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Lietuvai dar vienas 
ultimatumas 

Sovietų kareiviai vykdo 
kasdieninius plėšinius 

Vilnius. Gegužės 29. (LIC) -
Sovietų Sąjungos Gynybos 
min is te r io pavaduotojas 
generolas Michailas Moisejevas 
pa re ika lavo , jog Lietuvos 
Respublika turi priversti savo 
jaunuolius ta rnaut i Sovietų 
kariuomenėje arba sumokėti 
mokestį už kiekvieną lietuvį 
naujoką, kuris atsisako tarnauti 
okupanto tarnyboje. 

Pagal suteiktas informacijas 
Lietuvių Informacijos centrui iš 
Lietuvos Parlamento spaudos 
biuro. Sovietų kariuomenės 
štabo viršininkas Moisejevas 
pasakė jog, jei Lietuva nevyk
dys Sovietų Sąjungos ministerių 
tarybos nutarimo 1991 metų 
ėmimo kariuomenėn reikalu, 
tai Sovietų Sąjungos karo 
vadovybė rezervuoja sau teisę 
„padaryti viską, kad ta i būtų 
vykdoma. Prisimintina, kad ir 
prieš smurtą Lietuvoje sausio 
mėnesį, kurio įvykiai sponta
niškai buvo pavadinti „Kruvi
nojo sekmadienio" teroru, buvo 
daromi panašūs grasinimai ir 
verčiami lietuviai jaunuoliai 
stoti į svetimą kariuomenę. 
Generolo Moisejevo laiškas, 
datuotas gegužės 24 dieną, 
prezidento Landsbergio įstaigą 
pasiekė šiandien. 

Tiesos žodis okupan tu i 
Prez. Landsbergis stipriai tuo 

klausimu pasisakė, pareikšda
mas, jog pagal įstatymus ir 
Respubl ikos Konstituciją, 
Lietuvos piliečiai negali būti 
verčiami t a rnau t i užsienio 
valstybės kariuomenėje, primin
damas, kad „tai y r a gerai 
žinoma Sovietų Sąjungos štabo 
vadovybei. 

Lietuvos vyriausybė kritikuo

ja Sovietų karinę vadovybę už 
jos veiksmus prieš lietuvius 
jaunuolius, kurie pasitraukė iš 
Sovietų kariškos tarnybos arba 
kurie atsisako stoti į kariuo
menę nuo to laiko, kai buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklau
somybė kovo 11 d. praėjusiais 
metais. Lietuvos vyriausybės 
pareigūnai jau ir praeityje 
kaltino Kremlių už tai, kad ne
garantuoja saugumo t i e m s 
vyrams, kurie atlieka tarnybą 
sovietinėje kariuomenėje. Pavyz
džiui, 1989 metais 22 lietuviai 
j a u n u o l i a i , kur ie t a r n a v o 
Sovietų Sąjungos kariuomenėje, 
mirė, o praėjusiais metais mirė 
38 jauni lietuviai, kaip skelbia 
Lietuvos Gynybos depar ta
mentas. 

Lietuviai dar ne įka i ta i 
Prez identas L a n d s b e r g i s 

pažymėjo, jog š i t ie nauj i 
grasinimai, skirti Lietuvai iš 
Sovietų Sąjungos karo vado
vybės, primena jų veiksmus 
Vilniuje sausio mėnesį dar šiais 
meta i s . Šie g r a s i n i m a i 
nepadeda s u k u r t i są lygų 
kons t i tuc inėms de ryboms , 
kalbėjo Landsbergis, taip pat 
p r imindamas p a s k u t i n i u s 
g ink luo tus puo l imus p r ie 
Lietuvos muitinių ir sargybos 
punktų. Landsbergis a tmetė 
Sovietų reikalavimus apmokėti 
už kiekvieną jaunuolį, netar
naujantį kitos valstybės kariuo
menėje, kai beveik kasdien 
vykdomi Sovietų kariškių gink
luoti apiplėšimai Lie tuvos 
žemėje. 

„Nei Lietuva nei jos piliečiai 
nėra Sovietų Sąjungos įkaitais", 
pabrėžė Lietuvos Respublikos 
prez Vytautas Landsbergis. 

Politiniai lošimai 
Raudona korta vis Kremliaus pusėn 

Popiežiaus Jono Fįmliaus II pagerbti du amerikiečiai arkivyskupai šalia 
kitų 20, kuriems suteiktas kardinolų titulas. Čia matome naująjį Kinijos 
kardinolą Ignacą Gong Pinmmey, kairėje. viršuje. Dešinėje prie 
popiežiaus paveiksi matyti naujasis Filadelfijos kardinolas Anthony J. 

Bevilacąua su pasitraukusiu i poilsį kardinolu John KroL, geru lietuvių 
prieteliu. O apačioje kairėje, matome naująjį Los Angeles kardinolą Roger 
M. Mahony. 

Nauji Bažnyčios 
kardinolai 

Paaiškėjo „in pectore" popiežiaus paslaptis 

Vilnius . — Apie dabartinę 
L ie tuvos sudė t ingą padėt į 
„Lietuvos aidas" aptaria savo 
kauniečio E. Raugalo žodžiais 
savo 65 numeryje. 

Kremlius - patyręs lošėjas ir 
Lietuvos byloje ištraukia vis 
naują kortą, bet neužmiršta ir 
senų. Kokių t ik jų nebuvo -
ekonominės, politinės, bet bene 
didžiausias koziris - tam tikrų 
grupių gyventojų supriešini
mas . Kiek kartų buvo mesta ir 
dabar dar mosuojama rusakal
bių ar lenkų korta! Lošiama 
kartais sėkmingai, o kartais ir 
nepavyksta. Lošiant visuomet 
ta ip būna. Be visiems žinomų ir 
išmėgintų būdų, bandomi ir 
subtilesni. Pavyzdžiui, nekaltas 
supriešinimo žaidimas tarp 
Kauno ir Vilniaus. Tariamas 
antagonizmas t a i silpnėja, tai 
vė l p a k u r s t o m a s . Kažkas 
stangiasi (tokia jų profesija — jie 
dirba savo darbą), o naivūs 
lokaliniai patriotai choru karto
ja , pasiremdami turgaus lygio 
faktais. 
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TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Armėnai jau dalina žemę 
J e r e v a n a s . — Armėnijoje 

prasidėjo žemės grąžinimas 
žmonėms. Stalinistinė sistema 
bendrųjų ūkių, kurių milijonai 
akrų dirvonuoja ir kuriuose pa
laidota tūkstančiai gyvybių, 
išliko ir po 40 metų diktatoriaus 
mirties iki šių perestroikos me
tų nepajudinta. 

Nežiūrint prez. Gorbačiovo ke
lių žemės ūkio planų, vis dar 
buvo armėnams patariama ne
skubėti su žemės ūkio išskirsty
mu. Naujai išrinktoji demokra
t inė Armėnijos vyriausybė su
darė laisvos prekybos ekonomi
jos planą, kad per penkerius 
metus žmonės galėtų įsitvirtinti 
ir visiškai pereiti į laisvo verslo 
ekonomiją. Armėnai priėmė 
įstatymą, kad žemė gali būti 
atimta tik tokiu atveju, jei ji bus 
neapdirbta ir apleista. Kaip ir 
visi ūkininkai, taip ir armėnų, 
tu r i mokėti ir valstybinius 
mokesčius, nežiūrint koks bus 
derlius. Jei per dvejus metus 
ūkininkas sėkmingai verčiasi, 
ta i jam ta žemė atiduodama vi
sam laikui. Tada jis tą žemę ga
li parduoti, jei to jis nori. Hrant 
Bagratyan, Armėnijos minis
terio pirmininko pavaduotojas, 
kuris vadovauja ekonominėms 
reformoms, aiškino žurnalis
tams, jog ūkininkavimas pir
miausia yra leidžiamas tiems 
žmonėms, kurie gyvena kai
muose prie žemės ūkių. Visi kiti 
gali įsigyti žemę varžytinių 
būdu. Kiekvienas miestelis ar 
kaimas, kuriame yra žmonių, 
norinčių ūkininkauti, kreipiasi 

į savo tarybą ir žemė yra pa
skirstoma loterijos būdu. Žemės 
dydis priklauso nuo šeimos dy
džio. 

P rekės ekspo r tu i 
Armėnai apskaičiavo, jog iš 

3.5 milijonų armėnų, maždaug 
vienas milijonas žmonių bus 
savo žemės šeimininkais. „Kai 
ūkininkai pasidarys nepriklau
somi, kai prekybininkai bus ne
priklausomi nuo valstybės, tai 
jie bus ir už visišką krašto ne
priklausomybę", pasakė minė
tasis ministeris. Tačiau Armė
nijoje bus palikta maždaug 20% 
žemės ūkių valstybės žinioje. 

Armėnijos vyriausybės nariai 
sako, kad jiems būtina turėti 
užsienio pinigų ir vyriausybe 
įsakė fabrikams gaminti prekes 
eksportui. 

Ar Hitlerio-Stalino 
aktas tebegalioja? 
Vilnius. — Gegužės 25 dieną 

Lietuvos Respublikos prez. Vy
tautas Landsbergis vėl kreipė
si į Vakarų demokratijas pagal
bos, nes Sovietų Sąjunga iš nau 
jo Lietuvai primeta okupaciją, 
plačiu mastu degindama pasie
nio būstines. ..Vakarų tyla ne 
pasmerkiant šių Sovietų Sąjun 
gos smurto veiksmų, gali būti 
suprantama kaip sutikimas, 
kad 1939 metų Hitlerio-Stalino 
pakto pasirašymas, priskiriant 
Lietuvą Sovietų Sąjungos sferų 
įtakai, tebegalioja ir šiandien", 
pareiškė Vvtautas Landsbereis. 

— Prie L ie tuvos — Gudijos 
s\enos antradienio naktį buvo 
specialių Sovietų dal inių 
sužeisti du lietuviai ir turėjo 
būt i pa ta lp int i į ligoninę. 
Nežiūrint pakartotinų protestų, 
Sovietų Vidaus reikalų minis
terija nesustabdo puolimų. Ir 
Gorbačiovo atstovai, nors buvo 
pažadėję, nesiima ištirti smur
tinių beginklių žmonių užpuldi
nėjimų. 

— E s t i j o s vyr iausybė 
pareiškė formalų protestą prieš 
sumušimą jos pasienio sargybi
nių prie Rusijos sienos. Pa
reiškime rašo, jog tai yra provo
kuojantys veiksmai ir kišimasis 
į estų vidaus gyvenimą. Prašo 
imtis priemonių, kad neįvyktų 
pakartotino kraujo praliejimo 
Pabaltijo valstybėse. 

— Beijinge, Kinijos sostinėje, 
un ive r s i t e to s t uden t a i vėl 
pradėjo dalinti brošiūrėles ir 
plakatus pagerbiant 1989 metų 
vasaros žuvusius studentus, 
kovojusius už demokratiją Kini
joje. Ant savo bendrabučio salės 
durų jie iškabino užrašą: „Mes 
niekada neužmiršime Birželio 
4", kai tą dieną komunistų 
valdžia p a s i u n t ė t a n k u s į 
Tiananmen aikštę, kurioje buvo 
kare iv ių n u ž u d y t a š imta i 
žmonių. 

— Cape C a n a v e r a l , Florido
je, šį šeštadienį turėtų pakilti 
erdvės stotis po dešimties dienų 
uždelsimo, su 7 astronautais, 
kurie tirs erdvių įtaką žmogui, 
žiurkėms ir žuvytėms. 

— A m e r i k o s vyr iausybė 
pasisako už abiejų Korėjų — 
komunistinės ir demokratinės 
priėmimą į Jungtinių Tautų or
ganizaciją. 
— Washing tone , kaip prane

ša Reuterio žinios, Weinsteino 
Centras už demokratiją, praėjus 
10 metu po pasikėsinimo n užu 
dyti popiežių Joną Paulių II, 
organizuoja tarptautinę komi
siją, kuri iš naujo ištirtų, kas 
iš tikrųjų organizavo tą pasikė-
sinimą. Sofijoje, Bulgarijos 
sostinėje, bus tyrinėjami polici
jos dokumenta i iš buvusio 
komunistinio režimo laikų 

Roma. Gegužė? 29. — Žinių 
agentūros pranešė, jog popiežius 
Jonas Paulius EI pagerbė 22 vys
kupus, suteikdamas jiems kar
dinolo garbę , ; jų tarpą 
iškaitydamas du amerikiečius ir 
atskleisdamas pas.ptį, kad prieš 
12 metų jis slapia kardinolu 
pakėlė Kinijos arkivyskupą, 
kuris 30 metų Kalėjo Kinijos 
komunistų kalėjimuose, at
sisakydamas pasmerkti Vati
kaną. 

Tai yra pirmas kardinolų 
paskyrimas, kai Rytų Europoje 
subyrėjo komunistinė sistema. 
Popiežius taip pat paaukštino 
kardinolais ir tris buvusio 
Varšuvos pakto valstybių 
vyskupus. Dabar iš viso bus 13 
Bažnyčios ..princų" iš Sovietų 
Sąjungos kraštų ir buvusio Rytų 
bloko. Aišku, jog Vatikanas 
norėjo pagerbti tuos, kurie 
kentėjo nuo komunizmo. Oficia
lios biografijos buvo trečiadienį 
Vatikano spaudos biuro pa
skleistos tik trijų naujųjų kar
dinolų, ir tik tų. kurie kentėjo 
daug metų komunistinio režimo 
kalėjimuose — tai Šanghajaus 
vyskupas Kinijoje, Rumunijos 
vyskupas ir Čekoslovakijos 
vyskupas. 

Kinijos kardinolas 
Išskirtinis dėmesys skiriamas 

naujajam Kinij< s kardinolui Ig
nacui Gong Pir.mei. Jam jau 89 
metai. Tai pirmas Kinijos kar
dinolas, kai 1949 m. komunistai 
perėmė valdžią Savo pranešime 
popiežius pasage, jog jis jį 1979 
metais „in pectore" skyrė kar
dinolu, kai jis buvo komunistų 
kalėjime nutektas visam gyve
nimui kalėti uz „prieš kontr
revoliucinę"' v< įklą. Vatikanas 
pranešė, kad dabartinis Kinijos 
kardinolas po ; > metų buvimo 
kalėjime buvo šleistas į laisvę 
1985 m. ir laikooaa namų areš
te tris metus. Nuris šiuo metu 
gyvena Amerikoje. 

Naujieji kardinolai 
Štai popiežiai Jono Pauliaus 

paskelbti naujiep kardinolai: 
Italijos arkvysk. Fiorenzo 

Angelini, Filadelfijos arkivysk. 
Anthony Bevi qua, Australijos 
arkivysk. E<rvard Cassidy, 
Marseille vys* Robert Coffy 
Prancūzijoje. talas-Vatikano 
diplomatas Guido del Mestri, 
i t a l a s kunit 'a3 ir jėzuitas 
teologas Pao'o Dezza, Zairo 
arkivysk. Frederic Bamung 

vvabi, Šanghajaus vysk. Ignacas 
Gong Pinmei, slapta popiežiaus 
paskirtas 1979 m., Čekoslova
kijos arkivysk. Jan Chryzostom 
Korec, i talas arkivysk. Pio 
Laghi, Dominikonų Respubli
kos arkivysk. Nicolas de Jesus 
Lopez Rodriguez, Los Angeles 
arkivysk. Roger Mahony, italas 
a rk ivysk . Virgiiio Neo, 
Meksikos arkivysk. J u a n 
Posadas Ocampo, Buenos Aires 
arkivysk. Antonio Quarracino, 
Romos diocezijos generalinis 
vikaras Camillo Ruini, Turino 
arkivysk. Giovanni Saldarini, 
Filipinų arkivysk. Jose T. 
Sachez, dirbąs Vatikane, Švei
carijos vyskupas Henri Schwe-
ry , Va t ikano va l s tybės 
sekretorius arkivysk. Angelo 
Sodano, Berlyno vyskupas 
Georg Maximilian Sterzinsky ir 
Rumunijos arkivysk. Alexandru 
Todea. 

Šie naujieji kardinolai savo in
signijas gaus kardinolų kon
sistorijoje birželio 28 d. Švento 
Petro aikštėje. Tai bus penktas 
kartas, kai Jonas Paulius II 
vadovaus šioms iškilmėms, kai 
jis buvo išrinktas popiežiumi 
1978 m. Jis jau iš viso paskyrė 
163 narius į Kardinolų kolegiją 
ir 120, kurie gali balsuoti 
popiežiaus rinkimuose. Kar
dinolai yra vyriausieji popie
žiaus patarėjai Bažnyčios 
reikaluose. Jie reprezentuoja 
Bažnyčios universalumą. 

Bedarb ių f o r m a v i m a s 
Labai pe r spek tyv i kor ta 

Kremliaus rankose bedarbių 
armijos formavimas. Ateina 
naujas 

- Žemdirbių sąjunga - atvirai 
grasino ir grasina streikais, 
katastrofa Lietuvos žmonėms, 
ul t imatumais Aukščiausiajai 
Tarybai, Agrarinei komisijai ir 
Vyriausybei, jeigu bus nesiskai
toma su jų interesais. „Ginsi
mės kuolais", isteriškai šaukia 
vienas jų vadovų. Bet kas puola, 
nuo ko reikia gintis ir už ką 
puola - nepasako. Supranta, 
matyt, kad patiems kraujo lieti 
neteks - pakaks tik pamojuoti 
kuolais ir Burokevičius su 
desantininkais neprašyti ateis 
gelbėti savo pusbrolių kaime. 
Svarbu, kad būtų pretekstas. 

Kai mojama Kreml iaus 
pusėn 

Norisi tik priminti LDDP, kad 
tikrąjį žemdirbį, kaimo inteli
gentą skriaudė ir dabar tebe-
skriaudžia LDDP funkcionie
riai, kurie ten sudaro vado
vaujančių darbuotojų daugumą. 
Ir už visą netvarką kaime, 
grobstymus, piktnaudžiavimus 
tarnybine padėtimi atsakingi jie 
pa tys ir KPSS pada l in i a i 
Lietuvoje, su kuriais pirminių 
par t inių organizacijų lygiu 
bendradarbiauja LDDP. Ir pa
galiau nė viena partija ar 
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vadovas (pradedant sąjunga nesiūlo paimti iš tikro 

Butų nuosavybės 
įstatymas 

Vi ln ius . Gegužės 28. — 
Vilniaus radijas pranešė, jog po 
ilgų debatų Parlamento sesijo
je buvo pri imtas b u t ų 
nuosavybės įstatymas. Už šį 
įstatymą balsavo 81 deputatas, 
niekas nebalsavo prieš, o 5 
susilaikė nuo balsavimo. Butai 
bus parduoti dabartiniams jų 
gyventojams, kurie bus 80<£ 
padengti investavimo čekiais ir 
jie bus išduoti tik Lietuvos 
Respublikos piliečiams, ka ip 
kompensacija už p a t i r t u s 
nuostolius Sovietų valdymo 
metu. Vilniaus Komunistų par
tijos plenumas tuoj kreipėsi į 
prez. Gorbačiovą, prašydamas 
neleisti vykdyti to įstatymo, 
kadangi j is diskriminuojąs 
Sovietų piliečius, pranešė tą 
pačią dieną ,,Tasso" ž inių 
agentūra. 

m in i s t ru ir ba ig i an t kelių 
žmonių kontoros vadu) arba 
senasis per naktį persitvarko, ir 
visi įstaigos darbuotojai gauna 
atleidimo iš darbo pranešimus. 
Dalis, be abejo, po atestacijos 
dirbti liks, o kiti atleidžiami dėl 
etatų mažinimo. Vadovas paten
kintas - jis parodė kietą ranką, 
pasitiko savus, jo bijo ir bijos. 
Užmiršo tik, kad savo kontoros 
problemas perkėlė ant Lietuvos 
pečių, nes tų atleistųjų laukia ir 
juos guodžia KPSS - tai Krem
liaus korta. O tarp išstumtųjų 
- labai daug Lietuvai lojalių 
žmonių. Taigi tokios reorgani
zacijos tokiu Lietuvai sunkiu 
laiku labai abejotinos. Perėmęs 
žinybą vadovas yra atsakingas 
už visus žmones - ir patinkančius 
ir ne. I r darbo pertvarkant visą 
Lietuvos ūkį yra t ikrai labai 
daug. Todėl prieš atleidžiant 
daug darbuotojų reikia pagalvo
ti: ar ne geriau atleisti vieną 
vadovą? Na. o jeigu darbuotojas 
sąmoningai nesilaiko darbo 
t v a r k o s , v i lk ina reformas, 
manipuliuoja įstatymais siek
damas nedorų tikslų, tai jį 
tikrai reikia atleisti. Bet darbo 
knygelėje ir įsakyme turi būti 
labai konkrečiai parašyta ir 
viešai paskelbta, už ką jis 
atleidžiamas. 

Kaimo ir mies to karšinimas 
Dar viena korta, į kurią 

Kremlius, reikia manyti, deda 
dideles viltis - tai kaimo ir 
miesto supriešinimas. Kaimas 
s k r i a u d ž i a m a s , žemdirbys 
skriaudžiamas, miestas gyveno 
ir gyvena kaimo sąskaita -
nenurimsta LDDP ruporai. Šios 
partijos priešakinis būrys kaime 

žemdirbio to, ką jis paveldėjo iš 
savo tėvų ar savo rankomis užsi
dirbo. Tai prieš ką mojuoti, su 
kuo kariauti? O kad žemvaldžių 
savavaliavimą laikas sustabdy
ti, tai visiems aišku. To la
biausiai ir bijomasi, dangsto-
masi tikrųjų žemdirbių vardu, 
mojuojant raudona korta Krem
liaus pusėn. 

Butkevičius 
Maskvoje 

Maskva . Gegužės 28 d. — 
Vilniaus radijas paskelbė, jog 
Lietuvos Gynybos departamen
to direktorius Audrius Butke
vičius kalbėjosi su atsakingais 
pareigūnais Britanijos ir Vokie
tijos ambasadose, kurie jam 
pareiškė, kad jie yra susirūpinę 
paskutiniais OMON užpuoli
ma i s , ku r i e yra ne te i sė t i 
Lietuvos teritorijoje. Butke
vičius taip pat susitiko su Rusi
jos Gynybos ir Saugumo virši
ninkais ir dviejų konferencijų 
metu diskutavo apsigynimo 
klausimus. 

Čia ir buvusioji Britanijos 
ministerė pirmininke Marga-
ret Thatcher susitiko su pabal-
tiečių a ts tovais Bri tani jos 
ambasadoje. Lietuviams atsto
vavo Kazimiera Prunskienė, o 
l a t v i a m s jų depu ta t a i — 
A. Pentelejevs. I. Krastins, V. 
Birkavs. Susitikimas buvęs 
labai diplomatiškas. Thatcher 
pasakė, jog britų vyriausybė 
galbūt lauks kol naujoji Sovietų 
Sąjunga pradės veikti ir tik tada 
imsis bet kokių žygių ryšiams 
su Pabaltijo respublikomis. 

— L o n d o n e , kaip Reuterio 
žinių agen tū ra pranešė, šį 
antradienį buvo paminėta Tarp
tautinės Amnestijos organizaci
jos 30 metų sukaktis. Ji buvo 
įsteigta 1961 m. gegužės 28 d. 
Per tą laiką ištyrė 42.000 
žmonių gyven imo sąlygas 
kalėjimuose bei koncentracijos 
stovyklose ir kovojo už jų 
išlaisvinimą, daugeliu atvejų 
laimėdama politiniams kali
n iams laisvę. Jos globą ir 
rūpestį yra patyrę ir daugelis 
lietuvių. 

KALENDORIUS 

Gegužės 31 d. 
Agilė. Angelė. 
Rimvilė. 

B i rže l io 1 d. 
Jogaila. Galinde. 
Konradas, 

Gintautas, 
Pe t ronė l ė . 

J u s t i n a s , 
Juvencijus. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:19. leidžiasi 8:17. 
Temperatūra dieną 87 L, 

nakt) 70 1 
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IV PLS ŽAIDYNĖMS 
PRASIDĖJUS 

KREIPIMASIS 
- PROTESTAS 
Dar neprasidėjus žaidynėms, 

sudaryta juri komisija iš žinomų 
sporto veteranų A. Šociko. S. 
Butauto ir A. Vietrino jau turi 
pirmą protestą ar kreipimąsi 
prieš akis. To protesto nuorašas 
pasiųstas net Lietuvos Aukš
čiausiai Tarybai , t iek jam 
teikiama reikšmės. Jis skamba: 

„Kaip eiliniam lietuviui ne
galima užmiršti Vasario 16-sios. 
Vy tau to Didžiojo, Žalgir io 
mūšio, Baranausko, Donelaičio, 
Valančiaus. Kudirkos, Basana
vičiaus, Maironio, Dariaus ir 
Girėno, ir t.t., taip lietuviams 
sportininkams negalima už
miršti I Tautinės olimpiados — 
I Pasaulio lietuvių olimpinių 
žaidynių, įvykusių 1938 metais 
nepriklausomoje Lietuvoje. 

„Esame įsitikinę, kad šios 
grandiozinės sporto šventės 
neužmiršo ne tik čia, Lietuvoje, 
gyvenantys sportininkai, buvę 
jos dalyviai, bet ir plati Lietuvos 
visuomenė. Šios viso pasaulio 
lietuvių oliminės žaidynės tapo 
s tūmokl iu mūsų spor to 
vystymuisi. Ir kaip nebūtų keis 
ta, kad tie užjūrio lietuviai, 
kurie įdėjo didžiausią indėlį į 
mūsų sporto vystymąsi (dėka jų 
Lietuva tapo du kartus Europos 
krešpinio čempionui jau 1978 
metais ją užmiršo ir emigra 
cijoje žaidynes ėmė skaičiuoti 
nauja eilės tvarka. 

..Dėl to mes, Pirmųjų pasaulio 
lietuvių olimpinių žaidynių 
da lyvia i , k r e ip i amės į IV 

Chicagos „Neris" vyrų ,,A' 
tos laimėtoja. 

klasės korrir.da 1991-jų metų ŠALFAS s-gos pirmenybių antros vie-

Nuotr. Z. Degučio 

PROGRAMOS 

Žaidynėse dalyvaujančių spor
to šakų federacijos jau sudarė 
varžybų programas ir nuo
status, juos išspausdino ir iš
siuntinėjo. Čia pa te ik iame 
kelias jų su pakeitimais ir 
papildymais. 

Sl idinėj imas 

Slidinėjimo programoje nusta
tyta, kad visi dalyviai ir svečiai 
iš Vilniaus į Kaukazą išskris 
liepos 22 d. 17 vai. Lėktuve 
rezervuota 80 vietų. Vizos bus 
parūpintos vietoje. 

Iš Australijos varžybose daly
vaus 5, iš Kanados 10 ir iš 
Amerikos 5 slidinėtojai. JAV 
a t s tovaus R. Dičius, L. 
Mockūnas, broliai Taraškos ir 
A. Nakas. 

Dviračia i 

Dviračių programoje pirmoji 
diena skirta išvykai į Kryžių 
kalną, kur bus šv. Mišios ir 
kryžiaus pašventinimas. Kitos 
penkios dienos skirtos varžy
boms. Nuotoliai įvairūs, pagal 
amžiaus grupes: vaikai, jaunu
čiai, jauniai, suaugę '3 grupės* 
ir senjorai, ar veteranai — T 
grupės (kas penki amžiaus me
tai). 

Bi l iardas 

Biliardo varžyboms nupirkti 
keturi nauji stalai, pritaikyti 
amer ik i e t i škam žaidimui. 
iačiau taisyklės pakeistos — 
labai suprastintos, kad visiems 
būtų lengviau prisitaikyt: 15 
k a m u o l i u k ų a n t stalo, 6 
„kišenės", pirmas įmušęs 8 — 
laimi. Galima mušti bet kurį 
kamuoliuką su bet kuriuo. 
Mūsų manymu — tokios tai
syklės yra „namų darbo", par
tija gali būti per greita ir 
neįdomi. 

KONFERENCIJA 
Liepos 30 d. Kaune rengiama 

Kūno Ku l tū ros ins t i tu to 
mokslinė konferencija Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto istorijos 
klausimais. Konferencijoje dirbs 
4 sekcijos: 

1. Pagrindiniai Lietuvos Kū
no kultūros ir sporto etapai; 

2. Kūno kultūros ir sporto te
orijos pagrindai; 

3 Kūno kultūros ir sporto or
ganizacija; 

4 Sporto š akų istorijos 
bruožai. 

Visi kviečiami dalyvauti ar 
net skaityti savo pranešimus. 
Visi užsiregistravę šioje konfe
rencijoje dalyvauti bus laikomi 
IV PLS Žaidynių dalyviais (su 
jų privilegijomis). 

Toje konferencijoje numatoma 
įsteigti Pasaulio lietuvių Kūno 
kultūros ir sporto mokslininkų 
sąjunga. 

Konferenciją organizuoja ir į 
ją kviečia konferencijos moksli
nis vadovas ir istorijos mokslų 
daktaras H Šadžius. 

Pasaul io l i e tuv ių sporto 
žaidynių organizacinį komitetą 
ir re ika lau jame, kad 1978 
metais Kanadoje padaryta klai
da šiais metais būtų ištaisyta 
(errare humanum est) ir visi 
bendromis jėgomis ruoštume ne 
IV, bet Penktąsias pasaulio 
l ietuvių ol impines (sporto) 
žaidynes". 

Šį kreipimąsi pasirašė 23 I 
Tautinės olimpiados dalyviai. 

Šis klausimas jau buvo kilęs 
ir svarstytas keletą kartų, bet 
nutar imo nebuvo padaryta. 
Nežinia kieno asmeniška inicia
tyva spaudoje buvo pasirodęs 
toks pavadinimas: „IV PLS 
sporto žaidynės ir II Tautinė 
olimpiada". Gal tai ir nėra 
idealus pavadinimas, bet mūsų 
nuomone, jis tikriausiai arčiau 
tiesos. Juk I-se PLS Žaidynėse 
Toronte ' i r Il-se Chicagoje) ne
dalyvavo Lietuvos sportininkai, 
nėra jų kaip vadinti „Tautine 
ol impiada". Vaip. kad I-jų 
žaidynių organizatoriai a r 
iniciatoriai turbūt klaidos nepa
darė. Todėl ir šių žaidynių juri 
komisijai rasti tinkamą išeitį 
bus nelengva. Linkime sėkmės. 

V. G . 

LIETUVOS SPORTININKAI 
PLAČIAJAME PASAULYJE 

Baltimorės Lietuviu ..Atletų" klubo teniso žaidėjai jau pasiruošę dalyvauti 
IV PLS Žaidynėse. Iš k.: Algis Veliuona. Rosalie Veliuona ir Vitas Dūlys. 
II eil. — Janina Brazauskienė. Petras Okas, Kazys Uleckas. Ralys Brasauskas 
ir Viktoras Sajauskas. 

IR KARNIŠOVAS BAIGĖ 
SEZONĄ 

Artūras Karnišovas yra kitas 
Vilniaus ..Statybos" krepši
ninkas sėkmingai baigęs savo 
pirmąjį sezoną JAV. Jis žaidžia 
Seaton Hali univers i te to 
komandoje, kuri puikiai pa
sirodė JAV universitetų pir
menybėse. Komandos treneris 
buvo patenkintas Artūro 
žaidimu. 

Seaton Hali universiteto ko
mandos treneris pakvietė 
Artūrą, kai stebėjo jį žaidžiant 
su Vilniaus ..Statybos" koman
da. Tačiau Artūrui reikėjo 
išlaikyti egzaminus, kuriems 
besiruošdamas jis gyveno New 
Jersey mieste pas savo, taip 
vadinamą. ..antrąją mamą" 
Vidą Lany s. 

Ar tūra i yra gimęs Vilniuje, 
kur jo tėvas ilgus metus taip pat 
žaidė už „Statybą". Baigęs 
universitetą jis tikisi patekti į 
kurią nors profesionalų koman
dą. Tikimasi, kad šią vasarą jis 
IV-se PLS žaidynėse galės žaisti 
už New Yorko , ,At le tų" 
komandą. 

RIMAS KURTINAITIS 
LIETUVOJE 

Rimas Kurtinaitis, olimpinis 
čempionas (kartu su Saboniu ir 
Marčiulioniu), dabar žaidžiantis 
Vokietijoje Hageno „Brandto" 
klube, t rumpai atostogavo 
Lietuvoje. Jo komanda kvalifi-
kavosi ,.play-off' varžyboms, bet 
čia pralaimėjo pirmame rate ir 
liko šeštoje vietoje. 

Lietuvoje Kur t ina i t i s su 
nostalgija stebėjo Lietuvos 
krepšinio rinktinės pasirodymą 
prieš Suomijos rinktinę. 1939 m. 
Lietuvos r inkt inė Suomijai 
„atskaitė" visą šimtinę taškų, 
o dabar turėjo gerokai pasis-

Futbolas Chicagoje 

JAV FUTBOLO RINKTINE 
CHICAGOJE 

JAV futbolo rinktinė — U.S. 
Na t iona l Soccer T e a m — 
birželio 16 dieną 1:30 vai. p.p. 
žais Chicago Soldier Field sta
dione prieš daugkartinį Italijos 
meisterį A C. Milan. Rinktinei 
vadovauja neseniai pasamdytas 
naujas treneris — coach jugo 
s l a v a s Borą Mi lu t inovic . 
Rinktinė ruošiasi Pasaulio fut
bolo taurės varžyboms, kurios 
vyks 1994 metais JA Valsty
bėse. Kuriuose JAV miestuose 
bus r u n g t y n i a u j a m a , dar 
nenustatyta. Miestų, norinčių 
būti rengėjais, yra daugiau 
negu reikia, nes didelio masto 
varžybos žada pelningą biznį. 

Chicagos Organizacinis komi 
tetas planuoja išsikovoti teisę 
pravesti ne tik keletą Pasaulio 

taurės rungtynių, bet ir jų 
atidarymo iškilmes. Publikos 
pritraukimas į šias U.S. Natio
nal Team rungtynes prieš A. C. 
Milan ir bus to komiteto lyg ir 
egzaminas , įrodyti, kad 
Chicagos miestas ir jo publika 
yra jau pribrendusi tokio masto 
varžyboms. 

I panašias rungtynes, vyku
sias gegužės mėnesio pradžioje 
Denver mieste, Colorado, kai 
valstybinė rinktinė žaidė prieš 
Urugvajų ir laimėjo 1:0, buvo 
susirinkę 35,722 žiūrovai. Ar 
Chicagos komitetui pavyks 
pralenkti Denverį, priklausys ir 
nuo mūsų futbolo mėgėjų — 
reiškia, nuo Tavęs ir manęs. 

Rungtynės prieš A. C. Milan 
tikrai įvyks. Bilietai jau pla 

tinami Ligi birželio 2 dienos jų 
galima užsisakyti „L i ths" 
klube, 2614 West 69 St. Čia jie 
gaunami su grupine nuolaida ir 
parūpinta transportacija. 

RUNGTYNĖS DEERFIELD 
PRIEMIESTYJE 

„Lituanicos" vyrų komanda šį 
sekmadienį, birželio 2 dieną, 3 
vai. po pietų žais penktąsias 
pirmenybių rungtynes prieš 
stiprią -ilpnų komandų šįmet 
nėra) . .Pegasus" komandą 
Deerfieįci priemiestyje, Wilmot 
mokyklos aikštėje, Wilmot Rd. 

Rezer.as žais ten pat 1 vai. 
p.p. 

Gi birželio 9 dieną komanda, 
pagaliau, vėl pasirodys Mar-
quette Parke ir žais prieš 
United Serbians įprastu laiku -
3 valandą p.p. 

Laukiame pasirodant, 
laukiame ir laimėjimų. 

J . J . 

tengti, kad laimėtų. Žinoma, 
trūko Kurtinaičio, Sabonio ir 
kitų. 

Tačiau tėviškė Rimą priėmė 
nelabai svetingai — Kauno va
gys „nuvažiavo" su jo Merce
des... 

ROMANAS 
BRAZDAUSKAS 
A U S T R A L I J O J E 

Kauno „Žalgirio" žaidėjas 
Romanas Brazdauskas neseniai 
įsikūrė Adelaidėje ir žaidžia už 
West Adelaidės „ B e a r c a t s " 
komandą. J i s vis dar bando ap
siprasti su karšta Australijos 
sau le , t a č i au bendra i y r a 
patenkintas savo naujo gyve
nimo pradžia. 

Čia jis pateko daugiausiai 
Adelaidės „Vyčio" klubo pirmi
ninko R. Pociaus dėka. Gavo 
butą, o baldus sunešė vietos 
lietuviai. Jo kontraktas nėra 
toks didelis, kaip kitų „Žal
girio" krepšininkų, bet, kaip j is 
sako, „pinigai kuriuos gaunu, 
yra t ikr i" ir jis už juos gali 
įsigyti ką nori. 

Šeštadieniais jis treniruoja 
„Vyčio" klubo vaikus, o sek
madieniais — vyrų komandą. 
Lapkričio mėnesį pasibaigus se
zonui, skubės grįžti atostogoms 
į Lietuvą, kurios jau labai pa 
siilgo. 

PASIPUOŠĖ SIDABRO 
MEDALIAIS 

R. Petrauskas ir J. Kvedara-
vičius, Vilniaus „Kuro aparatū
r o s " t ink l in io komandos 
žaidėjai, irgi baigė sezoną 
Jugoslavijos tinklinio pirme
nybėse, kur jie pasipuošė si
dabro medaliais. 

VILNIAUS 
FUTBOLININKAI 
A U S T R A L I J O J E 

Valdas Ivanauskas ir Ar
minas Narbekovas, abu Vil
niaus „Žalgirio" futbolo koman 
dos žaidėjai, taip pat baigia pir 
ąjį sezoną su Vienos „Austrijos" 
klubu. Ši komanda, po 28 ratų, 
stovi pirmoje vietoje — laimėjo 
pasku t ines 6 rung tynes , o 
l ikusios rung tynės p r i e š 
pernykštį meisterį Insbrucko 
„Tirolį" bus lemiamos. 

Austrijos televizijos komen 
tatoriai ir spauda abu lietuvius 
labai giria. Narbekovą laiko 
komandos lyderiu, o Ivanauską 
„generaliniu konstruktoriumi". 
Jie dažniausiai pelno ir įvarčius, 
arba sudaro jiems progas. 

Antrojo aštuntuko pirmaujan 
čioje komandoje Linco „Voest" 
žaidžia dar vienas lietuvis — 
Ričardas Mažeika. Iš viso 
vokiškai kalbančiuose k r a š 
tuose — Austrijoje ir Vokietijoje 
žaidžia 10 Lietuvos futbolo 
žaidėjų, kitaip sakant, visa pir 
moji „Žalgirio" komanda. 
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Patyrimas per daug dažnai 
mus moko, kad žmonėms sun 
kiaušiai yra suvaldyti liežuvį. 

B. Spinoza 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Cr-rist ligoninėms 

2434 W. 71 Street. CAilcago 
Tai (1-312) 434-5849 įveikia 24 vai) 

Pirm . antr . ketv . penkt nuo 12 iki 6 vv 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-00«7; arba (708)246 6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St ta t (708) 422 0101 
Valanaos paga! susitarimą 

Pirnnd 3 v pp -7vv .an t rd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd t 3 v p p . penKtd 

ir šestd 9 v - -:2 v p p 

6132 S. Ked2le Ava.. Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gilbert. LaGrange IL. 
Tel. (708) 352-4487 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 6012O 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory HIMs. IL 
1 mylia ; vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optome'nstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St 
Pa'os Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 7S'h Ave . Hfcftary r**S I 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: (708)652 4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave.. Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Just ice. IL 
Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai | 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

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

T» l . 708-636-3113 

DR. D A N A M . S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Te l . 708-531 1113 
Valandos pagal susitarimą 

D R . S . L A L 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2 7 

Kab. tel. (1-312) 585-0348: 
Bei (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago. III 60652 

P"m , antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai an»r 1-4 v p p ir ketv 25 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

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

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

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Cent«r-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 1-708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 588-3166: 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seštad'eri.ąis pagal susitarimą 

! 



Pradedama atpažinti 

TĖVO MEILĖS ALKIS 
Jau trisdešimt metų feminiz

mo baruose vykstanti kova už 
moterų lygias teises sukėlė ir 
interesą gvildenti moteriškumo 
savitumus, jau sąmoningai su
vokiant moterų stipriąsias savy
bes ir silpnąsias ir pradedant 
suprasti moteriškųjų savybių 
svarbą sveikai visuomenei. 
Tačiau pradėjus definuoti mo
teriškąsias savybes ir jų svarbą, 
pradėta domėtis ir vyriškųjų 
savybių svarba asmenybės 
ugdymui Pastebėta, kad nors 
vyriškieji balsai ir turi persvarą 
daugumos visuomenių bei jų 
padalinių — organizacijų spren
dimuose, neretai ir nuskriau
džiant moteris, dabartinė Vaka
rų kul tūra nėra draugiška nei 
vyriškų asmenybės bruožų vys
tymuisi, nes ir vyrų tarpe tėra 
tik mažai supratimo, kas iš 
tikrųjų yra žmogiškai vyriška, 
būtent kas, šalia fizinės jėgos 
pranašumo, yra būdingai vyriš
ka ir gera žmogaus asmenybėje, 

įdomu buvo skaityti vieno 
pranciškono kun. Richard Rohr 
mintis tuo klausimu ir kaip tai 
pave ik ia vaka r i e t i škos ka
talikybės apraiškas ('Sr. Antho-
ny Messenger. 1990.X). Anot jo, 
daugelis vyrų nesąmoningai 
gyvena, dirba, persidirba ir pa
galiau psichiniai pakr inka , 
stengdamiesi įtikti savo tėvui. 
Dažnai tai yra nesąmoningas 
įprotis įgytas jaunystėje, kai 
pa tenk in t i tėvą niekuomet 
nepasisekė, nes tėvas vaikams 
buvo tolimas, niekuomet jų 
nepagyrė už pastangas, arba 
neįvertinės padėtų pastangų, 
vis reikalavo daugiau, tobuliau, 
ar net jais nesidomėjo — nemo
kėjo bendrauti su savo vaikais 
kaip tėvas. Tokie vaikai suau
gę dažnai būna labai sėkmingi, 
nes yra išmokę daug ir kompe
tentingai dirbti, bet kadangi 
niekuomet nejautė tėvo meilės, 
nejaučia pas i t enk in imo . Ir 
nuo to kenčia n e tik vyrai, bet 
ir moterys, kurios tėvo neturėjo, 
ar jis buvo tolimas. 

Kur.. Rohr s?»ko. kad žmonės, 
kurie nejuto tėviškos rankos ir 
meilės, suaugę linksta į persi-
dirbimą, nesaikinga veikėja-
vimą. beatodairišką galios ir pi
nigo siekimą, lytinį besaikiš-
kumą ir iškrypimus — žmonės 
sulaukinėja. Tėvo meilės alkis 
pasireiškia nuolatiniu piktini
mus! ..ištvirkusia visuomene", 
reikalavimu stipraus autoriteto, 
kuris aiškiai pasakytų ką dary
ti ir kaip galvoti. 

Tėvo vaidmenį vaikams gali 
atlikti nebūtinai tėvas; jį gali 
atlikti bet kuris brandus vyras, 
s k i r i a n t i s va iku i laiką ir 
dėmesį, juo besidomintis, lei
džiantis vaikui išsisakyti, re
miantis ir skatinantis vaiko pa
stangas. Žinoma, tuos dalykus 
vaikams padaro ir moterys, bet 
jos tai gali padaryti tik mo
t e r ims būdingu būdu. Tad 
vaikui perduoti vyriškąsias 
savybes tegali tik vyras: mer
gaitė vyrišką gyvenimo per
spektyvą tegali pažinti tik iš 
tėvo ar kito tėviško vyro. Abiejų 
pilnam asmenybės išsivystymui 
yra r e i k a l i n g a s vyro-tėvo 
įnašas. 

Kažkaip, sako kun. Rohr, dau
gelis vyrų nemoka savo vaikams 
perduoti savo gyvenimo išmintį, 
patirti, tai. kas jie iš tikrųjų yra. 
Jie temoka perduoti „vyriškas 
roles", pinigus ir nuomones — 
bet ne tai, kas jie yra. Tai galbūt 
yra didžiausia priežastis, kad 
taip daug žmonių jaučiasi bejė
giai, neturintys balso, galios 
visuomenės veikime. ,,Jokia 
civilizacija neišlieka, jei jos 
vyresnieji — seniūnai nebeper-
duoda savo gyvenimo mokslo, 
patirties jaunesniajai kartai. 
Daugelyje kraštu, kur man teko 
keliauti, vyrai nebeturi nei au
toriteto, nei galios; jie nėra iš
gyvenę jokių dvasios išbandymų 
ir tad neturi išminties, kurią 

LIETUVOS REIKALAI 
AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE 

galėtų perduoti jaunajai kartai. 
...Tad daugelyje visuomenių 
aštrėja tas tėviškumo alkis", 
sako kun. Rohr. 

„Tėviškumo alkis" dažniausia 
pasireiškia noru būti kurio nors 
autoritetą turinčio vyro įver
t i n t u , jaus t i jo nus ta ty tas 
elgesio ribas. Kai žmonės su 
kun. Rohr kalba apie ryšį su 
savo tėvu, dažniausiai pasikar
tojantys žodžiai yra , jo nebuvo", 
„ l iūdna" ir „aš jo nepažįstu". 
Nors dažnai žinome, kas tėvą 
supykina, nedaugelis žino savo 
tėvo giliausius troškimus, kas jį 
skaudina, kas jam liūdesį kelia. 
Šis t rūkumas sukelia panašią 
tuštumą ir sūnų ir dukterų šir
dyse, iš kurios kyla baimė, 
pyktis ir nuolatinis troškimas 
sukilti prieš tėvą. Anot Rohr, 
vyrų demonstravimas vyriš
kumo ypač prieš kitus vyrus 
kaip t ik yra išdava abejonės 
savo vyriškumu, nes tėvas 
sūnui to tikro vyriškumo supra
timo, pasitikėjimo savimi ne
buvo perdavęs. 

Jei tėvai mokėtų vaikams per
duoti savo vidaus pasaulio išgy
venimus —jausmus, kas juos su
domina, dėl ko pergyvena, jų pa
čių siekimą būti autentišku žmo
gumi — vyru, o ne t ik tų visų 
ieškojimų dogmatiškas išvadas, 
pasaulyje būtų mažiau nepasi
t ikė j imo , mažiau ba imės , 
mažiau priežasčių karams. 

Šiandien daugelis tiki, kad 
visi vyrai yra buki, nejautrūs ir 
egoistiški. Jei patys vyrai taip 
mano, tai nėra iš ko kurt i pozi
tyvius vyriškumo pavyzdžius. 
Tad ypač vyrams yra svarbu 
kalbėti apie tikrą vyriškumą, 
kad jie pagaliau pradėtų sąmo
ningai grumtis su savo pačių 
viduje esančiomis abejonėmis ir 
baimėmis, kad turėtų tikros iš
minties perduoti savo vaikams. 

Bet ar šiame amžiuje, kai 
moterų teisės pradeda prilygti 
vyrų teisėms, ar dar reikia 
kalbėti apie būdingai vyrišką 
dvasingumą? Būt inai , sako 
kun. Rohr. „Mūsų Bažnyčioje 
dvasingumas iki šiol nebuvo nei 
vyriškas, nei moteriškas — 
ėjome prie Dievo tokiu keliu, 
kuriame nebuvo tikro žmogiško 
santykiavimo energijos. Tai 
buvo labiau mechan i škas , 
s u p l a n u o t a s , i š ska ič iuo tas 
priėjimas prie Dievo tam, kad 
turėtume asmenišką naudą. 

„Tačiau tikrai vyriškas ar 
moteriškas priėjimas prie Die
vo kaupia daug energijos, turi 
elektrišką krūvį, yra gyvas, pa
sižymi abipusiu apsikeitimu, ry
šys eina per įvairias žmogiško 
bendravimo stadijas — žavesio, 
jungties, išsiskyrimo, gedulo ir 
yra nešinas visais žmogiškais 
jausmais. Tokio gyvo ryšio ne
galima iš anksto nustatinėti 
visuomet galiojančiomis taisyk
lėmis; jis reikalauja kasdieninio 
atidumo, noro išgirsti, angaža
vimosi ir pasidavimo, kai tam 
ateina laikas. Neutralus dvasin
gumas atsiranda tuomet, kai 
ryšys su Dievu nebėra asmeniš
kas ir net „erotiškas", išjun
giantis vyriškas ar moteriškas 
prisirišimo formas. Tuo ypatingai 
pasižymėjo šventieji — pvz. šv. 
Pranciškus save laikė vedusiu 
..Mergelę Ne tur tą" („Lady 
Poverty"), daugelis moterų 
šventųjų savo laikė Kristaus 
nuotakomis, kiti vyrai šventieji 
turėjo ypatingą pamaldumą 
Marijai ar Šventajai Dvasiai, 
kuri turi moteriškąsias ryšių 
puoselėtojos savybes. 

Iš tikrųjų daugelio mū3ų 
dvasingumas jau dabar yra, 
pagal mūsų lytį.vyriškas ar mo
teriškas, bet jis yra nesąmo
ningas. Tačiau norint augti 
dvas in iame gyvenime ir 
puoselėti savo gerus polinkius, 
būtina juos sąmoningai supras
ti. 

a.j.z. 

Lietuvių organizacijos ir 
mūsų veiksniai politinėje ame
rikiečių gyvenimo eigoje dar 
neatkreipė reikiamo dėmesio į 
labai svarbią sritį — įeiti plačiu 
mastu į amerikiečių spaudą. 
Spaudos re ikšmė Lietuvos 
siekių iškėlimui ir įgyven
dinimui tarptautiniame forume 
yra neįkainojamos vertės. Tele
vizija ir radijas yra kita gera 
priemonė informuoti gyvento
jus. Tačiau jie nėra pilnai efek
tyvūs, nes reikia specialiai 
paskirti laiką t as programas 
klausyti ar žiūrėti, ko ypač dir
bantieji negali sau leisti. 

Tuo tarpu milijoninio tiražo 
dienraštis yra kiekvienu metu 
pas iek iama informacijos 
priemonė. Geras yra pavyzdys, 
kada Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
gegužės 7 ir 8 dienomis lankėsi 
Washingtone, kur turėjo 
pasimatymą su prez. Bushu ir 
valstybės sekretoriumi Bakeriu. 
Kurie turėjo laiko, galėjo stebėti 
televiziją, ypač kabelinius 
kanalus, kurie paskyrė valan
das laiko šio susitikimo komen
tarams ir plačiai informavo šio 
įvykio re ikšmę. Visa Vyt. 
Landsbergio kaiba buvo perduo
ta per kabelio kanalą. 

Rytojaus dienos, gegužės 9 d., 
milijoninio tiražo dienraštis 
„Los Angeles Times" savo lai
doje įspraudė keletą eilučių apie 
Pabaltijo valstybes ir Vyt. 
Landsbergį į straipsnį su didele 
antrašte: Prez. Bush gina vice-
prez. Quayle. Pasigedome atski
ro straipsnio a r antraštės apie 

1 Lietuvos prezidento lankymąsi 
Amerikoje. 

Mes turime VVashingtone Lie-

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

tuvių Informacijom Centrą ir 
t en pat Washingtone yra visų 
didžiųjų milijoninio t iražo 
laikraščių biuro atstovai. Kodėl 
nebuvo rasta galimybes painfor
muoti, kad prez. V. Landsbergio 
kelionė po Ameri.-:os miestus 
būtų plačiai išgarsinta visų did
miesčių spaudoje? 

Vėliau stebėjome prezidento V. 
Landsbergio su latvių ir estų 
ministeriais priėmimą pas prez. 
Bushą, kuris nesu:;ko sustab
dyti pusantro bihjono eko
nominę paramą Sovietų 
Sąjungai. Prez. Busho žodžiais, 
Gorbačiovas yra geras ir stiprus 
vadas. 

Prez. V. Landsbergis dėl nera
mios padėties Lietuvoje apsiri
bojo maršrutu Bostonas-Wa-
shingtonas-Los Angeles-Chica-
ga. Jam lankantis Los Angeles 
turėjo progos išpildyti buv. prez. 
R. Nixono pakvietimą at
silankyti į jo vardo biblioteką, 
ku r kalbėjosi su juo telefonu. 
Čia vykusių jo pagerbimui 
skirtų iškilmių metu pasakė 
kalbą ir susitiko su aukštais 
amerikiečių politikos, eko
nomijos ir mokslo žmonėmis. 
Buvo priimtas miesto mero ir 
tarybos narių jam įteikiant 
žymenis. Santa Momcos univer
siteto personalas jį pagerbė 
priėmime, į kurį atsilankė tiek 
daug dalyvių, kad salė nepajė
gė sutalpinti visų norinčių daly
vauti. 

Nemažesnė atrakcija buvo Pa
saulinių reikalų tarybos — 
World Affairs Council — Be-
verly Hilton viešbutyje. Čia 
Grand Bali Room salė buvo 100 
procentų užpildyta. Vyt. Lands-
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Pirmieji autorės tremties metai Alta
jaus krašte. 1941 m. autorė atvežta 
iš išlaipinta Bijisko stotyje — Obės 
upės aukštupy. 

Lenos žemupys Sibiro šiaurėje, trem
tis upės žiotyse Iš kairės j dešinę 
einanti trikampe juostelė — riba, 
kurios šiaurėje nebeauga medžiai. 

bergio kalba buvo daug kartų 
pertraukta plojimais. Pasise
kimas neabejotinai puikus. Bu
vo galima iš to padaryti geriau
sią reklamą Lietuvai. 

Tačiau milijoninio tiražo dien
raštis „Los Angeles Times" 
nieko nereagavo arba, teisin
giau pasakius, ignoravo. Tiesa, 
priemiesčių spauda gana plačiai 
ir palankiai rašė apie Lietuvą ir 
jos prezidentą. Deja, šie laikraš
čiai y ra nedidelio tiražo ir 
nepasiekia plačiųjų amerikiečių 
masių. Teko pastebėti, kad 
Chicagos amerikiečių spauda, 
kaip „Chicago Tribūne" ir 
„Chicago Sun-Times" gana 
plačiai garsino ir komentavo 
šią V. Landsbergio viešnagę 
tame mieste. Gal neblogiau 
reagavo ir „New York Times". 
Neteko skaityti „Washington 
Post". 

Mūsų visuomenė išeivijoje 
gausiai aukoja Lietuvos reika
lui. Turime įsteigę daug fondų 
ir fondelių, tačiau nekreipiama 
dėmesio į kitą svarbų dalyką tai 
s t i p r i a i paremt i Lietuvos 
reikalus tarptautiniame spau
dos forume. 

Gyvendami šiame kraš te 
žinome, kad be pinigų nieko 
nepadarysi. Mūsų pristeigtieji 
fondai jau pradeda dublikuotis. 
Tad kodėl vieną dublikatą nepa
versti į naudingesnį: Lietuvai 
remt i pasaulinėje spaudoje 
fondą. Čia turėtų būti išvysty
tas ir vadinamas „Lobbying". 
Kitos tautybės šia priemone jau 
plačiai naudojasi. O tam ir būtų 
re ika l ingas Lietuvai remti 
spaudoje fondas, kuris galėtų 
efektyviai prisidėti savo įnašu. 

Be milijoninių tiražų did-
. miesčių dienraščių dar yra 

plačiai skaitomi savaitiniai 
žurnalai kaip Times, US News 
& VVorld Report, Newsweek ir 
kiti. Šie žurnalai paskutiniu 
metu neblogai informuoja apie 
Lietuvą ir kitus kraštus. 

Kodėl nepamėginti ir mūsų 
išeivijos žurnalistams prasi
skverb t i į jų pus lapius . 
Galėtume pradėti nuo skaity
tojų laiškų skyriaus. Jeigu 
nepajėgiame tinkamai išsi
reikšti anglų kalba, į talką gali 
ateiti mūsų jaunesnioji karta 
čia baigusi mokslus. 

Dabar atėjo laikas išplaukti į 
plačiuosius amerikiečių spaudos 
puslapius. Spauda yra didelis ir 
efektyvus ginklas, kuri formuo
ja viešąją žmonių opiniją. Mes 
žinome, kad žmonių daugumos 
opinija politikų yra labai verti
nama ir j ie su ja skaitosi. Ši 

KAUNAS-
CLEVELANDAS -

SESERYS 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Gegužės 20 dienos vakare 
Clevelando miesto tarybos posė
džio metu buvo vienbalsiai pri
imta rezoliucija, paskelbiant 
Kauno-Clevelando seserystės 
projektą. Posėdyje lietuviams 
atstovavo Raimundas Kudukis, 
dr. Viktoras Stankus, Vytautas 
Staškus, Aurelija Balašaitienė 
ir Gražina Kudukienė, kurios 
iniciatyvos ir bendradarbiavimo 
dėka su Kauno miesto meru V. 
Adamoniu tas projektas buvo 
įgyvendintas. 

Miesto tarybos pirmininkui 
Jay Westbrook p i rmin in 
kaujant, sekretorei perskaičius 
ilgą eilę tarybos potvarkių ir 
nutar imų, t a rybos n a r y s 
Michael D. Polensek pristatė 
rezoliuciją, skat inančią s u 
K a u n u susirišti seserys tės 
ryšiais ir savo trumpoje, bet la
bai įtikinančioje kalboje pa
brėžė, kad yra svarbu paremti 
už savo laisvę kovojančią Lietu
vą. Pagal nusis tovėjusią 
parlamentarinę procedūrą, jo 
siūlymą parėmė Dale Miller. Po 
to , rezoliuciją p r i s t a č i u s 
balsavimui, ji buvo vienbalsiai 
priimta. Posėdyje negalėjęs 
dalyvauti Clevelando meras 
Michael White, iš anksto tele
fonu pasižadėjęs tą rezoliuciją 
remti, antradienio rytą ją savo 
parašu patvirtino. 

Priėmus rezoliuciją, lietuvių 
visuomenės a t s tova i buvo 
paprašyti atsistoti. Susirinku
sieji tarybos nariai bei miesto 
piliečiai juos pasve ik ino 
plojimais. 

Posėdžiui pasibaigus, buvo 
nepaprastai malonu arčiau 
susipažinti su nauju miesto 
tarnautoju, „tarpininku tauty
bių reikalams" („ethnic affairs 
liaison") Richard J . Konisie-
wicz. Tai jaunas, energingas ir 
labai malonaus būdo lenkų 
kilmės asmuo, užėmęs iš savo 
pareigų pasitraukusio lietuvio 
bičiulio August Pust vietą, ku
ris su buvusiu Clevelando me
ru, gubernatoriumi George Voi-
novich persikėlė naujom parei
gom į Ohio sostinę Columbus. 
Richard Konisievvicz savo 
pareigas pradėjo eit i n u o 
gegužės 1 dienos ir buvo 
iškilmingai prisaikdintas gegu-

opinija gali nulemti sprendimus 
tarptautiniame forume, kurie 
būtų palankūs mūsų tėvynės 
galutinės laisvės ir nepri
klausomybės atgavimui. 

žes 8 dieną. Iškilmėse dalyvavo 
ir būrys lietuvių. 

Miestų „suserinimo" formalu
mams susitvarkius, paprašiau, 
kad Ričardas man duotų tikslią 
ir oficialią tolimesnės veiklos 
eigą. Pirmas oficialus ir esminis 
žingsnis jau padarytas , t.y. pa
informuoti Sister City Interna
tional organizaciją, kur i y r a 
Aleksandrijos mieste Virgi
nijoje. Tai viso pasaulio miestų 
„suseserinimo" ta rp taut in is ir 
oficialus t a rp in inkas . Fakso 
apara tu j iems buvo pasiųsta 
Clevelando rezoliucija su mero 
p a r a š u . R iča rdas t a i p p a t 
paprašė spaudoje paminėt i Jo-
nathan Silvermano pavardę. J is 
buvęs tas tarpininkas tarp tary
bos ir mero VVhite, ku r i s jį „su
gavęs" rezoliuciją nedelsiant 
pasirašyti. Taip pat bus skubiai 
raš tu pranešta Kauno miesto 
merui, kad seserystės ryšys t a rp 
Clevelando ir Kauno jau yra 
oficialiai priimtas. Ričardo pa
tar iama, Gražina Kudukienė 
suorganizavo miestų „seserys
t ė s " egzekutyvinę ta ryba . į 
kurią įeina dr. Viktoras Stan
kus, Vytautas Staškus ir Au
relija Balašaitienė. Bus koop
tuojamas dar vienas jaunimo at-
s t o v a s . K o m i t e t o n a r i a i 
pasiskirstys pagal specifines 
darbo sritis, kaip sveikatos, 
kultūrinę, finansinę ir t.t. Atro
do, kad bendradarbiavimo ir pa
galbos galimybės yra neribotos, 
juo labiau, kad Clevelando 
miesto administracija, visada 
buvusi palanki l ietuviams, yra 
pasiryžusi tą projektą remti . 

Seserystės ryšiais su Vilniumi 
j au yra susijungęs Madisono 
miestas, prieš ketverius.metus 
griežtai kovojęs prieš dar sovie
tinį jungą nešančios Lietuvos 
sostinės pagerbimą. Kaunu i 
susirišus su Clevelandu, dar 
l ieka eilė Lietuvos miestų, 
kuriems tokie ryšiai yra gyvy
biškai reikalingi. Turė tume 
nepamiršti Klaipėdos, Vilka
viškio ar Šiaulių. Tai ne vien 
meno ir kultūros centrai , bet 
savo sena istorija turi gilią 
reikšmę Lietuvai ir išeivijai. 
Visos didesnės Amerikos lietu
vių kolonijos turi stengtis įtako
ti savo miestų tarybas, kad nė 
vienas didesnis Lietuvos mies
t a s nebūtų p a m i r š t a s . Tai 
konkreti ir efektyvi pagalba 
mūsų vis dar vergijos pančiuose 
k e n č i a n č i a i , t e r o r i z u o j a m i 
tėvynei. 

SEPTYNIOLIKA METŲ 
TREMTYJE 

Rusų vyrų buvo mažai likę. Visi buvo išsiųsti į 
frontą, nebent nesveiki ar viršininkėliai. Mūsų virši
ninkas buvo be vienos akies. 

Teko dirbti visokius laukų darbus. Dirbome prie 
kombainų, tekdavo kraut i avižų maišus į mašinas. 
Arpavome grūdus. Mums, moterims, tekdavo 
medinėmis lopetomis pakasinėti avižų grūdus, supil
tus ant kietos žemės, kad greičiau džiūtų. Atmenu 
Lietuvos ūkininkes Vasiliauskienę ir Steponaitienę, 
kurios stebėdavosi ir džiaugdavosi gražiais, stambiais 
grūdais. Sakydavo, kad Lietuvoje grūdas perpus 
mažesnis. Altajaus krašte žemė derlinga, dosni. Lietu
vos ūkininkai sakydavo, jei tokia būtų žemė Lietuvoje, 
tai derlius nuimtų pasakiškus. Čia gi, tiesiog baisu žiū
rėti, kiek grūdų likdavo laukuose, kiek daug jų 
supūdavo. 

Dirbome nuo tamsos iki tamsos, be jokių po -sio 
dienų, nes šalis kariavo. Vakarais po darbo, tie- og 
lauke būdavo susirinkimai. Mokė, kad reikia gerai 
dirbti. Aiškino, kad gyvename laimingoje sovietų 
šalyje, kurios vadas Stalinas žino, ką daro. Mes niekada 
negrįšime į savo namus, o priešas bus nugalėtas. Mes, 
paaugliai, rusiškai nesupratom. Po darbo, nuvargę 
užmigdavom čia pat. Už tai būdavome barami ir 
laikomi tikrais liaudies priešais. 

Norint aplankyti lietuvius, gyvenančius už kelių 
kilometrų, reikėjo gauti leidimą. Iš gretimos gyvenvie
tės, motinai mirus, atkėlė pas mus gyventi Lukminų 

šeimą, šešis paauglius. Vasarą buvo laikina valgykla, 
gaudavome skystos sriubos ir košės. Artėjant žiemai, 
reikėjo išsimainyti bulvių ir įsigyti vailokus. Pinigai 
buvo beverčiai ir uždirbdavome mažai. Rusai norėjo tik 
lietuviškų rūbų. Viršininkas po žmogų iš šeimos leido 
eiti į už 30 km esantį Bijisko miesto turgų. Ten buvo 
galima įsigyti reikiamą apavą. 

Su moterimis eidavau ir aš. Mūsų šeimoje taip susi
klostė, kad nuo pat pirmųjų tremties dienų aš tapau 
pagrindine šeimos rūpintoja. Už Brolį buvau smar
kesnė, o Mamytė nuolat negaluodavo. Mudu su Broliu 
jautėme, kad mudviejų didžiausias turtas, vienintelis 
džiaugsmas, paguoda ir nusiraminimas yra Mama. Joje 
buvo gimtųjų namų atgarsis ir šiluma. Labai bijojome 
jos netekti. 

Nukeliavus į Bijisko turgų, susitikdavome iš kitų 
vietovių atvažiavusių lietuvių. Sužinojome, jog atskir
t i vyrai yra kalinami Krasnojarsko krašte, Rišotų 
lageriuose. Moterys pradėjo susirašinėti. 

Vienas pirmųjų lageryje mirė Marijampolės 
b e r n i u k ų gimnazijos d i rek tor ius Antanas 
Daniliauskas. Sužinojome, jog Barnaisle labai miršta 
lietuvių tremtinių vaikai. 

Už Mamytės sukneles išsikeičiau dvi poras vailokų. 
Bulvių žiemai keitėme pas kolchozininkus. Žiemojome, 
gyvendami zemliankoje, trys šeimos: Totoraičiai 
penkiese, Stalauskienė su dukra ir seserim ir mes trys. 
Mamos trindavo avižas ir virdavo kisielių. Iš dynų vir
davo košę, kurią tepdavome ant duonos. Bulves 
valgėme labai taupiai. Cukraus gavome pirkti porą 
kartų per didžiąsias šventes. Sriubą virdavome iš 
runkelių. Maistas buvo prastas, labai sotūs nesi 
jausdavome, bet nebadavome. Muilo vos užtekdavo 
nusiprausti . Skalbimui moterys virdavo šarmą. 

Žiemą, pasikinkę į roges arklius, vyrukai veždavo 

iš laukų vasaros metu mūsų nukirs tus berželius ir 
drebules. Merginos turėdavo juos eilėmis dėlioti ant 
žiemkenčių laukuose, kad susilaikytų sniegas. Ištisą 
dieną prabūdavome laukuose ir gerokai pašaldavome. 
Žiemos Altajuje šaltos ir retkarčiais pusto. 

Labai būdavo geras darbas perkasinėti žiemai 
pašiūrėje supiltas avižas. Prie žemės jos būdavo įkaitę, 
sužėlę į velėną, lauk mesdavome didžiausias jų krū
vas. Mums būdavo baisu žiūrėti į suniokotą derlių, o 
vietiniai ramiausiai sakydavo: ..Kiek liks, tiek 
užteks..." Labai geras ir teisingas yra vieno tautiečio 
pasakymas: Sovietų Rusija — tai neišmatuojami tur
tai ir neišpasakyta biednystė. 

Žiemą dalis vyrų ir merginų lankė traktoristų kur
sus. Atėjus pavasariui, j ie jau valdė t raktorius, dirbo 
laukuose. Lengva nebuvo, nes t raktoriai dažnai ges
davo. Mums išskyrė žemės daržams. Bulves sodinome 
supjaustę mažais gabaliukais, bile daigelis matėsi. Pri-
sisėjome ir kitokių daržovių. Stengėmės apsirūpinti 
žiemai savomis daržovėmis. 

Kasdien kalbėdavom ir pasvajodavom. kad gal 
karas greit baigsis ir mes grįšime namo. Drauge 
gyvenantieji rusai įsitikino, kad lietuviai labai darbš
tūs, išradingi, iš jų daug ko galima pasimokyti, jų bijo
ti neverta. Nežiūrint to, mus tebevadino fašistais. Kas 
mėnesį vis reikėjo r e g i s t r u o t i s p a s specia lų 
komendantą. 

1942 m. birželio mėnesio viduryje, nak t į buvome 
prikelti. Liepė greitai susiruošti kelionei. Kodėl ir kur 
veža, neaiškino. Ruoša buvo greita. Dalį rūbų buvome 
išsikeitę ir pravalgę, o maisto jokių atsargų neturėjome. 
Palikome tik gražius, vešliai žaliuojančius savo daržus. 
Mus arkliais nugabeno į Bijiską ir apgyvendino 
mokyklose. 

(Bus daugiau) 
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S&ivttMiaBSS 
ATEITININKŲ 

ŠEIMOS ŠVENTE 

Koncer tas ir Vasar io 16-sios 
gimnazija 

Clevelando a te i t in inkų 
šeimos švente šiemet vyko 
balandžio 13-14 dienomis. 
Šventes išvakarėse, šeštadienį. 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje. Nelės ir Arvydo Paltinų 
iš Vokietijos koncerte, dalyvavo 
per 300 klausytojų. Tai buvo 
tretysis šių populiarių meni
ninku pasirodymas Clevelande. 
Iš viso. pagal Arvydo įtarpines 
tarp dainų pastabas, jų koncer
tus esą jau girdėję tarp 25-35 
tūkstančių klausytojų. Per 
pas t a ruos ius metus vien 
Lietuvoje yra atlikę 29 kon
certus. Yra išleidę plokštelių, 
septynis kasečių irekordavimus. 

Arvydas Paltinas. 1952 m. gi
męs Klaipėdoje, yra Vasario 
16-sios gimnazijos muzikos 
mokytojas. J is klausytojus 
painformavo apie šią lietuvių 
gimnaziją, kurioje dabar moko
si 75 moksleiviai, daugiausia iš 
Vokietijos 46'. iš -JAV ir kitų 
kraštų. Gimnazijoje veikia 
skautai ir ateitininkai. Nors di
džiausia gimnazijos išlaikymo 
našta tenka vokiečių valdžiai, 
bet statyboms, kultūrinei, spor
tinei ir kt. veiklai reikia kitų 
paramos. Aukos iš Amerikos 
esančios sumažėjusios visu 
trečdaliu. Mokyklos biudžetą 
sunkina ir dažni svečiai iš 
Lietuvos, nes juos re ik ia 
priglausti ir maitinti. 

Pusantros valandos koncerte 
Paltinai dviejuose išėjimuose 
atliko 22 dainas su sinteza-
tor iaus-orkes t ro palyda. 
Klausytojai su dideliu dėmesiu 
ir gausiais plojimais išklausė 
Novkovičiaus, Milotti. Frank
furter. Gorbulskio, Monzo. Tu-
tič. P. Petrausko. Siegel, Huet 
ter. Telksnio, Hart, Stip, Jela-
vičiaus. Kologiero, Buscho. 
Paltmo ir Grobe kompozicijų. 
Solistė, pagerbdama savo mo
tinos 88-jį gimtadienį, skyrė 
Jelavičiaus ..Mama" ir Tutič 
..Atleisk, mama". Dangaus 
motina buvo pagarbinta įspū
dinga ..Ave Marija". 

Koncertui buvo atspausdinta 
programa su gražiu Teresės 
ildzelytės) Beržinskienės pie 
šiniu, 40 rėmėjų sąrašu ir 
. .Taupos", l ietuviu kredito 
kooperatyvo skelbimu. 

P a m a l d o s ir akademija 

Sekmadieni Dievo Motinos 
šventovėje ateitininkai su vėlia
vomis dalyvavo 10 vai. šv. Mi
šiose. Dvasios vadas ir parapijos 
klebonas kun. G. Kijauskas, SJ. 
pamoksle išryškinės ateiti
ninkuos susikūrimo priežastį, 
stipriai akcentavo, kad ideju — 
tarnauti Dievui ir Tėvynei 
atnaujinant visa Kristuje sklei
dimas bei ju realizavimas dabar 
yra ne mažiau svarbus, kaip ir 

prieš 80 metų. 
Parapijos didžiojoje salėje į 

akademiją susirinko arti 200 
dalyvių. Salėje buvo išstatyta ir 
kukli jaunimo fotografijų paro
dėlė, pavadinta ..Augame su 
savo organizaci ja" . Dal ia 
Staniškienė vadovavo aka
demijai Pakviestas garbės pre
zidiumas. Visiems sustojus, 
jaunučiai Venta Civinskaitė, 
Diana Leparskai tė . Lau ra 
Rukšėnaitė. Audra Valaityte. 
Andrius Viliamas ir moksleiviai 
— Gabrielius Alšėnas, Raimun
das Kudukis ir Daiva Žie-
donytė. kartu su visais susi
rinkusiais, kartojo: „Kas girdi 
mūsų balsą ir kas lydi mūsų 
žingsnius, težino: Ateitis turi 
būti su tavim, nes be tavęs nėra 
ateities, mūsų Kristau, mūsų 
Broli, mūsų Valdove'" Naujuo
sius ateitininku šeimos narius 
sveikino kun. G. Kijauskas. 
..Ateities" klubo pirm. Romas 
Bridžius ir ..Giedros" kotp! var
du Regina Pliodžinskiene. 

Ir ateitininkų himno žodžiai, 
ir šiame sujauktame pasaulyje, 
ir sunkiu keliu i laisve žen
giančiai tėvynei, ir naujai įsi
jungusiems į šią organizaciją 
teikia vilties ir optimizmo pro
švaisčių: ..Ateitį regim tėvynės 
laimingą. Šviečia mums kry
žius an t mūsų vėliavos, / 
Stokime drąsiai į kovą gar
bingą. Dirbkim, kovokime dėl 
Lietuvos!" 

Trumpą, kruopščiai paruoštą 
turininga žodį tarė Ateitininkų 
federacijos tarybos pirm. Biru
te Bublienė iš Detroito. Prele
gentė, cituodama ateitininkijos 
kūrėjų bei vadovų mintis ir. 
matydama bendrą mūsų dienų 
apatiją, kuri neaplenkia ir atei
tininkijos, priminė kun. Stasio 
Ylos iššūkius: ..Mums reikia 
audros ir ugnies", ..idėja, žodis 
ir darbas turi mus sujungti", 
„patys kildami, kelsime ir ki
tus". Kvietė jungtis konkrečiais 
darbais 'bent vieną valanda sa
vaitėje paaukoti ateitininkijos 
labui». 

Trumpoje meninėje dalyje 
deklamavo Rūta ir Rimas Švar
cai. Gabrielius ir Laura Alšėnai. 
Iš St. Barzduko redaguoto lei
dinio „Ateitininkų keliu" apie 
šeimyniškumą skaitė stud. Ina 
Šilgalytė, o Dalia Staniškienė 
deklamavo Elenos Gabulaitės iš 
Panevėžio ei lėrašt i „Atei
tininkai sendraugiai" 

Dr. Eugenijui Šilgaliui akor
deonu palydint, visi akademijos 
dalyviai padainavo ..Grįšim, 
grįšim". ..Pražydo jazminai" ir 
. .Baltos burės plazda"' — 
popul ia r iaus ias j aun imo 
stovyklų dainas. 

„Ateities" klubas 

..Ateities" klubas turi 110 na
riu, veikia moksleiviu Maironio 
kuopa 'globėja Lina Palubins
kai tė ' ir jaunučiu būrelis su 
vadovais dr. Mariumi Laniaus-

Gružina Landsberg inė Clevelande p r a š o m a Lietuvos pre 
perduoti Uhio valstijos sve ik in imo proklamaci ją . Sveiki 
August Pust, O h i o gube rna to r i aus George Voinovich s^ 

Nuot 

>' Landsbergiui 
no raštą įteikia 

c. asistentas. 
V. B a c e v i č i a u s 

ku, Kristina Alšėnienė ir Vida 
Švarcienė. 

„Ateities" klubo valdybą su
daro pirm. Romas Bridžius, 
Dana Čipkienė, Stasė Kazlaus
kienė. Džiugas Staniškis ir 
Roma Čepulienė. Sendraugiai 
d i rba LB a p y l i n k ė j e . Al to 
skyriuje, Balfe. lietuvių parapi
jose. 

V i rg i l i j u s Noreika savo 
koncertui pasninko harm. liau
dies da inas : ..Pjovė lankoj 
šieną", „Anoje pusėj Nemuno" 
ir pilną žodžiųt* kstą populiario
sios „Kur bakui- samanota", F. 
Liszto „Kai aš r- egu", E. Grie-
g „Sapną". A. Bražinsko „Ug
nelę". E. Eleasfc: Ariją iš J. F. 
Halevy operos Žydė". 

P a g a r b a ir padėka 

Pianistė Gražina Landsber
gienė, akompanavusi daininin
kams, kaip soliste čia skambino 
M. K. Čiurlionio ..Preliudą". 
So l i s te i pas i rodžius prie 
pianino, visi klausytojai sustoję 
stipriai plojo ir valiavo, tuo 
parodydami pagarbą ir meilę 
Lietuvos prezidento žmonai ir 
Lietuvos prezidentui ryžtingai 
su meile ir talentu dirbančiam 
laisvei besikeliančiai Lietuvai. 
Solistė Gražina su dėkingumo 
a š a r o m i s p r i ėmė publ ikos 
padėką visiems dirbantiems, 

Filipinuose ir Siaurės Ameriko- kad Lietuva įsijungtų į laisvų 
je; Virgilijus j au pokario metais valstybių bendriją. 

L i e t u v o s m e n i n i n k ų 
konce r tų f i n a l a s C l e v e l a n d e 

CIevelandas turėjo malonią 
progą išgirsti iškiliųjų Lietuvos 
m e n i n i n k u so l i s t u I r enos 
M i l k e v i č i ū t ė s , V i r g i l i j a u s 
Noreikos ir pianistės Gražinos 
Ruėytės-Landsbergienės kon
certą jų gastrolių po JAV bes 
pabaigoje, gegužės 5 d. 

Visi trys menininkai savo 
talentus yra demonstravę: Irena 
— Sovietų Sąjungoje, Vokie
tijoje, Anglijoje. Airijoje, Vengri
joje, Švedijoje , -Japonijoje, 

dainavo Varšuvos, Budapešto, 
Maskvos. Leningrado, Berlyno, 
Hamburgo. Buenos Aires ir 
Chicagos teat ruose; Gražina, 
S ib i ro t r e m t i n ė , b a i g u s i 
Lietuvos valstybinę konserva
toriją, taip pat kaip solistė, 
akornpaniatorė, su chorais ir 
solistais koncer tavo Sovietų 
Sąjungos didžiuosiuose mies
tuose . Švedijoje, Austrijoje, 
Čekos lovaki jo je , Lenki joje , 
Vokietijoje ir JAV-se. 

Šių solistų gastrolės JAV-se, 
prasidėjusios Bostone, balandžio 
7. vėl iau Ba l t imorė j e , S t . 
Petersburge, Los Angeles, Chi-
cagoje ir Detroite, buvo užbaig
tos gegužės 5, sekmadienį . 
Dievo Motinos parapijos audito
rijoje, dalyvaujant arti 400 klau
sytojų. Koncertų rengėjas — 
Lietuviu fondas su savo įgalio
tinių ir LB apylinkių valdyba 
ta lka. 

Į d o m u s r e p e r t u a r a s 

Gausus klausytojai šventiniu 
nusiteikimu gėrėjosi menininkų 
atliekamomis harmonizuotomis 
liaudies dainomis, kompozitorių 
kūriniais bei solo arijomis ir 
duetais. 

Irenos Milkevičiūtės dviejose 
koncerto dalyse skambėjo ,,Pa 
svarstyk, ante la" ir ..Vai, žydėk. 
žydėk", J . Tallat-Kelpšos — 
„Mano sieloj šiandien šventė". 
G. F. Handelio Kleopatros ari
ja iš operos ...Julius Cezaris", R. 
Strauss'o , ,Vėlinės" ir Sere
nada. V. Bellini operos „Nor
mos" Normos arija, ir Leonoros 
arija iš G. Verdi operos ..Likimo 
galia". 

Antroje koncerto dalyje pia
nistė paskambino C. Debussy 
„Les Collines d' Anacapri". Ža
vingai skambėjo ir solistų due
tai: Desdemonos ir Otelio duetas 
iš Verdi oper.) „Otelio" ir 
Violetos ir Alfr ido duetas iš G. 
Verdi operos ,La Traviata". 
Publikai pra :ant solistai pa
dainavo dar po vieną ariją. 

Visa koncerto programa buvo 
taip sutvarkyta , kad visas 
renginys tapo nepamirštama 
muzikos ir dainos dovana gau
siems klausytojams. Gėlės ir 
sustojusios publikos triukšmin
gi plojimai parodė padėką už 
nekasdieninės muzikos grožio 
puotą. Trumpu žodžiu meni
ninkams dėkojo LF Ohio vals
tijos įgaliotinė Dalia Puško-
rienė. 

Ohio valstijos gubernatorius 
George V. Voinovich atstovas 
k u l t ū r i n i a m s ir t au tyb ių 
reikalams August Pust, specia
liai atvykęs į šį koncertą iš vals
tijos sost inės Columbus, 
Gražinai Landsbergienei įteikė 
proklamaciją, pagerbiant solis
tus, kurie savo talentus atvežė 
į šį kraštą. 

Gubernatoriaus atstovas taip 
pat prisiminė, kai prez. Lands
bergis lankėsi Clevelande, jam 
miestas įteikė auksinį miesto 
raktą ir kad prieš mėnesį Ohio 
valstijos seimas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią Lietuvai leisti žengti 
piloon nepriklausomybėn be 
kitų valstybių trukdymų. Ponia 
Landsbergienė padėkojo. 

Virgi l i jus Noreika savo 
padėkos žodyje džiaugėsi ir di 
džiavosi, kad „įvyko kovo 11-ji". 
Krašt iš trokšta, kad Amerikos 
dip'omatija dirbtų su mumis. 
Nežiūr int visokiausiu sun
kumų, „mes vis tiek išsilaiky 
sime" — kalbėjo solistas. 

Vytautas Brizgys, LB apy
linkės pirmininkas, kanu su 
valdyba, buvo svarbūs valki
ninkai šį koncertą ren.'iant 
Lietuvių fondo įgaliotinei Daliai 
Puškorionei. Jis prašė ponią 
Landsbergienę perduoti visų 
k levelandiečių l inkėj imus 
Lietuvos prezidentui. 

Prie vaišių stalo svečiai ir 
klevelandiečiai turėjo progos 
pasikalbėti su menininkais. 
Svečius iš Lietuvos globojo savo 
namuose Gražina ir Raimun
das Kudukiai, artimi Landsber
gių šeimos bičiuliai. 

V. Roc iūnas 

CLASSIFIED GUIDE 

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

sišku ekonominiu bendradarbiavimu su LIETUVA. 

VAISTAI. Galime pasiųsti visus moderniškiausias vais
tus, ga r i namus VAKARŲ EUROPOJE 

Medžiagos. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas, 
gatavus rūbus, sportinius kostiumus, sportinius batus, etc , 
elektronines prekes. 

Siunč'ame iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos 
ir kitų kraštų gamybos automobil ius: Lada nuo $7200. Sa
mara nuc $9000 

PALIKIMAI pervedami Į Lietuvą arba kitus kraštus kli-
jento pageidaujama valiuta 

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

Priimamos [vairių terminų investacijos 

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

Tel. 081 460 2592 . 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best wav to save regularly' 

Pn Paltinų koncerti Ateitininku 5cimn<! šventėje, ('!•• • • -!• I -• 
S Kazlnuskienp,'"iliste Nelf ir mu7. Arvvda« Paltinai <• Kudiikurv 
rif>n» ir R BndJius 

I) - ' i ;<-\ • rif. I) P u š k o 

V. B n c e v i ^ i a u s 

Patd and 
Compounded 

O u a f ° r | y 

see us for 
UflH^ financin9-

AT OUR LOW RATES 
VVITM » f » « Y M ( M ' 

TO f*t V O U * I N C O M I 

IHffilTR 
Šavings and loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Pete- Kazanauskas. Prs. Tel . : 847-7747 

H o . r s M o n . Tue Fr i . 9-4 Thur 9 8 Sat 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS ^ ^ ( 

(312) 586-5959 | m~ M 
(708)425-7161 ^ m ^m 

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

Gntuifc KMIEOK REALTORS 

£A 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danute Maver. }•• 
profes ional ia i , sąžiningai ir 

i asmeniškai patarnaus įkainavimai 
veltui 

HELP WANTED 

El£CTBtC MOTOR 
•KHJBNeVMAN 

wth o C experience Heavy ^ macn.ne wor» per 
taming to etectr>c motors » troubieshoot,^ Muši S* 
aNe To com-nuntcate • Engits 

312-4J72804 
EBUNG ELECTRIC CO. 

426 S. CNntOfi 

EGZODO LITERATŪROS 
ATŠVAISTAI 

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

REAL ESTATE 

Vilnių)* parduodamas mūrinis 2 a. 
namas (3 kamb., virtuvė, vonia) ir at
skiras garažas. Rami apylinkė, netoli 
nuo miesto centro. Kreiptis: Vilnius 
tel. 730806 arba Indlanapolis, IN 
317-872-4865. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg. bu
tas antrame aukšte Talman ir 68 ST 
apyl. Vienam ar dviem suaugusiems 
asmenims, be gyvuliukų 

Kreiptis: 312-476-5647 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Cicero, IL. Pageidaujama vyresnio 
amžiaus moteris, kuri galėtų padėti 
savininkei namų ruošoje. 

Tel. 1-708-656-1096 

H a « 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ave . 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 

(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 

Ll MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis. Realtor 
Irena Bllnstrublene. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedrle Ave. 
Tel. 436-7878 

FOR SALE 
* VVonderfuI 2-bedroom h ome M 
Willow Spnngs! Woodburnmg fireplace. 
2-tief wrap-around deck. and great yard' 
In move-m condition! $115,000. 

* Megntflcent Pralrie Home OP Ar
cher m Vvillovv Spnngs! 3-bedroom mam 
house vvith 2 fireplaces and vvondertul 
"4 acre vvooded lot' Coach House on 
propen:y can be rented or used for In-
laws' $237,500. 

* 4.4 acre* of heavlly wooded land 
vvith creek adjoining Forest Preserves 
m Willow Springs' Brick and frame 
house Is also on the land Veryscenic!' 
City sevver and Chicago water. close to 
155, Tn-state Tollvvay and I355 
$546,000. 

Ca!l Joan Rizzl 
COLDVVELL BANKER 

Tel. 708-789-3200 

Mūrinis 4 mieg., 4 vonių namas 
Lemonte . Židinys, ąžuolinės grindys 
ir apdaila; daugybe priedų. Didelis 
sklypas. $239 ,900 

Trijų metų mūro/kedro 2 a. namas: 
4 mieg., raštinė. 2V2 vonios, salonas, 
valg. kamb. 24x17 pėdų šeimos 
kamb. 24x12 pėdų apšildoma ve
randa: 1 akro sklypas. $315,000 

Cjzrfiuiy, 
21 

OLSICK & CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 60439 
(312) 257-7100 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
sas mus 

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

(312) 581 -8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ 

Turiu Ch'Cigos miesto leidimą, D -;m ' 
užmiesty D'fbj greitai, yarantuotai ir . ; y / i . 
rtongoi 

312-77J-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

< f 

PARDUODAMAS NAMAS 
Graži aplinka, patogi vieta 

vieno aukšto, pigus išlaikymas 

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

KREIPTIS: 
Jonas V. Strimaitis 

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

I 



Anatolijus Lakas 
kultūros muziejuje 
Landsbergiui 

Anglijos lietuvių pirmininkas. Baizeko Lietuvių 
įteikia dovaną Lietuvos pr«.dentui Vytautui 

Nu-jtr J. Šidlausko 

dauciu, moiuie, tu nežinojai. 
Kad tavo meilė namo viliotų... 
Pabaigai Stasė, Adelė ir 

Steve trijo at l iko epilogą 
„Lietuva keliasi". Sukaustytą 
grandinėmis Lietuvą (Adelę) 
guodžia jos sūnūs, dukterys: 

— Oi sunku, sunku kentėti, 
Kad išplėšė man vaikus; 
Kad lietuviai numylėti 
Rado Sibire kapus. 

Po to buvo vaišės, kur ias pa
ruošė renginio vadovai A. Ma
tulis, B. Černienė, E. Pau
lauskienė, E. Venskuvienė, J. 
Aukščiūnas, R. Kurai tė , K. 
Rožanskas. Niekas nesiskubino 
į namus, o prie kavutės dalinosi 
minėjimo įspūdžiais ir bičiuliš
kais pokalbiais. 

A. Mi tuva 

»-»rvf\o\j.rt.o, penKtaaienis, iyyi m. gegužes men. 61 d. 

Anglijos lietuvių minėjime atlieka epilogą „Lietuva keliasi". Iš kairės: Stasė 
Rudokienė, Adelė Latonienė ir Steve Rudokas. 

Nuotr. J . Šidlausko 

ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBAS 
Pusmetinis klubo narių susi

rinkimas įvyko Jaunimo centro 
apatinėje salėje balandžio 28 d. 
Pirm. Anatolijus Lakas atidarė 
susirinkimą ir minutės susi
kaupimu buvo pagerbtas amži
nybėn iškeliavęs ilgametis klu
bo narys Pranas Rumšą. Klubo 
sekretorė Eva Paulauskienė 
perskaitė praėjusį metinio susi
rinkimo protokolą, parašytą 
Jadvygos Lakienės, kuris pri
imtas, kaip skaitytas. Valdybos 
iždininkas Kazys Rožanskas 
pažymėjo, kad š.m. ketvirtyje 
klubas dar jokių renginių ne
turėjo, todėl ir pajamų, išskyrus 
narių mokestį, nebuvo.A. Lakas 
pranešė, kad buvo 2 valdybos 
posėdžiai, kur svarstytas me
tinis veiklos planas: motinos 
dienos minėjimas, kuris įvyks 
šio susirinkimo 2 dalyje, klubo 
gegužinė birželio 30 d. Šaulių 
salėje ir k lubo 30 metų 
sukakties minėjimas spalio 12 
d. Jaunimo centre. Jau ruo
šiamas ir bus išleistas klubo 
veiklos sukaktuvinis leidinys, 
kur prašoma visų narių akty
vaus prisidėjimo. Klausimuose 
ir sumanymuose Balys Sebas
tijonas paminėjo, kad iki šiol 
mirusio nario pagerbimui — 
vainikui skiriama 40 dol. suma 
turėtų būti pakeista į 50 dol., 
nes pastaruoju laiku vainikas 
tiek ir kainuoja. Pasiūlymas 
visuotinio susirinkimo buvo 
priimtas. A. Lakas priminė, kad 
Chicagoj apsilankys Lietuvos 
prezidentas Vytautas Lands
bergis, būtų gera, kad klubo 
nariai padarytų piniginę auką, 
kurią būtų galima įteikti prezi
dentui, prašant paskirstyti 
kariams savanoriams, kurie 
prisiekė ir gina parlamento 
rūmus Vilniuje. Aukas 505 dol. 
surinko Jadvyga Lakienė ir 
Bronius Blekys, Rita Kuraitė ir 
Vladas Beinarauskas ir Stefa 
Šidlauskienė. 

Su dėkingumu pirmininkas 
pristatė Ema Venskuvienę, ku
ri įsijungė į valdybos moterų 
komitetą darnesne i klubo 
veiklai. 

Po to buvo Motinos dienos mi
nėjimas. Visos motinėlės buvo 
papuoštos gėlių korsažais, ku
riuos paruošė sekretorė Eva 
Paulauskienė, o motinėlėms pri-
segiojo Rita Kuraitė. 

Prieš sėdinčius salėje atsivė
rė scena: balti Gedimino stulpai, 
Lietuvos pakelių, tautiškai iš
dažyta pašto dėžutė ir gražiais 
ornamentais meniškas kryžius, 
paruošti scenos dekoratoriaus 
Justino Šidlausko. 

A. Lakas ta rė žod} motinė
lėms. 

Žodis Motina yra gražesnis už 
pavasarį žydinčius sodus, mar
gaspalvėm gėlėm nusagstytus 
upelių krantus, skaidresnis už 
ryto rasos lašus, žydresnis už 
mėlyno dangaus skliautelį. Nei 
skambanti lyra, nei miške 
rytmetį paukščių čiulbėjimas, 
negali susilyginti su motinos 
širdies švelnumu, sklindančiu 
meilės šilima savo vaikams. 

mylimai šeimai. Motina t a i di 
džio gėrio, meilės ir pasiauko
jimo simbolis. Kalbant apie mo
tinos dieną, reikia pasakyti, kad 
didžiausios ištvermės, meilės, 
pasiaukojimo ir kančios yra 
pareikalavusi l ietuvės motinos 
buitis. 

Toliau A. Lakas priminė tuos 
mūsų tėvynės okupacijos laikus, 
kada Lietuvos sūnūs ir dukros 
traukėsi nuo komunistinio te
roro į vakarus , o likusios jų mo 
tinos suklupusios kiemo var 
tuose, laužydamos rankas, prašė 
Dievo palaimos. Jautr iai apibū 
dino nedalią motinų Sibire, 
sūnų par t i zanų motinas , ju 
neapsakomas širdžių kančias ir 
pergyvenimus. Motinas tėvynėj 
Lietuvoj, kai Sovietai sugaudę 
jų mylimus vaikus išvežė karan 
į tolimą Afganistaną. Skausmu 
ir sielvartu širdyse jos laukė 
sūnų. Pagal iau j ie grįžo... Bet 
dėžėse užkal t i lavonai. 

Primindamas dabartinius bai
s ius į v y k i u s Vi ln iu je , kai 
tėvynės sūnūs ir dukros buvo 
sutraiškyti Sovietų tankų. A. 
Lakas pakėlęs rankas į dangų 

prašė Aukščiausiąjį priduoti 
stiprybes tų motinų širdims, 
kad jos nesprogtų iš begalinės 
kančios ir skausmo. 

Tačiau lietuvių motinų meilė 
savo vaikams, o vaikų ryžtas ir 
ištvermė atneš Motinai tėvynei 
Lietuvai laisvę. Parodęs į kryžių 
scenoje „Lietuva yra kryžių 
šalis, o kryžius ir motinos meilė 
nenugalimi". 

Toliau buvo meninė dalis — 
montažas, sudarytas Anatoli
j au s Lako kūrybos: istorinės 
Lietuvos pjesės „Lietuva kelia
s i " epilogo ir poezijos. Stasė 
Rudokienė padeklamavo A. 
Lako du eilėraščius: „I tėvynės 
sodžių' ir „Kankinė motina". 
Sukaus ty ta motina, išvežta 
S ib i ran , nuo bado, šalčio, 
palūžo, lūpose kartodama: Kur 
vyras, kur vaikai?... Ją užkasė 
be kryžiaus, he maldos. 

J i rami ilsis po sniego ir ledy
no kalva. Ir tėviškėn nebesu
gr įš , nors ir kelsis laisva 
Lietuva... 

Adelė Latonienė padeklama
vo taip pat 2 eilėraščius, „Lietu
vos Ąžuolai" ir „Tėvynės var
gai". Steve Rudokas dar pa
deklamavo: „Tėviškės sodai" ir 
„Likusiai mamai" 

— Didžiuliuos miestuos man 
bebuvojant. 

Laivais keliavus per marių 
plotus, 

ARCHITEKTAS 
JONAS MULOKAS 

IR JO VIZIJOS - TAUTINIO MENO 
MOTYVAI ARCHITEKTŪROJE 

GEGUŽĖS 31 D. AŠTUONERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

PRAŠOME PRISIMINTI VEUON) MALDOJE 

UŪDfNTI ŠEIMA 

m 

A.tA. 
JONAS LAUCIUS 

Gyveno Los Angeles, CA, anksčiau Union Pier, MI. 
Mirė 1991 m. gegužės 28 d., 12:05 vai. ryto, sulaukęs 87 
amžiaus 
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje. Amerikoje išgyeno 40 

m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Henrikas, marti Il

ona, duktė Evangelina, žentas Stasys Kungys; penki anūkai: 
Laura, Darius, Galinda, Arnoldas, Renata; trys proanūkai ir 
kiti gimines Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje. 

Velior.is buvo vyras a.a. Genovaitės. 
Priklausė Lietuvių Fondui, Lietuvių Bendruomenei, 

Union Pier Namų savininkų draugijai. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, gegužės 31 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 1 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Prašoma aukoti Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai (Gyvy
bė Lietuvai). 

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

Nuliūdę sūnus, duktė, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312476-2345. 

A.tA. 
Julia Saliner (Saltimieras) 

LUCAS 

Gyveno Mėsa, Arizona, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1991 m. gegužės 28 d., sulaukusi 79 m. amžiaus. 
Gimė Pittsburg, PA. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Paul Saliner 

(Saltimieras), sesuo Susan Lucas, gyv. Mt. Washington, PA, 
brolis Frank Lucas su žmona Becky, gyv. Pittsburg, PA; 
dukterėčios: Cindi, Kathy ir Nancy, sūnėnai: Bob, Jim ir 
David Lucas; pusseserė Ann Bidula-SaJtnar, gyv. Homestead, 
PA. 

Kūnas pašarvotas sekmadieni, birželio 2 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadieni, birželio 3 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta i Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės siela. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sesuo, brolis, dukterėčios, sūnėnai ir 
pusseserė. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

Nuolatinė malda yra pagrin
dinė, esminė ir visuotina visų 
žmonių pare iga , kaip kad 
žaliuojančių lapų uždavinys yra 
gauti sulčių ir gaivintis oru, 
kitaip lapai nudžius ir nukris. 

Gratry 

Sąmoninga, kultūringa, bet 
ne tradicinė malda, yra galingi 
kiekvienos asmenybės dvasios 
sparnai, kuriais jis pakyla 
aukščiau žemiškos pilkumos į 
žydriąsias gyveimo viršūnes. 

T. Žiūraitis 

A.tA. 
STASEI RŪKIENEI 

miru.~. STEFĄ KISIELIENĘ ir JADVYGĄ DOČKIE 
NE m ^širdžiai užjaučiame. 

Naručių šeima 

A.tA. 
PRANAS RAMONAITIS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. gegužės 29 d , sulaukęs 83 m. amžiaus. 
Gimė 1907 m. spalio 10 d. Lietuvoje, Šakių apskrityje, 

Slavikų kaime. Amerikoje išgyveno 33 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mari,-, sūnus Valen

tinas Ramonis, marti Lilė, anūkė Viktorija; brolis Jonas su 
šeima Lietuvoje; pusseserė Antanina Vasiukevičiene su šeima 
Chicagoje ir daug giminių Kanadoje ir JAV-bėse. 

Priklausė Švč M Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijai, 
Venecuelos lietuvių draugijai, Lietuvių Šaulių sąjungai, 
Brighton Parko Lietuvių namų savininkų draugijai ir 
Lietuvių Bendruomenei. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, gegužės 31d. nuo 3 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 1 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

:r 

Nuliūdę žmona, sūnus, anūkė, brolis ir kiti gimines. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

J 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * PaJos Hills 
9236 S. Roberts Rd. • Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

- * 

A.tA. 
STASEI RŪKIENEI 

Liet oje mirus, jos seseris STEFUTE KISIELIENE 
ir J.-> JVYGĄ DOČKIENE bei jų seimas skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučiu. 

Danutė Stankaitytė 

i 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAYVRENCE C. GASUNAS 

» » 
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x Va ikų iv . Mišios šį sek 
madierų, birželio 2 d., 9:30 vai. 
ryto bus Pal. Jurgio Matulaičio 
koplyčioje Lemonte. Prime
name, kad liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais vaikų Mišių Lemonte 
nebus. Po vasaros vaikų šv. Mi
šios bus t ik rugsėjo mėnesį. 

x Šv. Kazimiero sese rų me
tinis vasaros festivalis bus 
sekmadienį, liepos 7 d., nuo 12 
iki 5 vai . po pietų vienuolyno 
sode, 2601 W. Marąuette Rd. 
Bus įvairių valgių, gėrimų, žai
dimų ir t.t. Bus skanių pyragų 
ir duonos pardavimui. Seserys 
kviečia linksmą popiete praleis
ti gražiame vienuolyno sode. 

x L i e t u v o s A u k š č i a u s i o 
sios t a r y b o s pirmininką pre
zidentą Vytautą Landsbergį 
Balzeko Lietuvių k u l t ū r o s 
muziejuje pasveikino Lietuvos 
Vyčių 14 kuopos nariai Barbara 
Zumaras ir Gean Vance. 

x „Kernavės" tun to sueiga 
šį sekmdienį, birželio 2 d., 10 
vai. ryto vyks Jaunimo centro 
maž. salėje. Sueigoje dalyvauti 
kviečiami visi kernaviečių 
šeimos nariai, o ypač mamytės 
ir močiutės, kurias sesės nori 
skautiškai pagerbti motinos 
dienos proga. Visos daly
vauja uniformuotos. 

x S . Meškauskas , Sioux Ci
ty, Iowa. , ,Draugo" garbės 
p r e n u m e r a t o r i u s , r ėmė ja s 
lietuviško žodžio ir veiklos, pra
tęsė prenumeratą, pridėjo 30 
dol. dienraščio paramai ir 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Auš ra M. Zerr, Glenside, 
Pa., Juozas Vaineikis, Chicago, 
111., Toliver Balčiūnas, Overland 
Park, KS, „Draugo" garbės pre
numeratoriai, rėmėjai, pratęs
dami prenumeratą, kiekvienas 
paaukojo po 25 dol. Labai dėko
jame. 

x Dr. Kazys Š id lauskas , St. 
Petersburg Beach, Fla., Vilius 
Trumpjonas, Oak Lavvn, 111., 
Nijolė Nausėdas, Lockport, 111., 
Br. Paliulionis, Cicero, 111., 
Linas Norusis, Lockport, 111.. 
Barbora Dapkus, Hot Springs. 
Ark., „Draugo" garbės prenu
meratoriai, rėmėjai, pratęsdami 
prenumeratą, pridėjo po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Pasau l io Lietuvių cent
r u i auko jo : 1,000 dol., F. 
Pumputis; po 200 dol. J. ir G. 
Miller, V. Klova; 120 dol. LSS 
Skaučių „Kernavės" tuntas; 
100 dol. K. ir dr. S. Riškai, a.a. 
V. Riškaus atminimui; po 50 
dol. A. Riškus, a.a. V. Riškaus 
atminimui, dr. M. Indreika-Bis-
kis; po 25 dol. F. ir E. Williams, 
R. ir G. Shatas; 20 dol. V. ir A. 
Domanskiai. Pasaulio Lietuviu 
centro taryba ir valdyba nuošir
džiai dėkoja už aukas, kurios 
bus skirtos Centro pirkimo 
paskolos i šmokėj imui ir 
išlaikymui. Kviečiame visus 
aukomis arba darbu prisidėti 
prie šio svarbaus lietuvybės 
židinio išsaugojimo. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(ak) 

x Šv. Mišios bus trečia
dieni , birželio 5 d., 7 vai. vak. 
Šv. Kazimiero seserų vienuo
lyno koplyčioje, prašant Dievo, 
kad vienuolijos steigėja Motina 
Marija Kaupaitė būtų paskelb
t a palaimintąja. Šv. Mišias 
atnašaus kun. J. Mangan, jėzui
tas. Seserys kviečia visus šv. Mi
šiose dalyvauti. 

x P e d a g o g i n i s L i tuan is 
t ikos institutas mokslo metus 
ba ig i a šį šetadienį, birželio 1 d. 
Visi studentai prašomi punktu
aliai atvykti. Kviečiami ir visi 
auktesniąsias lituanistines mo
kyklas baigusieji abiturientai 
atvykti ir užsiregistruoti atei
nantiems mokslo metams. 

x Tomas i r Veron ika Mar
čia i , dabar gyvenantys Frank-
furt, Vokietijoje, gegužės 7 d. 
susilaukė pirmgimio sūnaus 
Valen t ino Alberto. Nauju 
šeimos nariu džiaugiasi tėvai, 
seneliai Valentinas ir Aldona 
Marčiai, dėdės Lino ir tetos 
Ramunės šeimos Chicagoje. 

x L i e t u v o s R a u d o n a s i s 
Kryžius prašymu nr. 123 gavo 
Klemenso Damarodos, Antano, 
laišką, prašant pagalbos surasti 
žinių apie Chicagoje gyvenusį 
Vincą Stanaitį, Vinco. Vincas 
S tana i t i s kadaise gyveno 
Marijampolės apskr i ty je , 
Gudelių valsčiaus, Mikeronių 
kaime ir 1910-12 m. išvyko į 
Chicagą, dirbo t i k r i a u s i a 
chemikalų fabrike. Jis turėjo 
tr is sūnus. Vinco sesuo Magdė 
Stanaitytė — išvyko į Chicagą 
1914 m. ir turėjo dvi dukras. Tu
rintys žinių prašomi rašyti: 
Klemensui Damarodui, Trenio
tos 3a-5, Vilnius, Lithuania ar
ba Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus komiteto pirmininkui J. 
Šapokai, Gedimino pr. 3a, 
Vilnius 232600, Lithuania. 

x Pake i sdami „ D r a u g o " 
siuntinėjimo adresą, pridėjo po 
10 dol. aukų: Vincas Mikalonis, 
A. Sekonis, Sam Mikšėnas, A. 
Ruzgas. Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Kostas ir Ona Žolynai, Stasys 
Patlaba. ir Jonas Bakšys. Labai 
dėkojame. 

x Brighton P a r k o Lietuvių 
namų savin inkų draugijos 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
birželio 2 d. 11 vai. ryto Šaulių 
salėje, 2417 W. 43 St. Visi nariai 
ir svečiai kviečiami dalyvauti. 
Draugijos va ldyba . 

(sk) 

x Lietuviškųjų studijų sa
vaitė šią vasarą bus Dainavoje 
rugpjūčio 4-11 dienomis. Regist
ruotis ir kambarius užsisakyti 
prašome pas J o n ą Vasarį, 979 
Proehl Dr„ Barber ton , OH 
44203. Tel . 216-644-7411. 
Registracijos mokestis 15 dol. 
šeimai. Kviečiama visa lietuvių 
visuomenė. Rengia Lietuvių 
Fronto bičiuliai. 

(sk) 
x Pr i s ta tome Lietuvoje tik 

naujus automobilius. Visų fir
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30%. Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. P a r ū p i n a m e butus gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk> 
x VISI SIUNTIMAI l LIE

TUVĄ siunčiami su PRISTA
TYMU l NAMUS papigintomis 
kainomis. Rūbai, maistas, vais-
tai - KIEKIS NERIBOTAS, 
MUITO NĖRA. Iš kitu miestų 
savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, II . 
60629. tel. 312-436-7772. 

Kun. Jonui Kuzinskui, Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonui, įteikiamas Lietuvių Preky
bos rūmų pažymėjimas kaip „Man of the Year". 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BALETO KONCERTAS 

At sk ra id in t a s į Chicagą 
Lietuvos operos baletas drauge 
su operos ir baleto teatro 
orkestru gegužės 22 d. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje davė 
koncertą. Baletą sudarė balet
meisteris Vytautas Brazdilis ir 
šokėjų grupė: Aušra Gineitytė, 
Loreta Bartusevičiūtė, Edvar
das Smalakys , Jonas 
Ka tak inas , Eglė Špokaitė, 
Petras Skirmantas ir Jolanta 
Valeikaitė. Lietuvos operos 
orkestre koncertmeisterė A. Lit-
vaitytė, 7 pirmieji smuikai, 7 
antrieji smuikai, 3 fleitos, 2 obo-
jai, 2 klarnetai, 2 fagotai, 4 
valtornai, 3 triūbos, 3 trombo
nai, tūba, timponai, mušamieji, 
4 violos. 3 violončelės, 3 kontra-
basai , ar fa . Taigi š iame 
koncerte buvo ko pažiūrėti ir ko 
pasiklausyti. Publikos prisi
rinko pilna salė ir daugelis buvo 
balkone. 

Visi baleto šokiai vyko skam
bant muzikai iš įrašų juostelės. 

Koncer te dalyvavo 16 
muzikantų, ir dar pianistas M. 
Motekai t is . Baleto šokėjai 
stebino savo šokio lengvumu ir 
grakštumu, kad publika net 
šokio viduryje plojo. Baleto 

felct 

x Akcyų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime i r pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa 
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Alb inas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

šokių išraiška — klasiškomis 
formomis su daugybe stebi
nančių figūrų. Pirmą kartą 
Chicagos lietuviai matė tokį 
savųjų profesionalu baletą. O 
programa buvo gausi ir įvairi. 
Pradžioje — .,Gulbių ežeras", 
baletas pagal Chopeno ..Preliu
dą", tada vadinami ..Pas de 
deux" iš Delibes ..Kopelijos" 
baleto ir panašiu s t i l iumi 
ištrauka iš Levensholdo „Silfi-
de" bei iš Čaikovskio „Mie
gančioji gražuolė 

Po neilgos pertraukos antroji 
dalis pradėta religine mintimi, 
išreikšta Mahlerio „Pie ta" . 
Figūros priminė Pietą Vatikano 
Šv. Petro bazilikoje Vėl „Pas de 
deux" iš A. Adam ..Žizel", varia
cija iš Minkaus Pachita" ir 
toliau „Gulbė" pagal Saint-
Saens melodiją r'agaliau „Pas 
de deux" iš Minkaus „Don 
Kichoto". 

Scenoje bu v. c augiausia po
ros, solo, nebuvo didesnio grupi
nio šokio. Šokėju atgaivai ir pro
gramos įvairumui buvo ir 
muzikinių koncertų įtarpas: me
dinių pučiama;u kvinteto (flei
ta, obojus, klarnetas, valtorna, 
fagotas) „Sužadė t inės" te
momis, antroje dalyje — styginis 
kvartetas (smuikai, altas ir 
violončelė) taipgi pasigėrėtinai 
atliko dvi G. Kuprevičiaus pje
ses. Pagaliau varinių pučiamųjų 
kvintetas 'dvi trompetės, valtor
na, trombonas tūba) įdomiai 
atliko A. Remes<>s pjesę. 

Publika ta meniška šokio ir 
muzikos įvairumų pyne buvo 
tiek sužavėta. K.ad tą nuolat 
reiškė gausiomis plojimų ova
cijomis. Šokėju.- ir baletmeisterį 
Vytautą Brazd .. gausiai apdo
vanojo gėlėmis. 

Chormeisteri- l a b a i gyrė 

Chicagos lietuvių svetingumą, 
vaišingumą. Šeimos, kuriose jie 
buvo apsistoję, juos vežiojo ir pa
rodė daug draugiškumo. Iš JAV 
Lietuvos baletas grįš birželio 2 
d., turės da r programas Vilniu
je , o paskiau — atostogos. Atei
n a n č i a m sezonui j i e jau 
pakviesti pasirodyti Vokietijoje 
ir Olandijoje. Jeigu anksčiau di
džioji jų pajamų dalis tekdavo 
atiduoti Maskvai, tai dabar to 
nebėra. Pasakojo, kad Lietuvos 
žmonės labai užsidegę ver
žimusi į laisvę. ..Kelio atgal jau 
nebėra". 

J . P r . 

ATESTATAI SU P R E Z . 
V. L A N D S B E R G I O 

PARAŠU 

Chicagos aukš tesn io j i li
tuanistikos mokykla gegužės 18 
d., šeštadienį, turėjo iškilmingas 
keturiasdešimtosios abiturientų 
laidos i š le i s tuves i r visos 
mokyklos mokslo metu užbaig-
tuves. 9:30 vai. r. Jėzuitų 
koplyčioje buvo šv. Mišios, ku
rias koncelebravo kun. J. Juo-
zevičius, Dariaus Girėno lit. 
mokyklos kapelionas, ir kun. A. 
Tamošaitis, S.J., kuris pasakė 
pamokslą, iškeldamas žymes
niuosius Lietuvos įvykius ir da
bartinį kovotoją dėl Lietuvos 
laisvės — Vytautą Landsbergį, 
kuris visai neseniai lankėsi 
Chicagoje. 

Pamaldoms pasibaigus, Da
riaus Girėno mokykla sugrįžo 
pamokoms , o aukš tesn io j i 
r inkosi prie žuvusiems dėl 
L ie tuvos la isvės pamink
lo j aun imo centro sodelyje. 
Čia abiturientas Vilius Žu
k a u s k a s pasakė pa t r i o t i nę 

kalbą, išreikšdamas dėkingumą 
ir pagarbą žuvusiems dėl Lietu
vos laisvės. Abiturientės K. Ka-
raitytė, N. Tijūnėlytė ir I. 
Martinkutė padėjo gėles prie pa
minklo, visiems giedant „Mari
ja, Marija". Svečiams ir kitų 
klasių mokiniams einant į vidų, 
abiturientai su mokytojais ir 
mokyklos rėmėjais nusifotogra
favo. 

Išleistuvių iškilmės vyko apa
tinėje Jaunimo centro salėje. Į 
sa lę abi tur ientus įvedė jų 
auklėtoja Nijolė Pupienė. Įei
nančius abiturientus tėvai ir 
lietuviškoji visuomenė sutiko 
atsistojimu ir plojimais. Į prezi
diumą buvo pakviesti visi mo
kytojai: ses . Angelė , H. 
Dainienė, D. Eidukienė, dr. K. 
Ėringis, R. Jautokienė, N . 
Pupienė ir F. S t ro l ia i r 
mokyklos mecenatai J. ir A. 
Vas iukevič ia i . Sugiedojus 
Lietuvos himną. ses. Angelė su
kalbėjo invokaciją, prašydama 
palaimos visiems, kurie prisi
deda prie mokyklos gyvavimo. 

Dir. J. Masi l ionis savo 
p raneš ime kalbėjo ap ie 
mokyklą ir jos žymesnius įvy
kius. Mokykloje nuo jos įsikū
rimo (1950) ligi dabar dirbo 78 
mokytojai. Iš jų 20 yra mirę. 
Šiais mokslo metais, t.y. 1990 
m. spalio 5 d. mirė dail. A. Rūkš-
telė Floridoje, dėstęs tautodailę 
1960-1964 m. 

Mokyklą baigė, įskaitant ir 
šiandien baigiančiuosius, 963. Iš 
jų 18 yra mirę. Mirusieji moky
tojai ir absolventa i buvo 
pr i s imin t i m inu tė s sus i 
kaupimu. 

Mokykloje dirbama nuo pirmo 
šeštadienio po Darbo dienos ligi 
gegužės an t ros ios pusės . 
Mokykla suruošė Nepriklau
somybės šventės minėjimą, mo
kytojai ir mokiniai įsitraukia į 
visokeriopą kovą dėl Lietuvos 
laisvės. Pe rna i mokykla 
atšventė 40 m. sukaktį, bet 
sukaktuvinis leidinys tik dabar 
išėjo. Baigdamas pranešimą, 
dėkojo mokytojams už darbą 
mokykloje, Tėvų komitetui už 
rūpinimąsi mokyklos išlaikymu 
ir visiems tėvams už savo vaikų 
leidimą į mokyklą. 

Baigus pranešimą, prasidėjo 
svarbiausioji iškilmių dalis — 
atestatų įteikimas. Mokytojų 
tarybos sekr. D. Eidukienė 
perskaitė mokytojų tarybos 
posėdžio protokolo ištrauką, 
iškviesdama abiturientus atsi
imti atestatų. Juos gavo keturi: 
Kassandra Karaitytė, Ingrida 
Martinkutė, Nida Tijūnėlytė ir 
Vilius Žukauskas. 

Abiturientus, gavusius ate
status, pirmiausia sveikino di
rektorius, linkėdamas ir toliau 
nepamiršti savosios mokyklos — 
šeimos, likti draugais. Apgailes
tavo, kad abiturientų klasė 
nustojo trijų asmenų: dvi 
draugės pasitraukė, mokyklos 
nebaigusios, o Renata Šmulkš-
tytė žuvo automobil io 

Aukst L mokyklos keturiasdešimtosios laidos abiturientai su mokytojais ir mokyklos rėmėjais. 
Abitur..r-aį vidury: N. Tijūnėlytė, I Martinkutė, K. Karaitytė ir V Žukauskas. 

Nuotr Pr. Matulionienės 

nelaimėje. Ji buvo pagerbta 
atsistojimu ir susikaupimu. 
Baigdamas direktorius kvietė 
būti sąmoningais lietuviais, 
kalbėti už Lietuvą ir dirbti 
Lietuvos naudai. 

Antroji abiturientus sveikino 
jų auklėtoja Nijolė Pupienė. J i 
paprašė abiturientus pažvelgti 
į savo atestatus, pažiūrėti, kas 
yra juos pasirašę. Kairėje pusėje 
tik ką Chicagoje viešėjusio 
Lietuvos prezidento Vytauto 
Landsbergio pa ra ša s . Abi
turientai ir visi dalyviai buvo 
nustebę šia žinia. Pasirodo, pa
rašus išgavo auklėtoja Nijolė 
Pupienė. 

Abiturientų vardu atsisveiki
no kiekvienas ab i tu r i en t a s 
atskirai, savais nuoširdžiais žo
džiais pareikšdami dėkingumą 
tėvams ir mokyklai už lietuviš
kąjį mokslą ir auklėjimą. 

Abiturientų motinos kiek
vienam mokytojui prisegė po 
gėlę, o abiturientai direktorių ir 
auklėtoją apdovanojo albumu. 

Pasibaigus iškilmėms, visi 
buvo pakviesti pasilikti salėje ir 
pasivaišinti abiturientų motinų 
ir Tėvų komiteto paruoštomis 
vaišėmis. 

P . R. 

V Y R E S N I E J I P A M I N Ė J O 
MOTINOS D I E N A 

Vyresniųjų lietuvių centras, 
ki taip Seklyčia, yra ta vieta, 
kur vyresnieji lietuviai, čia 
atsilankę, jaučiasi kaip namie. 
Energinga šio centro programų 
vadovė nepavargstanti Elena 
Sirutienė veik kiekvieną trečia
dienį pateikia ką nors naujo, 
įdomaus vyresniųjų dienoms 
praskaidrinti. 

Taip ir gegužės 15 d. čia buvo 
s u r u o š t a s Motinos dienos 
minėjimas, kur programą atliko 
patys vyresnieji, o klausytojų 
prisirinko apypilnė salė. Progra
m ų vadovė EI. S i r u t i e n ė 
minėjimą pradėjo atidaromuoju 
žodžiu. J i ypač iškėlė motinos 
reikšmę mūsų ir Tėvynės Lietu
vos gyvenime. Jos meilė, pasi
auko j imas savo v a i k a m s 
nusipelno mūsų visų pagarbą ir 
įvertinimą. Ta proga ji paskai
t ė savo kūrybos 3 eilėraščius: 
Motinos meilė, Vaikystė ir 
Laikrodžiams sustojus. Toliau 
Aleksandra Eivienė, paskaitė iš 
Lietuvos gautą eilėraštį Elegiją 
motinai. 

Po to muz. Bronės Varia-
kojienės sukurtas dainų ir poezi
jos montažas — dainų ir eilių 
pynė — palydima pianino gar
sais, sužadino klausytojų šir
dyse vaikystės dienų prisimi
nimus ir pagarbą ne tik pačioms 
motinoms, bet ir visų motinai — 
Tėvynei Lietuvai. 

Montažą atliko šie vyresnieji: 
pati autorė Br. Variakojienė, 
Apol. P. Bagdonas, paskaitęs 2 
savo kūrybos eilėraščius, W. 
Liauba, E. Paliliūnienė. E. Žiob-
rienė ir Ona Lukienė, dar sugie
dojusi solo „O Dieve šventas". 
Klausytojams buvo išdalyti 
dainų tekstai ir jie įsijungė į 
dainelių atlikimą. Montažas 
užbaigtas, sugiedant „Lietuva 
brangi". 

Pabaigoj buvo bendri pietūs ir 
laimėjimų traukimas. Dalyvių 
tarpe buvo ir svečias iš Lietuvos 
Antanas Kalėda. Ant kiekvie
no stalo buvo gėlių vazonėliai 
motinų garbei, kurias vėliau 
laimėjo vienas iš sėdėjusių prie 
šio stalo dalyvių. 

Vyresniųjų centro talkininkės* 
puikiai aptarnavo, ir nuotaika 
buvo tikrai jauki. Taip keletas 
valandų p rabėgo paki l ia 
nuotaika. 

APB 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
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