 273787 

Firma JKF nesudaro išvažiavimo dokumentų ir neparūp:na bilietų kelionei Į JAV 



Raudondvario XVI amžiaus restauruota pilis. A. Zavadskio nuotr. 

RAŠYK, RAŠYK! 
Kelionės į pietus prisiminimai 

EDMUNDAS JAKAITIS 

Tai buvo paskutiniai žodžiai, 
atsisveikinant su Floridos tėvy
nainiais. Savo kelionėje po 
šiltąją Amerikos dalį sutikau 
daug nuolatiniai apsigyvenusių 
lietuvių. Bet nemažai sutikau 
tautiečių, kurie t ik žiemos 
mėnesius praleidžia šiltoj Flo
ridoj. Sutikau juos pajūryje, 
susirinkimuose, klubuose bei 
privačiuose namuose. Buvau 
užkalbintas ir vėsinančiuose 
prekybos centruose, kur dau
gelis pensininkų praleidžia savo 
didžiąją dienos dalį. 

Buvau pastebėtas ir ant 1-95 
ke l io , kur iuo a t l ikau savo 
kelionės didžiąją dalį. Ant savo 
automobilio bagažinės turėjau 
prisiklijavęs trispalvės lipi-
nuką. Bevažiuojant pastebėjau, 
kad mane sekęs automobilis 
signalizavo savo šviesomis. 
Sumažinau greitį, leisdamas 
pralenkti. Mašinoje sėdėjo 3 
j aunuo l i a i ir mojuodami 
pergalės ženklą mane lenkė. At
sakiau tuo pačiu. Kada jų 
mašina atsirado prieš mane. 
p a m a č i a u ant užpakal in io 
lango raudona-balta-raudona 
latvių tautines spalvas. 

Prieš pradedant kelionę, 
pasiėmiau iš savo pašto dėžutės 
dienos korespondenciją. Po 
dviejų valandų vairavimo, kaip 
taisyklė, sustojau išgerti kavos 
ir peržiūrėti gautą paštą. 
Vienas laiškas suardė visus 
mano planus. Šioje kelionėje no
rėjau pasimatyti su senu mokslo 
draugu, kuris kelis kartus yra 
prašės jį aplankyti . Nors 
nesimatėm 45 metus, bet laiškų 
ryšis nenutrūko. Žinios nebuvo 
geros. Draugo sveikatos stovis 
buvo toks, kad būtų geriau, jei 
aš jo nematyčiau. Teko planus 
keisti. 

Ar tai būtų Delavvare. Mary-
land ar Virginijos valstijos, vaiz
das vienodas, nuobodus. Ypač 
žiemos mėnesiais. Viskas pilka. 
Net dangus ir tas pilkas. Labai 
migdantis vairavimas. Važiuo
jant vienam, geriausias bendra
keleivis lieka radijo. Sunku iš
sisukti iš hard rock žvangesio. 
Bet įvažiavus į Carolinas, neiš
vengiamai reikia klausytis 
country muzikos. Vis geriau, 
negu mūsiškių vadinamas 
rokas. 

Ne t ik keleivių patogumui, 
bet ir įtempto važiavimo per
traukai valstijų informaciniai 
punktai yra tikras išganymas. 
Čia galima apsireikalaut i . 
susipažinti su valstijos istorija, 
kas yra lankytina ir pan. Švaros 
palaikimas yra vietinės valdžios 
vizitinė kortelė. 

Keliauti 1-95 keliu yra vienas 
malonumas. Platus, be staigių 
posūkių kelias palengvina 
vairavimą. Kelių administraci
jos dėka pakeliai apsodinti, pri 
žiūrimi, nuvalomi. Jeieu viena 

k i ta šiukšlė ir pas i t a iko , 
važiuojant 70-75 myliu greičiu, 
nepastebima. Leidžiamas grei
tis — 65 mylios. Darant vidu
tiniškai 60 mylių į valandą, 
kiekviena minutė nuneša ke
liautoją vieną mylią toliau, kas 
palengvina maršruto plana
vimą. 

Benzino papildymui reikia 
išeiti iš kelio, kur yra susis
pietusios įvairių bendrovių ap
tarnavimo stotys. Čia yra ir už
kandinės. Greito aptarnavimo 
užkandinės yra perpildytos 
pravažiuojančių. Valgyklos ir 
restoranai prisipildo tik vėlai 
vakare, kuomet keliautojai yra 
apsirūpinę nakvyne čia pat 
esančiuose moteliuose. 

Visą dieną važiavus, nakčiai 
reikia kur nors priglausti galvą. 
Ga l ima permiegoti už 19 
dolerių, ir yra nakvynės namų 
su 60-70 dolerių kambariai. 
Sunkiausiai rasti padoresnį 
kambarį 30 dolerių ribose. Kas 
galvoja, kad toliau nuvažiavus 
bus sutaupyta — apsirinka. 
Norint toliau nuvažiuoti, reikia 
ilgiau važiuoti. Vakarui artė
jant , pigiųjų ir vidutinių kainų 
moteliai yra užpildyti ir pri
s ieina mokėti nenumatyta i 
a u k š t ą ka iną iš ta igingoje 
užeigoje. Nevisuomet aukštesnė 
kaina garantuoja patogumus ar 
p a t a r n a v i m u s ( telefonas, 
naktinės lempos, ventiliatorius 
vonioj). Pigesnieji moteliai siūlo 
veltui Continental pusryčius, 
kas yra kava ir saldūs pyra
gaičiai. 

Įvažiavus į Georgią, pagavau 
Savannos radijo stotį, trans
liuojant gana padorią muziką. 
Netrukus klausiaus iš Jack-
sonville visai padorią muziką. 
Reiškia, buvau netoli Floridos. 
Kren tan t i s smulkus l ietus 
drėkino kelią. Lenkia sunk
vežimiai ne tik kėlė debesis 
nepermatomos drėgmės, bet 

savo greičiu v e r t ė mano 
mašiną iš kelio. Galų gale priva
žiavau Floridos sieną. Greit at
sirado ir turistų informacinis 
p a s t a t a s . Apl ink pas t a t ą 
pas ta ty ta daugybė mašinų. 
Radęs tuščią vietą, palikau 
savąją, ir, aplenkęs moterų eilę. 
s tovinčių prie durų su 
užrašu,,Women*', patekau į 
pastato vidų. Ir čia eilės, bet ne 
prie durų, o prie stalo, kur buvo 
duodama veltui apelsinų sunkos 
puodukai. Kaip užburti žodžio 
,,Free". gėrė tur is ta i gaivi
nančią sunką. Ištuštinę puodu
ką stojo eilėn kitam. Išgėriau ir 
aš vieną, bet antro nenorėjau, 
nes nežinia, kur bus kitas sus
tojimas. Išėjus iš pas ta to , 
dangus buvo giedras ir saulė 
žeme ritinėjos. Neveltui valsti
ja pasivadino Sunshine State. 

Nauju keliu virš vandenų 
aukštais tiltais lenkiau Jack-
sonville miesto centrą. Kur 
nepažvelgiau, stiebėsi moder
niški dangoraižiai. Neabejotinai 
lenkiau didmiestį. Nors sausio 
pradžia, bet reikėjo įjungti oro 
vėsinimą. 

Iki šiol matyti vaizdai priminė 
pietų Jersey apylinkes. Skurdi 
gamtos aplinka nežavėjo akių. 
Negeriau buvo ir Floridos sieną 
pervažiavus. Nei retkarčiais 
pasirodančios palmės nepratur 
tino menkos augmenijos. 

Nenoriu apsunkinti informa
ciniais skaičiais. Kitų jau buvo 
rašyta apie gyventojų skaičių, 
vidutinę temperatūrą, aukštį 
nuo jūros paviršiaus ir pan. 
Jeigu kas įdomaujasi tokiom 
žiniom, patariu gauti AAA 
informacinę knygutę, pavadin
ta „Tour book". Ten ras, be 
istorinių ir geografinių žinių, 
kas galima ir kas negalima. 
Kitaip sakant, vietos potvarkiai 
ir įstatymai. Kas yra svarbu 
keliaujančiam. Lankytinos vie
tos yra suglaustai aprašytos, 
patogaus formato knygelė pasi
daro nepamainomu kelionės pa
lydovu. 

Ir taip toliau į pietus. St. 
Augustine. Daytona Beach. 
NASA erdvių tyrinėjimų cent
ras, Vero Beach. Palm Beach, 

Fort Lauderdale, Mi;- visur 
radau lietuvius. 

Važiuojant per Bverglades, 
mačiau liūnus ir kur kur se-
minolų genties indė r ilšnas. 
Nežinau, ar jie iš dro\ uno ar iš 
neapykantos baltiesiems buvo 
apstatę savo gyvem es kar 
doninėm dėžėm. Tik; krašto 
savininkai slapstėsi u jų. Kaip 
ir iš ko jie gyveno, lik 
žinoma. 

Privažiavus vakarų pakraštj. 
atsidūriau Naples. Mažas, bet 
švarus miestelis. Sudarė įspūdį 
greitai augančios vasarvie 
turtingesnei klasei ^«kann< 
sustojimas buvo St. Petersburg. 
1980 metais St. Petersburg 
buvo pripažintas sveikiausia 
Floridos vieta. Neginčijamai ga
lima pavadinti pensininkų cen 
tru. Jie matomi gatvėse, par
kuose, paplūdimyje prek> 
centruose. Kaip tik sostinėj. 
Matomi jaunieji arb uos aptai 
nauja, arba yra tun- . Did 
lietuvių telkinys yra apie lie
tuvių klubą. 

Tampa, Orlando ir vėl Dayto
na Bech. Nuostabi statyba 
vyksta apie Orlando. Didžiuliai 
biznio pastatai stiebiasi į dangų. 
Atrodo, kad visi dirba įstaigose, 
yra baltarankiai ir jais remiasi 
visa krašto ekonomija. Tai kas 
dirba juoduosius darbus? Ma 
čiau apelsinų soduose dirban
čius tamsiaodžius meksikiečius. 
daržuose krutančius siaura
akius iš Oriento ir prie statybų 
— juodaodžius,tin;iiai krutan
čius su kirka ar kastuvu. 

Sukoręs per 2 savaites 3000 
mylių, prisiminia atsisveiki
nant raginimą: JRašyk. rašyk!" 
Taigi ir rašau. 

Buvau gavęs -avo mielo 
mokslo draugo adresą, bet kaž
kas buvo net vark j . Kada pa
aiškėjo, kad vietoj ..Taurus". 
tur i būti ,,Tower-' . ir pats 
pastatas nebuvo prieš „Ballard" 
pirkimo centrą, bet prieš ..Bei 

Aire" (buvau nevykusiai pain
formuotas), r adau prietel į 
šeštame, iš 20 aukštų, bute. 
Vyras, išplaukiojęs 50 metų 
jūrininku ir išmaišęs visus van
denis, nuleido visam laikui bures 
prie rytinio Floridos kranto. 
Prieš mane sėdėjo tikras jūros 
vilkas su nukreiptu žvilgsniu į 
rūke skęstantį horizontą. Tyla 
buvo nutraukta keisto klausi
mo: „Ar matai Klaipėdos švy
turį? Tikriausiai nematai, nes 
jūs, žemių kurmiai, esate trum
paregia i , į t empk ak i s ir 
pamatysi Palangos bažnyčios 
bokštą. Tie. rupūžės komunis
tai, nuvertė ir kryžių nuo 
bokšto. Kartais matai ir Naglio 
kalnelį. Šiandien nesimato. 
Reikės šį vakarą vėl signalizuo
ti. Nežinau, ar jie nemoka 
Morzės ar nemato mano šviesų. 
Negaunu atsakymo", — su 
širdgėU' šnekėjo senas jūri
ninkas, praleidęs savo gyve
nimą svetur, bet neužmiršęs 

o gimtines krantų. 
Spaudžiant atsisveikinimui 

ranką, jo žvilgsnis klajojo po 
szonta. „Kaip jam gerai", — 

pagalvojau. Jis yra taip arti 
tėvynės ir mato jos pakrantę, 
kai aš tuo t a rpu mačiau 
alkanas, klykiančias žuvėdras. 

uevažiavau, vis atsi
dūriau į kapinių sieną. Buvau 
tikroj gatvėj, bet negalėjau rasti 
ieškomo namo numerio. Laimei 
pastebėjau motorizuotą laiš
kanešį. Kai pasakiau, kad 

r tokio numerio, jis 
užsimerkė i'- pradėjo galvoti. 

i sutrukdžiau jo 
pareigas, prašiau, kad nurodytų 

o toliau vėl pasiklausiu. 
Vietoj nurodymo, išgirdau: „Ne
trukdyk galvoti ". Kantriai 
laukiau. Ir vėl neiškentęs, 
mėginau ką nors sužinoti. Sį 
kartą atsakymas buvo griežtas: 
..Leisk man susikoncentruoti"". 
Buvau beketinąs jį palikti, kai 
staiga jis pradėjo duoti direk-
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tyvas: „Pr ie pirmų šviesų suk į 
kairę, pavažiavęs du kvartalus , 
suk į dešinę. Dar vienas blokas 
ir a t s i du r s i 67-toj g a t v ė j " . 
Laiškanešio žinota. Po kelių 
minučių spaudžiau durų skam
butį. 

Buvau nelauktas svečias, ta i 
šeimininkė atsiprašinėjo, kad su 

pietumis reikės palaukti. Seimi-
m n k a s t u o ta rpu pilstė į 
stikliukus prancūzišką konjaką. 
Tą jis pakartotinai darė. Kada 
kugelis pakvipo po visą namą, 
konjakas pasirodė labai paran
kus atsiradusiom seilėm nuryti. 

(Bus daugiau) 

A.tA. 
STASYS KAMINSKAS 

Gyveno Darien, IL. 
Mirė 1991 m. gegužės 5 d., sulaukęs 57 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Steve Kaminskas, 

dukra Rūta Kaminskaite-Shabez, su šeimomis; sesuo Maria 
Bodner. broliai Kęstutis. Jonas ir Lietuvoje Česlovas Kamins
kai su šeimomis; taip pat artima draugė Sherri Hartley. 

Priklausė Pal. Jurgio Matulaičio parapijai. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, gegužes 9 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Modeli Funeral Home koplyčioje. 7710 S. Cass Ave.. 
Darien. IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 10 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas j Pal. J. Matulaičio parapijos baž
nyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, dukra , sesuo, broliai ir draugai. 

Laidotuvių direkt. Modeli Funeral Home. Tel. 708-852-3595. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

Mielam vyrui 
A.tA. 

PETRUI ANUŽIUI 
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą žmonai poniai 
ELŽBIETAI bei kitiems gi n 

Nelė Lesiak 

L 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

A.tA. 
KAZIMIERU KLEIVAI 

mirus, nu širdžią užuojautą reiškiame žmonai VIK
TORIJAI, lukrcms LORETAI ir ANGELEI su šeimo
mis ir k i t ems giminėm-

Elena K Stasys Bakučiai 
Kleofu ir Bronius Gaižauskai 
Vanda ir Antanas Gruzdžiai 
Valerija ir Kazvs Palčiauskai 
Ona ir Jonas Pupininkai 
Sofija ir St :al 

.Juozas Žvyniai 

Kiti 

6541 S. KEDZIE 
Marquerte 

S. C. Lack lai 
Parke 

dotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 

Visų 

S. Roberts Rd. 
2424 VV. 69 St 

telefonas: 

* Hickory Hills 
* Chicago 

708-974-4410 

right COPEN 
HAGEN 
AIRPOTT 

flight 
to 
Vilnius 

Jei keliaujame | V Inių. skriskite SAS 
iš Š Amerikos pef Kopenhagą Į 
Varšuvą arba Rygą SAS skrenda š 
Kopenhagos Varšuvą kasdien, o 
antradieniai? ir šeštadieniais i Rygą 

Atvykstama popiet, ir 
sportaaja i Vilnių ga-

a lengvai gauti Kai 
busite Kopenhagos ae-

• 
dyį apsipirkimo cen sutaupys 
pirkdam puikias lovanas be mokesčių 
..Mileage Plūs ir OnePass nariai 
gauna kreditą kurj garima panaudoti 
vėliau, skrendam SAS. kaip keliones 
veltui premija Platesnei Informacijai 
skambinkite tavo kellonlg agentui ar
ba SAS. tel. 1-800 221-2350. 

yįit* &> 

S4J 

PETKUS IR SUNŪS 
MAROUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 Wt>št 71st Street 
C hicago. Illinois 60629 

1-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
PaJos Hills, Illinois 6046? 

708-130-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Oth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus l a i d o t u v i ų n a m u s gali te pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 
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x Jėzuitų koplyčioje šį sek
madienį 10 vai. šv. Mišiose gie
dos Lietuvos Valstybinio operos 
ir baleto teatro grupė. Grupei 
vadovauja vyr. chorvedis Česlo
vas Radžiūnas. 

x J a u n i m o t au t i n i s an
samblis „Grandis" kviečia vi
suomenę šį šeštadienį,gegužės 
11 d., 6:30 v.v. atsilankyti Jau
nimo centre vyksiančioje jų 
metinėje šventėje — koncerte. 
Ne vien raginimais išlaikyti 
lietuvybe, bet savo dalyvavimu, 
moraline ir pinigine parama pa
skatinsite šios jaunimo lietu
viškos veiklos tęstinumą. Visi 
laukiami. 

x Kęstutis Sušinskas dirba 
komitete, kuris ruošia susitiki
mą su prezidentu Landsbergiu 
sekmadienį. V. 12. 7:30 v.v. 
Lietuvių centre. Lemonte. Pre
zidentas Landsbergis viešės 
Chicagoje V. 11—V.15. 

x LB Cicero apylinkėje šį 
savaitgalį — šeštadienį ir sek
madienį, gegužės 11 ir 12 d. — 
dar bus proga pabalsuoti už 
kandidatus į JAV LB tarybą. 
Sv. Antano parapijos mažojoje 
salėje bus galima balsuoti šeš
tadienį nuo 10 v. r. iki 1 v. p.p. 
ir sekmadienį nuo 8 v. r. iki 1 
v. p.p. 

x Kun. Anthony Puchens -
ki, Brighton Parko lietuvių 
parapijos klebonas, nuoširdžiai 
talkininkauja, kad po religinio 
koncerto rengiamas susitikimas 
su prez. Vyt. ir Gražina Lands
bergiais būtų sėkmingas ir 
iškilmingas. 

x Dail. Anastazijos Tamo
šai t ienės kilimų parodos ati
darymas ir knygos supažindini
mas — šeštadienį, gegužės 11d., 
6 v.v. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus galerijoje. Parodą 
rengia ir visuomenę kviečia at
silankyti Chicagos Lietuvių 
Tautodailės institutas. 

x V y t a u t a s L a n d s b e r g i s 
„Atgavę Viltį", Lietuvos Aukš
čiausios tarybos pirmininko 
kalbos, išleistos Kanadoje. Tai 
labai padrąsinančios ir į tikrovę 
atviromis akimis įžvelgiančios 
ir miniai pasakytos kalbos. 

x V a l d u i A d a m k u i , dvide 
šimt metų išdirbusiam Vidurio 
Regiono vandens taršos sumaži
nimo srityje, už jo gerą vadova
vimą ir pasiaukojimą gegužės 
11 d. suteiks teisės daktaro 
laipsnį Calumet College of St. 
Joseph Indianoje. Dr. V. Adam
kus pasakys ir pagrindinę kal
bą. V. Adamkus pareiškė: „Jau
čiu, kad šis asmeniškas pripaži
nimas tuo pačiu simboliškai pa
gerbia Lietuvos aukas ir tai
kingas pastangas kovoje už ne
priklausomybę". Apie daktaro 
laipsnio suteikimą kolegijos 
vardu praneša Jonas Rapšys. 

x Dail . R imtas Tarab i lda iš 
Lietuvos atidarys parodą, kurio
je bus išstatyti grafikos ir 
akvarelės paveikslai gegužės 11 
d., šeštadienį. 4 vai. p.p. Balze
ko Lietuvių kultūros muziejuje. 

x P a t i k s l i n i m a s . Šv. Kry
žiaus ligoninė pažymėjimus įtei
kė nuo 30 iki 5 metų išdirbu-

Įžangą parašė PLB pirmininkas šiems penktadienį, gegužės 3 d. 

x DT. Alf. Stankaitis, West-
hersfield, Conn.. a t s iuntė 
mokestį už dvi prenumeratas, 
pridėjo 30 dol. auką su prierašu: 
..... savo spaudai stiprinti linkė
damas sėkmės įžvalginiame 
tautos laisvėjimo informacijos 
darbe". Dr. Alf. Stankaitį skel
biame garbės prenumerato
rium, o už auką ir linkėjimus ta
riame nuoširdų ačiū. 

x P r e z i d e n t o V y t a u t o 
Landsberg io puota, gegužės 
14. 1991. 6:30 v.v. Field Mu-
seum of Natūrai History, Lake 
Shore Dr. ir Roosevelt Rd. Vietą 
į puotą galima užsisakyti iki 
gegužės 10 d.: $100 už asmenį 
arba Si.000 už stalą (10 žmo
nių Prašome susimokėti iki 
gegužės 10 d. čekius rašyti ir 
siųsti L i thuan ian American 
Communi ty , Inc., 2713 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. Taip 
pat galima susimokėti asmeniš
ka i JAV Lietuvių Bendruome
nės būstinėje. 2713 W. 71 St.. 
Jei turite klausimų prašome pa
skambinti Linui Liubinskui 
708-564-7935. Po gegužės 10 d. 
nebebus galima įsigyti vietų 
į puotą. 

(sk.) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M<> W 63 St., Chicago. IL 60620 

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 va! vak 
• itad u \ r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Sheet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

Vytautas Bieliauskas, išleido 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė, redagavo Ramūnė Sakalai-
tė-Jonaitienė. Knyga verta per
skaityti. Gaunama ir ,,Draugo"" 
administracijoje. Leidinys turi 
227 psl., gausiai iliustruotas. 

x Lietuvoje giminės ieško 
Willow Springs, II < 19 Forest 
Avenue) 1966 m. gyvenusių Ka
zio i r Marės Bučių ar jų arti
mųjų. Atsiliepti Irenai Butaitei. 
Joniškis 235150, Mergiūnų km.. 
Lithuania. 

x J o s e p h P . Stanai t is , Oak 
Lawn, 111., „Draugo" garbės pre
numeratorius, nuoširdus jo 
rėmėjas daugelį metų, pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams su 100 dol. auka. Labai dė
kojame už rėmimą ir palaikymą 
savos spaudos. 

x Dr. Albina P r u n s k i e n ė , 
Indian Head, 111., „Draugo" 
nuoširdi rėmėja, buvo atvykusi 
į „Draugą" įvairiais reikalais ir 
ta proga paaukojo 100 dol. dien
raščio stiprinimui. Nuoširdus ir 
didelis ačiū. 

x P r e z i d e n t o V y t a u t o 
Landsbergio viešnagės Chica
goje gegužės 11-15 dienomis pro
grama išspausdinta „Drauge" 
trečiadienį, gegužės 8 d. 4 pusla
pyje. P r a š o m e ją išs iki rpt i ir 
pas i l a iky t i . Visi kviečiami 
dalyvauti visumenei skirtuose 
renginiuose! 

(sk.) 

(ne šeštadienį, gegužės 4 d.). 

x K u n . V. K a t a r s k i s , Day-
tona, Ohio. dr. Leonas P. Sulas, 
Chicago. 111., Jane Rumbaitis, 
Daytona Beach Shores, Justinas 
T Šau lys , Vis ta , Cal . , G. 
Plukas, Santa Monica, Cal.. 
Eugenijus Čepas, St. Petersburg 
Beach, Fla., Anelė Knezenas, 
New Britain, Conn.. Casey Va-
balaitis, Cicero, 111., M. Ripskis, 
Chicago Hts., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai , rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą, pridėjo ir 
po 20 dol. aukų . Laba i 
dėkojame. 

x A n t a n a s Maž iu l i s , So. 
Boston. Mass., kultūrininkas, 
„ D r a u g o " a r t i m a s bendra
darbis, rėmėjas, dienraščio pa
r a m a i a t s i u n t ė 50 dol. ir 
palinkėjo geros sėkmės. Nuošir
dus ačiū. 

x Romas Pūkš tys vėl vyks
t a į Lietuvą gegužės gale. 
P E R V E D A M I D O L E R I A I , 
PALIKIMAI jūsų giminėms ir 
draugams. Perveža dokumentus 
ir vaistus mažais kiekiais. Atsi
skaityti 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 Norėdami a tšvęs t i įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Baltijos res
toraną, 8100 R o b e r t s Rd. , 
Just ice, D. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x Sutinkame iš New Yorko 
ir Washingtono jūsų gimines ir 
pristatome į Chicagą, arba iš
vežame atgal pigiau, negu 
lėktuvu. Skambinti iki 12 vai. 
dienos, tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių. 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. drus
kos, dėžė ananasų . 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00. Kreipt is : „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills, IL 60457. te lefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

*im n ŽVAIGŽDUTĖ 
TV 

Redaguoja J Pintas. Medžiagą siųsti: 3206 W. «5th Place, Chicago, 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

IL 60629 

Tau, Mamyt. šią dien.. #"ažią 
Norim padėkoti: 
Nors gėlytę vieną maža 
Tau padovanoti... 

Alė P a š k e v i č i e n ė 
Piešinys Marijos Macevičiūtės 

x J a u n i m o t a u t i n i o an 
s a m b l i o „ G r a n d i s " me t inė 
š v e n t ė i r k o n c e r t a s šį 
šeštadienį, gegužės 11 d., 6:30 
v.v. vyks Jaunimo centre. Pro
gramoje tautinių šokių pynė 
„Kur gintarais nusėtas marių 
kran tas" . Vakarienė ir šokiai 
„Gintaro" orkestrui grojant. 
Bilietai gaunami ir stalai rezer
vuojami pas A. Braza i t i enę , 
tel. 708-598-8331. Visus kviečia 
ir laukia „ G r a n d i s " . 

(sk.) 

x Mot inos Dienos p i e t u s 
ruošia Pal. Jurgio Matulaičio 
misija gegužės 12 d. 12 vai. Pas. 
Lietuvių centre. Dar priimamos 
rezervacijos. Skambinti: R. Pos-
koč imiene i , tel . 708-257-7071. 

(sk.) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. , rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tant iems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasiti
kimą ir persodinimą New Yor
ko bei Washingtono Aerouos
tuose. Prašome kreiptis: G. T. 
I N T E R N A T I O N A L , I N C . , 
9525 S. 79th Ave., H ickory 
Hil ls , IL. Tel . (708) 430-7272. 

(sk) 

MOTINOS DIENA 

Pabiro žiedeliais gegužis, 
Pavasario saulėj gražu, 
Kai žeme žaluma oudažė 
Stebuklo ir meno dažą. 
Pražydo jau piev <.- ir kloniai. 
Suskambo pauk^elių daina. 
Takais tarp kalnų ir arimu 
Ateina MOTINOS DIENA! 
Telenkias alyvų jai krūmai. 
Težydi bijūnų r-?dai, 
Nes Motinos meilė daug gali. 
Lydėdama mu- amžinai. 

Alb. 
amžinai. 

Kašiubienė 

x KELIONE LAIVU KARI
BŲ J U R O J E . . . septynios nak
tys , keturios salos. Kaina TIK 
$972.50 žmogui įskaitant skri
dimą iš Čikagos, aukštos kate
gorijos kambarys su vaizdu į 
jūrą, visas maistas ir net uostų 
mokesčiai bei „taxes". Jokių ki 
tokių mokesčių! Išplaukiam 
š.m. lapkričio 03. Vietų skaičius 
labai ribotas. Registruotis G. T. 
I N T E R N A T I O N A L , I N C . 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hi l l s , IL 60457. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Grei t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambink i te 
R E MAX REALTORS, Rimas 
S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708)425-7161. 

(sk> 

ATSISVEIKINIMO ŽODIS 
MOČIUTEI MIRUS 

(Ištrauka) 
Prašau būkite kantrūs, mano 

mielieji draugą: Noriu su jumis 
nukel iaut i praeitin savo 
prisiminimais pas močiutę. 

Prisimenu jo? meilumą, meilę, 
atsidavimą ir pasiaukojimą. 
Kaip ji mane. dar mažą vaikelį, 
lepino. ..Močiute", — patemp
davau lūpą būdama penkerių 
metukų, — ..noriu skanios 
košės, kurioje d.-ug sviesto ir 
cukraus". 

..Aišku, mar uksele!" Tuoj 
duodavo ko norėdavau, įsivaiz
duojate, kaip n -tebau po daug 
metų, mėgindarra laikytis die
tos, kad num sčiau svorį. 
Pagaliau -u/.aojau, kokia 
neskani yra a ų košė. 

Prisimenu, kaip ji džiaugėsi 
tuo, kas man. . jugina... 

Gloria Coverdell, 
Los Ange!— Šv. Kazimiero 

lit. m•!< ivikalbė klasė 
(Jir 

Red . : Grar i 
amžinvbėn 
močiutes, mam 
prisiminti, be i 
sukalbėti už 
labiau reikia 
močiutes ir • 
visą laiką ju-
gailėdarm^ 
landų, kad tik 
ir gera. Tur • 
meilę būda;-
ištiesdami ; 
Ypač pagerbk • 
je, išreikšditr: 
durną, dėkn , 
Telaimina Di< 
tes ir močiut- -

•jinis leidinys) 
pr is imint i 

škel iavusias 
es. Neužtenka 
kia ir maldelę 

; sielas. Dar 
inginti gyvas 
mytes,nes jos 
globoja nesi-

pavargusių va-
msbūtų miela 
išreikšti joms 

klusnūs ir 
albos ranką, 
motinos dieno 
savo nuošir-

,mą ir meilę 
,s visas mamy-

GALVOSUKIS NR. 141 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

GALVOSŪKIS N R. 145 

Duoti du skaičiai, kurių nė 
vienas nesidalija iš 7. Jeigu tuos 
du skaičius sudėtume, ar jų 
suma dalysis iš 7? Galite 
parašyti ir pavyzdį. 

(5 taškai) 

Nupieš tos t rys ba le r inos 
atrodo visos vienodos, tačiau 
viena iš jų šiek tiek skiriasi. 
Suraskite sk i r tumą ir api
braukite. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 142 

(Žiūrėkite piešinėlį) 
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S E 

OKUPACIJA 

Raudonas maras okupavo 
Lietuvą ir vėl 

Kareiviai šaudo į beginklius 
žmones. 

Bet ką gi padarysi j iems, 
Tokia jau jų valia. 

Lietuva, lyg bėras žirgas 
Yra genama (varoma) į priekį, 
Jai sustoti neleidžia, 
O jėgų nėra. 

Gena Lietuvą raudonas maras 
Prie bedugnės krašto. 
Nori prapuldinti (pražudyti) ją 
Ir pavergti amžiams. 

Bet mes neleisime jo okupuoti 
Ir pavergti amžiams. 
Mes ginsimės ir ginsimės, 
Kol Nepriklausomybę apginsim 

M a n t a s Budzi las 
Red. Šis eilėraštis Manto 

parašytas po sausio 13 įvykių 
Vilniuje. J a m ei l iuot i dar 
sunku, bet mintys labai gražios, 
patriotiškos. Ir vyresniesiems 
verta pasimokyti iš jaunųjų. 

TAKSIUKAS ŠLEIVYS 
PLAUKIA U P Ė M I S 

Tokiu pavadinimu rašytojas 
Algirdas G u s t a i t i s pa rašė 
vaikams knygą. įdomūs nuoty
kiai Lietuvoje. Ją gražiai ir 
gausiai iliustravo Jut ta-Jūra 
Gustaitienė. Išleido Švietimo 
taryba 1991 metais. Tai visai 
nauja niekam nematyta knyga, 
kurią tu rė tų visos šeimos 
įsigyti. Pagal šių laikų kainas 
nebrangi, tik 5 doleriai. Gražiai 
išspausdino M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje. 28 puslapių 
didelio formato knygutė. Kiek
viename puslapyje yra kelių 
spalvų iliustracija. Šią knygutę 
verta įsigyti ne vien pasiskai
tymui, bet ir kaip dovaną savo 
draugams įvairiomis progomis. 
Knygą galima gauti Švietimo 
Taryboje ir „Drauge". 

A R H 

N 

E Y 

J) 

W 

Šis galvosūkis skirtas besi
mokantiems lietuviškai. Tarp 
šių raidžių yra pasislėpę 25 anglų 
kalbos žodžiai. Juos reikia 
surasti, surašyti atskirai ir 
skliausteliuose parašyti lietu
višką pavad in imą . Reik ia 
pradėti ieškoti nuo raidės S ir 
ei t i a p l i n k u i k e t u r k a m p į 
rodyklės kryptimi. Kas suras 
visus žodžius ir paa iškins 
lietuviškai, gaus 10 taškų. Kas 
suras mažiau, — gaus tik 5 
taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 143 

(Žiūrėkite piešinį) 

Yra keturi piešinėliai, bet jie 
sumaišyti, neatitinka nume
rius, kuriais jie pažymėti. Su
rašykite teisingą numerių eilę. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 144 

tl'U 

Ii*? 

Tėvas klausia sūnų: 
— Kokių kvailysčių tu mokai 

papūga? 
— Tėveli, — atsako sūnus. — 

Aš jai tvirtinu, kad to negalima 
sakyti. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAI 
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Skersai : 1. Kaip. 2. Šarka. 4. 
Šaltis. 6. Ei! 7. Varna. 9. Eit. 11. 
Elnias. 13. Ryt. 14. Kad. 15. 
Snaigė. 18. Joną. 19. Einu. 20. 
Jos. 21. Rogės. 23 Pūga. 24. Du. 
25. Anapus. 26. Saga. 27. Neras. 
28. SAS (Studentų Ateitininkų 
Sąjunga). Žemyn: 1. Kava. 2. 
Šita. 3. Kepurė. 4. Šalna. 5. 
Ledas. 8. Riedėjo. 10. Vėtra. 12. 
Sniegas. 14. Kai. 16 Gruodas. 
17. Jos. 22. Man. 23. Pas. 25. Ar. 

GALVOSŪKIO NR. 
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•n 
(Žiūrėkite piešinį) 

Sujunkite taškus ir para
šykite piešinio pavadinimą lie
tuviškai. 

(5 taškai) 

Šiais laikais žmogus pajėgė 
daug gamtos jėgų panaudoti 
savo reikalams, tačiau dar yra 
daug gamtos jėgų, kurių 
žmogus negali sukontroliuoti, 
pavyzdžiui audras . Audros 
jūrose pa skand ina laivus, 
sausumoje sugriauna namus, 
išverčia medžius su šaknimis ir 
daug kitokių nuostolių pridaro. 
Kas gi yra audra ir kaip ji 
pasidaro? Audros prasideda, kai 
šalto, sauso oro masės iš šalto 
regiono pajuda pietų link. Čia 
sutinka šilto, drėgno oro mases, 
keliaujančias šiaurės link. Kar
tais, tam tikrose vietose, dideli 
šilto, drėgno oro „liežuviai" 
įsiterpia į šalto oro mases. Tose 
vietose, sumažėjus atmosferos 
slėgimui, pradeda pūsti vėjai ir 
tose vietose išsivysto audra. Kur 
šalto ir šilto oro masės susitin
ka, pradeda maišytis. Lengves
nis šiltas oras kyla, sunkesnis 
šaltas oras leidžiasi, susidaro 
debesys, to viso rezultate lietus 
arba sniegas. 

Šiauriniame žemės pusrutuly
je, dėl žemės sukimosi priežas
t ies, vėjai pakeičia kryptį 
dešinėn. Audros „sūkurys" eina 
prieš laikrodžio rodyklę, tas vėjo 
sūkurys išsivysto plačiu mastu. 
Taifūnai (typhoons) ir uraganai 
(hurr icanes) šiaurėje nuo 
pusiaujo prasideda vėlai vasarą 
ar rudenį virš šiltų tropinių 
vandenų. Jie juda vakarų ir 
šiaurvakarų kryptimi, kelio 
kreivė dešinė. 

Uraganas, tornadu vadinamas, 
yra labai pavojinga sūkurinė 
audra. Prasideda juodu debesiu 
toje vietoje, kur siaučia lietus su 
griaustiniu (thunderstorm*. Tai 
keleto šimtų pėdų platumo 
juosta, viską naikinanti, ką tik 
sutinka. Naikinimo jėgą sudaro 
nepaprasto greičio vėjas, kuris 
išsivysto labai didelio atmos
feros spaudimo sumažėjimu. 

Tose vietose, kur tornado 
dažniau pasitaiko, žmonės turi 
įsirengti žemėje slėptuves, 
gyvybės apsaugojimui. 

GALVOSŪKIO NR. 123 
ATSAKYMAS 

Sūpynių lentos užrašas: „Ne 
vien žmonių vaikai, bet ir kiš
kelis džiaugiasi Velykomis". 

GALVOSŪKIO NR. 125 
ATSAKYMAS 

Visi mėnesiai turi po 28 
dienas, o dauguma mėnesių turi 
ir daugiau dienų. 

Genys margas, svietas dar 
margesnis. (Klaipėda). 


