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Pabaltijo vadų 
pareiškimai Kapitoliuje 
Prez. Landsbergis, min. pirm. Godmanis 

ir min. pirm. L Savisaar sostinėje 

W a s h i n g t o n a s . Gegužės 7. — 
Šiandien Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos respublikų vadai man
dagiai prašė JAV Kongreso 
nar ius tęsti paramą jų pas
t a n g o m s a t s t a t y t i v i s i šką 
nepriklausomybe jų kraštuose. 

Kapitol iuje šiandien buvo 
pravesti Pabaltijo vadų liudi
j imai , kuriuos pravedė JAV 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Europoje komitetas, dažnai ir 
čia vadinamas tik Helsinkio ko
mitetu. 

K o n g r e s m e n a s S teny H. 
Hoyer, demokratas iš Mary lan
do valstijos, ir šio komiteto pir
mininkas, nustatė toną savo 
įžanginiame žodyje, kalbėda
mas , jog j is ir jo kolegos nori 
girdėti ,,kaip mes galime jums 
padėt i" . Beje. kongr. Hoyer 
pareiškė, jog Administracija 
tu rė tų pradėti vesti reikalus 
tiesiog su „laisvai išrinktais 
par lamenta is ir demokratinė
mis vyriausybėmis" Pabaltijo 
sostinėse. 

P a r a m a p a d e d a Sovie tų 
„ K a i i n e i m a š i n a i " 

Estijos ministeris pirmininkas 
Edgar Savisaar kalbėjo, jog „Aš 
esu įsi t ikinęs, kad tik per 
aktyvią Vakarų tautų veiklą ir 
padrąsinimą Sovietų vyriausy
bė bus priversta pasirodyti prie 
derybų stalo". Jis dar paaiški
no savo liudijime, kaip rašo 
„Chicago Tribūne", jog „Nelai
m e i , d ide lė dal is V a k a r ų 
ekonominės pagalbos Sovietų 
Sąjungai tik padeda Sovietų 
karinei mašinai tęsti savo funk
cijas". Min. Savisaar mano, kad 
ekonominė pagalba Maskvai 
t u r i būti surišta su „t ikromis" 
derybomis* ' t a rp Paba l t i jo 
v a l s t y b i ų ir K r e m l i a u s . 
Amerika turėtų teikti pagalbą 
t ik tada, kai Sovietų Sąjunga 
pradėtų pasitarimus, kuriuos 
dabar visą laiką delsia. 

L i e t u v o s prez. V y t a u t a s 
Landsbergis, kaip šio dienraščio 
korespondentas rašo, kaltino 
Maskvą „ginkluotu apiplėši
mu" , kai Sovietų kariuomenė 
okupuoja įvair ius svarbius 
pas ta tus visoje respublikoje. 
Yra gėda, kai pareiškimuose 
apie žmogaus teises, kuriuos 
daro demokratinės tautos, retai 
kada teužsimenama teisė į savo 
tėvynę. J is Kongresui ir Busho 
administracijai norįs pasakyti: 
„Netikėkite vagių vyriausybei", 
pasakęs Landsbergis. 

Baltic Freedom 
Caucus 

W a s h i n g t o n a s . — Gegužės 7 
d. — Čia JAV Kongreso nariai 
ir trijų Pabaltijo respublikų va
dai pasirašė aktą įsteigiant 
Tarpparlamentarinę grupę žmo
nių teisėms ir demokratijai 
Pabaltijo valstybėse. Kongres
menas Richard Durbin. kaip 
praneša ..Laisvosios Europos 
radijas", yra Baltic Freedom 
Caucus pirmininkas. Jis pasakė 
jog įsteigimas šios grupės rodo. 
kaip plačiai yra pri tariama Pa
baltijo žmonių kovai už savo 
žmogiškąsias teises. Jis taip pat 
pasakė, jog Kanados parlamen
t a r a i y r a susidomėję šiuo 
reikalu ir žada jungtis į kovą už 
Pabaltijį. Jis tikįs, kad ir kitų 
kraštų parlamentarai prisidės 
prie šio projekto. 

Latvijos min. pirmininkas 
Ivars Godmanis pasakė, jog jis 
tikįs, kad Maskva bandys truk
dyti Latvijos nepriklausomybei 
ekonominėmis sankcijomis. J is 
pasakė, jog Vakarai turėtų 
tiesiog padėti Latvijai peror
ganizuoti jos industriją, kad ji 
p a t i ga l ė tų tu rė t i savo 
nepriklausomą ekonomiją nuo 
Maskvos. Pasikalbėjimai su 
Maskva neatnešė jokios naudos, 
ir „kiekviena nauja diena gali 
atnešti agresiją" kalbėjo Latvi
jos ministeris Ivars Godmanis. 

M a s k v a ir Washingtonas 
Spauda pakartoja, jog JAV ne

pripažįsta Pabaltijo valstybių 
okupacijos, kurios 1990 metų 
pavasarį išsirinko savo pirmą 
kartą vėl demokratines vyriau
sybes, kai buvo Sovietų paverg
tos, bet jų nepripažįsta Krem
lius. Nepripažįsta ir Amerika, 
kuri sakosi vis pasisakanti už 
laisvą apsisprendimą, bet kai 
tas apsispredimas buvo viešai 
referendumais pareikštas, prez. 
Bushas vis a t randa naujų 
kliūčių pr ipažinimui , bijo
damas, kad nesupyktų Gorba
čiovas. 

JAV Helsinkio komiteto pirm. 
S. Hoyer pareiškė, jog JAV 
vyriausybė turi tiesiogiai pradė
t i ryšius su „laisvai išrinktais 
parlamentais ir demokratinėmis 
vyriausybėmis Pabaltijo sosti
nėse". Pabaltijo vadai padėkojo 
kongr. Don Ritter už pasiūlytą 
Atstovų rūmuose rezoliuciją 
pradėti diplomatinius ryšius su 
Lietuva ir įsteigti Pabaltijo ban
ką. Jie prašė čia pritarimo, kad 
galėtų dalyvauti stebėtojais 
Europos užsieno reikalų konfe
rencijoje Berlyne biržel io 
mėnesį. 

Suomijos prezidentas 
sostinėje 

Washingtonas . Gegužės 7 d. 
— Pas prez. G. Busha lankėsi 
Suomijos prezidentas Mauno 
Koivisto, kurie savo pokalbyje 
diskutavo Sovietų Sąjungos, 
Pabal t i jo ir Rytų Europos 
klausimus, kaip pranešė tą 
dieną RFR korespondentas. J ie 
sutarė, jog reikalinga, kad 
būtgų tęsiamas taikingas dia
logas ta rp Pabaltijo respublikų 
ir Maskvos. Pagal Suomijos pre
zidentą Koivisto, Pabalt i jo 
vadai tur i labiau sofistikuotą 
ekonominių reikalų supratimą 
su Sovietų Sąjunga ir tuos 
sunkumus, kurie yra pereinant 
į nepriklausomybę. Koivisto 
brėžęs, jog Pabaltijo vadai 
kreipia didelį dėmesį į Rusijos 
respublikoje vykstančius įvy
kius ats ta tant savo politinę ne
priklausomybę. 

Latvijos Respublikos ministeris pirmininkas Ivars Godirynis, kairėje, ir Lietuvos Respublikos 
prezidentas Vytautas Landsbergis daro pareiškimus JAV Kongreso Helsinkio komiteto nariams, 
prašydami pagalbos padėti visiškai atgauti savo krašt. as nepriklausomybe, šioje prancūzų 
spaudos agentūros pateiktoje nuotraukoje nematyti l -ujos ministerio pirmininko Edgar 
Savisaaro, kuris sėdėjo toliau dešinėje. 

Gorbačiovas šneka apie 
šaltąjį karą 

Amer iko je n e p r i t a r i a m a i n v e s t a v i m u i 
Sovie tų Sąjungoje 

— Washingtone Valstybės 
d e p a r t a m e n t o s e k r e t o r i u s 
pranešė, jog jis jau ketvirtą 
kartą važiuoja į Vidurinius 
Rytus, kai baigėsi karas prieš 
Iraką, kad išlaikytų arabų-Iz-
rael io ta ikos konferncijos 
reikalą gyvą. 

— Bangladeše maždaug 4 mi
lijonai žmonių po tame netur 
t i n g a m e kraš te p raūžus io 
ciklono.neturi geriamo vandens 
ir maisto. Jiems gresia labai 
rimtai mirties grėsmė, praneša 
Raudonasis kryžius. 

Maskva. — Reuteris praneša, 
jog prez. M. Gorbačiovas pasa
kė, kad jam rūpi amerikiečių 
nuotaikų keitimasis Sovietų 
Sąjungos nenaudai ir įspėjo, kad 
„pasaulis vėl gali pakrypti į 
šaltąjį karą". 

Gorbačiovas vis dažniau 
primena didžiųjų galybių ryšių 
trapumąbet sekmadienį jis ypa
tingai įspėjo, o Vakarų diploma
tai spėlioja, ar tai yra kokia nors 
speciali priežastis, kodėl jis taip 
kalbėjo, ar nesirengiama ko
kiam nors įvykiui. Amerikiečių 
šaltas atsinešimas į prašomą 
Sovietų paskolą 1.5 bilijono 
dolerių žemės ūkio reikalams ir 
derybų nesklandumas nusigink
lavimo klausimais dėl tolimųjų 
distancijų raketų sumažinimo 
ar sunaikinimo, vedąs į ryšių 
atšalimą. Dėl šios priežasties 
gali neįvykti planuota viršūnių 
konferencija. Taip pat yra 
žinoma, jog Gorbačiovas yra 
nepatenkintas, kad amerikiečių 
prekybininkai ir pramonininkai 
vengia daryti investavimus 
Sovietų Sąjungoje. Vieno 
diplomato išsireiškimu, j is 
galvojąs, ,,kad amerikiečių 
nuotaikos yra daug mažiau 
pozityvios Sovietų atžvilgiu 
dabar, negu kad jos buvo prieš 
9 mėnesius". 

Arčiau pr ie „šaltojo ka ro" 
Oficiali Sovietų žinių agen

tū ra . .Tassas" skelbia, jog 
Gorbačiovas pakvietė pasauly
je žinomą leidėją Rupert Mur 
doch pasikalbėjimui į Kremlių 
ir to pas ika lbė j imo metu 
pareiškė, jog amerikiečių nuo
taikos keičiasi jo nenaudai. Tai 
atsiliepia ne tik pareiškimuose, 
bet ir veiksmuose ekonominiais 
ir politiniais klausimais. Gor
bačiovas manąs, jog reikėtų 
galvoti apie tų dviejų kraštų 
ryšių naudingumą bei vertę 
visam pasau l iu i , bet ne 
išnaudoti kritišką sovietinę 
padėtį. Jei kas buvo pasiekta 
buvusios JAV administracijos, 
tai Busho laikotarpyje esą tai 
mažiau vertinama. Pasaulis 
galįs dar kartą priartėti prie 
prarajos ir prie šaltojo karo. 

Šalta pa r tne rys t ė 
Paskutiniu metu t a didžiųjų 

galybių ..partnerystė", kurią 

taip siūlė Gorbačiovas su Ame
rika, yra atšalusi, kai Kremlius 
pasuko kartu su „kietaisiais 
komunistais", o ypač po smur
to veiksmų Lietuvos ir Latvijos 
respublikose, primena Reuteris. 
Tačiau šiuo metu, ka. Gorba
čiovas, kaip atrodo, leidžia 
šešioms respublikoms eiti savo 
keliu, ir paskyrė gr iežtą 
ministerį pirmininką atl ikti 
„bjaurų ekonominį darbą", jis 
vėl suka į reformų kelią. Savo 
pasikalbėjime su R. Murdoch. 
Gorbačiovas pasako, jog chao
tiški elementai gai bus nebe
išvengiami per reformų periodą. 
„Jų malšinimas, ta. būtų tik 
grįžimas į praetį ir tai reikštų 
mirtį", pasakęs Gorbačiovas. 

Reformų k laus imas 
Maskvos noras gauti Ameri

koje 1.5 bilijonų doleri-; paskolą, 
nesusilaukia p r i t a rmo, nes 
Kremlius nėra pasižymėjęs, 
skolų atidavimu. Daugelis linkę 
ger iau padėti p; sk i roms 
respublikoms. Prez. Bushas 
pasakė, jog nebūtų iš-nintinga 
su te ik t i didesnę paskolą 
Maskvai , jei ji n tp raveda 
radikalių reformų vmerikos 
pramonininkai nenori nzikuoti. 
nes Sovietai pasižymi ^kolų ne
mokėjimu. 

Tebesitęsia dar ir s,inčai dė! 
nusiginklavimo, nes sovietai 
savaip visada vis a i š k i n a 
konvencioanliųjų paje;ų sutartį 
Europoje, kuri buvo : sirašyta 
praėjusiais metais Si visa 
situacija ir sudaro tokią padėtį, 
jog susidaro nauji sunkumai ir 
šaltojo karo pavojus d; rosi visai 
realus. 

— Prez . G. Bushas, vos tik 
sugrįžęs iš ligoni: -s, savo 
kab ine te s u s i n t o su 
viceprezidentu Dan Q įayle. Jo 
buvimo metu dau lis kėlė 
k laus imą, ar Q« "le t u r i 
pakankamai kvalifi cijų būti 
JAV prezidentu, jei krai kas 
negero atsitiktu pi zidentui. 
Prez. Bushas pareis • jog .jis 
turi mano pilna pril "imą. Jis 
atlieka pirmos kla- - darbą". 

- N e w Y o r k e b m specialiu 
koncertu paminėta -arnegie 
salės šimto met,. ukakt is , 
kuriame programa ai <o žymūs 
solistai ir dirigentą' 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— J A V prez . G. Bushas va
kar rytą kalbėjo pats spaudos 
konferencijoje ir atsakinėjo ir į 
k l aus imus . P i rmiaus i a jis 
pranešė, jog pasitraukia iš 
pare igų CIA direktorius 
William VVebster. kuris yra 
atlikęs savo pareigas, vadovau
damas tai žvalgybos įstaigai. 
labai gerai. UPI žurnalistas 
pak l ausė , ką prezidentas 
pasakys šiandien Pabaltijo va
dams, kai juos priims Baltuo
siuose rūmuose. I tai pre
zidentas atsakė, kad pirmiau 
norįs išgirsti, ką jie patys turi 
jam pasakyti. Tačiau klausimas 
esąs labai sunkus. Amerika pa
sisako už Pabaltijo nepriklau
somybę, tačiau nenori pakenkti 
Gorbačiovui, kuris yra daug 
gero padaręs per perestroikos 
laikotarpį. Reikia eiti taikingo 
susitarimo keliu, pakartojo 
prezidentas dažnai jo sakomą 
išsireiškimą. 

— Kuwai te pasiliks viena 
amerikiečių karių brigada. 

pasakė Gynybos sekretorius 
Diek Cheney. kai atvyko pas 
savo dalinius į Iraką, kurie iš 
ten pasitraukia šiandien. 

— Har r i sbu rge Pennsylva-
nijos gubernatorius tebeieško, 
kas galėtų užimti žuvusio 
senatoriaus Heinz vietą JAV 
Senate. Paskutinis pasiūlymas 
buvo Chryslerio korporacijos 
vadovui Lee Iacocca. bet jis po 
ilgų diskusijų su savo šeimos 
nariais, atsisakė. 

— Irako prez. Husseinas pa
sirodė Mosul mieste šiaurinėje 
dalyje, kurį pasitiko suorga
nizuoti žmonės. Ir čia jis pradėjo 
šaudyti virš žmonių gaivu iš 
pistoleto, o žmonės ritmiškai 
klupo ant žemės, kai preziden
tas šovė ir vėl keiėsi, tai kar
todami kelis kartus ir šaukdami: 
„Bush. Bush įsidėmėk, mes visi 
mylime Saddamą Husseiną" 

— Bangladeše , kaip pranešė 
Reuterio agentūra, antradieni 
vėl siautė uraganas, tik šį kartą 
šiek tiek mažesnis , negu 
neseniai praūžęs ciklonas, bet ir 
dabar jau buvo rasta, kad žuvo 
25 žmonės ir daugiau negu 400 
žmonių sužeista. 

— G y n y b o s sekretorius jau 
penkta kartą atvyko tartis į 
Persų įlankos valstybes, kad 
bū tų i š la iky tas Amerikos 
dalinių buvimas tame regione 
dėl taikos. 

Kremlius perdavė 
kasyklas Rusijai 

Jelcinas organizuoja savo saugumo 
ir teismų sistemą 

Maskva. — Prancūzų žinių 
agentūra praneša, jog Sovietų 
Sąjungos vyriausybė perleido 
Sibire esančią anglių industri
ją Rusijos Respublikai, visiškai 
atsisakydama savo kasyklų, dėl 
kurių ilgai kovojo Rusijos prez. 
Boris Jelcinas. 

Kremlius taip pat sutiko, kad 
didžiausioji Sovietų Sąjungos 
Rusijos Respublika turėtų ir 
savo valstybinę saugumo agen
tūrą. 

Šie du susitarimai yra didelis 
Rusijos Federacijos respublikos 
vado Jelcino laimėjimas. J is se
niai spaudė Sovietų prez. 
Gorbačiovą, kad patys rusai turi 
kontroliuoti savo gamtos turtus 
ir industriją. Tai pirmas Sovietų 
istorijoje įvykis, kai Centro 
vadovybė atsisako kontrolės ir 
viską perleidžia respublikos 
vyriausybei. Prieš tai Jelcinas 
dažnai priekaištaudavo, kad 
Rusija tegali kontroliuoti tik 
16^ savo turimų turtų. 

Rusijos radijas paskelbė, jog 
šiuo susitarimu atiduodama 
daugiau kaip pusė angl ių 
kasyklų , esančių Sovietų 
Sąjungoje, Rusijai, į tą skaičių 
įskaitant Kuznetsko, Sachalino 
ir Rostovo kasyklas. Sovietų 
Sąjunga iki šiol buvo didžiausia 
pasaulyje anglių gamintoja ir 
anglys buvo jos vienas svarbiau
sių energijos šaltinių. Susitari
mo detalės neskelbiamos, tik 
praneš ta , kad kasyklos iš 
Sovietų Anglių industrijos 
ministerijos perduodamos Rusi
jos naftos ir energijos ministeri
ja i . Jelcinas pranešė savo 
Parlamentui, jog Rusijos vice
premjeras Jurijus Skokovas ir 
Sovietų vicepremjeras Vitalis 
Dogužijievas pasirašė tą susita
rimą, kuris įsigalioja šį sekma
dienį. 

už Maskvos praėjusį mėnesį. Je i 
pareikštos intencijos tame pasi
tarime bus garbingai vykdomos, 
t a i bus p i rmas i s po l i t i n i s 
žingsnis išbristi iš dabart inės 
krizės, kalbėjo Jelcinas. 

Rusijos Par lamentas pradėjo 
debatus del įsteigimo prezi
dentūros. Respublikos preziden
to rinkimai įvyksta birželio 12 
d. Manoma, kad J e l c i n a s 
lengvai laimės, ypač po šių 
sutarčių su Kremliumi. Savo 
kandidatūrą yra paskelbęs ir 
buvęs Sovietų ministeris pirm. 
N. Ryžkovas. 

Reuterio žinios primena, jog 
šie susitarimai naudingi ir 
pačiam Gorbačiovui.nes anglia
kasiai nebereikalaus jo atsis
tatydinimo, kaip kad jie visą 
l a iką r e i k a l a v o . J e l c i n a s 
atiduoda kasykloms visišką 
nepriklausomumą tvarky t i s , 
įskaitant teisę ir jas perleisti į 
privačią nuosavybę. Jie patys 
gali nuspręsti savo valdymosi 
formą. Šios angliakasių teisės 
taip pat įsigalioja šį sekmadienį. 
Manoma, kad angliakasiai ne
bereikalaus Gorbačiovo pasi
traukimo. 

Kiti pas iū lymai 
Jelcinas Rusijos Parlamentui 

įteikė ir daug kitų įstatyminių 
pasiūlymų apsvarstyti. Vienas 
iš jų — tai sukūrimas konstituci
nio teismo, kuris vestų į nepri
klausomą Rusijos Respublikos 
teisinę sistemą nuo Sovietų 
Sąjungos. Iš Kremliaus pusės 
tuo klausimu dar nebuvo pasi
sakymo. 

Įdomu, kad angliakasiai strei-
kuotojai pareiškė, jog jie dar 
s t re iką t ę s ir s tebės , a r 
Kremlius tikrai tų susitarimų 
pradės l a i k y t i s . Net p a t s 
Jelcinas Parlamente išsitarė, 
jog jei tai nėra kita politinė in
triga, kaip kad jų buvo daug 
praeityje, tai kraštas pajėgs 
išsikapstyti iš chaosinio liūno. 

Boris N. Jelcinas 
laimingas, kad galėjo pasirašyti du 
susitarimus su prez. Gorbačiovo 
vyriausybe Rusijos Respublikos 
naudai. 

Susi tarė su KGB 
Jelcinas taip pat pranešė, kad 

jis pasirašė sus i ta r imą su 
Sovietų KGB viršininku Vladi
miru Kriučkovu, jog įsteigiama 
atskira Rusijos saugumo ir 
žvalgybos agen tūra . Nors 
detalės to sus i tar imo 
nežinomos, tačiau tai reiškia 
dar vieną žingsnį, kad Centras 
perduoda savo galios dalį 
respublikai. Jelcinas pasakė. 
kad šie klausimai buvo sutarti 
su Gorbačiovu baigiant garsųjį 
devynių respublikų pasitarimą 

— Š iau rės Korėja įsigijo 
naujus Sovietų karo MIGs lėk
tuvus. Tuo pačiu atsalo ryšiai su 
Pietų Korėja. 

Svarbus balsas 
Bonoje 

Bona. Gegužės 7 d. — Social-
domokratų partijos narys ir 
Vokietijos Bundestago atstovas 
dalyvavo Socialdemokratų su
važiavime Vilniuje ir Lenin
grade praėjusį savaitgalį. Gert 
Weisskirchen. kalbėdamas opo
zicijos vardu Bundestage pasa
kė, jog Molotovo-Ribbentropo 
paktas padarė tai . kad buvo 
gal ima S t a l i n u i okupuo t i 
Pabal t i jo va ls tybes ir kad 
Vokietija dabar turi j aus t i 
specialią atsakomybę Estijai. 
Latvijai ir Lietuvai. Jis kreipėsi 
į Vokietijos vyriausybę, kad pra
dėtų daugiau padėti politiškai ir 
finansiškai Pabaltijo nepri
klausomybei pilnai atstatyti . 

K A L E N D O R I U S 

Gegužės 9 d.: Kr i s t aus dan
gun /engimas — Šeštinės. Gri
galius. Austėja, Edita. Bu
tautas. Mingailas. 

Gegužės 10 d.: Antoninas, 
Beatričė, Putinas, Viktorina, 
Sangailė. Survaida. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saulėteka5:39. leidžiasi 7:56. 
Temperatūra dieną 72 1., 

naktį 55 1. 
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LB TARYBOS RINKIMAI 

Ba lsav imai Šv. An tano 
ir Dievo Apvaizdos parapijų 
patalpose tęsiami gegužės 11-12 
d. nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų. Balsuoti galima ir paštu. 
Balsuojant paštu, jūsų balsa
vimo lapas turi būti išsiųstas ne 
vėliau kaip gegužės 13 dienos 
(antspaudos data>. Kandidatai 
Michigano apygardoje yra : 
Vytautas Kamuntas. Gražina 
Kamantienė. Vitas Petrulis. 
Danutė Petrusevičiūtė, Rūta 
Udrienė ir Jonas Urbonas. 

LAUKIAMAS 
VILKAVIŠKIO 

VYSKUPIJOS VYSKUPAS 

Vilkaviškio vyskupijos 
vyskupas Juozas Žemai t i s 
Detroite lankysis gegužės 28-30 
dienomis. Susitikimas su Det
roito lietuvių visuomene vyks 
antradienį, gegužės 28 d.. 6 vai. 
vak. Šv. Mišios Šv. Antano 
bažnyčioje, o po Mišių 
priėmimas Šv. Antano parapijos 
patalpose. Gegužės 29 d. vysku
pas lankys St. Mark bažnyčią 
Warren, Michigan. kur klebo 
nas yra kun. VValter Stanevi
čius. Čia bus susitikimas su 
Lietuvos vyčiais ir amerikie
t iška visuomene. Vyskupas 
lankys Detroito arkivyskupijos 
vadovybe, seminariją, katalikų 
mokyklą ir katalikų ligoninę. 

Detroite viešnagę globoja Šv. 
Antano parapijom taryba. Visuo
menė kviečiama dalyvauti ir 
susipažinti su svečiu vyskupu iš 
Lietuvos. 

MOTINŲ PAGERBIMAS 

Sekmadienį, gegužės 12 d., 
tuoj po šv. Mišių bus motinų 
pagerbimas Šv. Antano parapi
jos patalpose. Pagerbimą rengia 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
centras. 

DARIAUS GIRĖNO 
KLUBO ŽINIOS 

Detroito Dariaus ir Girėno 
klubui 1991 metams vadovaus 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
Vitalis Šeputa. Metinis narių 
susirinkimas įvyko balandžio 28 
dieną klubo patalpose. 

P A R A P I J O S GEGUŽINĖ 

Dievo Apvaizdos parapijos 
tradicinė gegužine sekmadienį 
birželio 3 d., rengiama parapi
jos patalpose ir kieme. Visos 
organizacijos, kurios naudojasi 
parapijos patalpomis , y r a 
kviečiamos prisidėti p r ie 
gegužinės ruošos. Gegužinės pa
jamos skiriamos padengti Kul
tūros centro ir mokyklos patal
pų išlaidas. 

Im 

HOSVVVOO 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr.. 1043 Fifth St.. St. Monica. CA 90403. 

NAUJA VALDYBA 

7-tos Waterbury. CT, Lietuvos 
Vyčių kuopos šių metų valdybą 
sudaro: p i rmin inkė Ona 
Cheplick. vicepirm. Ed. Bebrin. 
protokolų sekretorė Jan ina 
Navvarskas. finansų sekr. Alma 
Torre ir dvasios vadas kun. F. 
Karvelis. 

Virginija Kosa 

152-ROJI NEW YORKO 
LIETUVOS VYČIU KUOPA 

Sausio mėnesį pergyvenome 
dvigubą smūgį Pabaltijo tautų 
nepriklausomybės atstatymo 
b a n d y m a m s . Buvo a i šk ia i 
matomas sovietu >ukietėjimas 
pabaltiečių atžvilgiu ir tuo 
pačiu vakarų pasaulis apgailė
tinai užsiagitavo Persų įlankos 
įvykiais. Pasaulis, ypač JAV-ės. 
atkreipė dėmesį > tą rajoną ir 
todėl iš sovietų pusės žiūrint, 
tas momentas buvo patrauklus 
užgniaužt i Pabaltijo tautų 
laisvės šūkius. 

Labai aišku, kad susidomėję 
asmenys bei organizacijos, kaip 
Lietuvos Vyčiai, turi padvigu
binti savo pastangas trukdyti 
sovietams atlikti savo juodą 
darbą. Negalime leisti sunaikin
ti tautų lūkesčius atstatyti 
suverenines valstybes. 

152-ros Eastern Long Island. 
N Y, Lietuvos Vyčių kuopos 
nariai aktyviai šituo atžvilgiu 
veikia. Jie •elefonuoja ivairiems 
valdžios pareigūnans, reikš 
darni pasipiktinimą sovietų 
brutaliais veiksmais. Valdžios 
atstovai prašomi permąstyti 
JAV liberalizacijos programą 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu. 

Raginame visus rašyti savo 
valdžios pareigūnams Išreikš 
kitę pasibaisėjimą sovietų gra 

sinimais Pabaltijo tautoms, 
iškelkite JAV pareigą ugdyti 
teisėtumą visuose pasaulio rajo
nuose, ne tik Vidurio Rytuose. 

Tomas Tarmey 

NEW YORKO 12-TA 
LIETUVOS VYČIU KUOPA 

12-tos New Yorko Lietuvos 
Vyčių kuopos susirinkimas sau
sio 6 dieną įvyko Aušros Vartų 
Motinos parapijoje. K u n . 
Maurice atnašavo šv. Mišias, po 
kurių vyko susirinkimas ir 
pietūs, į kuriuos atsilankė kun. 
Pugevičius bei iš Lietuvos 
atvykęs vaikų ligų gydytojas dr. 
Sigitas Dumčius. Jis lankosi 
JAV įsigyti naujos technikos 
ligoninių administracijos srity
je bei pasirūpinti medicininėmis 
priemonėmis. Susirinkusiems 
mielai atsakinėjo į klausimus 

Metiniai šv. Kazimiero 
šventės Komunijos pusryčiai 
įvyko kovo 3 diena parapijos 
salėje. Dalyvavo ne tik daug 
narių, bet ir svečių. 

IDS 

NARIU TELKIMO V A J U S 

Lietuvos Vyč:ų centro val
dybos pavedimu, 2-roji vicepir 
mininke kasmet praveda narių 
telkimo vajų. kuris tęsiasi nuo 
sausio 1 iki birželio 30 dienos. 
Tuo būdu organizacija auga 
narių skaičiumi ir darbingumu. 

Daugeliui žmonių sunkiausia 
yra pradėti veiklos darbą 
Tačiau užsirašant savas mintis, 
galima pasiskatinti dirbti nau
jose bei skirtingose plotmėse. 
Pavyzdžiui gal ima bandyt i 
raginti jaunus gimnazisuts stoti 
į Vyčius. Sūkis ..Dievui ir 
Tėvyne i " j aun imu i yra 
patrauklus. 

Centro valdyba siūlo nauja 

Skautai sausio 15 d. Detroite vykusiose demor.-:.-acijose. Iš k.: Michael Juška. Mark Juška . Tomas 
Dėdinas. ( :ai le Dediniene ir Kr is t ina Dėdir ute. »- . .» , . , 

Nuotr . V. J u š k o s 

iniciatyvą narių skaičiui didin
ti. Rugpjūčio 1-4 dienomis įvyk
siančiame visuotiniame Lietu
vos Vyčių seime St. Petersburg 
Beach, FL, bus suteiktos trys 
premijos d a u g i a u s i a nar ių 
prirašiusiems — viena 50 dol. ir 
dvi po 25 dol. Šios premijos bus 
suteiktos nariams. Kita 50 dol. 
premija taip pa t bus suteikta 
kuopai, prirašiusiai daugiausia 
naujų narių. Atkri tusių narių 
skaičius bus a t imtas iš naujai 
prirašytų narių skaičiaus. 

Viliamės kad įsisteigs naujos 
kuopos. Jeigu yra toks planas, 
susisiekite su 2-rąja vicepir
mininke M. Kinčiuviene, kuri 
patalkininkaus tose pastangose. 

Nario mokestis vedusiai porai 
yra 15 dol. pirmiems metams, 
po to — 10 dol. Pavieniams 
nariams mokestis yra 10 dol. 
metams. Susimokėję mokestį, 
ne t ik tampa savo kuopos 
nariais, bet j iems bus siun
čiamas mėnes in is Lie tuvos 
Vyčių žurnalas „Vytis" . 

Taigi , s tok i te į Lie tuvos 
Vyčius! 

Mar i ja K inč iuv iene 

CHICAGA, IL, 24-TA 
LIETUVOS VYČIŲ K U O P A 

Šiais Lietuvai t a i p opiais 
laikais būtina visiems rekla
muoti Lietuvą, kelti jos reika
lavimus sugrįžimui į laisvų 
tautų gretas. Todėl iškelta 
prie namų taut inių spalvų ,,oro 
kojinė'* a t k r e i p i a v ie t in ių 
dėmesį j t a i , kad čia gyvena 
lietuviai. įsigyti tokią ,.kojinę** 
galima pas Praną Jurgaitį '5553 
S. Moody. Chicago. IL 60638) ar
ba telefonu 312-767-8952. 

Sausio mėnesio susir inkime 
kun. Petras Cibulskis .MIC. 
pranešė apie marijonų vienuo
lijos veikla. Kun . An tanas 
Švedas.MIC, svečias iš Rosario. 
Argentinos, papasakojo apie jo 
įsteigtą m a i s t o v i r t uvę 
valgydinti beturčių vaikučius. 
Tai išklausę. 24-tos Lietuvos 
Vyčių kuopos nariai nubalsavo 
tam projektui paaukoti pinigų. 
Norintieji p r i s i dė t i , a u k a s 
siųskite kun . P. Cibulskiui. 
MIC. 4545 West 63rd Street, 
Chicago. IL 60629. J is aukas 
persius kun. Švedui. Tų vargšų 
vaikų tarpe yra ir lietuviukų... 

Šių metų kuopos valdybą su
daro pirmininkas Stasys Man 
kus, vicepirmininkai Pranas 
Jurgaitis. Bruce Neberieza ir 
Aušra Padalino, iždininkė Clare 
O'Dea, protokolų sekretorė Ni
jolė B u t t s . f i nansų sekr . 
Juozapina Mankus, susirašinė
jimų sekr. Loreta Simon ir 
dvasios vadas kun. P. Cibulskis. 

Bi tė 

FOREST CITY, P A , ŽINIOS 

46-ta F o r e s t C i ty . PA, 
Lietuvos Vyčių kuopa pravedė 
laimėjimus, kurių pelnas buvo 
paskirtas stipendijų fondui 
Vienas iš pernai stipendiją 
laimėjusių, buvo mūsų narys 

Bart Yavorski 
Šių metų kuopos valdybą 

sudaro pirmininkas Mykolas 
Yavorski, sekretorius Pranas 
Cyzeski,Jr„ iždininkas Robertas 
Trusky ir pat ketiniai Jonas 
Gudaitis, Albertas Kazakevich 
be i Edvardą- Y e s t a k a l a s . 
Komi te tų pirmininkės yra: 
ri tualų — Prane Yavorski ir 
renginių — Sta-e \Vallace, o ko
respondente išrinkta Juozapina 
O'Peka. 

Tęsiame darbą ir maldas Lie
tuvos ir Pabaltijo tautų labui. 

J u o z a p i n a 

L E H I G H VALLEY, 
VYČIŲ VEIKLA 

Naujų veiklos metų valdybą 
sudaro pirmininke Jane Lutick, 
vicepirm. Adele Keraga. proto
kolų sekretorė Jeanette Klizas, 
iždininkas Vladas Balchunas, 
finansų sekr. Lenke Ulba, bei 
patikėtiniai Valerija Smickle ir 
Jacob Zansiti:- Valdybon iš
rinkti nauji veidai, ir tai mūsų 
kuopoje yra sveikas reiškinys. 
Nariai domis; kuopos reikalais 
ir pajungia savo energiją na
šiam organizaciniam darbui. 
Sveikiname naująją valdybą! 

Pirm. J. Lutick ir lietuviškų 
reikalų komiteto pirm. Alberto 
Klizo dėka. buvo pravesta rink
liava drabužiu, batų bei rožinių, 
kuriuos persiuntėme Lietuvių 
Katalikų Religinei šalpai Nevv 
Yorke. Ši organizacija pasirū
pins tai persiųsti Lietuvon. 
Dėkui aukojusiems! 

J u o z a s F. Ogint 

P H I L A D E L P H I J O S VYČIŲ 
VALDYBA 

Philadelphiįos 3-čios Lietuvos 
Vyčių kuopos šių metų valdybą 
sudaro dvasios vadas kun. 
Eugenijus VVassel, pirmininkas 
Viktoras Stepalovičius, vice 
pirmininkė Diana Drumstas, 
protokolų sekre torė Aušra 
M a k n y t ė ir f inansų sekr. 
Agnietė Mickūnienė. 

Iš didesnių darbų numatoma 
Vyčių kuopom ruošiamos Kūčios 
plačiajai visuomenei gruodžio 
15 d. Sv. Jurgio parapijos salėje. 

E d m u n d a s Binkis 

SCRANTON, PA 74-TA 
LIETUVOS VYČIŲ KUOPA 

Naująją Scr-anton, PA 74-tos 
kuopos valdvbą sudaro pirmi
ninke Elena I ravath, vicepirm. 
Jonas Ran ska, iždininkas 
Edvardas R< manauskas. proto
kolų sekret' • Marija Costello, 
finansų sekr. Morta Brack. 
pa t ikė t ina : J e r ry Costello. 
Leonas /.• icki , bei Ona 
Dudevvicz ir tvarkdarė Ona 
Huffs tu th t Komi te tų pir 
mininkais inkti: kultūrinių 
reikalų lanė Kavelinas. 
r i t ua lų Marija Laske. 
lietuvišku reik, — Kazimieras 
Yanish. spa dos — Ričardas 

Laske, renginių — Rožė Stan-
ches. Dvasios vadu išrinktas 
prel. Madus. 

Sausio mėnesio susirinkime 
šeimininkavo Marija Costello, 
paruošusi nariams vakarienę. 
Jai talkino sesuo Lee Bozenko. 
Kuopos nariai šį mėnesį taip pat 
dalyvavo devintuose meti
niuose . .Pagarba gyvybei" 
maldos pusryčiuose Šv. Marijos 
centre. Nevv Yorko arkivysku
pas kardinolas Jonas O'Connor. 
buvęs Scrantono vyskupu, buvo 
prelegentas. 

J. Ramoška. R. Laske ir K. 
Yanish suorganizavo vėliavų 
pakėlimą Lietuvos Nepriklauso
mybei paminėti. R. Stanches ir 
Patsy Sims suorganizavo šv. 
Kazimiero komunijos pusryčius. 

Marija Laske 

PLAKATAI PAKELĖSE 
RAGINA PRIPAŽINTI 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBE! 

Ričardas Genaitis, yra 10-tos 
Athol-Gardner Lietuvos Vyčių 
kuopos narys ir Floridos bei 
Massachussetts valstijose vei
kiančios reklaminės firmos Rite 
Media savininkas. Jo kompani
ja keliose valstijose (Massa-
chusetts, Rhode Island, Nevv 
Hampshire, North Carolina 
ir Florida) nuomoja pakelėse 
vietas p lakatams, kuriuose 
galima reklamuoti visokiausius 
produktus. 

Paprastai šie plakatai panau
dojami komerciniu prekių rek
lamai. Tačiau centrinėje Flo
ridoje kabo 10 plakatų, liečian
tys Sovietų Sąjungos vado 
virumo bei ekonominės refor
mos klausima tokiais šūkiais: 
,,Ar Gorbačiovas gali įrodyti 
.perestroiką"? „IŠLAISVIN
KITE LIETUVĄ* („Can Gor-
bachev Prove Perestroiką? 
FREE LITHUANIA". Plakatai 
yra spalvingi: raidės LIT yra 
geltonos, HUA — žalios, o NIA 
— raudonos. Aišku kad prezi
dentas Bush greitu laiku neke
liaus Orlando miesto apylinkė
je, todėl Rite Media pareigūnai 
šiuos plakatus nufotografavo ir 
registruotu paštu fotografijas 
pasiuntė į Sovietų ambasadą 
"VVashingtone. 

Nors tokio piakato nuoma kai
nuoja 500 dol. per mėnesį. Rite 
Media biudžetas tuo būdu šiek 
tiek nukenčia, tačiau kompanija 
neturi planų nutraukti šią 
kampaniją. Plakatai skelbs 
Lietuvos laisvę tris ketu
ris/penkis mėnesius. 

Ričardo Genaičio sesuo Lillian 
Erickson aktyviai renka para 
šus Lietuvos laisves reikalams 
Seattle, WA. rajone, o jo motina 
Blanche tuo būdu darbuojasi 
Athol-Gardner. MA. apylinkėje. 
Abi yra Lietuvos Vyčių narės. 

William Wisniauskas, 
Ver tė 

Aleksandras Pakalniškis,Jr . 
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Nė vienas žmogus nėra lais
vas, jei jis negali įsakinėti sau 
pačiam. 

Pitagoras 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Aughai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. CTitcago 
Tai. (1-312) 434-5849 įveikia 24 vai) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tat. (708) 422-0101 
Valandos pagal Susitarimą 

Pirmo 3 v p p-7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytas, ketvd i -3 v p p penkto 

ir 4eštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kadzls 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. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių veng 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotu straips 
niu nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimu turinį neatsako Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

N e s i d a i r y k i to, kas t a u 
atneštų laimę, bet stenkis vidu
je būti r amus ir giedras, n e s 
tavo gyvenimo laimė pareina ne 
nuo būdo, kaip krypsta t avo 
likimas, o nuo to, kaip t u 
laikaisi jo atžvilgiu. 

A. Fromm 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
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 Dundea Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd . Hlckory Hllla. IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

T«t. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. i! 
Tai. (708) 598-8101 
Vai paqnl susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

T«l . (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
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Prisikėlusio Kristaus tęsiama 

VEIKLA ŽEMĖJE 
GRUZINŲ KELIAS \ LAISVĘ 

Lenino stovylos nugriaut, s, Stalino tebestovi 

Šiandien švenčiame Krista', s 
dangun žengimo šventę — kuri 
jvyko 40 dienų po jo mirties ir 
pi įsikėlimo, kai Kristus garbin
gai įžengė į dangų ir užėmė vie
tą Dievo Tėvo dešinėje. Mums ši 
šventė yra itin svarbi kaip 
krikščionims, nes j i duoda 
pagrindą mūsų pačių tikėjimui 
ir pastangoms pagal jo mokslą 
gyventi. Nors Kristus, žengda
mas į dangų,žmonių akimis žiū-
i int palieka juos vienus, bet iš 
tikrųjų, toli gražu ne taip. 

Kristus įžengė į dangų, kad 
galėtų veikti kitoje plotmėje. 
Dabar jis veikia ne ta ip kaip že
mėje, būdamas žmogumi, kai 
dar neturėjo po mirties prisi
kėlusio kūno. kai iš tikrųjų ne
galėjo būti daugelyje vietų iš 
karto, nes tuomet nebūtų buvęs 
t ikru žmogumi. Kristus įžengė 
į dangų su visu savo žmogišku 
bet jau mirtimi padarytu gar
bingu kūnu. Kristaus žemiškų 
palaikų žemėje nėra —jo kapas 
tuščia< - todėl ir mes tikime, 
kad ir mums mirtis t ė r a vartai 
j mūsų prisikėlimą su kūnu. 

Nors Kristus, sėdėdamas Tėvo 
dešinėje, nebekenčia fizinio 
kūno skausmo, bado, sielvarto, 
bet jis visus tuos dalykus kenčia 
per savo žmogiškąjį. ..mistinį" 
kūną. kuris yra Bažnyčia — per 
kiekvieną asmenį, kuris gyvena 
jame ir kuris jame gyvena. Kai 
vienas jo narių kenčia — viena 
jo vynmedžio šakelė — kenčia 
jis. O jo t ikr i nariai yra t ie, 
kurie gyvena, mato, jaučia gy
venimą jo paties meilės jautru
mu. Reiškia, jie kenčia ne tik. 
kai jie patys yra dėl jo persekio
jami, ne t ik kai jie savo žmo
giškus fizinius kentėjimus jun
gia su juo, bet jie jaučia rūpestį 
— užuojautos kančią — už kiek
vieną žmogų, kuris yra kanki
namas, skriaudžiamas, išnaudo
jamas, apleistas, nemylimas. 

Kristus per tuos savo nar ius 
nenurimsta, ieško, kaip j iems 
padėt i , k a i p sumaž in t i jų 
skausmą, kaip sudrausti išnau
dotojus, persekiotojus, ka ip 
parodyti jiems jo Tėvo meilę, 
rūpesti ir globą. Ir kadangi 
Kristus visa tai pergyvena, 
sėdėdamas Dievo Tėvo dešinėje, 
j is duoda galią t iems žemėje 
esantiems savo nariams jo var
du įvykdyti jo paties norimus 
meilės darbus. O toji dieviškoji 
jo galia perkeisti pasaulį į tei
singumo ir meilės karalystę 
šiandien jau reiškiasi ne viena
me asmenyje, ne dvylikoje ir ne 
šimtuose, o milijonuose jam 
savo širdis, rankas ir turtą pa
aukojusių krikščionių, dirban
čių, kad iš tikrųjų į žemę ateitų 
jo karalystė. 

Bet visa tai y ra aišku tik 
tikėjimo akimis žvelgiantiems 
žmonėms. Kitiems šių žmonių 
veikla atrodys t ik kaip puiki 
labdaringa ar visuomeniška 
veikla. Tikintieji Dievo vei

kimą mato ir savo asmeniškuo
se gyvenimuose, nes jie deda di
deles pastangas išgirsti, ką 
Dievas jiems ..kalba" tr kur juos 
kviečia. Tai labai skritinga nuo 
daug kam Įprasto vienakrypčio 
ryšio su Dievu, ku r žmogus turi 
ryšį su Dievu tik jam 
pristatinėdamas įvairiausius 
reikalavimus, prašymus, prie
kaištus, bet niekad nesisteng
damas pasiklausyti, ką Dievas 
jiems kalba. O Dievas ,.kalba" 
ne tik tiesiog į žmogaus širdį 
maldoje, bet ir per Bažnyčios 
vadovybę, P?*" įvairią religinę 
skaitybą, per Šv. Raštą, per 
kiekvieno žmogaus gyvenimo 
luomo aplinkybes, per įvairius 
įvvkius mūsų gyvenime, susi
tinkant su įvairiais žmonėmis. 

Bet norint Dievo ..šneką", 
„žodžius" išgirsti, reikia pačiam 
nutilti, nurimti ir pasiklausyti. 
Reikia bent trumpam pabūti 
nebe „siųstuvu", o ..priimtuvu" 
nes bendravimą su Dievu, kaip 
ir bendravimą su žmogumi, ga-

Įima prilyginti radijo siųstuvui 
-priimtuvui: kai juo s iunt i — 
kalbi, kitas žmogus tave girdi, 
bet jei jis tuo laiku nori ką 
sakyti, negirdėtum. 

Žinia, ne visada norime kitą 
žmogų girdėti, ypač jei j is siūlo 
mums ką nors numatytą ar 
įprastą pakeisti, prie jo prisitai
kyti, ką nors padaryti, k a s su
trukdytų mums patiems pada
ryti ar įsigyti ką nors, ko labai 
norėjome. Juo labiau Dievas 
moka tokių dalykų pasiūlyti. 
Ypač dažnai Dievas verčia 
keisti savo įsitikinimus — kas 
liečia save ar mums jau .,gerai 
pažįstamus" žmones ar dalykus. 

Pavyzdžiui, žydų vadai seniai 
jan „žinojo", koks turėjo jiems 
ateiti Mesijas. J ie Šventrašty 
taip raidiškai išskaitė, kad kai 
tikrasis Mesijas Jėzuje Kristu
je į jų tarpą atėjo, jie jo neatpa
žino. Iš anksto jau „žinodami", 
ką Dievas sakys ir darys, nebe
sugebėjo pamatyti ir išgirsti tą 
„naują dalyką, kurį j iems Die
vas darė, ir kuris žmonių nuo
stabą kėlė" per Kristų. Bet kur 
būtų jie patys atsidūrę, jei Ab
raomas savo senatvėje būtų at
metęs Dievo kvietimą palikti 
Uro žemę ir pradėti naują gyve
nimą jam pažadėtoje naujojoje, 
nes „visi žino", kad seniems 
žmonėms nelaikąs keliauti, kur
tis svetimuose kraštuose? Kur 
jie būtų buvę, jei Mozė būtų 
nepasitikėjęs Dievu, nes kaip jis 
— netik vergas Egipte, bet net 
gaudomas už žmogžudystę — ga
li ištisą, nesusiklausiusią vergų 
tautą išvesti iš vergovės kara
lijos? 

Kurgi būtumėm mes šian
dien, jei po Kristaus įžengimo 
į dangų, apaštalai, iš baimės 
užsirakinę aukštut iniame kam
bary, po Šv. Dvasios atsiuntimo, 
būtų tą nuostabų Dievo darbą nu
rašę: ..Kągi, ūžimas ir ant mūsų 
nužengę ugnies liežuviai ir 
kalbėjimas kalbomis — tai tik 
masinės isterijos reiškinys — ko 
gali tikėtis, pergyvenus tokius 
baisius laikus Jeruzalėje, kai 
patį jų vadą Jėzų nužudžius, da
bar jie žudys visus, kas nori jo 
darbą tęsti". 

Kur pagaliau būtumėm kaip-
tau ta . jei per siaurai supratę 
Lietuvos gyvybinę kovą. užsi-
spirtumėm, kad ji t u r i vykti 
išimtinai lietuvių kalba, kad vi
si mūsų vaikai, vedę nelietu
vius, yra atmestini „tautos išda
vikai", ir kad niekas negali taip 
teisingai ginti Lietuvos kaip 
grynakraujis lietuvis? Jei taip 
būtume galvoję, būtume uždarę 
kelią Dievo galybei reikštis 
kovoje už teisingumą Lietuvos 
žmonėms per labai didelį skai
čių įtakingų, profesionalių, 
aukščiausių moralinių principų 
vedinų asmenų. 

Dievo veikimui yra būdingas 
žmonių vaizduotes viršijantis 
originalumas, žmonių sukurtas 
ribas peržengiantis platumas, 
atvirumas, ir tie. kurie nori būti 
atviri jo veikimui ir kurie nori 
su juo kooperuoti, tu r i ne tik 
skirti laiko ir pastangų išgirsti, 
suvokti, ką Dievas nori pasaky
ti visais, šio straipsnio pradžioje 
minėtais būdais, bet taip pat 
tur i būti pasiryžę kokį naują 
Dievo darbą suvokę, keisti savo 
ankstyvesnius į s i t ik in imus , 
planus, atsisakyti savo kurių 
nors patogių. įprastų dalykų, 
kad turėtų laiko ir energijos 
skirti tam, į ką Dievas kviečia, 
duodamas šios dienos įvykius: 
pvz. kai sūnus-dukra praneša 
vesiąs, kai penkis metus prieš 
pensiją nustoji darbo, kai vyras 
a r žmona suserga vėžiu, kai 
laimėjai kelionę į Havajus, kai 
gavai prašymą savo namuose 
priimti svečią iš Lietuvos ir 
daugybę panašių Dievo malonės 
mums duodamų progų patirti 
ką naują, neįprastą, dėl to tenka 
savo planų atsisakyti. 

a. j . z. 

Kas yra skaitęs A. Vienuolio 
Kaukazo legendas, tas gali su
sidaryti apytikrį vaizdą apie 
Gruzijos gyventojus ir krašte 
gamtovaizdį. Paskutiniuoju me
tu apie Gruziją daug rašoma 
pasaulio spaudoje, nes gruzinai 
drąsiai pasisakė sieksią nepri
klausomybės. 

Gruzija buvo įjungta į Sovie
tų Rusiją 1921 m., vėliau tapo 
viena iš socialistinių respublikų 
Sovietų Sąjungos sudėtyje. Uži 
ma 26,900 kv. mylių plotą, ku
riame gyvena 5.5 mil. žmonių. 
Iš jų 69% sudaro gruzinai. 9# 
armėnai, 7Al7c rusai, b9i azer-
baidžanai, 3.29c osetai, likusie
ji — abchazai ir kitų tautybių 
Svarbiausieji žemės ūkio pro
duktai — kviečiai, cukriniai 
runkeliai, miežiai, arbata, citri
niniai vaisiai. Gruzinai verčiasi 
ir gyvulininkyste. Žymi pramo
nės sritis — tekstilė, chemika
lai, plieno gaminiai ir elektros 
jėga 

Beveik 70 metų Gruzija buvo 
valdoma komunistų. Dabar, lei
dus laisvus rinkimus, komunis
tų partija neteko savo reikšmės 
— komunistai buvo pašalinti iš 
visų administracinių postų. 
KGB policija dabar yra atsakin 
ga žmonėms, kuriuos jie nese
niai sodino į kalėjimus. Gruzi
jos gyventojai didele balsų dau 
guma apsisprendė išsiveržti iš 
Sovietų gniaužtų ir būti nepri
klausoma demokratine respub
lika. Gruzijos respublikos prezi
dentu krašto Aukščiausia ta
ryba išrinko Zviad Gamsakhur-
dia, kuris maždaug prieš vie
nerius metus dar buvo politinis 
kalinys. „Komunistų partija jau 
nebeegzistuoja", pareiškė Gam 
sakhurdia triumfališkai. Bol
ševikų vado Vladimiro I. Leni
no statulos, kurios tebestovi 
daugely sovietų miestų aikštėse. 
Gruzijoj visur buvo nuverstos. 
Tačiau buvusio sovietų kruvino 
diktatoriaus J. Stalino, kuris 
valdė šalį nuo 1924 iki 1953 m., 
turbūt vienintelė visoje Sovietu 
Sąjungoje statula tebestovi jo 
gimtojo miesto Gori aikštėje. 

Sovietų sistemos teisėjai, Gru
zijoje teisę ir siuntę į kalėjimus 
politinius aktyvistus, pakeisti 
ki ta is , kur ie prisaikdinami 
vatojant šv. Raštą. 

„Psichologiškai mes esame 
jau nepriklausomi. Bet greitai 
ar palaipsniui mes pasieksime 
visišką nepr ik lausomybę" , 
kalbėjo Nedar Notadze. ki tas 

IGNAS MEDŽIUKAS 

gruzinų tautinis vadas. ..Mes 
nusprendėme pake - i valdžios 
formą, nes įsigal- o baisus 

chaosas ir anarchij: niekas 
nenorėjo dirbti. Nebuvo jokio 
autoriteto, policijos Viskas 
sustojo. Komunis1 i partija 
neteko savo galios. Bet nebuvo 
dar ir naujos jėgos, kuri viską 
tvarkytų". 

Šiandien Gruzij Į valdo 7 
partijų koalicija, žinoma Ap
skritojo stalo grupės v ardu. kuri 
kontroliuoja parlan ritą, net ir 
komunistai dažna; vieningai 
balsuoja kartu su ja I priekaiš
tus, kad Gruzija dar nepasiekusi 
demokratijos, prezici ritas Gam-
sakhurdia atsako, kad. ką da
bartinė valdžia pasiekė, jau yra 
demokratija. 

„Parlamente mes tunme de
šimtį partijų. Visoje Gruzijoje 
yra 130 partijų. Ar tai ne demo
kratija?" aiškino pn zidentas 
Gamsakhurdia. Savo kritikus 
jis pavadino terorist us, nusikal
tėliais, neišmanėli;";-. <ak\da
mas: „Jie šaukia, kad čia dik 
tatūra, fašizmas". Kritikai kai 
tina jį. kad jis įkalinęs 70 po
litinių kalinių. Prezidentas 
Gamsakhurdia aiškinasi, kad 
jie visi buvo legalia- areštuoti, 
pateikiant jiems kaltinimus už 
grobimą, plėšikavimą, užpuo

limus. Nežiūrint nežymių nesu
tarimų, visi Gruzijos gyventojai 
sutinka, neišskiriant ir opozici
jos, kad Gruzija turi būti nepri
klausoma valstybė. 

Gruzinai yra išdidūs žmonės. 
Jie labai vertina savo tautinį 
identitetą ir todėl išvengė jsijun 
gimo į Sovietų kultūrą, ne taip 
kaip daugelis ki tų etninių 
grupių Sovietų Sąjungoje. Jie 
prisimena, kad jų karalija buvo 
kadaise įsteigta 4-tame amžiuje 
pr ieš K r i s t a u s gimimą ir 
l ab iaus ia iškilo 12 ir 13 
amžiuose. Vėliau buvo padalin
ta tarp Persijos ir Turkijos. Tai 
tęsėsi apie 200 metų. 18-tame 
amžiuje ji buvo Rusijos carų pro
tektorate, o 1801 m. buvo for
maliai įjungta į Rusijos carų 
imperiją. 1918-1921 m. po bol 
ševikų revoliucijos galėjo t rum 
pą laiką pasidžiaugti nepri 
klausomu gyvenimu. 

Nors Gruzija išaugino žiaurųjį 
diktatorių Staliną, tačiau tauto
je visą laiką tautinis jausmas 
buvo gyvas ir žmogaus teisių 
gynėjų netrūko. Gyvendami 
ka lnuose , gruzinai j au t ė s i 
izoliuoti ir išlaikė laukinius 
papročius, o taip pat pasižvmėjo 
savo galinga Mafia. 

„Gruzija yra maža šalis, bet 
yra buvusi prieš Kristaus gimi
mą. Jei dabar mes nekovosim už 
laisvę, ateities kartos niekad 

mums neatleis", kalbėjo Vazha 
Bernavishvili. vienas iš tautinio 
fronto veikėjų. 

Gruzinų pasipriešinimas su
stiprėjo maždaug prieš dvejus 
metus, kada sovietų kareiviai 
žiauriai žudė kastuvais taikius 
demonstrantus, daugiausia mo
teris ir pavartojo net dujas. 

Prisimindamas šias žudynes 
prezidentas Gamsakhurdia, ku-

sekretonum James Bakenu 
mano. kad Amerika ir kitos 
valstybes padės jiems kovoti su 
centro valdžia, kad jie galėtų at
siskirti iš Sovietų Sąjungos be 
painios procedūros. Gorbačiovo 
nustatytos. 

..Paskutinis pasimatymas su 
va ls tybės sekre tor ium J. 
Baker Maskvoje — Gamsakhur
dia sakė — duoda daug vilčių. 

ris po šios tragedijos jaų trečią kad bus pakeistas išstojimo iš 
kartą areštuotas, sakė, kad tie 
baisūs įvykiai sujungė tautą, 
kuri vieningai stojo prieš komu
nistinę sistemą. Visai ne taip 
kaip Pabaltijo respublikų žmo
nės, kurie skelbė ..dainuojančią 
revoliuciją" iki šių metų pra
džios, kada sovietai tankais ir 
automatiniais ginklais puldami 
praliejo kraują nekaltų de
monstrantų, gruzinai būdami 
kitokio charakterio yra visuo
met ginkluoti ir kraujo pra
liejimas ten yra dažnas reiški
nys. Nėra retas dalykas, kad 
tenai politikai nešioja ginklus. 
net gi automatinius. Pats prezi
dentas Gamsakhurdia. prieš 
tapdamas prezidentu, nešiojo su 
savim: ginklą, o dabar yra gink
luotu vyrų saugojamas, nes 
neseniai buvo pasikėsinta į jo 
gyvybę. 

Naujoji valdžia organizuoja 
tautinę gvardiją, kuri taps 
karine pajėga Gruzijai atgavus 
nepriklausomybe Manoma, kad 
iki metų pabaigos bus suorga
nizuota 12.000 karių. 

Prezidentas Gamsakhurdia po 
pasimatymo su JAV valstybės 

Sovietų Sąjungos įstatymas. 
Ypatingai dabar, kai Gruzijos 
žmonės nubalsavo, kad jie turi 
gyventi nepriklausomi. Kada 
tauta bus nepriklausoma, pareis 
nuo Vakarų demokratijų". 

Gruzinai turi problemų su 
savo mažumomis — osetais. ku
rie kovo 17 referendume bal
savo už pasilikimą Sovietų Są
jungoje. Su jais yra buvę net 
kruvinų susirėmimų su gyvybes 
aukomis iš abiejų pusių. Gru
zinai mano. kad Kremlius kir
šina osetus reikalauti auto
nomijos Sovietų Sąjungos sūdė 
tyje, tuo norėdamas sukliudyti 
gruzinų nepriklausomybės sie
kius. 

Lietuvių P' kybos rūmu stipendijų banketą--h',:.-Mar'm: • ' ' :' • urrt-en Park eetružes 
19 d . sek'-, dionį. Komitetas, kuris rengia hanketa. iš kairės: Vyto Shukis. Anthony Rudis. Jr.. 
Charles D Macke ir Aitris F. Raliūnas. 

PABALTIECIU LABDAROS 
VAIKŠTYNĖS 

Sekmadienį, gegužės 5 d., lie
tuviai, latviai, estai moksleiviai 
žygiavo paežere nuo Navy Pier 
iki Foster Ave.. Chicagoje. lai
mėdami apie 50,000 dol. medi
cinos ir kitokiai paramai Pabal
tijo valstybėms. Nesutrukdė jų 
nė protarpiais lietaus krapnoji-
mas. Tame ..Walk-A-Thon" da
lyvavo per 3.500 pasiryžėlių. 
Juos pagerbė ir didžioji Chica-
gos spauda. 

CHICAGOS 
ARKIVYSKUPIJOJE 

Chicagos arkivyskupijoje yra 
389 parapijos. 325 parapines 
mokyklos, 51 kataliku aukštes
nioji mokykla. 12 prieglaudų ir 
senelių globos namu. trys semi
narijos, kuriose kunigystei ruo
šiasi 462 jaunuoliai. Daugelį šių 
institucijų turi paremti arkivys
kupija, dėlto kard. Bernardinas 
gegužės 11-12 d. paskelbė spe
cialią rinkliavą susidariusioms 
skoloms išlyginti ir naujai para
mai teikti. 

ALYVŲ PARKAS 

Netoli Chicagos. Lombarde 
yra Alyvų parkas, kuriame yra 
net 200 įvairiu rūšių alyvų 
medelių. Kasmet ten ruošiamas 
festivalis su gausia muzikine 
programa Festivalio paradas 
šiemet bus gegužės 19 d. 

AUSTRALIJOS 
DIENORAŠTIS 

ALFONSAS N A K A S 

16 
Priemiestis Keilor Park nuo Melburno vidurm es-

grama. kreipiausi i veikėją Daną Baltutienę. Ji vieną 
surado ir man padovanojo. Tik didesnio formato, dviejų 
puslapių ir viršelio spausdiny radau visų renginių pa
vadinimus, datas ir paskutiniam viršelyje žemėlapį. 
Eidamas į renginius, programas ir toliau pirkeliojau. 

Susipažinimas su D. M Baltutiene buvo naudingas 
tuo, kad ji už 10 dol. pasiūlė Australijos lietuvių 40 
metų kultūrinės veiklos leidinį, turbūt prieš pat ALD 
išleista, nes pavadinime pažymėta 1950-1990. o tituli
niame puslapy — Melbourne 1990. Albuminio forma 

čio, kurio įvairiose vietose ALD renginiai vyko. nutilęs t o 1 6 0 p u s i a p į ų leidinv radau apsčiai medžiagos apie 
apie 30-40 km. Svainio dukterys ar žentai, niekad n.gš- A u s t r a i į j o s lietuvių dailininkus, rašytojus, žurnalistus. 
čios minos neparodę, mus kasdien per ištisą savaitę 
vežiojo mažiausia po du kar tus 'veždavosi pietums, o 
be to. ir kitam renginiui į kitą vietą), o porą dienu — 
po tris kartus. Tarp miesto ir priemiesčio jie padarė 
apie 1.000 km. ar labai arti to skaičiaus. Ypa« :-' 
vežiojo Ken Poulton su savo mitsubishiuku. Tai >ai-
rųotojas. autobusiuką mokąs pastatyti vietoje. Ii io-
je belieka po vieno sprindžio tarpą. Tokio vairuotflf* 
man niekur nebuvo tekę sutikti . 

visuomenininkus. Tai to kontinento savos rūšies 
lietuvių minienciklopedija (iaila. kad. kai vienu metu 
man prireikė žinių apie ten įvykusį Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongresą, nesuradau Arba nežinau, po kokiu 
„stogu" jo ieškoti ar jis nelaikomas kultūriniu 
įvykiu.. 

Leidinyje radau V. Baltučio straipsnį apie Australi 
jos lietuvių spaudą. Aprašo buvusius ir esamus savait
raščius, biuletenius. Ypač pastarųjų būta daugybės. 

patariau JAV išeinančio ..Kario" dar jokiu būdu 
neatsakyti, bent iki okupantai iš Lietuvos išsinešdins 
ir iš ten tikrai netrukdomi spaudą galėsime gauti. 
Tuomet dar nenujaučiau, kas atsitiks po šiu N. Metų. 
Iš Australijos grįžus, iki šiandien, kovo 14, kai šiuos 
žodžius rašau, viduramžiška bolševikų blokada dar 
nepraleido nė vieno periodinio leidinio, už kuriuos 
brangiai užmokėjau prenumeruodamas, kad eitų oro 
paštų. Nepraleido ir nė vieno laiško, nors mano artimie
ji giminės jų po kelis parašė. Tokio laukiniško žiau
rumo nebuvo nė Brežnevo laikais. 

Svainio namuose lankosi tik „Mūsų pastoge" Jis 
joje ir bendradarbiauja Klausiau, kodėl neskaito 
..Tėviškės aidų"? Paaiškinimas, kaip V Baltučio: abu 
beveik tą patį rašo. užtenka vieno. Panašiai esą ir kitų 
namuose. 

Kai ALD renginiai vykdavo Melburno Lietuviu 
klube, pertraukas praleisdavau bibliotekoj - skai
tykloj, susipažinęs su jos vedėju poetu Juozu Mikštu 
Aukštas, erdvus pirmo aukšto kambarys, kuriame apstu 
vietos knygoms, periodikai ir iškart bent keliolikai 

Spauda , knygos, r a š t o žmonės 

Nuo pat atidarymo ieškojau ALD leidinio. 
Sužinojau, kad neišleido. Į kiekvieną renginį pirk lės 
atskiras programas. Jos susidėjo iš vieno perpOi jau daugelį metų. „Mūsų pastogė", LB remiama 
sulenkto dokumentinio lapo ir tokio pat dydžio. ? k ie- daugiau liberalinės krypties, o . 

Pamini daugiau kaip pusšimčio bendradarbių pavardes lankytojų Viena bibliotekos dalis esanti Australuos 
ir inicialus'visas žmogaus vardas retenybe ir \LD pro- Lietuvių fondo, kita Melburno LB apylinkes nuo-
gramose; beveik visur tik inicialai* savybė, o vedėjas ir darbuotojas jis vienas. Prieš 12 

Dabar esama gyvų dviejų savaitraščių, leidžiamų m e t ų pradėjęs dirbti, kai išėjęs į pensiją Radęs apie 
400 knygų Dabar bibliotekoje apie 15.000 pavadinimų 
leidinių, pradedant grožine literatūra ir enciklo-

tesnio popieriaus viršelio, su visiems renginiams v 
du užrašu, bet kiekvienam kitokios spalvos (tai ren 
ne publikos patogumui, nes renginio pavadini^ 
tiek reikia po viršeliu ieškotis Programos sura 
nerūpestingai, su klaidomis. Turint galvoje Aus 
jos popieriaus kainas, viena programa galėjo kai' 

. no- katalikų. Autorius pakartotinai mini ten skaitomą pedijom. baigiant įrištais periodikos leidiniais. Tarp 
Lietuvos spaudą, bet ne žodžio apie Š. Amerikos enciklopedijų turima ne tik bostoniške LE bei visos lū 

vis lietuvių. Australijos lietuvių spaudos ateitį V. Baltu- tarybinės, bet ir visi 9 tomai Lietuvoje pradėtosios leis-
os tis prognozuoja pesimistiškai Stokoja ir rašančiųjų, ir ti ..smetoninės". Prenumeruojama visa Š. Amerikos 
di- skaitytojų. Esą kalbama apie 'abiejų savaitraščių lietuvių spauda, daugelis Lietuvos žurnalu ir 
oti susijungimą, bet gal teksią ateit v vėl prie biuletenių laikraščių Oro paštu, jei gerai atsimenu, gaunami tik 

tarp 5 ir 10 centų. Jas pardavinėjo po 2 dotei JS! grįžti, o nebegausių skaitančiųjų alki tenkinti spauda trys: „Europos lietuvis" (užtat, kad plonas, persiun-
Antrą-trečią dieną tik retas jas bepirko. Užuot i ran <as 
veltui kiekvienam po tokią programa įbrukę ' ' a r 

padėkoję, kad ima. nesgi ten surašyta veikei'.; pa
vardės, tikriausia po N Metų iš jų sukūrė lauže'į— 

Sužinojęs, kad visgi yra visų renginiu viena pro-

iš Lietuvos. 
Anksčiau minėtame ramovėm] suvažiavime vienas 

atstovas siūlė neberemti ..Kario", nes kariai vetera
nai organizuojasi Lietuvoje ir būsią galima jų spauda 
prenumeruoti Nebeiškentęs pasiprašiau balso ir 

t imas mažai kainuoja* Lietuvos d i e n r a š t i s 
..Respublika" ir JAV „Pasaulio lietuvis", kuris 
Australijos lietuvių veiklai teikia daug dėmesio. 

'Bus daugiau> 
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St. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Ii kaires: Stasys Balzekas — muziejaus direktorius. Paul 
Johnson — Islandijos gen konsulas. Fr Zapolis. St. Semėnienė, gen. konsulo žmona Mrs Johnson 
ir St Balzekas. Jr Nuotr. J. Tamulaičio 

A N T R O J I J A NVSTĖ 

Antrosios Jaun stes choro 
užuomazgą reikia -v'-1 ^ 8 0 
m. sausio mėn. pra-. 4 J a u t& i s 

pačiais metais survr.gtame Va
sario 16-sios minėjime susior
ganizavęs moterų 54 viene
tas atliko menin. rograMOS 
dalį. Vėliau, did. int Sunny 
Hills lietuvių kolonijai, įsijungė 
vyriški balsai ir s larė mišrų 
chorą. 

Choras kiekviena - Kmadienį 
gieda bažnyčioje lietuviškų pa
maldų metu, atlieka meninę 
programą rengiamuos* 
minėjimuose, ruošia metinius 
savo koncertus ir 1983 m. daly
vavo Dainų švente t Chicagoje. 
Nuo pat įsikūrimo jam vadovau
ja muz. Vincas Mamait is . 
Valdybą sudarė pirm. K. 
Žukauskas, E. Lukienė ir V. 
Dėdinienė. 

GENERALINIS 
KONSULAS APIE 

ISLANDIJĄ 
Yra sakoma, kad be draugo 

pasaulis yra tyruma. M. Ebner 
prideda, kad ..vienas tikras 
draugas mūsų laimei atneša 
daugiau kaip tūkstantis priešų 
mūsų nelaimei". Taip mus pra
džiugino mūsų vienas tikras 
draugas Islandija, kai. nežiūrint 
pasekmių sau, drįso pripažinti 
Lietuvą. 

Norėdamas parodyti lietuvių 
dėkingumą Islandijai ir nuo
širdumą jos konsului. Stasys 
Balzekas pakvietė konsulą Paul 
Johnson ir jo žmoną Aslaug į 
Balzeko muziejų, kad artimiau 
susipažintų su lietuvių kultūra 
ir pietaujant Tatra valgykloje, 
susipažintų su lietuviais, o mes 
kad turėtumėm progą sužinoti 
daugiau apie kraštą, kuris mus 
remia. 

Islandija yra tarp pietinės 
Grenlandijos ir Norvegijos ir 
turi apie 200,000 gyventojų. 
Reykjavik. kur buvo Reagano ir 
Gorbačiovo susitikimas, yra 
sostinė. Islandijoje yra dideli 
ledynai, ugnikalniai ir geize
riai. Nors klimatas palyginti 
švelnus, tik ketvirtadalis salos 
tinkamas gyvenimui. Apie 14^ 
žemės produktyvi. Bulvės, ropės 
ir šienas yra pagrindiniai žemės 
ūkio produktai. Auginamos 
avys. arkliai ir galvijai. Me
dienos beveik nėra. Reikmenys 
ir l iuksusai importuojami. 
Valdžia — parlamentine demo 
kratija. Althing yra ilgiausiai 
išsilaikęs parlamentas pasauly
je Neturi nei kariuomenes, nei 
laivyno. Nors yra pilna religinė 
laisvė, daugumas gyventoju 
vra liuteronai. 

Reykjavik mieste yra univer
sitetas. Islandijoje yra aukštas 
išsilavinimo lygis, beveik visi 
moka skaityti. Mokslas aukštai 
vertinamas. Jų kalba rišasi su 
germanu, o danu itaka jaučia 
ma literatūroje. Norvegai ir 
danai stengėsi valdyti Islandija, 
bet 1918 m. Islandija buvo 
paskelbta nepriklausoma ir 
1946 priimta į Jungtines Tau
tas. 

Susitikus muziejuje. Paul 
Johnson įteikė St. Balzekui 
memorial ini medalį, k u r i s 
vaizduoja Islandijos prezidentą 
sodinant 3 medelius, simboli 
zuojančius berniuką, mergaitę 
ir negimusi sūnų Islandiečiai 
vertina medžius ir stengiasi 
a tkurt i miškus Medžiams 
sunku išsilaikyti del besiga
nančiu aviu. smarkių vėju ir 
didelio žmonių prieauglio ' tarp 
30 ir 40 tūkstančių per mažiau 
negu 30 metu). Islandija 
Chicagoje pradeda pardavinėti 
vandenį buteliuose „Thorspring 

Iceland Spring Water" ir kon
sulas visiems padovanojo po bu
telį vandens iš švariausio krašto 
pasaulyje, kur nėra oro taršos. 
nes energija ir elektra gauna
mos iš geoterminių šulinių ir 
k r i o k 1 ių. 

Paul Johnson ir jo žmona 
sakė. kad ne tik Islandijos 
valdžia, bet ir žmonės remia 
Lietuvą — ta i nebuvo tik 
valdžios sprendimas pripažinti 
Lietuvą. Žmonės jaučia Lietuvai 
simpatiją ir moralinę pareigą. 
Islandija Sovietų Sąjungai 
mainymosi būdu parduoda žuvį 
ir tekstilę, o iš Sovietų gauna 
naftą dyzeliams ir laivams. 
Pripažinus Lietuvą, sovietai 
atšaukė iš Islandijos savo amba
sadorių, bet Islandija paliko 
savąjį Maskvoje. 

Dabar vyko rinkimai, bet ir 
naujai išrinktieji į valdžia 
nekeičia valdžios nusistatymo 
dėl Lietuvos. Yra sudaryta ko
misija apspręsti platesnius ry
šius. Islandijoje yra 9 politinės 
partijos, bet tik 6 reikšmingos. 
Ten nevyksta daug kriminalų. 

Dabar Gorbačiovas ir Jelcinas 
pasirašo sutartį, apimančią 9 
respublikas. Kitas šešias gal 
paleis. Jo nuomone, Estijai bus 
lengviausiai, nes ji tur i Suomi
jos užnugari, o Latvijai bus 
sunkiausiai. 

Pats Paul Johnson yra gimęs 
North Dakotoj, tėvas islandas, 
motina norvegė. Iš profesijos jis 
advokatas, baigęs University of 
Illinois. Champaign. Jau 1955 
m. buvo paskirtas vicekonsulu. 
Daug keliauja. Žmona Aslaug 
dirba Iceland Air kelionių 
agentūroj ir kasmet praleidžia 
bent 2 mėnesius Islandijoje. Jie 
išaugino tris vaikus, jauniausia 
duktė dar studijuoja University 

of Illinois Chicagoje. Jų didelis 
rūpestis yra protiniai atsilikęs 
sūnus, kuris, būdamas 21 metų. 
panoro gyventi savistoviai ir 
dabar gyvena ,,Group home" 
šeimyninėje aplinkoje Islandijo
je. Ten jis dirba, važinėja 
dviračiu, pažįsta aplinką ir ten 
jam saugu Jo protinis pajėgu
mas yra apie 7 metų vaiko. 

Konsului padovanojom „Ame-
ricans for Lithuania's Freedom" 
vardu Polio Lietuvos vaizdų 
albumą ir konsulienei puodeli 
kavai su ,.Freedom for Lithua-
an ia" užrašu ir t r ispalve 
kregždute. Taip pat pasiūlėm, 
kad Islandija įsteigtų stipendiją 
lietuviui studijuoti Reykjavik 
universitete ir siųstų knygas į 
Lietuvos universitetus. 

Konsulas pareiškė, kad būtų 
naudinga, jei lietuviai i išeivijos 
ar tėvynės) keliaudami užsuktų 
į Islandiją paviešėti ir su ja arti
miau susipažintų, kad tarp 
mušu žmonių ne tik valdžių išsi
vystytu draugiški ryšiai. 

Konsulas ir konsulienė buvo 
labai malonūs ir valgykloje 
besišnekučiuojant laikas greitai 
prabėgo. Į pabendravimą St. 
Balzekas pakvietė S. Semė
nienę, V.Ramonj. D. Fajnhauzą. 
R. Balzeką ir P. Zapolį. Jonas 
Tamulaitis buvo pakviestas su
sitikimą įamžinti fotografi
jose. Puikią St. Balzeko mintį 
reikėtų tęst i pr is imenant 
pakviest i Aslaug ir Paul 
Johnson į mūsų įdomesnius bei 
svarbesnius renginius. 

Indrė 

BALTIMORĖS LIETUVIŲ 
MIŠRUS CHORAS DAINA 

Baltimorės Lietuviu draugijų 
tarybos susirinkime '1931 m. 
kovo mėn.) užprotokoluota: 
..Atsižvelgiant į tam tikrus 
įvykius, kilo pageidavimas, kad 
b ū t ų Baltimorėje įkur tas 
tautinės dvasios choras.. To 
paties mėnesio 25 d. įvyko 
s u s i r i n k i m a s , kurio metu 
išrinkta valdyba ir nutarta 
chorą pavadinti Baltimorės 
Lietuvių Dainos draugija. Pir
moji choro meninė vadovė buvo 
Lilė Gelažiūtė. 1931 m. gegužės 
24 d. įvyko pirmasis naujojo 
vieneto koncertą- Po metų 
suorganizuotas ir orkestras. 
Buvo s ta tomos operetės , 
ruošiami koncertai 1951 m. 
Dainos draugijos .*ik\a prade 
jo silpnėti. Pastangos atgaivin
ti tą gražų lietuviškos veiklos 
židinį nebuvo sėmingos. 

1969 m. Balt'.r.orėje atgimsta 
Daina. Šį karta sudaromas tik 
vyrų choras kuriam vėl vado
vauja pirmoji mokytoja Lile 
Gelažiūtė-Bekerskienė. Buvo 
rengiami koncertai, išvykos į 
kitas lietuvių Kolonijas, giedo
jo Šv. Alfonso lietuvių parapijos 
bažnyčioje. 1976 m. išleido 
plokštelę „Dievui ir Tėvynei". 
Deja, netrukus choras neteko 
ilgametės dirigentės. Ir po šio 
smūgio choras rankų nenuleido. 
Buvo surastas amer ik ie t i s 
dirigentas ir choras dirbo toliau. 
1979 m. prisijungė moterų 
choras Baltija Vėliau į talką 

atėjo muz. Emilija Sakadols-
kienė. Tai buvo didelė paskata 
tęsti prieš 60 metų pradėtą 
darbą. Choro valdybą sudaro: 
p i rmininkas Just inas Buivys, 
ižd. Igoris Kučiauskas ir sekr. 
Julija Banienė. 

D A I N O S C H O R A S 

Irenos Manomaitienės ini
c i a t y v a 1984 m. pavasa r į 
įsisteigė moterų dainos viene
tas, o po dvejų metų — mišrus 
choras, kuris dabar turi 21 narį. 
Pradžioje choras repetuodavo 
privačiuose namuose, o šiuo 
metu naudojasi St. Paul of the 
Cross parapijos patalpomis. 

Choras daugiausia reiškiasi 
Palm Beach apylinkių lietuviš
k a m e gyvenime: dalyvauja 
minėjimuose ir dažnai gieda 
lietuviškų pamaldų metu. Nuo 
įsikūrimo moterų vienetas yra 
turėjęs 6 pasirodymus, o mišrus 
choras — 14. Svarbiausi koncer
tai: 1989 m. kovo 18 d., minint 
choro penkmečio sukaktį, ir 
1991 m. kovo 22 d. Choras taip 
pat koncertavo Miami ir Vero 
Beach lietuviams bei amerikie
čiams pensininkams. Adminis
t raciniais reikalais rūpinasi 
valdyba: V. Šalčiūnas. pirm., D. 
Augūnienė, J. Garla. M. Sodo-
nis, ir R. Zotovienė. 
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RIMAS L. STANKUS 

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

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ava. , 
CMcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

M I S C E L L A N E O U S 

H MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis. Realtor 
Irena Bllnstrublenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel . 436-7878 — 

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

T e l . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20%—30°'b pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 9 5 t h Stret 

Tel. — (708) 424 -8654 
(312)581-8654 

Gntuifc 21 
KMItOK REALTORS 

7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

lei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. |i 
p ro fes iona l ia i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus įkainavimas 
veltui 

D I E V O MOTINOS 
P A R A P I J O S C H O R A S 

ILLINOIS MOKESČIŲ 
REFORMA 

Illinois valstijos seimas pra
vedė įstatymą, pagal kurį uždir
bantieji daugiau kaip 30.000 
dol. per metus, mokės daugiau 
mokesčių, negu mažiau uždir 
bantieji. Dabartinis standar
tinis 1.000 dol. nusirašymas nuo 
algos, kuris dabar galioja lygiai 

visiems, nežiūrint pajamų, yra 
pakeistas taip. kad pvz. uždir
bantieji mažiau kaip 10.000 dol. 
per metus galės nusirašyti 1,500 
dol., o daugiau 70,000 dol. uždir
bantieji — nieko Panašiai uždir
bantieji mažiau 10,000 galės 
nusirašyti trigubai išmokėtos 
nuosavybės mokesčių fproperty 
tax) sumos, o daugiau kaip 
70,000 uždirbantieji — nieko. 

Dievo Mot inos parapi jos 
choras įkurtas 1982 m. rudenį 
klebono kun. G. Kijausko.SJ, ini
ciatyva. Vadove pakviesta muz 
Rita Kliorienė, kuri ir šiuo metu 
chorui vadovauja. 1983-1984 m. 
buvo apsiribojama tik bažnyti
nėmis giesmėmis. 1985 m. buvo 
suruoštas bendras pasirodymas 
su Clevelando lietuvių tautinių 
šokių ansambliu Grandinėle, 
kai kuriuos šokius palydint dai
nomis. Choras scenoje atskirai 
pirmą kartą pasirodė 1986 m., 
atl ikdamas menine programą 
Vasario 16-sios minėjime. 

Daug chor is tų da lyvavo 
j ung t in i ame l ie tuvių chore 
krikščionybės jubiliejaus iškil
mėse Romoje. Drauge su Ro-
chesterio LB choru dalyvavo 
Rochesterio lietuvių krikščio
nybės jubiliejaus minėjime, gie
dojo jungtiniame chore pagrin
dinėse krikščionybės jubiliejaus 
iškilmėse Chicagos Šv. Vardo 
ka tedro je . 1990 m. choro 
vadovės Ritos Kliorienės pas-

- tangomis buvo suorganizuotas 
Clevelando pabaltiečių choras, 
pasirodęs birželio t r ėmimų 
minėjime, o rudenį atl ikęs 
programą tradiciniame pabal
tiečių draugystės vakare. Tų 
pačių metų spalio mėn. choras 
kartu su Toronto Volunge atliko 
koncertą Clevelando tradicinių 
lietuvių dienų proga. Šiuo metu 
chore yra 27 nariai, seniūnas — 
Henrikas Bankaitis. 

J . Žygas 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS j 

i • : —« 

FOR RENT 

Išnuomojamas 1 mieg. kamb. bu
tas antrame aukšte 71 ir S. Francisco 
apyl Nauji kilimai, virykla. šaldytuvas 
Skambinti 312-476-2343. 

MARGA 
MASONRY 

Atlieka visų rūšių mūro darbus naujas 
Ir sarta* mūras (Masonry), Siūlių 
užtaisymas (tuckpointing). Kaminai 
(Chimneys). Židiniai (Fireplaces). Stiklo 
Mokų langai (Glassblocks Wmdows) 

Skambinti (312) 847-4197 
Laava massage 

FOR SALE 

Parduodami labai g ražūs tautiniai 
rūbai su karūna. Dydis 14. Skambin
ti 312 -476 -2343 . 

Atliekame vidaus Ir lauko namų remon
to darbus: -iatome garažus, baseinus, 
dengiame stogus, remodeliuojame. da 
žome Dirbame pigiai, kokybe garantuota 
Kreiptis: 312-434-9678. 

ATGAVĘ VILTI 

Theright 
flight 

Vilnius 

n 
COPEN 
HAGEN 
AIRPORT 

Jei kel iaujame j Vilnių, skriskite SAS 
iš Š Amer ikos per Kopenhagą | 
Varšuvą arba Rygą SAS skrenda iš 
Kopenhagos Į Varšuvą kasdien, o 
antradieniais ir šeštadieniais Į Rygą 

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją Į Vilnių ga
l ima lengvai gauti Kai 
busite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di-

d(j| apsipirkimo centrą — sutaupysite, 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Mileage P lūs " ir OnePass nariai 
gauna kreditą. kur| galima panaudoti 
vehau. skrendant SAS. kaip keliones 
veltui premiją P latesnei informaci jai 
skambinkite savo kellonig agentui ar
ba SAS, t e l . 1 8 0 0 - 2 2 1 2350 

VYTAUTAS 

* * * * * 

S4S 

LANDSBERGIS 
VYTAUTAS L A N D S B E R G I S 

ATGAVĘ VILTĮ 
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis-
*os Kanadoje Tai labai padrąsinančios ir j tikrovę atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. Jžanga pa
raše PI..B pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
lietuvių Bendruomene, redagavo Ramūne Sakalaitė-Ionai-
tiene leidinys turi 227 psl.. gausiai iliustuotas. šia knyga 
vert,) jsigyti ir perskaityti Leidinys didelio formato, kaina 
su persiuntimu 20 dol Ilinojaus gyventojai dar prideda 
valstijos mokesčio 144 dol. U/sakvmus siunti 

Draugas 
4545 VV. 63rd St., 
Chicago, IL 60620 " 

» • 
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St. Petersburg, FL 
RESPUBLIKONU 
SUSIRINKIMAS 

St. Petersbu'g Lietuvių res
p u b l i k o n ų k.i;bo me t in i s 
susirinkimas įvyko balandžio 4 
d. Florida Po r korporacijos 

pavadinimas yra taip prigijęs 
nuolatiniai Flo- ioj apsigyvenu
sių t au t i eč iu kad ka r t a i s 
negalima sup. isti ką norima 
tuo pasakyti . Pasitaikė valgyti 
klubo valgyk oje prie bendro 
stalo pietus. Išgirdęs iš stalo 
galo kelis karius mano adresu 
nukreiptus „Snovvbird", nesu
s i l a i k i a u , nea t sakydamas : 
„Geriau būti .Snovvbird' , negu 
.Old bird". Nutilo kalbos ir 

besigirdėjo tik oeilių ir šakučių 
žvangesys. 

Washmgtono, Baltimorės ir Philadelphijos jaunimas ir vyresnieji demonstruoja prieš Sovietus 
dėl jų žiaurumo. 

RAŠYK, RAŠYK! 
Kelionės į pietus prisiminimai 

EDMUNDAS JAKAITIS 

(Pabaiga) 
Pietų metu turėjau jiems 

papasakoti kas įvyko, jiems išsi
krausčius į pietus. Malonus ap
silankymas buvo užbaigtas su 
„dar po vieną ant kelionės". 
Nežinau kas padėjo, ar tas „dar 
vienas" ar geras šeimininko 
kelio nurodymas. Į motelį šaute 
paršoviau. 

Jeigu bendramintis asmeniš
kai ir nepažįstamas, įdomu susi
pažinti, pasidalinti mintimis. 
Bendri profesiniai rūpesčiai, 
naujos idėjos, jų diskutavimas — 
tai temos rišančios bendramin
čius, visuomenininkus ar šiaip 
kultūros darbuotojus. 

Telefono knygoj susiradau 
asmenybę, kurią pažinojau iš 
laikraščių. Turėjo būti įdomi 
asmenybė. O tokių aš nepralei
džiu. Paskambinau, susitarėm 
pasimatyti. Kiek paklaidžiojęs, 
susiradau nuošalią rezidenciją. 
Kažkokiu nepasitikėjimo žvilgs
niu šeimininkė įleido į vidų. 

Besišnekučiuojant visą laiką 
jautėsi nejauki nuotaika. Galų 
gale šeimininkas pradėjo kažko 
nerimauti. Viskas paaiškėjo, 
kai jis paklausė, kiek ilgai aš 
ketinu būti Floridoj. Nieko 
blogo negalvodamas, pradėjau 
dėstyti: „Išsiėmiau iš taupymo 
sąskaitos šiek tiek pinigų ir 
būsiu, kol ištekliai leis. Viskas 
būtų neblogai, jei ne tos nakvy
nės. Pavalgyti galima pigiai, 
benzinas irgi nebrangus, bet 
moteliai trumpina keliones". 
Iki šiol sėdėjusi ir nesikišusi į 
mūsų pokalbį še imininkė , 
pašoko, kaip bitės įgelta: „Mes 
neturime atliekamo miegamo. 
Mes negalime priimti svečių 
nakvynei". Nesuprastas mano 
a t s a k y m a s į jų klausimą, 
sutrumpino mano svečiavimąsi. 
Iš anksto apsirūpinęs kambariu, 
grįžau į motelį. 

Mėgstu naujas pažintis. Kiek
viename naujai sutiktame indi
vide randu ką nors naujo, 
nežinomo. Taip ir platinu savo 
akiratį, turtindamas savo žinių 
bagažą. 

Girdėjau apie jį — veikėjas, vi
suomenininkas, organizatorius. 
Ne eilinė asmenybė. Verta susi
pažinti. Neturėjau jo adreso, bet 
ir šį kartą telefono knygoj 
radau, ko man reikėjo. 

Nusitaikęs, kada žmonės yra 
pavalgę pietus, paspaudžiau 
durų skambutį. Duris atidarė 
didelio ūgio vyras. Prisistačiau. 

Rankos mostu buvau pakviestas 
į vidų. Skoningai apstatytame 
kambaryje buvau pristatytas 
šeimininkei. Laike pasikal
bėjimo sekiau naujai sutiktus 
taut iečius. Jeigu nebūčiau 
buvęs dipukas, gal ir kalbos 
nebūtume radę. Išeivijos dalia 
mus rišo, bet praeitis buvo skir
tinga. Iš laikysenos sprendžiau 
jį buvus aukštu pareigūnu. Mano 
neapsirikta. Rusų tankams rie
dant Lietuvos vieškeliais, jis 
buvo tarnybos reikalais užsie
nyje. Papasakojau kelis atsiti
kimus iš okupacijos la ikų. 
Susidomėjęs išklausė, bet jokio 
entuziazmo neparodė. 

Po valandos jaučiaus savo 
pasikalbėjimuose išsekęs. Spin
toje, už stiklinių durų, buvo 
išrikiuota visa eilė t a u r i ų 
gėrimų. Bet jie buvo kitokiems 
svečiams. Nepasiūlius nė kavos 
puoduko, buvau išlydėtas iki 
durų. Lauke jau buvo sutemę. 
Nuskubėjau į a r t i m i a u s i ą 
McDonald. 

Žinojau kur, tik nežinojau, į 
kurias duris belstis. Vieno 
garažo durys buvo praviros, o už 
jų automobilis su lietuvišku 
lipinuku. Beliko pasibelsti, bet 
apsirikau, ne į tą garažą 
broviaus. Paaiškėjo, kad mano 
ieškomi tautiečiai, gyveną šalia, 
nebuvo namuose. Maloni kai
mynė užkvietė pas save, kol 
Gelžiniai (netikra pavardė) 
parvažiuos. Vasarojančios po
nios draugystėje maloniai lei
dau laiką. Kava, pyragaičiai, 
priedų saldus likeris suartino, 
kaip senus pažįstamus. Besi
šnekučiuojant sužinojau ir apie 
to telkinio tarpusavį sugyveni
mą. Maža kolonija, neturėdama 
susirinkimams patalpų, susiei
na į privačius namus. Bet prieš 
susirenkant, norima žinoti, kas 
jame dalyvaus. Tai nenuostabu 
išgirsti: „Jei jis ten bus, manęs 
nebus". Daug pasakyta. Paaiš
kinimų nereikia. 

Išlaukęs iki vėlyvo vakaro ir 
Geležinių nesulaukęs, turėjau 
maloniai poniai prižadėti, kad 
neišvažiuočiau iš Floridos, ne
pasakęs „Sudiev". Prižadėjau ir 
ištesėjau. 

Prisimenu jį dar iš stovyklos 
laikų. Viengungis. Neaiškios 
kilmės. Menko išsilavinimo, bet 
apsukrus. Vaizbūnas iš prigim
ties. Ne kartą esu jam padėjęs. 
Mano vokiečių kalbos mokėji
mas išgelbėdavo, jam susidūrus 
su įstatymais. Pasitaikius pro
gai, emigravo į Kanadą. Parodė 
ir ten savo gabumus. Praturtėjo 

ir įsikūrė Floridoj. 
Pata ikiau, kai jis buvo ką t ik 

grįžęs iš medžioklės. Vaišino 
šviežia stirniena, nušauta Mon
tanos miškuose, iškepta Flori
doj. Pavalgę sulipom į čia pat 
p r i r i š tą jachtą . I š t a ig ingas 
laivas, aprūpintas visais elek
troniniais jūr ininkystės prie
taisais, būtų stebinęs ne vieną 
jūros entuziastą. Oro vėsinimas 
virtuvėj, salone, miegamajame. 
Salono kampe įtaisytas baras su 
atsivežtais iš kitų salų gėrimais, 
kvietė atsisėsti į minkštas kė
des. Vienu žodžiu, t u r t a s ir pra
banga, ku r nepasisuksi. 

Laikas maloniai slinko ir 
džiaugiaus, kad y r a turtingų 
lietuvių. Visa nuotaika buvo su
gadinta kada paklausiau, ko
k ius lietuviškus laikraščius jis 
skaito. Atsakymas buvo: „Jo
kių. Jie y ra per brangūs" . Ap
maudo apimtas, apleidau tuos 
nesuprantamus namus . 

Nuo seno yra žinomas lietu
viškas vaišingumas. Atsiradau 
pas Kronus (irgi net ikra pa
vardei, kai s ta las buvo pa
ruoštas keturiems. Aš atsiradau 
penktas. Nekviestas, nelauktas. 
Pristačius kėdę, maistas buvo 
sumanios še imininkės išda
l intas į penkias dalis. Kai šei
mininkė tvarkėsi su maistu, 
š e i m i n i n k a s p i l s t ė ska id rų 
vyną. 

Vakarienė buvo įdomi tuo. 
kad prie stalo, be manęs ir šei
mininkų, buvo pora tiesiai iš 
Kauno. Man besišnekučiuojant 
su tėvynainiais iš mano Kauno, 
k lausimams nebuvo galo. Va
karas paliko neišdildomus pri
siminimus. 

Nežinau, kokiais sumetimais 
buvau ne kartą su panieka pa
v a d i n t a s , , Snowb i rd" . Tas 

Ne visuomet vaišingumas yra 
parodomas apkrautu stalu. Ne 
kitaip buvo, aplankius seną 
draugą, su kuriuo nesimačiau 5 
metus. Buvo apie ką kalbėti ir 
užteko laiko aptuštinti butelį. 
Kada ėjau į šaldytuvą atsinešti 
ledų, šaldytuvas buvo tuščias, 
ne t i k ledų nebuvo, bet ir 
duonos, šviest'' ar pieno nema
čiau. Nustebęs paklausiau, kuo 
jis mait inasi . Atsakymas buvo 
nelauktas: „Tam yra restoranai, 
kur nereikia lėkščių plauti. Ne
mėgstu terliotis po pamazgas". 

Kalbant ir išgeriant, atsirado 
ir apetitas. Padariau pasiūlymą 
eiti į restoraną ir padoriai pa 
v a l g y t i , pa l iekant lėkščių 
plovimą kitiems. Draugui idėja 
patiko, nes ir jis jautė alkį. 

Nusileidome liftu į pirmą 
aukštą, kur buvo ištaiginga sve
t a inė . Čia radome solidžiai 
a t rodančius valgytojus. Tai 
nebuvo milijonieriai, bet netoli 
jų. Mums sekant Maitre D \ 
daugelis gaivos linktelėjimu 
sveikinosi su mano prietelium. 
Matyt, jis buvo priimtas į jų 
ratelį . Pavalgius gerus pietus, 
pasišoviau apmokėti sąskaitą, 
be t mano draugas sulaikė 
mane, sakydamas: „Čia pinigais 
neoperuojama. Parašas yru svar
biau, negu pinigas. O tavo 
parašas čia negalioja". 

Dar tą pat a valandą ka= nors 
suplovė indus. 

Mano iškylos metu ne visuo
met buvau -atiktas su išskės
tom rankom Beieškant naujų 
pažinčių, teko, besibeldžiant i 
duris , išgirst' ir tokį sutikimą: 
„Mes jau aukojom ir daugiau 
neišgalim". Tai išgirdus, nieko 
daugiau neiko daryti, kaip 
atsiprašyti už sutrukdymą. 

Genys mar-jas, o pasaulis dar 
margesnis. Yra gerų žmonių, 
netrūksta ir 'Oogų. Visokių rei
k i a , visok:.} ir y ra . Ta ip 
ga lvodama- važiavau t a i s 
p..5iais kelias, t ik į priešingą 
pusę. Namu iink. 

patalpose. Jame dalyvavo 30 
narių. Susirinkimą pravedė 
klubo pirm. Vytautas Mažeika. 
Jis savo pranešime pasidžiaugė, 
kad net 16 asmenų dalyvavo 
tradiciniuose Lincoln'o dienos 
pietuose Ragino visus aktyviau 
dalyvauti JAV politikoje, nes 
tik per asmenines pažintis ir or
ganizuotai veikdami daugiau 
padėsime Lietuvos laisvinimo 
byloje. 

Aras Mieželis pasidžiaugė 
gerai praėjusiais pietumis St. 
Petersburgo merų priešrinki
minei akcijai. Gaila, dalyvavo 
tik David Fisher, kuris vėliau ir 
laimėjo rinkimuose. Jam buvo 
pasiųstas pasveikinimo laiškas. 
Kitas kandidatas į mero poziciją 
Don MacDonald į pietus neatvy
ko. 

Iš klubo iždininkės pranešimo 
paaiškėjo, kad šiuo metu kaso
je turime 628.32 dol. ir klubo 
sąraše yra 53 mokesčius mokan
tys nariai. 

Vytautui Mažeikai iš klubo 
pirmininko pareigų pasitrau 
kus. jo vieton išrinkta Dalia 
Bobelienė su sąlyga, kad ji tar
naus tik vienerius metus. Taip 
pat išrinkti Aras Mieželis — 
vicepirmininko pareigoms, sek
retorium — Povilas Jančauskas, 
iždininke — Sofija Vaškienė, so
cialiniams reikalams na rė 
Viktorija Jacobson, renginių 
vadove — Natalija Navickienė, 
2 vicepirmininke nariams ver
buoti — Regina Usvaltienė ir 
valdybos nariu — Peter 
Ziaukas. Revizijos komisija 
pasiliko ta pati: Adolfas Ar-
monas. Alfa« Shukis ir Bronius 
Zabukas. 

Nutarta kada nors pietų metu 
Lietuvių klube pasikviesti 
kalbėtoju sen. Conne Mack ar 
kurį kitą įžymesnį pareigūną. 
Tuo reikalu sutiko pasirūpinti 
naujoji klubo pirmininkė Dalia 
Bobelienė. 

P J 

Daug s tudi javau apie 
vadinamąją minties laisvę, ir 
visdėlto visada radau, kad reli
gija laisvai mąstyti kliudo tik 
tiems, kurie nėra mąstytojai. 

A. Thiers 

Kam reikalingas mintytojas? 
Jis pateikia minčių tiems, kurie 
negalvoja. Ta i reiškia, kad 
visada bus didelis mąstančiojo 
kūrinių pareikalavimas. 

F. Vanderem 

VYRESNIŲJŲ 
AMERIKIEČIŲ MĖNUO 

Illinois valstijoje gegužė yra 
paskelbtas vyresniųjų amerikie
čių mėnesiu. Gegužės 15-tą 
gybernatorius paskelbė „sen
jorų diena". Tą dieną Illinois 
valstijos pastate Chicagos 
miesto centre bus įvairūs kon
certai ir lošimai vyresniesiems. 

DĖSTYTOJŲ ALGA 

Chicagoje kolegijų dėstytojų 
alga 1975 m. buvusi vidutiniš
kai 15.500 dol.. šiemet jau 
pasiekė vidutiniškai 40,000 dol. 
Tai derinasi ir su įvairių 
reikmenų kaina, kuri dėl inflia
cijos padidėjo 158.4. 

SIAURINS MOKYKUŲ 
DARBA 

Chicagos mokyklų milijoni
niai deficitai privertė siaurinti 
mokyklų programas, nu
traukiant ar sumažinant meno. 
muzikos ir sporto pamokas. 

A.tA. 
Dr. KAZIMIERUI PAUTIENIUI 

mirus, jo dukrai dr. prof. BIRUTEI, jo sūnums: inž. 
ALGIMANTUI ir dr. MINDAUGUI, D.D.S., bei jų 
šeimoms ir jo sesutei ZUZANAI JUŠKEVIČIENEI ir 
kitiems giminėms reiškia giliausią užuojautą ir kar
tu liūdi jo to pat ies kurso kolega 

VYTAUTAS ir Aldona 
TAURAI 

A.tA. 
KAZIMIERUI KLEIVAI 

mirus, žmoną VIKTORIJĄ, dukras LORETĄ ir 
ANGELĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

St. Petersburg, L 

M yra ir Kostas Arai 
Bronius Bartkus 
Elena ir Jonas Purtuliai 

FL 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA m CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquerte Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Patas Hills. Illinois 60463 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois S0650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

.DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

Klatp- 'S kampelis 

> 
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x Jėzaus Kr i s t aus į d a n g ų 
žengimo šventė — šešt inės yra 
šiandien. Šv. Mišios bažnyčiose 
yra kaip šventą dieną. Dirban
tieji gali jas išklausyti vakare . 

x P r e z i d e n t a s V y t a u t a s 
Landsbergis a tvyksta į JAV. 
Jis susitinka su prez identu 
Bush, Valstybės sekre tor ium 
Baker. JAV Kongreso vadais. 
Prezidentas Landsbergis vieši 
Chicagoje V.11—V.15. J i s at
skrenda į Midvvay aerodromą 
šeštadienį. V. 11 12:56 v. p.p. Ae
rodrome jį sut inka sus i r inkę 
Chicagos ir apylinkių lietuviai. 
Iš aerodromo jis vyksta tiesiai 
į Loyola universiteto konvoka-
ciją. Loyola universi tetas sutei
kia prezidentui Landsbergiui 
teisės mokslų garbes daktaro 
laipsnį. 

x Gegužės 13 d., p i r m a d i e 
nį, 1:15—2:15 vai. p.p. Daley 
Plaza šoks Grandies ansamblio 
šokėjai. Lietuviška visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

x Chicagos Lie tuv ių Tary
ba tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimą rengia birželio 16 d., 
sekmadienį, Švč. Merge lės 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje ir salėje. Organizacijos 
ir visuomene kviečiama gausiai 
dalyvauti. Smulkiau bus pra
nešta vėliau, 

x Atsiuntė po 15 dol . už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Laima Repeika. Lombard, 111., 
K. ir N. Slotkus. Moozpark. 
Cal.. Edmud Kybartas , Santa 
Monica, Cal . , M a r i a R. 
Kuhlman. St. P e t e r s b u r g 
Beach. Fla.. F. Liktorius. Ft . 
Lauderdale, Fla. Visiems ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Lietuvos R e s p u b l i k o s 
operos ir ba le to t e a t r o na
riams, atvykstantiems iš Vil
niaus, yra reikal ingos nak
vynės. Jeigu nebūtų galimybės 
duoti maistą ir transportaciją, 
ta i rengimo k o m i t e t a s tuo 
pasirūpins. Galintieji parūpinti 
nakvynes, prašomi skambinti 
Jonei Bobinienei, telef. (708) 
656-1187 arba (312) 471-3900 
'praš>ti Vacį. Momkų). Ren
gimo komitetas bus visiems 
dėkingas. 

(sk) 

x Muzikos Š v e n t ė bus pra
dėta su religiniu koncertu, kuris 
įvyks gegužės 15 d., trečiadienį. 
7:30 v v. Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje . 
Brighton Parke. Koncertą ati
darys prez. Vyt. Landsbergis. Po 
koncerto parapijos salėje bus 
susitikimas su Vyt. ir Gražina 
Landsbergiais ir vaišės. J vaišes 
jejimo auka 10 dol. bilietai į 
koncertą ir vaišes gaunami Vaz-
nelių prekyboje — Gifts Inter
national. 2501 W. 71 St.. Chi-
cago. IL 60629. te l . (312) 
471-1424. Taip pat ir Brighton 
Parko parapijoje. 

Visuomenės žiniai, rengimo 
komitetas painformuoja, kad 
gali būti nenumaty tų pakeiti
mų, kurie nepr iklauso nuo 
rengimo komiteto. 

(sk.) 

x AUKŠTOS K O K Y B Ė S 
RŪKYTOS D E Š R O S , PA-
LENDVTCA su pris tatymu į 
namus Lietuvoje — $84.00. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago , I L 60629 , t e l . 
312436-7772. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvyda* KI«IS 

0«ngUm« Ir talftom* 
vt«g rūsių stogus 

T*. 3 1 2 - 4 3 4 - 9 « 5 6 arba 
312-737-1717 

x Ann Jillian yra paminėta 
,,New VVorld'" la ikraš tyje , 
įdedant jos nuotrauką ir pa
rašant skliausteliuose jos 
lietuvišką vardą ir pavarde -
Jūrate Nausėdaitė. Primenama, 
kad ji turės Drury Lane pro
gramą nuo gegužės 15 d. Po to 
vadovaus lietuvių Dainų šven 
tei. 

x Algirdas Titus Antanai
t is , Eugenijus Butėnas, Agnė 
Kižienė. Leonas Narbut is ir 
Alida Vitaitė šių metų Poezijos 
dienose Chicagoje skaitys poetų 
žemininkų Vytauto Mačernio ir 
Juozo Kėkšto kūrybą. Poezijos 
dienas rengia Jaunimo centro 
moterų klubas gegužės 17 d., 
penktadienį, 7:30 v. vak . 
Jaunimo centro mažojoj salėj. 

x Šv. Kryžiaus ligoninės 
Socialinio darbo skyrius nuo 
birželio 10 d. turės patarimus 
ateinantiems ligoniams. Reikia 
tik iš anksto pasiskambinti tel. 
312-471-7300. 

x Pagaliau po didelių var
gų ir pastangų iš Vilniaus at-
vykstantieji į Muzikos šventę 
susitvarkė vizas ir skrydžius. 
Gegužes 10 d. net 55 atvyksta 
į N*ew Yorką. Gegužės 13 d. 9 
(baletas) ir 14 d. likusieji 7. 
Atvykstančiųjų dalis dar yra 
reikalingi nakvynių. Rengimo 
komitetas prašo talkos. 

x Lietuviškųjų studijų sa
vaitė šią vasarą bus Dainavoje 
rugpjūčio 4-11 dienomis. 
Registruotis ir kambar ius 
užsisakyti prašome pas Joną 
Vasarį, 979 Proehl Dr.. Barber-
ton, OH 44203. Tel. 
216-644-7411. Registracijos 
mokestis 15 dol. še imai . 
Kviečiama visa lietuvių visuo
menė. Rengia Lietuvių fronto 
bičiuliai. 

x Kun. Stasys Raila, Little 
Neck, N.Y., Birutė Šonta. 
Chicago, 111., už kalėdines kor
teles, kalendorių atsiuntė po 25 
dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Jaunimo tau t in io an
samblio „Grandis" metinė 
š v e n t ė ir 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 pyne 
„Kur gintarais nusėtas marių 
krantas". Vakarienė ir šokiai 
..Gintaro" orkestrui grojant. 
Bilietai gaunami ir stalai rezer
vuojami pas A. Brazaitienę, 
tel. 708-598-8331. Visus kviečia 
ir laukia „Grandis". 

(sk.) 

x Prezidento V y t a u t o 
Landsbergio puota, gegužės 
14, 1991 6:30 v.v. Field Mu-
seum of .N'atural History. Lake 
Shore Dr. ir Roosevelt Rd. Vietą 
į puotą galima užsisakyti iki 
gegužės 10 d.: $100 už asmenį 
arba $1,000 už stalą (10 žmo
nių). Prašome susimokėti iki 
gegužės 10 d. čekius rašyti ir 
siųsti Lithuanian American 
Community, Inc., 2713 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. Taip 
pat galima susimokėti asmeniš
kai JAV Lietuvių Bendruome 
nės būstinėje, 2713 W. 71 St.. 
Jei tunte klausimų prašome pa 
skambinti Linui Liubinskui 
708-564-7935. Po gegužės 10 d. 
nebebus galima įsigyti vietų 
į puotą. 

(sk.) 

lietuvių istorinius paminklus. 
N e ž i ū r i n t d i sk r iminac i jos , 
l ie tuvybė p radeda reg imai 
reikštis Mažojoje Lietuvoje. A. 
Regis perskaitė kelių mažlie-
tuvių organizacijų laiškus ir 
kvietimą atvykt i į gegužės 
25-26 dienomis Klaipėdoje ir 
Plikiuose ruošiamą Lietuvi
ninkų Bendrijos suvažiavimą. 
Supažindino su tur ima Maž. 
Lietuvos spauda, pakomentuo-

—«. "••- • :~:."r~ 

Lietuvos Respublikos opero> >olistai <u Lietuvių For 
A Ostis, A Raz::;a. E. Bariene. K. Dočkus. D. Stank 
S. Earas . Gražina Ručyte-Landsbergienė, M. Rem 

. >vybe po sėkmingo koncerto. Iš kairės: 
Virgilijus Noreika. Irena Milkevičiūtė. 
V. Momkus. 

Nuotr J . T a m u l a i č i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
RŪPESTIS TĖVYNE 

CHICAGOS MAŽLIETUVIŲ 
SUSIRINKIME 

Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugijos Chicagoje metinis 
narių susirinkimas sekmadienį, 
balandžio 28 d. vidudienyje, 
vyko ..Dainos" salėje. Mar-
ąuette Parke. 

Susirinkimą pravedė drau
gijos pirmininkas Ramūnas 

Buntinas. Sekant darbotvarke, 
valdybos sekretorius Ap. 
Bagdonas perskait protokolą 
1989 m. spalio 15 d. susi
rinkimo, kuriame buvo išrinkta 
d a b a r kadenciją baigianti 
valdyba. 

Prisiminti ir susikaupimo 
minute pagerbti vė!'ausiu laiku 
mirusieji — Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugijos steigėjas ir 
pirmasis jos pirminr.kas Mikas 

x Keturiasdešimt septynių 
Lietuvos da i l in inkų grafikos 
darbų paroda — ekspozicija 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre! Parodos atidarymas ge
gužės 10 d.. 7:30 v.v. Apie Lie
tuvos grafiką kalbės menotyri
ninkė Ingrida Korsakaitė. Paro
da tesis iki birželio 3 d. 

(sk.) 

x P r e z i d e n t o V y t a u t o 
Landsbe rg io 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 išsikirpti ir 
p a s i l a i k y t i . Visi kviečiami 
dalyvautti visuomenei skirtuo
se renginiuose! 

(sk.i 

x V a k a r o n ė t ema: „Didžio
ji meilė — Jėzus i r jo Motina", 
apie kurią kalbės kun. dr. K. 
Trimakas įvyks gegužės 10 d., 
penktadienį, 7 v.v. Jaunimo 
centre. Ž i d i n y s nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti. 

(sk) 

x P r i e š bet k u r u ž s a k a n t 
p a m i n k l ą , aplankyki te St. 
Casimir Memoria ls , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r ink imą, ma tys i t e g r an i t o 
spalvą, dydį ir t.t . Taip pat pa
darome paminklus mūsų dirbtu
vėje pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Visada, prieš statant 
kapinėse, apžiūrėkite ir įsi
tikinsite, kad paminklas pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Savin inka i Lilia ir Vili
m a s Nelsonai , (312) 445-6959. 

(sk) 

x Be B E L G R A D O ir 
MASKVOS ir be VARŠUVOS 
..mielos", su Lufthansa per 
Berlyną skrendam MIESTAN 
GEDIMINO! Č I K A G A -
BERLYNAS - V I L N I U S 
SPORTO šventėn: 23 liepos iki 
08 rugpjūčio nuo $1,095.00. 
SPORTO šventėn: 25 liepos iki 
10 rugpjūčio nuo $1,125.00, 
MENO IR MUZIKOS. 22 
rugpjūčio iki 07 rugsėjo nuo 
$1,125.00 G. T. INTERNA
TIONAL, INC. 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, 111. 60457. 
Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x DVIEJŲ SAVAIČIŲ KE
L I O N Ė I L I E T U V Ą SU 
Š V E N T O V I Ų A P L A N K Y 
MU. N u o 06 birželio iki 22 
birželio pramatoma aplankyti 
ŠILUVĄ, KRYŽIŲ KALNĄ, 
ŽEMAIČIU K A L V A R I J Ą , 
P A Ž A I S L I O BAŽNYČIĄ, 
PAL. ARKIVYSK. J . MATU
L A I Č I O KARSTĄ MARI
J A M P O L Ė J E . ATSTATYTĄ 
T A I K O S K A R A L I E N Ė S 
BAŽNYČIA K L A I P Ė D O J E , 
SKIEMONIS - M A R I J O S 
APSIREIŠKIMO VIETĄ ir 
kt. Keliones vadovas KUN. DR. 
K Ę S T U T I S T R I M A K A S . 
Kaina nuo $1,290 iki $1,850. 
Keliones agentūra: G. T. IN
TERNATIONAL. INC. 9525 
So. 79th Ave.. Hickory Hills, 111. 
60457. TEL. (708) 430-7272. 

(sk) 

x Pasau l io Lietuvių cent
ru i aukojo: 1,000 dol. J. P. 
Sabas, 200 dol. R. ir M Povilai
tis; 100 dol. R. ir E. N'ovak; po 
50 dol Čikagos Lietuvių Mote
rų klubas. P. Peškauis; po 20 
dol. W. ir A. Vaitkus. C. ir S. 
Vaitys. Pasaulio Lietuvių cent
ro taryba ir valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už aukas, kurios bus 
skirtos Centro pirki r o paskolos 
išmokėjimui ir išlaikymui. 
Kviečiame visus aukomis arba 
darbu prisidėti prie šio svarbaus 
lietuvybės židinio išsaugojimo. 

(sk.> 
x Kviečiame susitikti su 

Vyt. Landsberg iu , Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninku, Pas. Lietuvių centre, 
Lemonte, sekmadienį, gegužės 
12 d. 7:30 v.v. Rezervacjios: 
708-257-8787. Auka asmeniui 
$50. 

(sk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" Nr. 
10: 22 svarai skaniausių mėsos 
produktų: 4 dėž. po 0,5 kg. kum
pis konservuose. 2 kg. file plė
velėje, 1.5 kg. lietuviškas ski
landis, 1,5 kg. ..Servilatas" de
šra. 1 kg. „Žalgiris" dešra, 2 kg. 
..Sodžius" dešra. Pilna kaina 
$100. Kreiptis: „ŽAIBAS" 9525 
S. 79 Ave., Hickory Hills. IL 
60457, tel. 708-430-8090. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 

Nagys ir Maž. Lietuvos Rezis
tencinio sąjūdžio i lgamet i s 
veikėjas Martynas Gelžinis. 
Abu mirusieji iki paskutinės 
gyvenimo dienos sielojosi Maž. 
Lietuvą ištikusia tragedija, 
rūpinosi to krašto a te i t i e s 
galimybėmis. 

Draugijos dviejų metų veiklą 
aptarė ir iždo stovį pranešė 
pirm. R. Buntinas. Revizijos 
komisijos pirm. Jurgis Lampsa
tis perskaitė iždo patikrinimo 
aktą. Iždininkui Viliui Trump-
jonui išreikšta padėka už pavyz
dingai atliekamas pareigas. 

Besvarstant dalyvių pasiū
lymus dėl draugijos veiklos 
pagyvinimo ir sudar inėjant 
naujon valdybon r i n k t i n ų 
kandidatų sąrašą, buvo patiekti 
pietūs. Vaišinantis, bičiuliškai 
susidaužta vynu pripildytomis 
taurėmis, pasidalinta sąmojum, 
kaimyniškai pasišnekučiuota. 

Po pietų, žodį tarti pakviestas 
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio 
pirmininkas Algis Regis kalbėjo 
apie pastangas žadinti lietuvių 
visuomenės ir politinių veiksnių 
dėmesį Maž. Lietuvos pro
blemai. Vykdant mažlietuvių 
veikėjų testamentą, spaudai 
ruošiami jų pal ik t i P rūsų 
Lietuvos teisėto priklausomumo 
Lietuvai įrodymai. Pilnutinė 
nepriklausomybė nebeįmanoma 
be Karaliaučiaus srities Lietu
vos valstybės ribose. Kalbėtojas 
džiaugėsi Tėvynėje augančiu 
susidomėjimu per ilgus šimt
mečius lietuvių apgyven tu 
kraštu kitoje Nemuno pusėje. 
Mokslininkai, kul tūr ininkai , 
draugijos, net moks le iv i a i 
stengiasi surasti ir atstatyt i 
sovietinio valdvmo sunaikintus 

lienė, padėkodama gerašir
džiams, kuriuos noras padėti ne
laimingiems atvedė į šį balių. 
Draugijos dvasios vadas kun. J. 
Juozevičius savo kalboje iškėlė 
artimo meilės kilnumą ir malda 
pradėjo vakarienę, kuri buvo 
gausi ir skaniai paruošta. 

Į sceną buvo pakviesta jau 10 
m. šiai draugijai vadovavusi pir
mininkė Stasė Paulionienė. Pa
gerbiant jos nuopelnus, buvo pa-

d a m a s joje a t s p a u s d i n t u s puošta korsažu. Savo kalboje 
straipsnius. Kvietimas suvažia- pirm. St. Paulionienė pasveiki

no atvykusius dvasiškius, dvi 
buvusias pirmininkes — E. 
Kielienę ir B. Briedienę, pa
sidžiaugė, kad jau 30 m. drau
gija veikia ir tą veiklą apvaini
kavo pagalba Lietuvai — nu-

v iman d a u g e l i u i da lyv ių 
sužadino nenumaldomą pa
liktos tėviškės ilgesį. 

Išdalinus lapelius su kandi
d a t ų p a v a r d ė m i s , s l a p t u 
balsavimu buvo renkama nau
ja valdyba. Balsų skaičiavimo siųsdama 10,000 dol. labdaros 
komisija — Lilė Buntinienė, r e ika lams . Dėkojo visiems 
Balys Račkauskas ir Marta aukotojams ir sesėms, kurioms 
T r u m p j o n i e n ė , k ruopšč i a i sekėsi lėšas sukaupt). Ypač 
a t l ikusi paves tas pareigas , i š re i škė padėką uoliai 
pranešė, kad balsų dauguma besidarbuojančioms renginių 
ateinančių dviejų metų ka- vadovei J. Krutulienei. savo ar-
dencijai valdybon i š r ink t i : timai pagelbininkei vicep. J. 
R a m ū n a s B u n t i n a s , Vi l ius Smilgienei, vaišių vadovei E. 
T r u m p j o n a s . d r . K a r i n a Kantienei, Aid. Ankienei ir jos 
Srugytė, Vincas Žiobrys ir Jur- s ū n u m s , Algiui ir Vytui , 
gis Padagas. Kandidatais liko suaukojusiems šioms vaišėms 
Kurtas Vėlius ir Ap. Bagdonas, v isus skanės tus , namelių 
Revizijos komisijon įsipareigojo sekre tore i P. Kinderienei , 
Jurgis Lampsatis, Balys Rač- gėrimais aprūpinusiam V. Mi-
kauskas ir Valteris Bendikas. ceikai, gražiai spaudoje draugi-
Išrinktieji pareigomis pasiskirs- jos darbą iškeliančiai S. Jelio-
tys atskirame posėdyje. nienei, svečius kviečiant daug 

Po rinkimų pasvarstyti įvai- pasidarbavusiai O. Plenienei. 
rūs k laus imai , sumanymai , 
pasidalinta mintimis, kur ių 
aktualiausia — naujų narių 

Motinos dienos proga pasvei
kino visas mamas, ypač žuvu
sias Sibiro lede ir tėvynėje, dė-

x „Kalba Vii 
kitę Grundig 
deliai. Gradinsk 
St., Chicago, ! 
312-376-1998. (, 
vokiškų aparat., 
miausia — pa 

telkimo re ikalas . Daugeliui kojo visai valdybai. Papasakojo, 
išsikrausčius į priemiesčius, o kad būnant Floridoje jai teko 
vyresniajai kar ta i keliaujant į susipažinti su pasigėrėtina 
amž inas t į , s u s i r i n k i m u o s e veikla ten susiorganizavusių 
mažėja dalyviai. Kiekvienas draugijos sesių. Perdavė jų 
p r a š o m a s p a k v i e s t i savo sveikinimus. Dėkojo už puikią 
p a ž į s t a m u s m a ž l i e t u v i u s vakarienę paruošusioms O. Nor-
įsijungti draugijos veiklon. vilienei ir A. Lietuvninkienei, 
Būtini dažnesni susirinkimai ir prie vaišių šeimininkaujan-
pabendravimai. t iems A. Valavičiui ir Alg. 

S u s i r i n k i m u i b a i g i a n t i s , Čepėnui. Kvietė pasigėrėti 
susikaupta pasiklausyti poezi- solistės Praunmės Ragienes 
jos. Adolfas Lekšas jausmingai dainomis, o vėliau — drauge 
padeklamavo savo tėvelio Kris- pasilinksminti. Visi besidarbuo-
tupo Lekšo 1914 m. sukurtą jantieji aukojo savo laiką ir 
ilgoką eilėrašti „Kur kalnas darbą draugijos labdarai. 
Rambynas'". Porą naujausių 
savo kūrybos eilėraščių — 
„Nemari auka" ir „Vakaro min
t y s " p a s k a i t ė poe tas Ap. 
Bagdonas. 

Dalyviai skirstėsi patenknti 
turėta proga susitikti ir pa
sva r s ty t i v i s iems r ū p i m u s 
reikalus. 

IR 

L IETUVOS DUKTERŲ 
BALIUS 

Lietuvos Dukterų draugija, 
telkdama lėšas vargan pateku
sių lietuvių pagalbai, gegužės 4 
d. Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje surengė balių. Jį atidarė 
renginių vadovė Joana Krutu-

x G. T. INTEKNATIONAL 
parūpina jūsų g;.r,įnėm bilietus 
iš Lietuvos į įva-ius Amerikos 
miestus neskren- ant per Mask 
vą. Su jūsų . ninėmis ryšį 
palaiko ir p* duoda visas 
informacijas m ų raštinės at 
stove Vilniuje ašome kreip 
tis: G. T. INTF Y NATIONAL, 
INC., 9525 79th Ave., 
Hickory Hills. IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

Klausv IUS 
lijais. 6 mo 
s, 2512 W. 47 

60632, tel. 
mtuotas visu 
aisymas. Pi r 
nbinkit. 

(sk) 
Frank Zapolis <kaireje> su Islandijos general iniu konsulu Paul Johnson 

Nuotr J. Tamulaič io 

Solistė Pr. Ragienė, palydima 
pianisto M. Motekaičio. pradžiu
gino svečius savo skambiomis 
dainomis. Patraukliai atliko 
Kur banguoja Nemunėlis, (ar. 
Mickaus), Žibutė (Padilla). 
Vasara (Gaižausko), smagią 
Rožių tango (Schreier-Bottero). 
motinoms paskirtąją Mamytė 
(Schima, lietuv. žodžiai Z. Visoc-
kienės), žaismingą Gitara Ro
maną (Lazzaro1 ir bisui Ant. Po
ciaus Ateik berneli vakare. 

Dainomis besižavėjusi publika 
solistei ir pianistui reiškė stip
rią padėką. Solistei ir pianistui 
dėkingumas išreikštas gėlėmis. 

Pažymėtina, kad Lietuvos 
Dukterų draugijos vadovybėje 
Chicagoje darbuojasi daug lie
tuvių. Be suminėtųjų, valdybo
je dar yra vicepirmininkės J. 
Smilgienė ir M. Noreikienė. ižd. 
Gr. Micevičiūtė. sekr. M. Barie
ne, namelių administratore V. 
Prunskienė, padėjėja O. Ruibie-
nė, sekr. P. Kinderienė, pad. N. 
Semienė, vyr. seniūnė O. Šmi
tienė, narių registratorė I. Vė-
brienė, lėšų telkimo vadovė Aid. 
Ankienė. soc. skyriaus vedėja E. 
Repšienė, jos padėjėja O Mažio-
nytė. Biuletenio leidėja Birutė 
Prapuolenienė, Revizijos komi
sijoje J. Ivašauskienė. A. Lie-
tuvninkiene. H. Bagdoniene. 

Banketo pabaigoje buvo lai
mėjimai, šokiai. 

Lietuvos Dukterų draugija 
stengiasi lėšas sutelkti savo 
renginiais, gegužinėmis, varto
tų daiktų pardavimu ir pan., 
vengdamos tiesioginiu prašy
mų. 

Juoz. Pr. 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, U MK>2<* 

Tel. (1-312) 776-8700 
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