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Viena viza trims 
Baltijos valstybėms 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Kovo 27 d. (Elta) -
Estijos sostinėje Taline įvyko 

Baltijos valstybių ministrų pir
mininkų susitikimas. Jame 
pasirašyti dokumentai, susitar
ta nuo šių metų gegužės 1 
dienos įvesti Baltijos šalyse 
laisvosios prekybos režimą, 
bendrą vizų erdvę. Viza, išduota 
vienoje iš Baltijos šalių, galios 
ir kitose Baltijos respublikose. 
Priimtas bendras komunikatas. 

Vyriausybių vadovai pareiškė 
nuomonę, kad įvedant savo va
liutas reikia koordinuoti bend
rus veiksmus. 

Kitas Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos ministrų pirmininkų susi
tikimas įvyks antrajame ketvir
tyje Lietuvoje. 

Landsbergio ir 
Šuškevičiaus susit ikimas 
Vytauto Landsbergio susiti

kime su Baltarusijos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininku 
Stanislavu Šuškevičiumi buvo 
kalbėta apie Lietuvos ir 
Baltarusijos prekybos sutartį, 
apsvarstyti dvišaliai santykiai, 
būsimos tarpvalstybinės sutar
ties rengimas, tartasi, kaip 
paspartinti Lietuvos ir Baltaru
sijos valstybinės sienos delimi-
taciją, pasikeista nuomonėmis 
apie visuomeninę politinę padė
tį abiejose šalyse. 

Konkursas atgimimo 
monetoms sukurt i 

Lietuvos bankas iki gegužės 
mėnesio pratęsė konkursą 
atgimimo monetoms sukurti. 

Siame konkurse dalyvaujan
tys autoriai turi pateikti ke
turių monetų projektus. Dvie
jose monetose — 10 litų vertės 
balto metalo ir 100 litų vertės 
geltono metalo — bus įamžintas 
Lietuvos Respublikos suvere
numo atkūrimas. Trečioji — 
balto metalo 10 litų vertės 
moneta — skirta Lietuvos 
sugrįžimui į Tarptaut in į 
olimpini komitetą ir 1992 m. 
dalyvavimui Olimpinėse žaidy
nėse. Ketvirtosios monetos, taip 
pat 10 litų vertės, tema — 
laisva. 

Su KGB bendravo 
sąmoningai 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos deputatas 
Virgilijus Juozas Čepaitis 
sąmoningai bendravo su Sovie
tų Sąjungos KGB. Šį juridinę 
reikšmę turintį faktą nusprendė 
patvirtinti Lietuvos Aukščiau
siojo Teismo civilinių bylų 
kolegija. Sprendimą kolegija 
priėmė Aukščiausiojo teismo 
viešame posėdyje išnagrinėjusi 
civilinę bylą pagal Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos komisijos „Sovietų Sąjungos 
KGB veiklai Lietuvoje tirti" pa
reiškimą suintersuotam asme
niui V. J. Čepaičiui dėl juridinę 
reikšmę turinčio fakto patvir
tinimo. 

Skrydžiai iš Suvalkų 
Netrukus iš Suvalkų kelei

viniai lėktuvai pradės skrydžius 
į Lietuvą, o vėliau ir į kitas 
Baltijos valstybes. Jeigu bus 
užregistruotas naujasis privatus 
aerouostas, balandžio 12 dieną 
iš Suvalkų į Vilnių išskris pir
mas lėktuvas. 

Tekstilės darba i 
Vilniaus tautodailės salone 

veikia lemenos Šližienės teksti
lės darbų paroda. Jau beveik 

dvidešimt metų ji audžia kaišy
tines lino juostas, takelius, si
jonus ir prijuostes tautiniams 
drabužiams. Liaudies meistrės 
audiniai buvo eksponuoti ne 
vienoje parodoje. Neseniai jais 
grožėjosi Leipcigo mugės lanky
tojai, o netrukus iškeliaus į 
velykinę mugę Norvegijoje. 

Džiazo festivalis 
Šiandien prasideda septin

t as i s t a r p t a u t i n i o džiazo 
festivalis. Trisdešimt kolektyvų 
iš Danijos, Švedijos. Prancūzijos, 
Rusijos, Baltarusijos, Čekoslo
vakijos atliks septynis koncer
tus. Lietuvą atstovaus Petras 
Vyšniauskas, Gintautas Aba
rius, Skirmantas Jankauskas, 
kitos mūsų džiazo žvaigždės, 
Amerikos lietuvis būgnininkas 
Aras Biskis ir kiti. 

J o n o Būtėno a tmin imas 
Kauno Vals tybės t ea t ro 

solistas Jonas Būtėnas — vienas 
iš daugelio Lietuvos menininkų, 
kurie 1944 m. vasarą, ilgam, o 
kiti ir amžinai, atsisveikino su 
Tėvyne.kovo 27 d. sukanka 100 
metų nuo žymaus dainininko ir 
pedagogo gimimo. Jono Būtėno 
atminimui Lietuvos Operos ir 
Baleto teatras kovo 29 dieną 
skiria spektaklį — Dž. Verdžio 
„Traviatą". 

T rumpa i 
Misija prie Europos Bendrijos 

gavo pranešimą iš Europos Ben
drijos Komisijos apie medika
mentų tiekimą Lietuvai. 600 
tūkst. acu vertės medikamentai 
bus atvežt i į Lie tuvą šio 
mėnesio pabaigoje. 

Nuo 1992 metų kovo 29 
dienos Lietuvos Respublikoje 
įvedamas vasaros laikas, t.y. 
kovo 29 dieną 2 valandą laik
rodžių rodykles pasuks ime 
vieną valandą į priekį. 

Šiandien Akademiniame dra
mos teatre įvyks Teatro dienos 
minėjimas. Bus paskelbtas ge
r iausias sezono režisierius, 
aktorius, aktorė, įteiktos do
vanos. 

Valdas Adamkus, JAV gamtosaugos Vidurio Vakarų regiono viršininkas, lankydamasis Esti
joje, Latvijoje ir Lietuvoje, baigdamas vizitą, spaudos konferencijoje atsako į klausimus. Po ilgų 
diskusijų buvo išrinkta vieta, kur bus statomas naujas uostas, o naftos priėmimo bazė bus tarp 
dviejų Melnragių. Iš visų blogybių pasirinktas geriausias variantas. „Lietuva negali atsisakyti 
priimti naftos tanklaivius iš Vakarų. Jei atsisakysime, būsime stipriai supančioti iš Rytų: jie 
diktuos mums savo sąlygas...", kalbėjo V. Adamkus kovo 6 d. Vilniuje. Jis čia pasisakė ir ne 
tik apie ekologiją, bet ir apie politinius reiškinius Tėvynėje. Jo kairėje — žurn. Vilius 
Kavaliauskas. 

Foto Algimantas Žižiūnas 

Gorbačiovas prašomas neišvykti 
iš Maskvos 

Maskva. Kovo 25 d. (AP) -
Rusijos Respublikos prokuroras 
bando surasti milijonus dolerių, 
kuriuos kadaise kontroliavo Ko
munistų partija, kur tie pinigai 
yra šiuo metu, nes jų neranda
ma bankų seifuose. Prokuratū
ra nori apklausinėti buvusį 
Sovietų Sąjungos prezidentą 
Michailą Gorbačiovą, skelbia 
žinią žinių agentūros. Proku
ratūra jau paprašė, kad Gorba
čiovas būtų tuo metu Maskvo
je, nes norima jį apklausinėti 
balandžio mėnesio pradžioje, 
pranešė Interfakso žinių 
agentūra. 

Komunistų partija, manoma, 
išsiuntė šimtus milijonų dolerių 
į užsienį, gal būt kitoms komu
nistų partijoms. Pagal Rusijos 

Parlamento investigatorių gau
tas žinias, partijos banko 
sąskaitose buvo rasta tik 90 
milijonų dolerių, kai partija 
buvo likviduota ir uždrausta 
praėjusį rugpjūtį. Labiausiai 
pareigūnų sluoksniuose links
niuojama ta suma pinigų yra 50 
bilijonų dolerių. Tokia suma 
turėtų būti kur nors užsienyje 
komunistų žinioje. 

Gorbačiovas dabar Maskvoje 
vadovauja savo konsultacijų fir
mai. Jis planuoja balandžio 
mėnesį keliauti į Japoniją ir 
gegužės mėnesį į Ameriką. Jo 
atstovas Vladimir Tumarkin 
pasakė, jog jis nieko nežinąs, ar 
Gorbačiovas turi tuo metu 
pasilikti krašte ir neišvykti į 
užsienį. 

„Aš buvau dviguba agentė" 

— Filipinų mirusio buvusio 
prezidento Ferdinand Marcos 
palaikai bus parvežti į kraštą 
tr is savaites prieš preziden
tinius rinkimus,kurie įvyks 
gegužės 11 d. Imeida Marcos, 
mirusiojo prezidento žmona, 
kandidatuoja į filipinų preziden
to postą. 

— Afganistano laisvės ko
votojai po savaitės kovų paėmė 
iš komunis tų Khos t sritį . 
Kovose iš abiejų pusių žuvo 
daug žmonių. 

Miunchenas . Kovo 27 d. 
(RFE/RL) — Tokia antrašte „I 
was a double-agent" gauta 
žinia, jog buvusi Lietuvos Par
lamento pranešėja ir JAV 
pilietė kovo 26 dieną pasakė 
reporteriams, kad KGB vertė ją 
teikti žinias apie lietuvius 
emigrantus, bet kad tuo pačiu 
metu ji pranešė apie savo veiklą 
JAV pareigūnams. 

Rita Dapkutė, lietuvė ameri
kiete iš Chicagos, pasakė 
Vakarų agentūroms, kad ji 
teikė „bendras informacijas" 
maždaug apie 20 emigrantų nuo 

NATO karinių pajėgų Europoje vado pavaduotojas gen. Brian Kenny kalbasi 
Vilniuje su žurnalistais Europos saugumo klausimais, kuris išsireiškė: „Kari
nių dalinių koncentracija Kaliningrado srityje 
visai Europai". 

1988 m. iki 1991 metų rugpjū
čio. Ji sakėsi teikusi žinias dėl 
to, kad K3B grasino atšaukti 
jos vizą į Lietuvą, jei ji neben
dradarbiaus. Dapkutė sakosi in
formavusi FBI įstaigą Chicagoje 
kasmetinio atvykimo metu į 
namus. Chicagos FBI įstaiga 
atsisakė komentuoti žinią. 

AP žinių agentūros prane
šimu iš Maskvos, KGB ją 
pirmą ka*tą kontaktavo 1986 
m. ir pagrasino atšaukti vizą, jei 
ji nebemlradarbiausianti. Ji 
apsimesdžvusi. kai duodavusi 
žinias KGB, bet esmėje infor
muodavusi apie juos FBI 
agentūrą. Dapkutė sako, kad jai 
buvo pasūlyta po 'ūkstantį 
dolerių į mėnesį, bet ji atsi
sakiusi. J sakėsi galvojus, jog 
KGB ne vBiškai ja pasitikėjo. Ji 
sakosi nepadariusi nieko blogo, 
o jei tai išliltų į paviršių, viską 
paaiškins antį viešai, kas tur
būt dabar ir padaryta. 

Ši žinių agentūra sako, jog 
Lietuvoje taip pat sklinda žinios 
apie Lietuvos oficialius parei
gūnus, kirie dirbo su KGB 
agentais. Pinasi situacija esanti 
ir buvusioje Rytu. Vokietijoje ir 
kitose So\ietų buvusio bloko 
kraštuose.Šią savaite Lietuvo
je ir buvurioji ministrė pirmi
ninkė Kaamiera Prunskienė 
paneigė jai metamus 

potenciali grėsmė jums ir kaltinimus, kad ji padėjusi KGB 
Foto Raimundo Šuikoe agentūrai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— „Chicago Tr ibūne" pla
čiai perduoda AP žinių agen
tūros iš Maskvos pranešimą 
ryšium su Ritos Dapkutės 
bendradarbiavimu su KGB ir 
FBI agentūromis. Šia proga iš 
Lietuvos ambasdados gautas šis 
ambasadoriaus Stasio Lozorai
čio patikslinimas spaudai: „P. 
Ritos Dapkutės kontaktų pobū
dis su KGB man ir kai kuriems 
užsienio organams buvo 
žinomas". 

— Popiežius Jonas Paul ius 
II nominavo prelatą Walter 
Paską, kuris buvo Cherry Hill 
ir Williamstown klebonu, būti 
vyskupu padėjėju metropolitui 
arkivyskupui Stephen Sulyk 
ukrainiečių katalikų arkidiece-
zijai Philadelphijoje. 

— Vatikanas ir Ukraina nu
sprendė įsteigti diplomatinius 
ryšius. Kijeve bus apaštalinė 
nunciatūra, o Ukrainos am
basada veiks Romoje prie 
Šventojo Sosto. 

— Bosnija-Hercegovina, bu
vusioji Jugoslavijos respublika, 
paskelbė savo Konstituciją. Ji 
jau anksčiau buvo paskelbusi 
savo nepriklausomybę ir papra
šiusi, kad Europos valstybės 
pripažintų jos suverenitetą. 

— Demokratų partijos vadas 
Ronald Brown pasikalbėjime 
pasakė, jog buvęs Californijos 
gubernatorius Edmund Brown 
vedąs tokią rinkiminę kampa
niją į JAV prezidentus prieš 
Arkansas gubernatorių Bill 
Clinton, kad tai gali pakenkti 
abiems kandidatams ir pačiai 
Demokratų partijai. 

— Turkija atšaukė savo 
ambasadorių iŠ Bonos, kai Vo
kietija paskelbė sulaikanti 
ginklų siuntimą NATO part
neriui Turkijai, kol ji nenustos 
naudoti vokiečių ginklus prieš 
kurdus. 

— Washingtone prez. George 
Bush buvo nuvykęs į ligoninę 
metiniam sveikatos patikrini
mui. Gydytojai jį rado esantį 
puikioje sveikatoje, nors poilsis 
„ne pro šalį". 

— „Amerikos balso" buvęs 
direktorius Richard Carlson suti
ko eiti naujas Corporation for 
Public Broadcasting viršininko 
pareigas Washingtone. 

Karaliaučiaus srities 
problemos 

Didėja lenkų dėmesys šiam kraštui 
Miunchenas. — Vokietijoje 

„Stuttgarter Zeitung" rašo, 
plačiau Karaliaučiaus srities 
klausimu. Jame rašo tūlas 
Mark Rybakov, jog Karaliau
čiaus administracija šiuo metu 
stengiasi plėsti ryšius su Lenki
ja. Tai rodo neseniai pasirašytas 
susitarimas dėl naujų pasienio 
punktų, susisiekimo kelių atsta
tymo ir prekybos mainų. Iš 
lenkų vykstančių į Karaliaučių, 
nereikalaujama vizų mokesčio. 
Jau dabar jaučiama lenkų įta
ka Karaliaučiaus administraci
jai. Nors Matočkinas ir jo 
bendradarbiai nuolat aiškina, 
kad jų kraštas nori bendradar
biauti su visomis suinteresuoto
mis valstybėmis, iš esmės jau 
nuspręsta daugiausia remtis 
Lenkija, teigia Rybakovas, 
tačiau abejoja, ar iš to kas išeis, 
nes kol kas pati Lenkija negali 
išsiversti be Vakarų paramos, ir 
klausia: ar tai ne Lenkijos in
teresas Karaliaučiaus krašte 
įsigalėti? Negi jau čia galėtų 
visiškai kas nors kita rūpėti. 

Ateitis neaiški 
Pastaruoju metu Jungtinės 

Amerikos Valstijos stengiasi 
sustiprinti savo įtaką Baltijos 
valstybėse. Amerikiečių eksper
tai tyrė, kaip būtų galima tuo
jau pagerinti krašto ūkio 
sąlygas. Sakoma, kad su viena 
amerikiečių planavimo firma 
jau pasirašyta sutartis, tik 
Karaliaučiaus miesto valdyba 
dar jos neskelbia. 

Maskva nesipriešina lenkų ir 
amerikiečių mėginimams įsivy
rauti visame buvusių Rytprūsių 
krašte. Kaliningradas persio
rientuoja, bet jo ateitis lieka 
neaiški. Srities santykiai su 
Lietuva kitokie negu su Lenki
ja — esama įtampos. Rybakovas 
teigia, kad jau kuris metas 
Lietuvos spaudoje reguliariai 
pasirodo pranešimų, kuriais 
aiškiai siekiama pagrįsti 
pretenzijas į rusiškus Rytprū
sius, stengiamasi sustiprinti 

Rusija nori turėti 
stotį Latvijoje 

Ryga. Kovo 23 d. — „Laisvės 
radijas" iš Miuncheno pranešė, 
jog Rusijos delegacijos vadas 
Sergei Zotov, kalbėdamasis su 
žurnalistais, buvusių sovietinių 
dalinių išvežimo iš Latvijos 
klausimu, pasakė, kad ne labai 
nori palikti savo bazes Latvijo
je, o labiau jiems rūpi turėti tam 
tikrus „objektus" toje šalyje ir 
ne tik dėl Rusijos interesų, bet 
ir „dėl globalinės politikos". 
Zotov pasakė, jog vienas iš tokių 
objektų yra „radaro stotis" 
Skrunda vietovėje, praneša 
„Diena" kovo 19 dieną. Bet jis 
pabrėžė, jog dalinių išvežimo 
laikas priklauso nuo to, kaip 
greitai bus galima turėti namus 
ir techniškas galimybes Rusioje 
grįžtantiems kariams. O jai ka
rinės pajėgos turėtų tuoj pat 
išvykti, tai Latvijos keliai būtų 
užblokuoti metams laiko. Zotov 
sakė, kad Latvijoje yra 58,000 
ginkluotų kareivių su tam tikru 
skaičiumi pasienio sargybinių. 

istorinius, ku l tū r in ius ir 
tautinius abiejų kraštų ryšius. 
Net Lietuvos Parlamente veikia 
Mažosios Lietuvos reikalų 
komisija, rašo „Stuttgarter 
Zeitung". 

Vokiečių „nesidomejimas" 
Vokiečių spaudos agentūra 

DPA išplatino savo korespon
dento Martino Romančiko 
pranešimą apie Rusijos vokir *ių 
mėginimus kurtis Karaliau 
čiaus krašte. Kaliningrado 
srities vokiečių kultūros draugi
jos pirmininkas Viktoras 
Hauptmanas mano, kad šiuo 
metu čia jau įsikūrę apie trys 
tūkstančiai vokiečių kilmės 
Rusijos piliečių. Srities valdyto
jas Matočkinas teigia, kad 
užpernai čia atvyko maždaug 
500 Rusijos vokiečių, pernai — 
700. Frankfurto „Allgemeine 
Zeitung" rašė, kad Vokietijos 
Vyriausybė stengiasi nerodyti 
oficialaus susidomėjimo Kara
liaučiaus krašto ateitimi, nes 
įvykęs abiejų vokiečių valstybių 
susijungimas ją įpareigoja 
laikytis pažado gerbti esamas 
sienas. Tačiau kai kurie Bun
destago politikai visiškai ne
slepia, kad jiems labai patiktų, 
jeigu Rusijos vokiečiams būtų 
sudaromos sąlygos kurtis Ryt
prūsiuose. 

Pastaruoju metu Karaliau
čiaus problema vis dažniau 
iškyla ir kitų kraštų spaudoje. 
Tai ženklas, kad ir Lietuva 
negali būti abejinga tam, kas 
vyksta jos pašonėje. 

— Abiejų rūmų vadai pasiūlė 
rezoliuciją, kad būtų leista ati
daryti slaptus dokumentus bu
vusiojo prezidento John F. Ken-
nedy nužudymo byloje. I tai 
būtų įskaitoma ir turima KGB 
medžiaga, jei iš viso jos yra. 

Ar bus Lietuvoje 
persodinami kaulų 

čiulpai? 
Vilnius. Kovo 20 d. (Elta) — 

Konsultuoti piktybinėmis krau
jo ligomis sergančių ligonių į 
Vilnių atvyko JAV Arkanso 
universiteto profesorius, garsus 
hematologas Bart Barlogie. 

Lietuvoje yra žmonių, gavusių 
pavojingų radiacijos dozių 
Černobylio avarijos metu, taip 
pat suaugusių žmonių ir vaikų, 
sergančių kraujo vėžiu. 
Užsienyje tokiems ligoniams 
atliekamos kaulų čiulpų per
sodinimo operacijos. O Lietuvo
je? Susipažinęs su Imunologine 
tarnyba, veikiančia Antakalnio 
universitetinėje ligoninėje (čia 
atliekamos inkstų transplanta
cijos), profesorius Barlogie 
pareiškė, jog ši bazė galėtų tar
nauti ir kaulų čiulpų persodini
mo operacijoms, pridūrė, jog yra 
pasiryžęs padėti Lietuvos medi
kams įsisavinti tokias operaci
jas. 

KALENDORIUS 

Kovo 28 d.: Sikstas, Girman-
tė, Gundelinga, Odeta, Rimkan-
tas. 

Kovo 29 d.: rV Gavėnios sek
madienis. Bertoldas, Almante, 
Manvydas, Rauda. 

Kovo 30 d.: Ferdinandas, 
Anelė, Gvidonas, Medą, Vir
mantas. 

Kovo 31 d.: Benjaminas, Bal-
bina. Ginas, Kornelija. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:43, leidžiasi 6:10. 
Temperatūra šeštadienį 49 1., 

sekmadienį 52 L, pirmadienį 57 
1., antradienį 52 1. 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. kovo mėn. 28 d. 

REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotrauka 
siųMi: 4048 W. 91st PI.. Oak Lawn, IL 60453. TeL 768-4244150 

VISA ATNAUJINTI 
KRISTUJE 

Lietuvos studentų ateitininkų 
žiemos a k a d e m i n ė sava i tė 
Plungėje tapo tikra Viešpaties 
dovana kasdienybės bedvasiš
kumo išvargintiems ir tikrųjų 
vertybių pasiilgusiems plun
giškiams. Kiekvienas, kuriam 
teko iš arčiau pamatyti tuos 
jaunus, gėriu spinduliuojančius 
žmones, pasiklausyti jų giedo
jimo vakarinėse pamaldose, pa
bendrauti mokyklose ar pra
leisti vieną kitą vakarą kuklio
je jų stovyklavietėje, dar ilgai 
gyvens nepakartojamais susiti
kimų įspūdžiais. 

„Argi tikrai dar yra tokio 
jaunimo?" — gūžčiojo pečiais ne 
vienas sutiktas vyrėlesnio am
žiaus plungiškis. O devintą 
dešimtį įpusėjusi senutė, kuriai 
po šv. Mišių pasisiūliau padėti 
nulipti apledėjusiais bažnyčios 
laipteliais, šluostydamasi aša
ras kartojo ir kartojo: „Nors ir 
šiandien galiu rami numirti — 
tie vaikai pastatys Lietuvėlę 
ant kojų. Sena esu, gal ir 
nepatogu ta rp jaunimo maišy
tis, ale. kad taip prie anų 
traukia... ' ' 

Nedaug, deja, buvo tą trauką 
jaučiančių. Pakanka , girdi, 
mums žemiškų rūpesčių, kai 
nuogi vaikščiosite, nebenorėsite 
nei dainų, nei Dievo... 

Nežinia, verkti ar juoktis, bet 
tomis dienomis teko Plungėje 
sutikti ir tokių, kurie niekaip 
negalėjo išsiaiškinti, kuo gi 
sk i r i a s i a t e i t i n i n k a s nuo 
ateisto. O gal ir nenuostabu. 
Juk augome, tegirdėdami tik 
apie spaliukus, pionierius ir dar 
vyresnius jų brolius... Nelemta 
buvo mūsų kartai priklausyti 
savoms, lietuviškoms, vaikų ir 
jaunimo organizacijoms. 

Tad kas gi tie ateitininkai? 
Ta i lietuvių besimokančios 

katalikiškos jaunuomenės ir iš 
jos išaugusių sendraugių orga
nizacija, kurios devizas — „Visa 
atnauj i nt i Kristuje", tarnaujant 
Dievui ir Tėvynei. Katalikišku
mas ir tautiškumas — pagrindi
niai ateitininkų principai, todėl 
jie skelbia patriotizmą krikščio
niška dorybe ir tiki, kad Dievo 
palaima suteiks lietuviškumui 
didesnio kilnumo ir atsparumo, 
įsisąmonindami krikščionybė? 
idealus, a te i t in inkai siekia 
ak tyv ia i r e ikš t i s pagal jų 
ideologo filosofo S. Šalkauskio 
suformuluotą re ika lav imą: 
mokėti pasielgti, kaip reikalau
ja principai. 

Ateitininkų vardas kilo nuo 
1911 m. Kaune pradėto leisti 
žu rna lo „ A t e i t i s " , kur į 
redagavo Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorius, vėliau 
Lietuvos Nepriklausomybės ak
to signataras Pranas Dovydai
t i s . Nuo to laiko žurnalą 
skaičiusieji ir sudarė pirmąsias 
slaptas ateitininkų kuopeles. 
Nepriklausomo gyvenimo viltis 
skatino juos aktyviai ruoštis 
ateities gyvenimui ir numatyti 
j a m gaires. Nepriklausomybės 
kovų laikotarpiu ateitininkai 
gaus ia i , kai kur ištisomis 
klasėmis, išėjo savanoriais. O 
sunkiais okupacijų metais jie 
i š k a r t įs i jungė į aktyvią 
rezistenciją. Ateitininkuos nu 
sistatymą tuo laikmečiu išreiš 
k ia Telšių ateitininkų kuopos 
pirmininko H. Žvirzdino (1941 
m. nukankintas Rainiuose^ žo
džiai: „Tos idėjos miršta, dėl 
kuriu niekas nemiršta". 

Visus 50 okupacijos metų atei
t i n inka i nepai lsdami dirbo 
išeivijoje. Tad ir šiandien jau 
čia, Lietuvoje, atsikūrusiems 
jiems vadovauja didelę to darbo 
patirtį turintis VDU profesorius 
daktaras Arvydas Žygas. Gera 
ir be galo dž iugu, kad 
nenusivylė šis nepapras t a i 
Lietuvą mylintis žmogus mūsų 
jaunimu: „Šitie vaikai, atei
t ininkai, nuostabiai bręsta. Aš 
t ikrai džiaugiuosi Lietuvos jau
nuomene, kuri suprato, kad mes 
tur ime statyti Lietuvą ne vien 
ekonominiu pagrindu. Daug 
svarbiau žinoti, kad esi laisvas 
vergijoje, tu esi laisvas net ir 
sunkiausiose ekonominėse są
lygose, tu esi laisvas bręsti kaip 
pilnutinė asmenybė ir pažinti 
tas vertybes, kurios yra amži
nos". 

Gai la , kad negalėjo pro
fesorius atvykti į Plungę. Jo 
pečius užgriuvo pasiruošimo 
VDU 70-mečio jubiliejui rūpes
čiai. Bet nuostabiu būdu atkar
tojo jo mintis kita viešnia iš 
Amerikos, studentų žiemos aka
demijos dvasios vadovė seselė 
vienuolė Onutė Mikai la i tė . 
„Lietuvoje yra nuostabaus jau
nimo, — sakė ji atsisveikinda 
ma. — Sis jaunimas Dievo ap 
dovanotas, tik jį gal dar reikia 
truputį sušildyti, kad jis galėtu 
p a t s sk l e i s t i s ū šv ies t i 
žmonėms". 

Iš tiesų pakerėjo užvaldė spin 
duliuojanti jaunystė ir mažą, ir 
seną. Žavėjausi šio jaunimo ap
siskaitymu, filosofijos teologijos 
žiniomis, sugebėjimu bendrauti 
su mokiniais — nesvarbu, penk
tokas tai ar dvyliktokas. „Ban
dau ieškoti a t r a n o s taškų 
Bažnyčioje ir paliudyti, kad 
žmogaus gyvenimas gali būt i 
prasmingas", -— atsakė pirma
kursė met gaitė, pa' laukta, k a s 
jai padėjo susifona oti būtent 
tokią gyvenimo po; ciją. 

Dar labiau stebino vaikinukų 
ir mergaičių išradingumas temi
niuose vakaruose, jų pačių 
p r a m i n t u o s e „ l i n k s mava -
kariais". Čia sugebėjimų ir 
išmonės jiems galėtu pavydėti 
bet kuris mokytojas, auklėtojas 
ir režisierius. Nuostabus buvo 
tarmių vakaras, kuriame skam
bėjo ne tik visos lietuviškos 
tarmės a r pratarmės, bet ir vos 
ne kiekvieno miesto a r mieste
lio šnektos, istorijos, dainos, 
sutart inės ir žaidimai. Gražia 
latgalių tarme šį vakarą pradėjo 
latvaitė Liucija, studijuojanti 
VDU teologiją-filosofiją ir lygiai 
ta ip pat gražiai kalbanti ir dai 
nuojanti lietuviškai. 

O kur dar poezija, dainos, gies
mės, vaidinimai ir viską vaini
kavusi opera! Visi šie renginiai 
visiškai nepanašūs į t u o s , 
kuriuos įpratome matyti mūsų 
mokyklose, kitose j a u n i m o 
kultūrinėse įstaigose, nes čia — 
be maivymosi ir pozos, be bana
lybių ir nieko nesakančių fra
zių. 

Studentų diskusijose d a u g 
vietos buvo skirta apaštala
vimo, art imo meilės temoms, 
aiškinantis, kaip padėti suvokti 
jauniems žmonėms, kad jų gy 
venimo prasmė yra ne tie daly 
kai, kuriuos jie gali turėti, o tai 
ką jie gali duoti kitiem*. Juk šv. 
Pranc i škus 
„Dvasia mes esame sukurt i 
panašūs į Dievą, o kuriu — 
panašūs į Kristaus kūn .y Taigi 

irykloje Dainavoje „meno kritikės" vertina savo draugų kūrybos parodą. 

kiekvienas žmogus yra Kristaus 
paveikslas, dėl t jį reikia 
mylėti kaip Kristi 

Gražiai šia unt į pratęsė 
šeštadienį į studentų konfe
renciją atvykęs Jo Ekscelencija 
Telšių v y s k u p a s A n t a n a s 
Vaičius. „Tikra meilė prasideda 
nuo savęs, ir kitą mes mylime 
taip, kaip pa tys save. Pir
miausia tu r ime apaš ta laut i 
savo aplinkoje. O t a s apaš
talavimas turi būti ne fari-
ziejiškas, jis t u r i išplaukti iš 
pačios širdies". 

Konferencijoje dalyvavo ir kiti 
Telšių vyskupijos kurijos atsto
vai: vyskupijos kurijos kancleris 
monsinjorą^ Juozas Pranciškus 
Gedgaudas, monsinjoras Vin
cas Vėlavičius, kunigų semina
rijos v i ce rek to r ius Jonas 
Kauneckas , iš Panevėž io 
atvykęs atei t ininkų dvasios 
vadas kunigas Rimas Gudelis, 
Plungės parapijos klebonas 
dekanas Juozapas Pačinskas, 
a t e i t i n i n k a s s e n d r a u g i s 
daktaras Aloyzas Pundzius ir, 
aišku, tie dvasios vadovai, su 
kuriais studentams daugiausia 
teko b e n d r a u t i i r semt is 
išminties tai seselė Onutė 
Mikailaitė ir kunigas Petras 
Našlėnas. 

Kalbėta apie kasdienybės pro
b l emas ir r ū p e s č i u s , apie 
sek tan t i zmo p l i t i m ą t a r p 
Lietuvos jaunimo ir apie ateiti-
ninkijos misiją apsaugant jį nuo 
netikrų pranašų įtakos. 

Pasibaigus konferencijai. Jo 
EI celencija visiems suteikė 
palaiminimą. 

Jaunimas išsiskirstė, palikęs 
čia savo dvasią, kuria dar ilgai 
gyvensime. Išsiskirstė, šiltu 
žodžiu minėdami mūsų parapi
jos dvasininkus, katalikiškojo 
moterų sambūrio „Car i tas" 
moteris, taip motiniškai globo
jusias, virusias valgį, na, ir 
Plungės žmones, svetingai suti
kusius O Plungė su nekantru
mu lauks kitos atei t ininkų 
žiemos akademijos^. 

Vida T u r s k y t ė 
»š „ S a u l u t ė " 

P l u n g ė s T -.avaitraščio 

REKOLEKCIJOS ATEITININKŲ 
NAMUOSE 

Gavėnios reikšmei ir tikėjimo 
apmąstymui skirta diena, kovo 
21 d., Ateitininkų namuose 
buvo sėkminga ir dalyvių skai
čiumi (arti 80) ir tai dienai 
pateikta labai vertinga tema: 
„— Aš Tavo Dievas — Tu mano 
Tauta" . 

Rekolekcijų vadovas, svečias 
iš Cleveland. Ohio, kun. G. Ki-
jauskas,S.J.. labai giliai ir nuo
sekliai lietė kelio į t ikėjimą 
aspektus, kurie išryškėja sie
kiant gilesnio ir art imesnio 
ryšio su Dievu. 

„Sandora Dievo ir žmogaus 
susitikime". ..Sandora ir Tikė 
j imas", ir „Pranašas ir Sakra
mentas" , buvo trijų išsamių 
konferencijų turinyje. 

Rekolekcijų dalyviai išsinešė 
pagrindinę šios dienos mintį: 
kiekvienas žmogus yra Dievo 
plane, Jo kvietimas žmonėms 
priimti J į ir veiksmingai dirbti 
Dievo Tauto- statyboje, kur i 
vyksta ir turi vykti nuolat inai , 
yra visuotina?. Kas Jį pri ima — 
sudaro Sandorą su Dievu, gyve
na tikėjimu ir krikščioniškoji 
dvasia, kaip gija, reiškiasi vi
suose jo veiksmuose ir mintyse. 
Konferencijų metu buvo skaito
mos psalmės, giedamos giesmės 
ir išklausytos šv. Mišios. Prieš 
Šv. Mišias buvo pasiruošta Susi
taikymo Sakramentui. 

Tos Susikaupimo dienos daly
viai labai dėkingi rekolekcijų 
vadovui kun. G. Kijauskui ir 
kun. Vyt. Memėnui, talkinu
siam Susitaikymo Sakramento 
metu. Kun. V. Memenąs atvyko 
šiai t a l ka i iš k a i m y n i n i o 
miestelio (Frankfort, IL). 

Dar neįpusėjus rekolekcijoms, 
užklupo Chicagos ir Lemonto 
apylinkes sniego, l ietaus ir ledo 
pūga. O a tvaž iuo ta iš Cleve-
land'o su automobil iu. Išleistas, 
su visų dalyvių sukalbėtomis 
maldomis, la imingos kelionės 
intencija, k u n . G. Kijauskas 
iškeliavo s u pūga, e inančia į 
ry tus , į Clevelandą. Kelionė 
buvo labai sunki be t laimingai 
grįžo namo. 

J d v . 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia F ie lds . III. 
Te l . (708) 748-0033 

Va'andos pagal susitarimą 

J A U N Ų J Ų ATEITININKŲ 
S Ą J U N G O S 

P A R U O Š I A M I E J I KURSAI 
VASAROS STOVYKLAI 

JAS 1992 vasaros stovyklos 
paruošiamieji kursai būrelių va
dovams, mokytojų padėjėjams ir 
v i r tuvėsvalgyklos darbinin-
kams bus balandžio 11 d., 9 v.r. 
iki 7 v.v. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

Dalyvavimas kursuose svar
bus visiems norintiems sto
vykloje dirbti. Michigano valsti
ja reikalauja, kad tokie kursai 
būtų ruošiami, ir numatyti 
stovyklos bendradarbiai jau
nuoliai juose dalyvautų. 

Šiuo metu jau nemažas būrys 
j aun imo p a d a v ę p r a š y m u s 
stnvvklni* dirbti. Tačiau dar yra 

• i negu 16 m. 
amžiaus j aunuo l i ams gau t i 

STUDENTŲ K E L I O N Ė 
BAIDARĖMIS 

Gegužės 16-18 dienomis orga 
nizuojama baidarių kel ionė 
Algonųuin parke. Kartu keliaus 
ir kun. Ant. Saulaitis. Kaina 
dar nėra t i k s l a i nus ta ty ta . 
Užsiregistruok m balandžio 
15 d. pas Gailę k^ytę (416) 
233 6380. Dovydą Genį (416) 
532-3414 ar LeonąJEhlers (416) 
487-7771. 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaek! Rd. . Chlcago, IL 

Raz. (1-312) 778-7879 
Kab. (1-312) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

9 0 0 Ravlnla PI. 
Orfand Parfc, IL 

Tai. 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comrn ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ave., Ste. B, tel. (708) 512-0084 
VVestrrtont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Tel. (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai . 815-723-0353 

217 E i27st St 
Lemom IL 60439 

Tal . (708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

Danutę Petrusevičiūtę telefonu 
313-626-4709. 

Kursų paska i t ^ , pašnekę 
sius, būrelių diskusijas praves: 
buvusi JAS-CV (pi rmininkė 
Laima Šalčiuvienėj Ateitininkų 
federacijos taryboi pirmininkė 
Birutė Bublienė, I*lė Gražulie 
nė ir JAS-CV pirmininkė Danu
tė Pet ruševič iu je . S k a n i a i 
vaišins buvusios JAS-CV narės 
Raminta Marchertienė ir Rita 
Venclovienė. 

Laukiame jūsų šausaus daly 
vavimo kursuosej 

Garbė Kijstui! 
J a u n ų j ų A t e i t i n i n k ų 

sąjungos Centro v a l d y b a 
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UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmologas/Akių Chirurgas 

2030 W. 71at St. 
312430-0000 

4149 W. 03rd St. 
312-735-7709 

Chicago, IL 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panalnlnkama nuolaida 

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

507 S. Gllbart, LaGrange, IL. 
Tai . (708) 352-4407 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
•riklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W . 71 Straat, Chicago 
Ta i . (1-312) 434-5049 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
(708)24O-O0«7; arba (700)246-6501 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0440 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (706) 4220101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p p -7 v v., antrd. 12:30-3 v.p.p 
trečd uždarytaa. ketvd. 1-3 v.p.p.. penkta 

ir šeStd. 9 v r -12 v.p.p. 

6132 S. Kedzie Ava. , Chicago 
i 1-312) 770-0969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGUA 

odW Nusidėjėlis nuodėmėmis 
kala pančius, kuri j vienas galas 

pareigu Susidomėję iki balan- pritvirtintas praį »re. 
d?io 5 dienos kre ipk i tės j MacCarthy 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9350 S. Robarts Road 
Hlckory Hllls 

T a i . (708) 590-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

f amay Medical CHntc 
217 E. 127 St. — Lamont. IL 60439 
Pr^iauso Palos Corrtmunity Hospitai * 

S'iver Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tat. (706) 257 2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Te4. (1-312) 707-7575 
5 7 0 0 Archer Ava. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
AnaatezŲoe Ir afcauamo 

gjydymo epadeOetel 
Sherman ligonine. Elgin, IL 

Ta i . 700-000-0070 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. GMHOl d. 
W«Mch«t«r, IL 00153 

Tul. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Ta i . (1-312) 505-2002 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Kab. tai. (1-312) 505-0340; 
Raz. (1-312) 779-6533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 03rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4| 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (700) 442-0207 

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

7722 0. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
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Tautinis menas 

IŠSILAIKYMAS 
IŠEIVIJOJE 

Kartais galvojama, kad net 
perdaug duodama tik tautinio 
meno, šokių, dainų, muzikos, 
kai reiktų savuosius pamaitinti 
ir svetimu menu, kūryba, kuri 
amžiams tinka. Renginiai po 
renginių, ypač didžiuosiuose 
miestuose, kur yra didesni skai
čiai lietuvių ir lietuviškos spau
dos, veja vieni kitus. Tai paste
bima einant į pavasarį, nes tai 
patogiausias laikas susibėgti, 
susikviesti kitus, tarp savęs pa
bendrauti. 

Reikia betgi ir priminti, kad 
visi nori uždirbti ir šiek tiek 
pinigų. Jų reikia tiek meni
niams vienetams, tiek ren
gėjams. Tuo ypač pasižymi įvai
rūs fondai, norį padidinti savo 
kapitalą, spauda, norinti išeivi
joje išsilaikyti ir šalia savęs 
išlaikyti išeivijoje tautinę dva
sią. 

Chorų ir dainininkų išeivija 
jau stokoja, bet tuo tarpu jų dar 
pasirinkti gali. Jie tik turi duo
ti ką nors naujo, negirdėto, savų 
kompozitorių pritaikytų tauti
nėms dainoms melodijų. Užtat 
neretai didieji rengėjai kvie
čia negirdėtus chorus, an
samblius su dainomis ir šokiais, 
kartais ir su muzika. Tai ypač 
pasižymėjęs buvo „Čiurlionio" 
ansamblis, duodamas skudučių 
ir kitas kaimo ir negirdėtų 
instrumentų melodijas. 

To nesunkiai gali išmokti ir 
kiti ansambliai, nebūtinai 
kviestis su jau perdaug įprastais 
kaimo šokiais ar liaudies vestu
vių papročiais. Svarbiausia 
visiems — tiek rengėjams, tiek 
chorams — reikia žinoti, kad jų 
klauso tie patys žmonės, bet jie 
nori naujų savo tautinio meno 
dainų ar šokių. 

Išeivija dar negalėtų nusi
skųsti, kad turi permažai daini
ninkų ir chorų. Gal tik turi per
mažai jaunų choristų ir solistų, 
kurie išdrįstų atsistoti prieš 
publiką ir parodyti ne tik save 
ar savo aprangą, bet ir dainą, 
vaidinimą, šokį, muziką. Vy
resnieji tikrai vertina ir ateityje 
vertins visus naujus savo meni
ninkus, nors jų tautinis menas 
skirtųsi nuo senojo ir mums vi
siems įprasto. Gyvenimas nesto
vi vietoje, juo labiau nestovi vie
toje menas ir jo apraiškos. 

* * * 

Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuviai žvelgia labiausiai 
į Kanadą. Gal dėl to, kad jie yra 
kaimynai ir kad dar turi gerus 
chorus, net sukurtus naujus. Jie 
dar ne visi tinka didelėms gru
pėms, bet juk yra ir mažesnių 
vienetų, kurie nori pasirodyti 
prieš kitus tautiniu menu ir at
gaivinti savo narius, nors jie jau 
ir būtų perdaug atitolę nuo savo 
lietuviško kamieno. Didieji an
sambliai, chorai, muzikai tinka 
visur ir visada. Jie turi ir lietu
višką repertuarą, ir tautinę dva
sią ir gaivinasi patys ir kitus 
gaivina tautiniu įkvėpimu. 

„Draugas" yra šiais metais 
pakvietęs „Volungės" chorą 
koncertuoti Chicagos lietu
viams. Salė Marijos aukštesnio
joje mokykloje yra su gera akus
tika, plačiu skambėjimu ir 
visais sceniniais įtaisymais. 
Galima iš anksto spėti, kad šis 

JEI RUSIJA ŽLUGS - BUS KARAS 
Taip pareiškė Jelcinas būdamas JAV 

Rimties valandėlei 

SUSITAIKYKITE SU DIEVU 

choras klausytojų neapvils nei 
savo dainomis, nei jų tautine' 
dvasia, nei jų atlikimu. „Volun
gė" jau turi patirtį, choro sudėtį, 
susibūręs ir susidainavęs viene
tas iš ankstyvesnių pasirodymų 
svetimuose kraštuose ir 
saviesiems. 

Chicagoje gyvuojanti jubilie
jinio amžiaus Lietuvių Opera 
nėra kasdieninis dainos ar vai
dybos vienetas. Tai yra operos 
stiliaus ir operinių dainavimų 
bei vaidybos pritaikymas mūsų 
išgalėms ir mūsų scenoms. 
Daliai solistų ar choristų išėjus 
iš rikiuotės juos pavaduoja kiti, 
net atkviesti šiuo metu iš nepri
klausomos Lietuvos. 

Jie yra profesiniai dainininkai 
ir vaidintojai. Bet jie nėra išei
vijos žmonės, taigi jiems reikia 
juos pažinti ir jų skonį atitikti. 
Dabartiniai skoliniai ar atkvies
tieji nėra naujokai išeivijoje. Jie 
jau žino, ką mūsų visuomenė la
biausiai mėgsta, ko kaip tik ne
mėgsta. Bet tai nėra nei sunku, 
nei nepatogu profesionalui 
jausti visuomenę, visuomenei 
jausti profesionalus. O „Volun
gė" iš karto jaučia gyvą dvasią 
su savaisiais. Tai jaus ir šiame 
koncerte. 

* * * 

Apie chorų, dainininkų, mu
zikų ir vadovų mažėjimą norime 
nenorime turime kalbėti, jeigu 
nenorime savęs apgaudinėti. Ne 
kartą kalbėjome, kad išeivija tol 
laikosi, kol iš savo tėvynių 
gauna tautinių gyvybės paska
tų. Visai nesvarbu, ar tėvynė 
savo išeiviams duoda tik kny
geles, ar moko juos lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Svarbiau, kad 
išeivija jaustų esanti dalis tau
tos, kuriai ji savo praeitimi ar 
bent dalimi praeities prikauso. 
Neužtenka, kad tėvynės menas 
po pusšimčio metų perduoda
mas su svetimomis priemai
šomis. 

Jau visi dainos ir muzikos vie
netai turi šiek tiek svetimos 
įtakos. Tai nėra svarbu, nes 
gyvenimas keičiasi, keičiasi ir 
jame augantis ar mažėjantis 
menas. Bet labai svarbu, kad 
tėvynėn nuvykę mūsų ansamb
liai su dainomis ar šokiais būtų 
gerbiami ne tik kaip svečiai iš 
tolimo krašto su jų suprantamu 
tautiniu menu. Dar svarbiau, 
kad atvykstantieji ansambliai ir 
dainos vienetai, nors ir labai 
maži, būtų suprantami kaip lie
tuviški, kaip išreiškia tautinę 
dvasią. Neturime gerbti atvyku
sių ar jų sugebėjimų iš mišrai
nės padaryti truputį tautinio 
meno su trupučiu svetimos me
džiagos, nevisai tinkamai sulie
tos į vienetą. 

Tuo nenorima nieko peikti ir 
nieko girti. Norima tik primin
ti, kad yra būtina, išeinant iš 
meninio vakaro, jaustis atsigai
vinus tautine dvasia. Būtina 
suprasti sava ir svetima, kad 
svetimas menas darytų kuo 
mažiau įtakos. 

Galima laukti iš „Volungės" 
choro nemeluoto tautinio meno 
su tikra muzika ir lietuviškomis 
dainomis, kad jos ausyse ir Šir
dyje dar ilgai skambėtų. 

Pr. Gr. 

Kai paskutinį kartą Boris 
Jelcinas, Rusijos prezidentas, 
lankės i JAV, ka lbėdamas 
kongrese, jis pažymėjo, kad 
Rusija sunkiai kovoja dėl savo 
išlikimo ir yra likę tik 3 
mėnesiai laiko šiam bandymui. 
Darydamas pranešimą susirin
kusiems Camp David, jis sakė: 
„Mes šaukiamės viso pasaulio 
pagalbos, nes jei Rusija žlugs, 
tai įvyks šaltasis karas, o 
ša l tas i s ka ra s gali virst i 
karštuoju". Bet Jelcino vizitas 
į JAV ir Kanadą sausio 31 ir 
vasario 2 d. buvo nesėkmingas. 
Jelcinas grįžo namo ne tik 
tuščiomis rankomis, bet jį 
Maskvoje sutiklo nepaten
kintųjų minia. 

Rinkos reforma 

Nepasitenkinimas yra dėl 
Tarptautinio Piniginio fondo 
statomų griežtų reikalavimų ir 
Harvardo universiteto laisvos 
rinkos specialisto prof. Jeffrey 
Sachso bei Jelcino patarėjo, 
Rusijos ministerio pirmininko 

pavaduotojo Jegoro Gaidaro 
nus is ta tymo. Jų pasiūlytą 
programą kritikuoja, pradedant 
Jelcino viceprezidentu Aleksan
dru Rutskoj, kuris iš pat pradžių 
buvo priešingas kainų liberali-
zacijos reformai, baigiant buvu
siu Sovietų Sąjungos ministeriu 
pirmininku N. Ryžkovu, kuris 
neseniai spaudai pareiškė, kad 
jo vadovaujama vyriausybė susi
laikė nuo staigios kainų libera
lizavimo politikos, nes jie 
apsvarstė, kad, kainoms paki
lus, vis tiek truks parduotuvių 
lentynose maisto. Ir tai, kaip 
matome, Rusijoje pasitvirtino. 

Rusijos viceprezidentas A. 
Rutskoj kaltino Gaidarą ir visą 
grupę, anot jo, nekompetentingų 
akademikų, apsupusių Jelciną, 
sakydamas, kad Gaidaras ir jo 
šalininkai daro bandymus su 
rusų tauta, ir tie bandymai 
nuvedė žmones į katastrofišką 
padėtį. A. Rutskoj pabrėžė, kad 
ekonominė ir socialinė krizė 
gali būti priežastis, kad Rusija 
subyrės į 100 bananų respub
likų su savo atskiromis armi
jomis. Iš tikrųjų Rusija sparčiai 
artėja prie žlugimo. 

B. Jelcinas spaudai pareiškė, 
kad jis yra nusivylęs vakariečių 
reakcija. Jis sakė: „Mes esame 
kalbėję apie šią ekonominę 
pagalbą jau 7 mėnesiai, bet iki 
šiol nieko konkretaus nebuvo 
daroma. Šiandien Rusijai yra 
paskutinė proga apsaugoti de
mokratiją". 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Vasario 2 d. Rusijos cen-
tralinio banko valdytojas G. 
Matiukhinas kritikavo Vakarų 
ekonomikos patarėjus, kurie, jo 
žodžiais, „gerai gyvena už 
vandenyno", bet neturi nuovo
kos, ką reiškia rusams išgyventi 
realybę, kad reformos pavyktų. 
G. Matiukhinas sakė, kad Gai
daras daro klaidą, leisdamas 
kainoms laisvai nusistovėti 
nepanaikinus verslo monopolių. 

Rusijos demokratija 
pavojuje 

Kongresmanas R. Gephardt 
sako, kad JAV vyriausybės stra
tegija buvusios Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu, kurioje kyla 
didžiausias dvidešimtojo am
žiaus demokratinis prabudimas 
ir rinkos pertvarkymas, yra 
labai neaiški, nes daroma per
mažai. Ligi šiol teikiama pa
galba yra tik simbolinė. Reikia 
realios pagalbos, kuri pasiektų 
jos labiausiai reikalingus 
žmones. 

Amerika kažkodėl vis dar del
sia su investicijomis į Rusijos 
ekonomiją. Japonija ir Vakarų 
Europos valstybės pasiruošusios 
užkariauti Rusijos rinką. Ilgiau 
uždelsiant, JAV gali būti izo
liuotos nuo svarbiausių rinkos 
ir žaliavos šaltinų. Investici
jomis ir kreditais galima būtų 
pagelbėti demokratijos ban
dymams Rusijoje ir kituose, 
priklausiusiuose Sovietų impe
rijai, kraštuose. Pirmiausia 
Rusijos žmonėms reikalinga 
pagalba maistu ir vaistais, 
žinoma, prižiūrint paskirstymą, 
kad šios gėrybės nepatektų į 
juodą rinką. 

Rusijos rublis tur i tapti 
piniginiu vienetu, turinčiu 
vertės tarptautinėje prekyboje, 
nes tai yra sąlyga pastovios eko
nomijos. Kad Rusijoje demokra
tija būtų išgelbėta, siūloma ati
dėti ilgesnį laiką 9 bilijonų dol. 
palūkanų mokėjimą už gau
tas paskolas iš 7 industrinių 
šalių. 

Remiant ekonomiškai Rusiją 
ir kitas Sandraugos respubli
kas, reikia statyti sąlygą, kad 
iki minimumo būtų sumažintas 
apsiginklavimas, karo pramonę 
pritaikant civiliniams reika
lams. Kartu turėtų būti užtik
rinta ir tarptautinė ginklavi
mosi kontrolė ir pasikeitimas 
informacija. 

Tolimesnėje programoje turė
tų būti užmegzti prekybos ryšiai 

su Sandraugos nepriklauso
momis respublikomis. Tai 
užtikrintų darbus ir pakeltų 
gyvenimo lygį visose valstybėse. 

Amerikos naftos pramonė 
galėtų aktyviai įsijungti, pa
naudojant tų valstybių žibalo 
Šaltinius. Sandraugos valstybės 
turi sudaryti palankias sąlygas, 
kad Amerikos biznieriai būtų 
suinteresuoti investicijomis jų 
šalyse, nes tai būtų abipusė 
nauda. 

Delsimas sudaryti sąlygas 
pastato trapią Rusijos demokra
tiją į didelį pavojų, tuo pačiu 
kenkia ir JAV išplėsti prekybi
nius santykius. Atrodo, kad 
Japonija ir Europos valstybės 
nedelsdamos skuba pasinaudoti 
netikėtai atsiradusiomis Rusijo
je verslo galimybėmis. 

Tas pats kongresmanas R. 
Gephardt siūlo sumažinti JAV 
ginklavimo išlaidas 1.8 bilijonu 
dolerių ir tas sumas panaudoti 
humanitarinei pagalbai, tuo 
pačiu garantuojant ekonominį 
ir politinį pastovumą buvusioj 
Sovietų Sąjungoje. 

Prisimintinas ir Marshallo 
planas, atstatęs Europą ant an
trojo pasaulinio karo griuvėsių 
ir davęs darbo tų kraštų 
žmonėms, pakėlęs jų gyvenimo 
lygį ir užtikrinęs saugumą 
pačiai Amerikai. 

JAV prezidentas George 
Bushas, išklausęs Jelcino prane
šimų, džiaugėsi, kad Rusijoje 
vyksta rinkos reformos. Jis 
sakė, kad JAV yra pasiryžusios 
pagelbėti visose srityse, bet 
jokios konkrečios pagalbos 
nepasiūlė. 

JAV ambasadorius Maskvoje, 
Robertas Strauss, kalbėdamas 
gubernatorių suvažiavime Va
sario 2 d., sakė, kad dar per 
anksti JAV duoti bilijonus do
lerių Rusijai, nes Jelcino planas, 
nors yra drąsus, nepakankamai 
nuoseklus ir suderintas. Ši prie
žastis galbūt yra pagrindas, 
kodėl Amerikos verslininkai 
neskuba su investicijomis į 
Rusija, nes jie siekia užtikrinto 
pelno, kuriuo galėtų laisvai 
disponuoti. 

Paskutinėmis žiniomis, Rusi
jos derybos sėkmingai vyksta su 
Tarptautiniu Piniginiu fondu. 
Manoma, kad Rusija greit bus 
priimta pilnateisiu šio fondo 
nariu. Tada kreditai jai bus 
atidaryti ir, reikia tikėtis, 
ekonominis gyvenimas pamažu 
pakryps pozityvia linkme, ne
bent įvyktų koks nors netikėtas 
kataklizmas. 

Kai Viešpats Jėzus mokė savo 
dieviško mokslo apaštalus ir jį 
sekančius mokinius, prie jo ar
tinosi ir nusidėjėliai. „I jį ar
tinosi muitininkai ir nusidėjė
liai jo klausytų. O parisiejai ir 
Rašto žinovai murmėjo ir sakė: 
Tas pnima nusidėjėlius ir su 
jais valgo" (Lk. 15,1-2). Mat jie 
laikė save nesuteptais, gal ir 
šventais, negalį nusileisti 
nusidėjėliams, kaip nusileido 
Jėzus Kristus, su nusidėjėliais 
kalbėdamas ir net valgydamas. 
Tai buvo išrinktosios tautos 
daliai papiktinimas ir pažemi
nimas. 

Tada Jėzus papasakojo jiems 
apie du sūnus, kurių vienas liko 
su tėvu, kitas, pasiėmęs iš tėvo 
savo dalį, iškeliavo į svetimą 
žemę. Kai ten visą turtą pragė
rė, kai neteko draugų, kai užėjo 
badas, tai tas palaidūnas sūnus 
prisiminė savo tėvą, pas kurį 
yra daugelis samdinių ir visi 
turi ką pavalgyti. 

Apsimąstęsjis sau tarė: „Kel
siuos, eisiu pas savo tėvą ir jam 
sakysiu: Tėve, aš nusidėjau 
dangui ir tau; jau nebeesu ver
tas vadintis tavo sūnumi; laikyk 
mane kaip vieną savo samdi
nių" (Lk. 15,18-19). Kristus tuo 
pavyzdžiu norėjo priminti pari-
siejams ir Rašto žinovams Dievo 
gailestingumą ir nusidėjėlio pir
muosius žingsnius į gerensį 
gyvenimą. Ir mes jau girdėjome, 
kaip tėvas priėmė savo palaidūną 
sūnų:, jam dar toli tebeesant, jo 
tėvas pamtė jį ir buvo gailestin
gumo sujudintas; pribėgęs jis 
puolė jam ant kaklo ir jį pabu
čiavo" (Lk.15,20). 

Viešpats Jėzus norėjo pabrėžti 
atgailos reikalą ir Dievo, ku
riam žmogus nusidėjo, džiaugs
mą, kad žmogus, nelaužydamas 
savo laisvos valios, pasiryžta 
atitaisyti nuodėmės žalą, pasi
taisyti, susitaikyti su savo dan
giškuoju Tėvu, jo atsiprašyda
mas ir jam pažadėdamas būti 
toliau ištikimas,nors ir nenori 
vadintis nusidėjusiu, palaidūnu 
tėvo sūnumi. Kaip gailestingas 
tėvas pirmas savo sūnų atpažįs
ta, jam atleidžia ir pabučiuoja, 
taip dar labiau savo gailestin
gumą parodo Dievas, kiekvieno 
žmogaus Kūrėjas ir gelbėtojas, 
atsiuntęs jam savo Sūnų Jėzų 
Kristų. 

Apie atgailos būtinumą kalbė
jo šv. Jonas Krikštytojas, 
kalbėjo dar aiškiau pats Jėzus 
Kristus. ..Darykite atgailą, nes 
dangaus karalystė a r t i " 
(Mt.3,2). Prieš duodamas pavyz

dį apie sūnų palaidūną, Jėzus 
pasako: „Sakau jums, tai bus 
džiaugsmo danguje dėl vieno 
nusidėjėlio darančio atgailą 
daugiau, nekaip dėl devynių 
dešimtų devynių teisiųjų, kurie 
neprivalo atgailos" (Lk, 15, 7). 

Ir apaštalas šv. Paulius sako: 
„Taigi, jei kas yra Kristuje, tas 
yra naujas sutvėrimas; kas buvo 
sena, praėjo; štai visa pasidarė 
nauja. Visa tai yra iš Dievo, 
kuris suderino mus su savim 
per Kristų ir davė mums sude
rinimo tarnystę. Nes tai Dievas 
Kristuje suderino su savim 
pasaulį, nepaskaitydamas jiems 
jų kaltybių: ...Taigi,mes einame 
pasiuntinių pareigas Kristaus 
vietoje, lyg kad Dievas ragintų 
per mus. Mes maldaujame Kris
taus vardu: susiderinkite su 
Dievu! Iš nežinojusio nuodėmės 
jis dėl mūsų padarė nuodėmę, 
kad mes jame būtumėm teisybė 
Dievui" (2 Kor. 5, 17-21). 

Tik atgailos dvasioje krikščio
nys artinasi prie Dievo, savo 
Kūrėjo, savo Atpirkėjo iš nuodė
mės, savo gyvenimo pavyzdžio, 
kurį paliko Kristus, Dievo siųs
tasis jo Sūnus. Šv. Jonas taria 
savo mokiniams: „aš tai jums 
rašau, kad nenusidėtumėte. Bet 
jei kas ir nusidėtų, tai mes 
turime pas Tėvą užtarėją Jėzų 
Kristų, teisųjį; jis yra per
maldavimas už mūsų nuodė
mes; ne tiktai už mūsų, bet taip 
pat ir už viso pasaulio" (1 
Jn.2,1-2). Ką šv. Jonas pasako 
žodžiais, tą Viešpats Jėzus 
pasako pavyzdžiu, kaip tėvas 
parodo tikrą meilę savo nusi
kaltusiam sūnui, nes jis yra jo 
sūnus, nors išeikvojo savo tėvo ir 
savo paties turtą. 

Dievas yra gailestingas at
gailą darantiems ir prie jo 
grįžtantiems. Ir tas pats šv. 
Jonas pabrėžė: „Žiūrėkite, 
kokią meilę Tėvas mums sutei
kė, kad mes vadinamės Dievo 
vaikais ir esame... dabar mes 
esame Dievo vaikai, bet dar ne
pasireiškė, kas būsime. Mes 
žinome, jog, kada pasireikš, 
būsime į jį panašūs, nes mes 
matysime, kaip jis yra" (1 
Jn.3,1-2). Matysime Dievo vei
dą, jei tik žemėje už nuodėmes 
padarysime atgailą. 

- P . A . 

Gero pamokslininko pažymys, 
tai kad jo klausytojai išeidami 
sako ne „Koks puikus pamoks
las!", o „Štai ką nuveiksiu!" 

Šv. Pranciškus Salezas 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Kai širdis verkia, ko nors 
netekusi, dvasia džiaugiasi ką 
nors atradusi. 

Sufi patarlė 

Kada nors, apvaldę vėjus, 
bangas, jūros pakilimus ir 
žemės trauką, pakinkysime 
Dievui meilės energiją. Tuomet, 
antrą kartą pasaulio istorijoje 
žmogus bus atradęs ugnį. 

Teilhard de Chardin 

Dievo įsakymai mumyse! Ne
stelbkime todėl savy sąžinės 
balso, atsidėję klausykime jojo. 
Tada kiekvienas mūsų noras, 
kiekvienas nudirbtas darbas, 
kad ir kitų nepastebėtas, spin
dės mumyse it Mozės ragas, ir 
suteiks mums brangiausią turtą 
— ramią, tyrą sąžinę, o 
žmonijai brangų indėlį — iš
tikimą savo pareigoms žmogų. 

G. Petkevičaitė 

Kodėl nukentėjo visą savo amžių socializmui 
(nežinau, kokios rūšies socializmui) pašventęs mokyto
jas M. Gavelis? Kuo bolševikams nusikalto Mečius 
Valius? Ką jiems padarė Jonas Butkevičius? Jis gal 
nenorėjo tarnauti Lietuvos okupantui. Dvasinė tra
gedija turėjo sulaužyti tuos mokytojus, kurie Lietuvos 
išdaviman pakreipė ne vieną mokinį. 

* * * 

Kai penktoje gimnazijos klasėje prasidėjo mokslas, 
prieš savaitę buvau sulaukęs keturiolika savo amžiaus 
metų. Vasaros atostogoms tėviškėn išvažiavau vaikas 
ir atgal išjos grįžau vaikas. O kiti klasės draugai mane 
nustebino. Per tuos du su puse mėnesio visi buvo 
pailgėję, visi kalbėjo storais balsais, visi po vasaros 
atsivežė jau sunkiai atpažįstamus veidus Susirinko ber
nai , tik aš vienas tarp jų atrodžiau tikras nevykėlis. 

Klasės auklėtoju prisistatė mokytojas Vytautas 
Brazdžius, gana garsus skulptorius. Gimnazijoje jis 
dėstė viską, kas rišosi su grožiu: daily-aštį, paišybą, 
grafiką, braižybą, tapybą, net kiek užkabindavo meno 
istoriją. Atėjęs klasėn išbarė, kad jaunimas neįvertinęs 
juos mokslan siunčiančių tėvų, prigąsdino, kad reikė
sią sunkiai dirbti, įspėjo, kad neįeisiąs irėsti juokų ir 
griežtai žiūrėsiąs tvarkos. Toks buvo melas Vytautas 
Brazdžius, aukštas, lieknas, gražus, of cialiai piktas, nazijos turimų instrumentų skaičius. Ten pakliūti 
bet širdyje geras, minkštas žmogus Niekas jam reikėjo laimės, 
neprimetė nuotykių su moterimis, nors buvo pa- Vis dėlto ryžausi. Ketvirtoje klasėje savo vaikišku 

trauklus, tačiau Alytuje šlaistėsi gausūs pasakojimai 
apie jo „žygdarbius" po stipresnių išgėrimų. Niekados 
tokių ,žygdarbių" nemačiau, nors jis liko mano 
auklėtoju iki gimnazijos baigimo. V. Brazdžius — tikras 
lietuvis patriotas, mokąs susigraudinti ir apsiašaroti. 
Taigi jis tą pirmąją mokslo metų pamoką penktoje 
klasėje mus išniekino ir paskelbė, kad po paskutinės 
pamokos surinktume į gimnazijos salę balsams 
patikrinti. 

Štai kas laukė. Priartėjome vargą... 
Alytaus gimnazijoje muziką dėstė mokytojas Sta 

sys Navickas, darbštus žmogus. Neaukštas, storokas, 
visada rimto veido, mokinių laikomas piktoku, pra
vardžiuojamas Bemoliu. Oficialus muzikos dėstymas 
baigdavosi su ketvirtąja klase, bet Alytuje mok. St. 
Novickas mokinių iš savo rankų nenorėdavo paleisti. 
Jis vadovavo mokinių chorui ir orkestrui. Vyresniųjų 
klasių moksleiviai turėdavo dalyvauti viename šių 
vienetų. Tik visiški kurtiniai ir kitas svarbias priežas
tis turį buvo atleidžiami nuo šios pareigos. 

Ką tai reiškė? Lengva atsakyti: repeticijos po 
pamokų, kai galėjai krepšinį ar ką kitą žaisti. Mums 
buvo neaišku, kada pats mok. Navickas namuose 
buvodavo. Kiekvieną vakarą jis dirbo arba su choru, 
arba su orkestru. Be to, ruošė ir spausdino muzikos va
dovėlius, gaidų lakštus. Jis buvo reto darbštumo 
žmogus, todėl neturėjo laiko ant veido šypseną dėvėti. 

Choras moksleiviams, nors kasmet rimtai 
paruošiamas, buvo varginantis reiškinys. Daug 
daugiau traukė orkestras. Instrumentas, sugebėjimas 
jį naudoti... Tai ne choro masėje susispaudus scenoje 
stypsoti. Tačiau dalyvavimą orkestre labai ribojo gim 

balseliu gerai išspiegdavau to paties Novicko išleistus 
solfedžio pratimus, todėl mokytojas mane laikė doru 
vaikigaliu. Tuo pasitikėdamas, pertraukos metu su
gavau jį koridoriuje ir prisipažinau — noriu tapti 
orkestrantu. Jis pagalvojo, pagalvojo ir tarė: 

— Ateik šiandien septintą valandą j II c klasę. 
O toje klasėje buvo spintos su instrumentais! Apsi

džiaugiau, kai vakare jis vieną tų instrumentų paskyrė 
ir pradėjo mokyti, kaip su juo elgtis. Tai buvo altas, 
panašios išvaizdos ir struktūros kaip tūba, tik gal 
beveik dešimtį kartų mažesnis. Šis instrumentas buvo 
ypač reikšmingas valsui, nes tūba dusliai prabildavo 
,.Ump". o altas kukliai atsakydavo „Pa pa". Taip 
gaudavosi nuostabus šių dviejų instrumentų bendra-
darbiaviams valse „Ump pa pa, Ump pa pa..." Be šio 
bendradarbiavimo negali būti jokio doro valso. 

Tą pačią valandą nedrąsiai įšliaužė ir antras 
orkestro naujokas, Tadas Bloznelis. Aukštas, laibas, 
juodais plaukais, kilęs iš dešinės Nemuno pusės, kurios 
gyventojus mes vadindavome gudais. Juos buvo lengva 
atskirti, nes kai „gudai" važiuodavo vienu arkliu, jį 
kinkydavo „su lanku". Mūsų Nemuno pusėje toks 
elgesys keldavo pajuoką. Tadas buvo žemesnėje klasėje 
ir tą vakarą jį sutikau pirmą kartą. 

Orkestranto garbe greitai atsidžiaugiau. Metus 
išbuvęs, šeštoje klasėje ištrūkau. Pasiskundžiau, kad 
esu priverstas mokyti už mane truputį mažiau iš
manančius, kad pragyvenimą užsidirbčiau. (Tai buvo 
teisybė). Mok. St. Navickas mane nenoriai atleido. (Po 
dviejų metų, man būnant aštuntoje klasėje, jis paprašė, 
kad jo sūnų Tadą, lankantį penktąjį skyrių, paruoščiau 
į pirmąją reformuotos programos gimnazijos klasę. 
Šitai padariau.) Man išėjus iš orkestro, visiškai nutrūko 
ryšys su Tadu Blozeneliu, tuo „gudo" vaiku. 

(Bus daugiau) 

i i 
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H O R I Z O N T A I 
PER TAUTINĮ ŠOKĮ Į 

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMĄ 
SOL. A. KUČINGIS 
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Kučingiui teko pagrindinio vei
kėjo Procido, ilgai i š t rėmime 
buvusio ir dabar į gimtąją šalį 
sugrįžusio, daktaro vaidmuo. 
Galima įsivaizduoti, ka ip tą 
partiją j is giedojo ir kokios buvo 
ovacijos! Giedojo save. Galiū
nams tai nepatiko. Juo labiau, 
kad tą ariją padainuodavo jis 
mažiau ar daugiau uždaruose 
pobūviuose. Taigi l aukė jo še
šiasdešimtmečio ir pilną kūry
binių jėgų žmogų išvarė į pensi
ją. Davė devyniasdešimt kelis 
rublius. . ." 

Keliolikai metų praėjus Virgi
lijus Noreika suteikė progą 
Kučingiui dar kartą padainuoti. 
1979 m. rudenį artėjant A. Ku
čingio 80 m. amžiaus sukakčiai, 
Opera ruošėsi jį deramai pami
nėti . Tačiau prieš tai jį užpuolė 
chuliganai, Kučingį smark ia i 
sumušė ir, pasak A. Dam
brausko, „nežymiai praėjo jo 
jubiliejus. Kalbėjo, kad užpuoli
mas — darbas tų pačių galybių, 
kurios anksti išstūmė jį į pensiją 
ir kurios nenorėjo, k a d j is 
dainuotų..." 

POETO A. MIŠKINIO 
SENATVĖ 

Tas pats A. Dambrauskas, ku
riam būva lemta Sibiro t remtį 
kurį laiką praleisti k a r t u su 
poetu Antanu Miškiniu, mūsų 
l i teratūroje pal ikusiu nepa
mirštamą tremtinio lyriką, kny
goje „Viskas praeina" poeto 
senatvės dienas ir laidotuves 
taip prisimena: „Netrukus pra
dėjo jį lankyti 'neakivaizdinis jo 
pažįstamas* kunigas Kazimie
ras Vasiliauskas, Šv. Rapolo 
bažnyčios vikaras, šiandien pre
latas, Vilniaus arkikatedros 
Bazilikos klebonas. Kazimieras 
dešimtį metų buvo atplukęs 
Sibiro lageriuose, bet baigusio 
vargus grįžti į Lietuvą neleido. 
Apsigyveno jis Latvijoj, Daugpi
ly ir darbavosi kaip šaltkalvis. 
Ten jį surado Motiejus (Miški
nis, poeto brolis — H), kuris 
dažnai iš Juknėnų važinėdavo į 
Daugpilį... Išmintingas, šviesus 
ir nuoširdus kunigas jam padarė 
labai gerą įspūdį. Visa tai jis 
papasakojo broliui Antanui.. . Ir 
štai t a s 'neakivaizdinis pa
žįstamas' ėmė ligonį ir aplankė. 
Lankydavo jį ir namuose, kai iš 
inst i tuto buvo parvežtas... Ka
zimieras Vasiliauskas patar
navo poetui Antanui Miškiniui 
ir kaip žmogus, kaip nuoširdus 
lankytojas ir kaip kunigas, ir 
poetas 1983 metų gruodžio 16 
dieną ramiai užmigo Viešpatyje, 
kur iam tarnavo savo ta lentu ir 
visu savo gyvenimu. Laidotuvių 
dieną Šv. Rapolo bažnyčioje 
buvo a t la ikytos gedul ingos 
šventos Mišios, kuriose dalyva
vo daugelis velionio artimųjų..." 

Laidotuvių aprašymą knygos 
autorius baigia šiuo epizodu: 
„Palaidojom jį 'be Vasil iausko' 
Antakalnio kapinių panteone... 
Savo maldą Tėvynei ir Amžiny
bei poetas yra iškalbėjęs 'Psal
mėse', viename gražiausių savo 
ciklu..." 

Ir dabar, kas nuvažiuoja į 
Vilnių ir aplanko katedrą, daž
nai mato ir ž i laplaukį jos 
kleboną monsinjorą Kazimierą 
Vasiliauską. Nors daugelį metų 
kankintą Sibire, bet ir dabar 
tebesantį labai judrų, kurį dėl 
jo gerumo ir kilnios širdies myli 
bei ge rb ia ne t ik e i l i n i a i 
žmonės, bet ir daug intelektua
lu, ypač rašytojų ir kitų sričių 
menininkų, nežiūrint kokių 
pažiūrų jie būtų. 

JURGIS JANUŠAITIS 

Devintajai Taut inių šokių 
šventei artėjant, užkalbinome 
šventės vyr. meno vadovę Dalią 
Dzikienę. 

— Meno vadovei visuomet ati
tenka sunkios pareigos — reper
tuaro parinkimas, Šokių apara-
šymas, ryšiai su šokių vienetais. 
Tad sakykite kaip vyksta šventės 
paruošiamieji darbai? 

— Nors šiai šventei ruošima
sis prasidėjo kiek vėliau, negu 
praeitų švenčių ruošos darbai, 
bet nė kiek nėra atsilikę. Praei
tą gegužės mėnesį naujoji Lietu
vių Tautinių šokių instituto val
dyba pirmame posėdyje pasi
skirsčius pareigomis pradėjo ap
tarti Tautinių šokių šventės 
rengimo reikalus. Pakvietė ma
ne būti šventės šokių meno 
vadove, sustatė repertuarą ir 
aptarė taut inių šokių kursų 
reikalus . Rugpjūčio mėnesį 
įvykusiuose tautinių šokių kur
suose šokių grupių vadovams ir 
mokytojams buvo pateikti šven
tės repertuaro šokių aprašymai. 
Kursų metu buvo mokomasi 
visi šie šokiai. 35 grupės atsiun
tė į kursus atstovus. Viso kur
suose dalyvavo 110 asmenų. 
Vienetų vadovai gana pareig
ingi ir visada atsako į mano 
prašymus. Grupių registracija 
baigėsi spalio 31 d. Sunkiau yra 
su ryšių palaikymu su užsienio 
grupėmis, kadangi paštu susi
siekimas labai ilgai užtrunka. 
Iki lapkričio pabaigos grupėms 
buvo išsiųstos vaizdajuostės ir 
muzikos įrašai padaryti kursų 
metu. Sausio mėn. baigiau ruoš
ti ir išsiunčiau grupėm šokių 
paskirstymus. Kadangi studen
tų ir ve te ranų ratel ių yra 
daugiau negu vietos aikštėje, 
reikėjo šokius padalinti. Tai 
vienas sunkiausių darbų — 
nenuskriausti nė vienos grupės. 

Informacijos, kurios visos 
grupės laukia dabar, ta i yra 
šokimo vietos paskyrimo aikštė
je. Čia reikia atsižvelgti į tą 
faktą, kad ne visos grupės visus 
šokius šoka, kad šokėjams ne
reikėtų lakstyti iš vieno aikštės 
kampo į kitą. Planas jau yra 
suda ry t a s ir b u s i š s iųs tas 
grupėm. Beruošiant šiuos pa
skirstymus vyksta ir meninis 
darbas, tai šokių sujungimai ir 
išdėstymai, kurie turi sudaryti 
šventės ypatingumą. ir akiai 
malonų, patrauklų vaizdą. Čia 
glaudžiai bendradarbiauju su 
muzikos vadovu Darium Poli-
kaičiu. Sudarytus planus ap-

Dalia Dzikienė, Lietuvių Tautinių šokių šventės meninė vadovė. 

t a r iu su mano tautinių šokių 
mokytoja Jadvyga Matulaitiene 
ir mano padėjėjais: Irena Smie-
liauskiene, Rasa Poskočimiene, 
Lidija Ringiene ir Eimučiu Ra-
džium. Visos grupės entuziastiš
ka i ruošiasi šventei; esu tikra, 
kad bus gerai pasiruošusios. 

— Kiek šventėje dalyvaus šo
kių vienetų irĄakėjų? 

— Šventėje dalyvauti užsire
gistravo 54 grupės. Šventėje 
šokiai y ra sugrupuojami vai
kams, jauniams, studentams ir 
veteranams. 6 grupės turi rate
lius visose kategorijose. Bendrai 
iš visų užsiregistravusių grupių 
susidaro: 25 rateliai vaikų, 17 
r a t e l ių jaunių , 33 ratel iai 
veteranų ir 37 rateliai studentų. 

— Kaip manote išspręsti šokė
jų iš tolimųjų kraštų atvykimo 
klausimą? Iš kurių kraštų šokė
jai atvyksta? Ar bus reprezentuo
jama ir Lietuva? 

— Švente i užs i reg i s t ravo 
„Nemuno" ansamblis iš Brazili
jos , „Dobilo" ir „Inkaro" an
sambliai iš Argentinos, Vasario 
16-tosios gimnazijos grupė iš Vo
kietijos. Ar šiė visi vienetai 

galės dalyvauti priklauso, k iek 
paramos šventės rengimo komi
tetas galės suteikti . Lauk iame 
grupės iš Lietuvos. Su Švietimo 
ir kultūros ministerija susitarė
me, kad Lietuvos šokėjams at
stovaus Lietuvos konservatori
jos Klaipėdos fakulteto tau t in ių 
šokių ansamblis „Vė t rungė" . 
Lietuvos būsimiesiems tau t in ių 
šokių mokytojams bus proga su
sipažinti su išeivijos šventėmis 
ir a t l iktais darbais t a u t i n i ų 
šokių srityje. Tuo pačiu mūsų 
vadovai i r šokėjai ga lės iš 
„Vėtrungės" šokėjų ir mokytojų 
įsigyti žinių. 

— Ar devintoji Tautinių šokių 
šventė panašės į ankstyvesnią
sias ar bus skirtinga? Kokių 
meninių naujovių žiūrovas gali 
tikėtis? 

— Ar devintoji Tautinių šokių 
šventė skirsis nuo kitų, tu rės iu 
palikti žiūrovams nuspręs t i . 
Kiekviena meno vadovė bando 
įvesti ką nors jai būdingo. 

— Repertuarą ruošiant, į ką 
daugiausia kreipėte dėmesio? 

— Ruošiant repertuarą, Lie
tuvių Tautinių šokių ins t i tu to 

valdyba atkreipė dėmesį į mano 
norą parinktais šokiais išvystyti 
temą. Parinkome laukų darbo ir 
su gamta susijusius šokius, ku
rie bus a t l iekami pirmoje daly
je. Antroje dalyje bus šokami 
pasilinksminimo šokiai. Kadan
gi šventei teturėjome nepilnai 
metus pasiruošti, parinkom dalį 
šokių, su kur ia is vadovai ir 
šokėjai j a u susipažinę. Bus 
taipgi eilė šokių, dar šventėse 
nešoktų. 

— Lietuvių Tautinių šokių in
stitutas paskutiniaisiais metais 
savo veikla buvo pritilęs. Kokios 
to priežastys? Dabar institutui 
vadovaujate Jūs, tad kokie 
ateities planai? 

— Praei tų kelerių metų Lie
tuvių Taut in ių šokių inst i tuto 
neveiklumo priežasčių nenoriu 
gvildenti . Dabar t inė valdyba 
y r a pasiryžusi, šal ia švenčių 
rengimo darbų, vykdyti in
s t i tu to t ikslus: r ink t i t au t in ių 
šokių aprašymus, muzikos įra
šus ir aplamai tautosakos me
džiagą, susi jus ią su Šokiu. 
Parūp in t i šokių grupėm šokių 
aprašymus ir muziką, palaikyti 
ryš ius su t au t in ių šokių rate
l iais . Tau t in ių šokių kursų 
metu patyrėme vadovų ir moky
tojų norą pala ikyt i glaudesnį 
ryšį. Tam t ikslui pradėjome 
leisti inst i tuto biuletenį, kurį 
redaguoja Genovaitė Breichma-
nienė, o techninę ruošą a t l ieka 
Rasa Poskočimiene. 1993 metų 
vasarą žadame surengti kursus 
paruošti naujiems mokytojams. 

— Dirbate su jaunimu, pažįs
tate jų nuotaikas. Sakykite, 
kokia ateitis Tautinių šokių 
švenčių ir jų dalyvių — tautinių 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 
SKANDINAVŲ — per Kopenhagą 

Balandžio 6 iki balandžio 23 
Balandžio 23 iki gegužės 9 
Gegužės 4 iki gegužės 17 
Gegužės 18 iki gegužės 31 
Birželio 4 iki birželio 20 
Birželio 15 iki birželio 27 
Birželio 29 iki liepos 11 
Liepos 13 iki rugpjūčio 2 
Liepos 27 iki rugpjūčio 8 
Rugpjūčio 10 iki .rugpjūčio 22 
Rugpjūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

LUFTANSA - per Frankfurtą 

Balandžio 16 «i ;gegužės6 
Balandžio 30 iki gegužės 12 
Gegužės 19 Iti birželio 2 
Gegužės 31 iki birželio 16 
Birželio 14 iki birželio 30 
Birželio 25 iki liepos 7 
Liepos 12 iki i<epos 28 
Liepos 26 iki rugpjūčio 11 
Rugpjūčio 4 iki rugpjūčio 27 
Rugpjūčio 16 iki rugsjėo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

AUSTRŲ — per Vieną 

Gegužės 14 iki gegužės 30 
Gegužės 28 iki birželio 13 
Birželio 7 iki birželio 22 
Birželio 14 iki birželio 27 
Liepos 2 iki liepos 19 
Liepos 19 iki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsė|019 
Spalio 1 iki spalio 17 

A I E T U V O S A I D 
I R I K; BRAZDŽIONYTE 

a nuo pi'madM'nio iki pfnktaHirnio, 
8:30 - (M>0 v. vakaro. 

Vi«n* lai'lo* t* WCF.V »tr»tie* 
1450 AM Hanga 

Adresą* 511 S*. Nolton Ave. 
V l o « Sprint*. IL. «04W. 

011. Tel-FAX 0870 

TAIP PAT TURIME 4 PILNAS EKSKURSIJAS PO UETUVĄ IR 1 PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 

5 0 1 . BIRŽELIO 7 - 2 2 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 2. Klaipėda 2. Šiauliai 1. Vilnius 2. Viena 3 (Austrų oro linija) 

502. BIRŽEUO 1 4 - 2 8 EKSKURSIJA PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 
Vilnius 3 naktys. Ryga 3. Talinas 3. St Petersburg* 3. Frankfurtas 1 (Luftansa oro linija) 

503. LIEPOS 2 • 19 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. Palanga 5 VHoius 1, *wna 2 (Austrų oro linija) 

504. RUGPJŪČIO 6 - 20 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 3 naktys. Kaunas 3, Palanga 3 VUniuS 1. Viena 3 (Austrų oro linija) 

505. RUGSĖJO 1 - 15 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. Šiauliai 1. K;.„pe<Ja 3. vartus 1. Frankfurtas 1 (Luftansa oro linija) 

Kviečiame keliauti su grupe ar pavieniui Kiekvienas galesie pasirinkti tinkamą grĮžimo datą Taip 
pat galime sudaryti ir individualų kelionės tvarkarašti pagal jūsų pageidavimus AMERICAN TRAVEL 
SERVICE, kaip visuomet, sudarys patogiausias keliones už geriausias kainas. 

šokių vienetų? 
— Priklausydami taut inių šo

kių grupėm, jaun imas sužino 
apie savo kilmę, savus papro
čius ir tradicijas, t u r i progos 
pasirodyti, pakeliauti, susitikti, 
pabendrauti. Kol Lietuva buvo 
pavergta, mūsų patraukliu tau
t iniu šokiu bandėm prisidėti 
prie išlaikymo Lietuvos vardo 
visuomenės akyse. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, per 
šokį ir toliau išeivijos jaunimas 
gali išlaikyti lietuvybę. Per 
bendrą lietuviško Šokio ryšį 
jaunimas gali bendrauti su Lie
tuvos jaunimu. Išeivijos jauni
mas turi noro šokti ir veikti, bet 
grupių ir ansamblių gyvastin
gumas priklauso ne t ik nuo jų 
noro, bet ir nuo visuomenės su
sidomėjimo ir paramos. 

Kita šventė gal bus visai ki
t o k i a , bet esu t i k r a , kad 
dešimtoji šventė įvyks ir šokėjų 
netruks. 

— Jūsų pageidavimas mums, 
būsimiesiems šventės žiū
rovams? 

— Kviečiu visus l ietuvius at
vykt i į šią ypatingą šokių 
šventę, kurioje galėsime visi 
drauge džiaugtis laisva Lietuva, 
o mūsų lietuviškas tautinis 
šokis jungs mus visus ateities 
prasmingiems darbams. 

Nuoširdžiai dėkojame devin
tosios Tautinių šokių šventės 
meno vadovei Daliai Dzikienei 
už išsamią informaciją artėjan
čios šventės proga. 

Mano ateitis pareis nuo Die 
vo valios ir nuo mano gerosios 
motinos maldų. 

Makensen 

PASIŽYMĖKITE 
1992 m. gegužės 2 dieną! 

Savo dalyvavimu paremsite 
MERCY LIFT veiklą. 

LlFT DlNNERBENEFIT 

Koktei l iai, iškilminga vakarienė, muzika ir 
šokiai 

Rezervacijos: 
Rita Kisielienė 
(708) 441-8137 
(po kovo 15-tos) 

LITHUANIAN 

$125.00 asmeniui 
(stalai po 8 asm.) 

MERCY LIFT 

BALTIC 
TOURS 

SPECIALI KELIONĖ 
IŠ ČIKAGOS 
Į LIETUVĄ 

TIK $ 8 6 0 . 0 0 
Į ABI PUSES, plūs JAV mokesčiai 

Išvyksta gegužės 22 d. ir grįžta birželio 8 d. 
Vietų skaičius ribotas • Suinteresuotus prašome skubiai 
registruotis. 

DĖMESIO ŽEMAIČIAI IR AUKŠTAIČIAI' 
Lengviausias kelias į Žemaitiją ir Aukštaitiją yra per Rygą. 
Siūlome keliones iš Čikagos į Rygą. Kaina pradedant tik 

Nuo $800.00 
į abi puses, plūs JAV mokesčiai 

Informacijos ir registracijos reikalais prašome kreiptis: 
Albina Rudzienienė 

Kristina Mitkutė 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., Sutte 4 
Newton MA 02184 

Tet.: 617-885-8080. Telefax: 617-332-7781 
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DIEVO RANKOS 
ŽEMĖJE 

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ 

Kuriamės Amerikoje 

Iš Vokietijos į New Yorką 
1947 metais atplaukę laivu 
„Marine Flasher", važiavome 
traukiniu į Chicagą, ragaudami 
anksčiau nematytus riešutus, 
bananus ir vynuoges. Laive jau 
buvome valgę kvapnius apel
sinus, kuriuos gėlės forma lup
dama, mama aiškino, kad 
seniau gaudavome jų ir Lietu
voje. 

Chicagoje mūsų laukė dėdė 
Juozas Stepaitis, kuris turėjo 
„bučernę" (mėsinę), o vėliau 
alumininių langų krautuvę 
Halsted gatvėje, kur ir kiti gimi
nės jau vertėsi savo „bizniais". 
Dėdė mus pradžiugino, pado
vanodamas „birbynę" (radiją) ir 
apgyvendindamas lenkų rajone, 
Šv. Pijaus parapijoje, kur 
susipažinome su Domininkonų 
kunigų dosnumu ir seselių nuo
širdumu. Per juos mūsų butas 
buvo įrengtas senais, bet iš
kilmingai masyviais baldais; 
per jų kantrybę greitai pra
mokome anglų kalbos. Nors už 
kelių metų ir mes.tėvelio inicia
tyva persikraustėm į pirmą 
lietuvių šešiabutį „condomi-
nium" Bridgeporte, Upton Sin
clair „Džiunglėse" vaizdžiai 
aprašytą Chicagos skerdyklų 
rajoną. Po kurio laiko kėlėmės 
į nuostabų rojų — Marąuette 
Parką. Mūsų santykiai su ame
rikiečiais giminėmis liko šilti. 

Mokykloje pas seseles 
kazimierietes 

Bridgeporte tėvai prirašė 
sesutę ir mane į Šv. Jurgio mo
kyklą — sesutę į ketvirtą, o 
mane į šeštą skyrių. Mama, 
gimusi Chicagoje 1906 metais, 
buvo krikštyta Šv. Jurgio baž
nyčioje. Čia pirmą kartą suti
kome Šv. Kazimiero seseles, 
vienuoles. Čia sužinojome, jog 
mūsų tautiniai vardai nerei
kalingi, leidžiama naudoti tik 
katalikiškuosius, o tokių 
neturėjusieji buvo jais 
„aprūpinti". Kasdien vykdavo 
kova tarp jaunuolių pasi
rašiusių „Rimu" arba „Vida", 
kuriuos mokytoja vadino 
„Jonu" ar „Maryte". Marąuette 
Parke, Nativity B.V.M. mo
kykloje, kai kuriems teko patir
ti seselių griežtumą. Kai moky
toja papurtė taisyklėms prasi

žengusią, jai pagijo akys ir ne
bereikėjo dėvėti akinių! Mūsų 
tautinis charakteris toliau bu
vo ugdomas Maria High School, 
kur išmokom, kad į mus 
kreipiamasi, kai sakoma „You 
DP's". 

Minimi anekdotiniai prisimi
nimai yra tik viena pinigo pusė. 
Šv. Kazimiero seselių globos 
dėka dalyvavome vaidinimuose 
ir operetėse, šokome tautinius ir 
išraiškos šokius, buvome 
kviečiamos atlikti programas 
Mokslo ir Pramonės muziejuje, 
išmokome šiaudinukais puošti 
kalėdines eglutes. Į „Rūtos" ra
telio, šiandien tebeveikiančio 
lietuvių klubo, šokius atvažiuo
davo jaunuoliai net iš East 
Chicagos! Kasdien vyko lietuvių 
kalbos pamokos, kurių metu iki 
paskutinio, be pasigailėjimo 

met žiūrėjom su pagarba. 
Mokslo lygis gimnazijoje buvo 
aukštas , todėl kai kurios 
mokinės net gavo stipendijas į 
universitetą, o ugdyta disciplina 
mums pravertė ir vėliau gyve
nime. 

Motinos Marijos Kaupaitės 
gyvenimas ir darbai 

Mūsų senelės sesutė Emilija 
Gedminienė turėjo daug žemės 
prie savo gyvenamo namo prie 
95-tos gatvės ir Ashland, kur ji 
augino kukurūzus, gėles ir par
davinėjo naudotus automo
bilius. Kai ji savo blizgančiu 
nauju pilku automobiliu 
veždavosi mus pas save, arba j 
Labdarių ūkio „pikniką" Le-
monte, ji pasakodavo apie savo 
draugę Kazimierą Kaupaitę, 
įsteigusią Šv. Kazimiero seserų 
vienuoliją. 

Kaupaitė gimė Ramygalos pa
rapijoje 1880 m., penkta iš vie
nuolikos vaikų. Kviečiama savo 
brolio kun. Antano Kaupo (1909 
iki 1913 m. buvusio „Draugo" 
redaktoriaus) atvyko į Scranton, 

Seselė Perpetua Gudavičiūtė, Šv. Kazimiero seserų vienuolyne lietuviško 
muziejaus steigėja, džiaugiasi gražiais margučiais, Vilniaus verbomis ir Mo
tinos Mariios Kaupaitės iš Lietuvos atvežtais audiniais. Nuotr. I. T. 

išnaudojom, mus labai 
mylėjusių seselės Perpetuos ir 
seselės Kristinėlės kantrybę. 
Tik kai pačios pradėjom moky
tojauti, gėdijomės savo išdaigu 
ir įvertinom seselių gerumą. 

Seselė Anna Maria su atsi
dėjimu mus auklėjo, mokydama 
etiketo, ruošdama mus „tikra
jam pasauliui". Seselės Leonilos 
klasėje skaitėme Cezario raštus 
ir chemijos klasėje pilstėm 
spalvotus skysčius, maišėm 
miltelius drebančiomis ran
komis, kad tik kas nesudužtų ar 
nesprogtų. 

Grojom orkestre talentingos 
Seselės Bernardos rūpestingoje 
priežiūroje ir dainavome cho
ruose, vedamuose žymiosios 
Alice Stephens, į kurią visuo-

Pennsylvania, dirbti klebonijos 
šeimininke. 1902 m. ji grįžo į 
Lietuvą. JAV-se susipažinusi su 
vienuolėmis, ji panoro dirbti 
religinėje bei lietuviškoje 
plotmėje Amerikoje. Išvyko tre
jiems metams mokytis Šveica
rijoje. Su kun. Kaupo ir kun. 
Staniukyno pagalba, 1907 m. 
Pennsylvanijoj buvo įsteigtos 
Šv. Kazimiero seselės. Jau 1911 
m. buvo įsteigtas vienuolynas 
Chicagoje, kur pradėjo veikti 
mergaičių gimnazija — Šv. 
Kazimiero akademija. Vienuo
lyno vedėja Kazimiera Kaupai
tė, tada jau vadinama Motina 
Marija, grįžo į Lietuvą ir 1920 
m. įsteigė vienuolyną 
Pažaislyje. Nesiriboda. .os vien 
švietimu, seselės 1928 m. 

M • 

Seselės Perpetua ir Angelė prie Šv. Kazimiero seserų vienuolyno motiniškojo namo Chicagoje 
lietuviškame muziemie sukaupto lietuvišku kryžių rinkinio. Nnr.tr f T 

Dr. Donatas Tijūnėlis lanko 
Kazimierą Leonatienę 

atidarė Šv. Kryžiaus ir 1938 m. 
Loretto ligonines. 

Motiną Mariją ir Motiną Cyril 
Lietuvos valdžia pagerbė Gedi
mino ordinu už jų labdaringus 
nuopelnus. Susirgusi vėžiu, Mo
tina Marija Kaupaitė mirė 1940 
m. Vysk. Brizgys rašė, kad ją 
pažinusios sakiusios, kad 
(Kazimiera) Marija Kaupaitė 
„Buvo paprasta, nusižeminusi 
ir visada išlaikydavo tą pačią 
lygsvaros nuotaiką". Pagal 
vysk. Brizgį, ji savo laiškuose 
dažnai priminė seserims, „kad 
mokyklose su lietuvių vaikais ir 
pačios kalbėtų lietuviškai ir vai
kus mokytų kalbos ir reika
lautų, kad jie savo tarpe kalbėtų 
lietuviškai". Kaupaitė turėjusi 
gražų rankraštį ir jos lietuvių 
kalba buvusi gera. 

Šveicarijoje jai padėjo ten stu
dijavę kunigai, o JAV-se jos bro
lis kun. Antanas Kaupas ir kun. 
Antanas Staniukynas. Ji daug 
skaitė. Gerai mokėjo vokiečių ir 
anglų kalbas. Jos gyvenimo filo
sofiją galima apibūdinti jos 
pačios žodžiais — „Reikia sau
gotis užgauliojimų, apkalbų, 
kritikavimų, visokių murmėji
mų. Susitikimai ir kalba žmogui 
ne tam duoti... Savyje turimą 
Dievo meilę skleiskime aplin
kui. Kiek laimės tai suteiks vi
siems... Didžiosios Dievo do
vanos yra pažymėtos kry
želiais..." Dabar eina byla pa
skelbti Motiną Mariją palai
mintąja. 

Jau 1937 metais Motina Ma
rija įsteigė mokyklą New Mexi-
co, o po jos mirties, kazimie-
riečių darbo laukas apėmė ir 
Argentiną, Pietų Amerikoje. 
Šiuo laiku Šv. Kazimiero seselės 
veda dvi gimnazijas — Maria 
High School Chicagoje ir Villa 
Joseph Pennsylvanijoje. Jų 
priežiūroje ir pradžios mokyklos 
Illinojuje (Chicagoje, Cicero, 
Northbrook, Darien), Penn
sylvanijoje, Marylande ir Flo
ridoje. Kadangi seselės rūpinasi 
ne tik jaunimu, bet ir priežiūros 
reikalingais seneliais, buvo 
atidaryta Šventos Šeimos Vila 
Lemonte ir Šv. Juozapo namai 
Holland, Pennsylvanijoje. 
Seniau seselės vedė ne tik 
Loretto ir Šv. Kryžiaus 
ligonines Chicagoje, bet ir dvi li
gonines Nebraskoje. Dabar tik 
Šv. Kryžiaus ligoninė beliko jų 
priežiūroje. 

Seselė Janina Galubickaitė 
dirba su kun. I. Urbonu Gary 
lituanistinėje mokykloje, o se
selė Angelė dėstė Čikagos Aukš
tesniojoje lituanistikos mokyk
loje. 

Šiuo metu pagrindiniame vie
nuolyne Chicagoje (vadinamam 
Motiniškam name) gyvena arti 
šimtas seselių. Sergančioms ir 
senesnėms atskiloje namų daly
je yra teikiama ypatinga prie
žiūra. Savaitės dienomis vie
nuolyne veikia suaugusių 
priežiūros centras, ryšium su 
Šv. Kryžiaus ligonine. Čia 
galima padieniui atvežti 
asmenis, kurie namuose negali 
būti palikti be priežiūros. Jiems 
suplanuojami užsiėmimai , 
priešpiečiai ir užkandžiai. Cen
tras veikia nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 7:30 v.r. iki 
5:30 v.v. 

Ses. Anastazija ir 
ses. Perpetua - lietuviškų 

knygų ir tautodailės 
puoselėtojos 

įsikūrę Chicagoje, ieškojom 
li*»tiivi$feu knv t " ' T a i n mmina-

iigyvenusią savo tetą 
Nuotr. 1. T. 

žinom su sesele Anastazija ir 
praleidom daug malonių 
valandų vienuolyno bibliotekoje 
ir sodelyje. Seselė, ne tik turėjo 
bibliotekoje mums reikalingų 
skaitymui vadovėlių, bet net pa
dovanojo mums gražią lietuviš
ką baltais, storais, blizgančiais 
viršeliais maldaknygę, tokią, 
kokią turėjo amerikiečiai moki
nukai. Jau seniai vienuolyno 
biblioteką ir lietuvišką muziejų 
veda seselės Anastazijos tikra 
sesuo — seselė Perpetua Guda
vičiūtė, jau atšventusi 90-tą 
gimtadienį. Ji gimė 1901 m. bir
želio 25, Pennsylvanijos anglia
kasių rajone, Mohanoy City, 
dešimties vaikų šeimoj. Ji mė
go skaityti lietuviškas knygas, 
giedoti lietuviškas giesmes ir 
mokėsi lietuviškoje šeš
tadieninėje mokykloje. Prie 
lietuviškumo ją traukė ypatinga 
Motinos Marijos ir kun. Staniu
kyno į taka. Susižavėjusi 
lietuvių literatūra, nuvyko į 
Lietuvą ir studijavo Vytauto 
Didžiojo universitete. ,,Ten/ji 
pasakoja, — įaugau į tautos tra
dicijas ir jos dvasią". Jos profe
soriais buvo A. Salys, Z. Ivins
kis ir K. Pakštas. Seselė švel
niai prisimena ekskursijas po 
Lietuvą ir pakelių koplytėles. 
Grįžusi į Chicagą stengėsi pasi
dalinti žinių lobynu su kitomis 
vienuolėmis, skaitė paskaitas ir 
dėstė mokyklose, ruošė lituanis
tikos vadovėlius ir pratimus. 
Nuo 1929 iki 1949 redagavo 
„Šv. Kazimiero Akademijos Ai
dus". Tai gražus leidinys, ku
riame gimnazistės reiškėsi sava 
kūryba, o mokytojos papildė 
klasikų raštų ištraukomis. 

Su didele meile seselė Perpe 
tua yra sukaupusi vienuolyne 
jaukų tautodailės muziejų. 
Jame yra Motinos Marijos 1935 
metais iš Lietuvos atvežtų 
audinių, medžio drožinių, mar
gučių, keramikos, bei ekspona
tų iš 1939 metais JAV-se vyku
sios Pasaulinės parodos. K<\rui 
prasidėjus nebebuvo gal ima 
eksponatus grąžinti į Liet jvą. 
Jos tvarkomoj bibliotekoj su
rinkta daugelis mūsų tautos 
brangenybių. Seselė net tvar
kingai sudėjusi paskutinių 
kelių metų iškarpas iš jvairių 
laikraščių apie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo kelią! 
Paskutinį kartą seselė Perpetua 
lankėsi Lietuvoje prieš dešimti 
metų, drauge su vienuolyno ve
dėja sesele Joanella. Nustebau 
jas sutikusi „Gintaro" viešbu
tyje! 

Didingi pastatai 
Šv. Kazimiero seserų 
darbštumo kūriniai 

Vienuolyno ramiame sodelyje 
yra medinis lietuviškas kryžius 
kun. Staniukyno prisiminimui, 
Šv. Juozapo statula ir jaukus 
Liurdas. Skersai gatvės yra Ma
rijos gimnazija, pastatyta, kai 
dėl didelio mokinių skaičiaus 
Šv. Kazimiero Akademija nebe 
tilpo vienuolyno patalpose. 
Sekančioje gatvėje yra Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž 
nyčia ir mokykla. Čia pat ir Šv. 
Kryžiaus ligoninė, kurioje po 
karo Chicagon atvykę mūsų 
gydytojai gavo progą vėl dirbti 
savo profesijoje. Gražiai ir tai
kingai bendradarbiaujant, ir 
Nepriklausomos Lietuvos gydy
tojai gali turėti progą čia 
susipažinti su Amerikos gydy
mo sistema. 

Vaikystės atostogų 
Labdarių ūkyje prisiminimas 

Tetos Emmos paskatinti, jau 
1948 pradėjom važiuoti į 
užmiestį vasaros atostogoms. 
Taigi, dar prieš pradedant ato
stogauti pas Baltus Beverly 
Shores, o vėliau „Eglėje" ar 
„Gintare" Union Piere, pra
dėjome atostogauti Labdarių 
ūkyje! Ir tai buvo tikras ūkis! 
Gyvenome prie kelio buvusio 
medinio namelio antrame aukš
te. Dabar jo vietoje stovi naujas 
mūrinis. Pievelėje kaitinomės 
saulėje — rinkom vitaminą D! 
Nubėgdavome pažiūrėti kaip 
melžia karves, pažaisti su 
šuniukais ir katytėmis. Ūkį 
tvarkė mūsų pažįstamas — prof. 
Balys Vitkus. (Tai buvo tie 
laikai, kai žmonės su mokslo 
daktaro laipsniais dirbo 
naktimis kepyklose, valė 
raštines miesto centre, kaito 
plieno įmonėse, varė „piece 
work" siuvyklose ir dvokiančio
se mėsinėse.) Tas Labdarių ūkis 
dabar žinomas kaip Šv. Šeimos 
Vila, senelių prieglauda. Su 
seneliais didžiajame name 
pirmą kartą valgėme kukurūzų 
dribsnius su šviežiu pienu. 

Po daugelio metų lankomės 
Šv. Šeimos viloje 

Kai moksleiviai ateitininkai 
-uošėsi lankyti senelius Šv. 
Šeimos Viloje, man dar vis 
atrodė, kad tai kažinkur be galo 
toli, kažinkur laukuose. Kartą, 
pripuolamai važiuodama 123 
gatve, pamačiau iškabą su 
pažįstamu užrašu. Važiuojant 
link pagrindinio pastato, ilgu 
pušaitėmis apsodintu takeliu, 
mintis užplūdo vaikystėje 
matyti vaizdai. Girdėjosi tetos 
Gedminienės balsas, kviečiantis 
į „pikniką" Labdarių ūkyje, ir 
Uncle Barney, skatinantis 
mamą: „Amiliūte, pirkit žemės 
Lemonte!" Viskas taip pat. bet 
kažkaip kitaip... 

Senelių prieglaudą supa 
laukai ir miškeliai, kur tarp 
eglaičių takelis veda prie 
Kryžiaus Kelio koplytėlių. 
Senasis ūkis nebeveikia. Įėjus 
per duris — malonu, šilta, švaru, 
nesijunta nemalonių kvapų. Su 
šypsena pasitinka seselė 
Genovaitė, visų prieglaudos 
įnamių „motina". Greitai sukio
jasi smulkutė seselė Gabrielė, 
nes reikia aptarnauti arti 100 
gyventojų. Iš jų maždaug 
trečdalis — lietuviai. Be penkių 
vienuolių, čia dieną ir naktį dir
ba gailestingosios seserys (LPN 
ir RN) ir atitinkamus kursus 
lankę jų padėjėjai. Seneliai šva
riai prižiūrimi, kiekvienas turi 
savo kambarį, o bendroje sve
tainėje gali priimti svečius ar
ba žiūrėti televiziją. Arti 90 
tarnautojų, pasikeisdami, pra
veda užsiėmimus, organizuoja 
iškylas, išveda į sodelį pasi
vaikščioti, nuveda į valgyklą ir 
pavalgydina. 

Mūsų artimieji ir draugai 
Šv. Šeimos viloje 

Kazimiera Gustaitytė Leonai-
tienė veda mus apžiūrėti jaukią 
koplytėlę. Eidama pasakoja, 
kad ji čia dažnai susitinka savo 
sesutes ir tėvelius. (Žinau, kad 
jie jau mirę.) Ji džiaugiasi, kad 

Seselė Genovaitė rūpinasi seneliais 
Šv. Šeimos viloje. 

Nuotr. I. T. 

buvo atvažiavęs jos sesutės 
anūkas Raimundas Mickus su 
žmona Maureen ir sūneliu 
Andriuku. Jie seneliams atliko 
programėlę. (Žinau, kad vakar 
taip buvo.) Leonaitienė su 
džiaugsmu pasakoja, kad ir 
dažniau čia atvyks žmonės su 
programėlėmis ir visus 
palinksmins... 

Pasisveikinu su Povilu Žum-
bakiu sveikstančiu čia po 
stroko. Sakosi čia patenkintas. 
Vėliau p. Zumbakio sūnus adv. 
Povilas Žumbakis pasakojo, kad 
tėvelis buvo girdėjęs netikslias 
informacijas apie prieglaudą ir 
bijojo ten eiti. Po dviejų mėnesių 
ligoninėje, jam rūpėjo sužinoti 
apie prieglaudos maistą, 
šilumą, parką... Dabar 
Žumbakiai patenkinti. Adv. 
Povilas Žumbakis sako: „Čia 
yra šeimyniškumo jausmas. 
Visur jaučiamas nuoširdumas''. 
Panašiai atsiliepia ir Laima 
Leonaitytė Žliobienė: „Seselių ir 
tarnautojų nuoširdumas nesa
vanaudiškas, įkvepiantis ir ki
tus. Visur jaučiama lietuviška 
dvasia". 

Seselių darbams nesimato 
galo. Seselė Genovaitė pasako
ja, kad valdžios reikalaujami 
remontai gali brangiau kainuo
ti negu nauja statyba. Planuo
jama praplėsti aptarnavimą nuo 
„intermediate care facility", 
(t.y. pajėgių pacientų priežiūros) 
į „totai care facility" (t.y. pilną 
priežiūrą). Taip pat norima pa
statyti namelius, kad dar pajė
gūs asmenys galėtų gyventi 
savarankiškai, bet reikalui 
esant , galėtų naudot is 
pagrindinių patalpų paslau
gomis. 

Pridėkim savo rankas 
prie seselių darbų 

Susipažinom su Šv. Kazimie
ro seselėmis atvykę į Chicagą. 
Atnaujinom pažintį dabar — 
išauginę savo šeimas, slaugy 
darni savo tėvus, mąstydami 
apie savo ateitį... Neužmirškime 
senelių prieglaudos Lemonte, 
Ateitininkų namų ir Lietuvių 
centro. Vienuolių gretos retėja. 
Reikia naujų rankų tęsti Mo
tinos Marijos labdaros darbus. 
Atverkime širdis Motinos Mari
jos paskatinimui: „Naudokime 
progas daryti gera, siekti tobu 
lumo. Tos progos niekad nesu
grįš. Kitame gyvenime rasime 
tai, kuo dabar pripildome mūsų 
dienas ir valandas". 

Seselės Celestina Strongytė. slaugė ir užsiėmimų terapiste, 44 metus dir
busi seneliu globoje Šv. Šeimos viloje, išėjo į pensiją Nuotr. I. T. 
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JAV LB KRAŠTO 
VALDYBOS VEIKLA 

Vasario 15 d. sukako keturi 
dešimtmečiai nuo JAV LB įmet-
rikavimo Connecticut valstijoje. 
Taigi Lietuvių Bendruomenė 
savo prasmingos veiklos vėliavą 
su šūkiu „Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais norime ir būt" 
jau įnešė į penktąjį dešimtmetį. 
Per tuos dešimtmečius pakito 
LB veidas, nauji darbuotojai į 
jos darbų barus atėjo ir išėjo, o 
štai šio 5-ojo dešimtemčio pra
džioje JAV LB krašto valdybai 
vadovauja jau Amerikoje gimęs, 
bendruomenininį idealą tvirtai 
širdyje įugdęs inžinierius Vy
tautas Maciūnas. Jo sukomplek
tuotoji valdyba savo amžiaus 
vidurkiu bene bus jauniausia už 
anksčiau buvusias. 

Šios JAV LB krašto valdybos 
posėdis įvyko kovo 7-8 dienomis 
krašto valdybos būstinėje. So
cialinių reikalų tarybos pirmi
ninkė Birutė Jasaitienė savo 
pranešimo pradžioje pastebėjo, 
jog gausiausias Lietuvių Bend
ruomenės telkinys yra Chicaga, 
tai ir tenka ten didžiausias dar
bo krūvis. Tačiau dėmesys krei
piamas ir į visas JAV apylinkes. 
Iš Chicagos Socialinių reikalų 
būstinės siekia mėnraštis „Pen
sininkas". JAV LB apylinkės 
gauna informacinės medžiagos 
su paskata rūpintis socialiniais 
reikalais, tačiau į anketą iki šiol 
teatsiliepė 10 LB apylinkių. An
keta prašo, be kitko, ir sugestijų 
socialinės veiklos darbui, ypač 
dabar, kai per pastaruosius 
metus atsirado nauji rūpesčiai, 
susiję su nepageidaujamu ele
mentu, atkilusiu iš Lietuvos. 
Nėra žinių apie kitų vietovių 
šios rūšies liūdnas apraiškas, ta
čiau Chicagoje, didžiausiame 
lietuvių išeivijos telkinyje, aps
tu nelegaliai atvykusių ir nusi
pirkusių suklastotas vadinamas 
„žaliąsias" korteles, pasirodė ir 
lietuviškoji „mafija" su pralobu-
siais individais, nešvarūs uždar
biautojai, plėšikai ir kt. Lietuvio 
šviesus įvaizdis patamsėjo, kai 
padažnėjo policijos skambučiai 
į Lietuvių socialinių reikalų 
įstaigą, reikalaujant vertėjo, už
stato ar kt. O mūsų įstaiga daž
niausiai tokiais atvejais nepa
jėgia suteikti pagalbos ir dėl 
lėšų trūkumo, ir neturėjimo 
kvalifikuoto asmens, pvz. ad
vokato ar kt. 

Kultūros tarybos vykdoma
jam vicepirmininkui Vytautui 
Volertui, einančiam KT pirmi
ninko pareigas, negalint posėdy
je dalyvauti, V. Maciūnas, rem
damasis jo atsiųstu kovo 5 raš
tu, pranešė, jog KT posėdžiavo, 
aptarė veiklos gaires ir apie pla
nuojamus darbus pasiuntė spau
dai žinias. Pirmasis šių metų 
šitoks įvykis bus gegužės 10 d., 
kai bus įteikta literatūros pre
mija. 

Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas Algimantas Gečys 
pradžioje pastebėjo, kad su
komplektuota Visuomeninių rei
kalų taryba iš pajėgių šiam dar
bui žmonių teikia viltį sėkmin
gai šios tarybos veiklai. Jau 
veiklos pradžioje sausio 17-18 
dienomis pradėta lankytis Ame
rikos valdžios įstaigose rū
pinantis, kad JAV stipriau pa
veiktų Rusiją išvesti buv. sovie
tų kariuomenę iš Lietuvos, ne
delstų su pažadėtąja ekonomine 
pagalba Lietuvai ir t.t. Šiais rin
kiminiais metais ypatingas dė
mesys kreipiamas į abiejų par 
tijų kandidatus, informuojant ir 
primenant reikalą neužmiršti 
Lietuvos, ir viso Pabaltijo. Pra
džia padaryta lankantis Demok
ratų partijos centro komitete su
sitikus su balsuojančių grupuo
čių klausimams direktore Me-
linda Yee. Čia pareikšta 9u ar
gumentuotu įtaigojimu, kad 
JAV LB galėtų liudyti prieš pre
zidentinius rinkimus partijos 
pravedamuosiuose apklausinėji

muose, paruošiant rinkiminę 
platformą. Gautas pažadas, kad 
LB atstovas galės šiame procese 
dalyvauti. 

Užbaigus vizitus Amerikos 
valdžios įstaigose, buvo sustota 
Lietuvos ambasadoj ir trijų va
landų pašnekesyje su ambasa
doriumi Stasiu Lozoraičiu ap
tarti aktualieji Lietuvos reika
lai, paliečiant pilietybės įstaty
mą bei nuosavybės atgavimo 
reikalus. Santykius su LB am
basadorius aptarė trumpai „yra 
ne tik geri, bet labai geri". 

Vicepirmininkas mokslo rei
kalams dr. Vitolis Vengris pa
stebėjo, jog pagrindinės pastan
gos bus kreipiamos į Lietuvą, 
neužmirštant ir išeivijos. Teks 
skatinti monografijų ruošimą 
apie rašytojus, dailininkus, ra
ginti memuarų rašymą, sutelk
ti medžiagą išeivijos istorijai. 
Būtina susirūpinti lituanistikos 
darbų, istorijos ir pan. darbų 
vertimais į anglų kalbą. Archy
vai, bibliotekos yra šioje Atlan
to pusėje, kvalifikuotų žmonių 
netrūksta, o prie kai kurių 
projektų galima atsikviesti ir iš 
Lietuvos. Reikia skubėti, kad 
viską naikinantis laikas nesu
naikintų, kas sukurta. Kad iš
vengtume šiame darbe dublia
vimo, reikalingas koordinavi
mas. Negalime visų lėšų nu
kreipti į Lietuvą —jų reikės mi
nėtiems darbams, nes švietimo 
bei kultūrinės veiklos rėmimas 
yra ir visada bus svarbiausiu už
daviniu. 

Vicepirmininkas organizaci
niams reikalams Gintaras Če
pas pranešė, kad už poros savai
čių šaukiamas JAV LB apygar
dų pirmininkų suvažiavimas. 
Vicepirmininkas sporto reika
lams Pranas Gvildys akcentavo 
finansinės paramos organizavi
mo reikalą įvairių sričių sporti
ninkams tiek čia, tiek Lietuvo
je, kurios sportininkai dalyvaus 
Olimpiadoje. Ispanijoje, š.m. va
sarą. Vicepirmininkė specia
liems reikalams Ingrida Bublie
nė pranešė apie parlamentaro 
Kruopo siūlymą Lietuvių Bend
ruomenei prisidėti prie planuo
jamos vasaros metu kelionės po 
Lietuvą (vienos savaites), kuri 
galėtų įvykti liepos 17-23 die
nomis arba rugpjūčio 23-30 die
nomis su LB darbuotojų ir 
Aukščiausios tarybos parlamen
tarais 3 dienų studijiniais pokal
biais. Krašto valdybos iždininke 
Daina Krivickaitė pranešė, kad 
kovo 1 d. kasoje buvo 35,983.95 
dol. 

JAV Lietuvių Jaunimo sąjun
gos pirmininkei Sigutei Šnipai-
tei negalint posėdyje dalyvauti, 
ją pavadavo Rūta Kalvaitytė. 
Pranešėja pasakė, jog ji pati pra
leidusi Lietuvoje 7 mėnesius, 
kaip pasikeitimo studentė, dir
bo kaip anglu kalbos mokytoja 
Kauno gimnazijoje, o mokslo 
metams pasibaigus, dirbo vy
riausybės min. pirmininko G. 
Vagnoriaus spaudos biure. 

Krašto valdybos vykdomoji vi
cepirmininkė Regina Narušienė 
savo pranešimą pradėjo siūlymu 
neatidėliojant išleisti lietuvių 
išeivijos apžvalginį veikalą, 
kuriame būtų sukaupta visa 
medžiaga, liečianti pastangas 
dėl Lietuvos laisvės. Reikalas 
neatidėliotinas, nes laikas 
tebesančią medžiagą naikina. 
Krašto valdybos vykdomoji 
vicepirmininke priminė savo 
vasario 17 d. kelionę j Lietuvą, 
į Teisininkų numatomo gegužės 
mėn. kongreso ruošos komiteto 
posėdį. Šia proga ji atliko ir LB 
rūpimus reikalus. Pirmiausia, 
apžvelgė numatytą LB atstova
vimo Lietuvoje būstinę: 9 Jakš
to, Vilnius. Kalbėjosi su JAV 
ambasadoriumi Lietuvai John
son, kurį supažindino su Ame
rikos LB veikla bei planu turė
ti Lietuvoje savo atstovybę. An

tra, konferavo su parlamenta
rais apie Lietuvos konstitucijos 
projektą bei aptarė Lietuvos pi
lietybės įstatymo dalį, liečiančią 
lietuviškąją išeiviją. 

„Bridges" redaktorius Juozas 
Arlauskas nusiskundė sumažė
jusiu šio leidinio tiražu. Vers-
lo-investicijų Lietuvoje kon
ferenciją Washingtone — refe
ravo Asta Banionytė. Tautinių 
nių šokių šventės pranešimą pa
darė Birutė Jasaitienė. Folk 
Dance Festivals, Inc., paskirta: 
pirmininkė Regina Narušienė, 
direktoriai — Regina Kučienė, 
Birutė Jasaitienė, Ingrida Bub
lienė ir Gintaras Čepas. 

PLB seimas ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto vaidyba 
(pirmininko pranešimas ir 
svarstybos). Pirmininkas mano, 
jog PLB seimą turėtų globoti 
JAV LB krašto valdyba su Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba. 

Vykdomoji vicepirmininkė R. 
Narušienė pareiškė, kad vyks-

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

Kreiptis į. Hermis Deckys į 
TeL 585-6624 Nuo 8 ryto Iki 6į».v. 

Kalbėt lietuviškai 4 

D e n g i a m i s togai , ka lamas 
. .s id ing" , bei atl iekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 

GINTARAS IMPORT-EXPORT 
Siunčiame siuntinius į Lietuvą: 8 0 e t . už svarą iki 100 svarų; 
70 e t . už svarą virš 100 svarų. Minimumas 15 svarų. 
• Siuntiniai pristatomi į namus Lietuvoje. 
• Siunta bus kraunama į konteinerius baiandžio 26, 27 ir 

2 8 d. Lietuvą pasieks gegužės 20 d . 
• Pervedame pinigus už 5%. 
• Pervežame jūsų svečius iš New York ir VVashingtono 

aerouostų į Chicago. 
Gintaras lmport-Export 

2437 W. 69 St. 
Chicago. IL 60629 
Tel. 312-737-6862 

Pte. halp maka our draam of 
adopttng a baby coma true! We 
have a lot to share and will provide 
a loving family. Legal/medical ex-
penses paid; all calls confidential. 

Call collect Jlm or Marina 
706-304-1956 (English speaking) 
or 706-253-5092 (Lith. speaking) 

Klierikas Vytautas Volertas, Jn., patarnavęs šv. Mišioms, kalbasi su Šv. Tėvu 
Jonu Paulium II Romoje. 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytoja* 

iš vidaus ir iš lauko; 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chicago 

Ta*. 312-927-9107 

tančiai gegužės mėn. Lietuvos 
teisininkų konferencijai reikė
tų nuvežti bent tūkstantį dol. 
dovanų. Ši suma skirtina iš 
Dovanos Lietuvai fondo su pa
staba, jeigu šiame fonde bus 
lėšų. Lietuvių Bendruomenės 
nominacija pasižymėjusiam 
išeivijos lietuviui (pristatymas 
ir svarstybos). Nominuotas ap
dovanojimui kun. K. Pugevi-
čius. 

B. Rgs. 

VENCK BUILOERS & 
R E M O D E U N G , INC. 

(312) 2 8 4 - 8 1 0 0 
INT. & EXT. Remodeling 
Insurance Repairs 
Porches, Decks, Siding, 
Alum. Trim. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 VV. 69 St. 
Tel. 776-1486 

NEW CONSTRUCTION 
!nter ior-exter ior remode l i ng , 
carpentry, brick work, paint ing, 
s id ing, ti l ing & plumbing. All 
jobs 2 5 % dlscount! 

Call Andrevv: 
t e l . 312 -434 -9678 . 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

RACINE K E P Y K L A IR 
DELIKATESAI 

Aticaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 
SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS RAPŠYS 

VIENINTELĖ K O M P A N I J A DAR G A U N T I PRISTATYTI J Ū S Ų 
VELYKIN Į S IUNT IN Į LĖKTUVU, JEI J Į PRISTATYSITE IK I 
BALANDŽIO 8 D. — $2.50/sv. 

NE TOKIE SKUBŪS SIUNTINIAI TIK 90 et. VIRŠ 80 sv. 

TIK $1.00 sv. iki 80 sv. MINIMALI SIUNTIMO KAINA $25.00 

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOM: TIESIAI GAVĖJUI | 
RANKAS. SIŲSKITE VISKĄ NAUJĄ IR NAUDOTĄ 

LAIVO KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
BALANDŽIO 7 DIENĄ 

GERIAUSIO AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTOS— REIKALINGIAUSI 
PRODUKTAI LIETUVOJE SU PRISTATYMU Į NAMUS - 40 sv. tik $85. 

MAISTAS KŪDIKIAMS - AMERIKIETIŠKO MAISTO KŪDIKIAMS 
SIUNTINIAI BŪTINI IR LABAI LAUKIAMI LIETUVOJE — 10 sv. TIK $25 

ORO CARGO SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ 
ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 

YVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
. Vytautas Taras 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L ESTATE 

BALTIA EXPRESS 
3782 W. 79th ST. 
CHICAGO, IL 60652 

TEL. 1-800-SPARNAl 
1-600-7727624 

TOLL FREE 

1-312-284-6449 

AMBER GROUP 
5216 VVESLEY TERR 

ROSEMONT, IL 60018 

• DARBO DIENŲ 

PAVASARIO KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $621 .00 

Vi ln ius—Chicago (į vieną pusę) $599 .00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

Chicago—Vilnius-Chlcago $872 .00 
( ten ir atgal) 

Vilnius—Chicago—Vilnius $715 .00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD WINGS TRAVEL 
5 3 4 8 N. MIUvaukee 
Chicago, IL 60630 
T o l . 312-775-5700 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad.irtrečiad susikalbesit 
lietuviškai. 

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

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
M N SERAPINAS 706-838-2960 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 •ar* mt 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Blinstrubienė 
Nuosavybių pardavimas INCOMETAX 

59S3 S. Kadzla Ava. 
Tel . 436-7878 

Ontuffc KMIECIK. REAIK»RS 

3 7922 S. Puidai K<i. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Vtayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimai 
veltui 

Qntui}^ 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

• D mis 

Bus. 708-636-9400 
Re*. 708-423-0443 l l f c 

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

Hot Springs, Arkansas parduo
d a m a s tėvų pal ik imo mūr in is 
namas art i krautuvių ir autobuso. 
Kreiptis: Beavers Realty, t e i . 
5 0 1 - 3 2 1 - 1 1 5 1 

Parduodama namus ir butus 
Lietuvoje. Pageidaujant galime 
pastatyti namus bet kurioje Lietu
vos vietoje. Informacijai kreipkitės: 

Gintaras lmport-Export 
2437 W. 69 St. 

Chicago, IL 60629 
Tel . 312-737-6862 

MISCELLANEOUS 

REAL feSTATE 

ntwa 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6529 S. KedzJe Ave . , 

Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

Nuolada- pensininkams 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių [sta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metini mokesčių formų 
užpildymą Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės: 

Pranas G. Mailė, CPA 
2 6 4 9 W e * t 6 3 St reet 
Chicago, M . 6 0 6 2 0 

Tel . : Raštinė (312 ) 7 7 6 - 5 1 6 3 
N a m ų — ( 708 ) 6 3 6 - 5 3 4 7 

OzrAiry, 21 
H. MIS 

REAIMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-385-6100, tes. 312-778-3971 

DĖMESIO! 
Pietiniame Berwyn mieste skubiai par
duodamas mūrinis namas gerame sto
vyje Sav. išsikelia i kitą miestą. 6 
kamb., 3 mieg.; 3 kamb. rūsyje su vir
tuve, tuaietu ir dušu. Teiraukitės: Alax 
RMtty — Alax arba Vlctor, tai. 
708-656-2233. 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstove 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
" Nemokamas namų 

Įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir ženę 
" Pensininkams 

. nuola'da 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėk:>e kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767-2400 

4545 W. 67th Straet, Chicago, IL 60629 

F O R R E N T 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
sas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e a t 95th S t re t 
T e l . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 581 -8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

turiu Chicigos miesto leidimą Di'Pu ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-77'J-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

U n f u r n i s h e d ap t . 41/2 rms. w i t h 
heat and app l iances. Near 59 & 
Ki ldare, $500 mo . 

C a l . 7 0 8 - 4 3 0 - 3 5 7 5 

Jei norite apsilankyti Palangoje, 
galie apsigyventi privačiame, erdvia
me su visais patogumais name pas 
Vidą Galdikienę. Laikas ir nuoma 
pagal susitanmą. Teirautis; 235720 
Palanga, Smilčių 45, Uthuanla, 
Tel . 53009. 

IEŠKO BUTO 

N O R I U I Š S I N U O M O T I 
V A S A R A I B U T Ą 

arba atskirą namuką 
Un ion Pier apy l . 

Skamb in t i : 3 1 2 - 8 0 8 - 0 5 4 1 

H E L P VVANTED 

CHILOCARE HOUSEKEEPING JOBS 
if you speak English & have references. 
my agency has jobs for you 

Call Rosalla Shora 
312-649-0822 

3etween 9 am & 6 pm 

HOUSEKEEPER 
Live m. female care for recovenng 
woman. Rm. board, salary, car nec. 6 
or 7 days a wk Refs reg Non smoker 
NW suburbs 

708-459-0777 
9 am to 6 pm 

F O R S A L E 

FURNITURE FOR SALE: kitehen 
table & 6 chairs: Provincial goki couch 
& 2 chatrs; glass & mirror end tables. 
cotfee table. 2 lamps; one Provincial 
4-pc bedroom set; one contemp. 3 pc. 
bdrm. set, brown Excellent condition 

Call: 708-430-3575 



AKTORIŲ IR REŽISIERIŲ 
JUOZĄ STANULĮ 

PRISIMENANT 

DIPL. TEIS. 
ANTANO RAGELIO 

PALIKIMAS 

Juozas Stanulis 

Lygiai prieš metus, balandžio 
3 Lietuvos profesionalinis teat
ras neteko aktoriaus, režisie
riaus, meno vadovo, direkto
riaus Juozo Stanulio (1897.IV.3-
1991.IV.3). Kauno, Šiaulių, 
Klaipėdos, Vilniaus teatrų isto
rijoje j is įrašytas ir kaip 
talentingas komikas, sceninio 
šaržo, satyros meistras. „Už 
viską, ką J. Stanulis atidavė 
Lietuvos teatrui, likimas jam at
silygino garbingu ir šviesiu 
amžiumi, mums palikdamas 
pasididžiavimą, kad J. Stanulis 
vaidino, režisavo, puoselėjo 
lietuvių sceninį meną visu savo 
vidumi, iš įkvėimo, kaip tikras 
dzūkas", — rašo Vida Savičiū
naitė „Šiaulių naujienose", 
1991 bal. 13 d. laidoje. 

Juozas Stanulis prieš 95 
metus gimė Šventežeryje, Laz
dijų rajone, Dzūkijoje. Savo 
įgimtąjį artisto talentą ugdė 
Petrapilio imperatoriškoje 
teatro mokykloje ir 1916-18 
metais J. Vaičkaus dramos stu
dijoje. Jis taip pat padėjo orga
nizuoti J. Vaičkaus „Skra
jojamąjį teatrą" — I pasaulinio 
karo metais. Tai laikoma Nepri-
kausomos Lietuvos valstybės 
teatro dramos užuomazga. Jis 
1924 m. Kaune įsteigė „Liau
dies teatrą". Nežiūrėdamas 
didelio pasipriešinimo, 1931 
Šiauliuose įkūrė antrąjį Lietu
vos profesionalinį dramos 
teatrą, kuris 1935 m. buvo 
iškeltas į Klaipėdą, o 1939 vėl 
grąžintas į Šiaulius. 1942 m. J. 
Stanulis jau „Vaidilos" teatro 
Vilniuje režisierius. Okupacijos 
metais 1944-1958 jis Vilniaus 
tarybinio teatro aktorius, direk
toriaus pavaduotojas; buvo įstei
gęs dramos aktorių studiją, 
dėstė konservatorijos tea
triniame fakultete, užmezgė 
glaudesnius ryšius su latvių ir 
estų teatrais, LTSR nusipelnęs 
artistas. 

Antanas Vengrys fttkrolo-
giniame prisimininv. %, e J. 
Stanulį (1991.IV. 13, „arodo, 
kad J. Stanulis surežisavo per 
30 spektaklių ir sukūrė arti 70 
vaidmenų. Iš jo sukurtų ryškių 
personažų prisimintini: S. 
Čiurl ionienės-Kymantaitės 
„Pinigėliuose", Maironio „Kęs
tučio mirtyje", P. Vaičiūno 
„Prisikėlime", LB Moljero 
„Tartiufe", K. Čepeko „R.U.R", 
P. Vaičiūno pjesėse „Tuščiose 
pastangose" ir „Nuodėmingame 
angele', F. Šilerio „Klastoje ir 
meilėje", V. Mykolaičio-Putino, 
K. Binkio, M. Gorkio ir kituose 
veikaluose. Tarybinė Lietuvos 
Enciklopedija sako, kad jo 
„kūryba tikroviška, raiškios 
buities detalės ir kalba". Ir akt. 
Vida Savičiūnaitė savo prisimi

nimuose apie J. Stanulį rašo: 
„Tenebūna sunku išeiti iš 
Zapyškio kapinių žemės (ten jis 
palaidotas — V.R.), telieka 
mums, kuriems dar leista būti 
teatro žemėje, šviesaus žmogaus 
ir talentingo kūrėjo pavyzdys". 

Lietuvos spauda atsisveikino 
su aktorium Juozu Stanuliu eile 
straipsnių ir memuarų, kurių 
antraštės skelbė: „Netekome 
Šiaulių teatro kūrėjo", „Seniau
sią artistą palydint", „Palūžo 
teatro ąžuolas Juozas Stanulis" 
ir t.t. 

Antrasis pasaulinis karas su
jaukė Stanuliu šeimos gyve
nimą. Žmona Sofija su dukromis 
Rūta ir Saule bei Sūnumi Taut
vydu atsidūrė Vokietijoje. Čia 
abi dukros jaunose dienose rodė 
tėvo teatrinių gabumų scenose 
bei minėjimuose, nors į šią pro
fesiją nerodė nei didelio noro, 
pagaliau nebuvo nei sąlygų ir 
ateities. Rūta baigė medicinos 
mokslus Vokietijoje ir emigra
vus Kanadon, vertėsi medicina 
Toronte, Ont. Ištekėjo už inž. 
Liudo Ciplijausko (miręs prieš 
metus). Saulė ištekėjo už 
Tumoso ir susilaukė dukters 
Birutės, kuri ištekėjo už kana
diečio. Birutė ir jos vyras dar ir 
dabar šoka tautinius šokius 
Londone, Ont. Sūnus Tautvydas 
vedė škote ir išaugino ketvertą 
vaikų. 

Sofija Stanulienė-Savickaitė 
Lietuvoje buvo stipriai įsi
jungusi į šaulių moterų veiklą. 
Ji prieš trejus metus mirė 
Vancouveryje, Vakarų Kanado
je. Juozas Stanulis, vėl vedęs, 
susilaukė sūnaus, kuris ir dabar 
tebegyvena Kačerginėje. 

Šios trumpos Stanuliu gyveni
mo frazės primena ir paryškina 
likimą ne tik Stanuliu, bet ir 
daugelio lietuviškų šeimų, 
kurias okupacijos ir karo audros 
išskyrė, suardė, padarydamos 
daug nuoskaudų tautai. 

V. Rociūnas 

Dipl. teisininkas Antanas Ra
gelis, kilimu rokiškėnas, gimęs 
1902 m. kovo 25 d. Audros km., 
Ragelių parapijoj, pasiturinčio 
ūkininko šeimoje. Teisės moks
lus baigė ir diplomą gavo VDU-
te Kaune. Dirbo tardytoju ir 
teisėju, o bolševikų frontui 
artėjant 1944 m. pasitraukė į 

Ypatingą dėmesį skyrė Vasario 
16 gimnazijai, padovanodamas 
Lietuvos pašto ženklų rinkinį ir 
vėliau papildydamas trūksta
mais ženklais. Šis pašto ženklų 
rinkinys yra patalpintas gim
nazijos steigiamame muziejuje. 

Testamentu savo palikimo 
didžiąją dalį, Antanas Ragelis 

karo niokojamą Vokietiją, nes paliko Lietuvių fondui ir LRK 
kito pasirinkimo nebuvo. Karui- _ _ _ ^ _ _ _ 
pasibaigus, apsistojo Rotten- P 
burgo lietuvių stovykloje ir įsi
jungė į lietuvių veiklą. Mokyto
javo lietuvių įsteigtoje progim
nazijoje. 

Religinei šalpai. Į Lietuvių fon
dą A. Ragelis įstojo 1963 m. 
įnešdamas 100 dol. Iki mirties 
savo įnašą buvo padidinęs iki 
630 dol. Antano Ragelio tes
tamentinis palikimas siekė 
44,072.80 dol. Iš viso A. Ragelio 
aukos ir palikimas sudaro 
44,702,80 dol. 

Antanas Ragelis buvo nepri
klausomos Lietuvos auklėtinis, 
gilus patrijotas, mylėjo žmones 
ir juos rėmė. Įvertindamas Lie
tuvių fondo pastangas išlaikyti 
lietuvybę priaugančio jaunimo 
tarpe, nuoširdžiai jį rėmė ir di-

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. kovo mėn. 28 d. 

džiąją dalį savo santaupų pali
ko Lietuvių fondui. 

Lietuvių fondo vadovybė dė
kingai vertina, a.a. Antano 
Ragelio paramą Lietuvių fondui 
ir nuoširdžiai dėkoja jį globo
jusiems asmenims. 

A. Juodvalk is 

Kūrėjas kiekvienam žmogui 
davė svarbią knygą — jo sąžinę. 
Šią knygą privalu dažnai sklai
dyti, nes iš visos mūsų biblio
tekos tik ją vieną galėsime pasi
imti į amžinybę. 

Šv. Bernardas 

A.tA. 
SESUO M. ADELE 
BAIKAUSKAS, SSC 

d. Šv. 

Antanas Ragelis 
1902.m.25-1990.VII.25 

Prasidėjus emigracijai, 1949 
m. A. Ragelis atvyko į Ameriką 
ir apsigyveno Rochesteryje, 
N.Y., prie Ontario ežero. Dirbo 
General Motors fabrike iki 1965 
metų ir išėjęs į pensiją, apsi
gyveno Gulfporte, Floridoje. 

Reiškėsi ateitininkuose, Lie
tuvių Bendruomenėje, Lietuvių 
klube, eidamas valdybose įvai
rias pareigas. Priklausė komisi
jai, paruošusiai klubo įstatus ir 
vedė įsteigtą biblioteką iki jėgos 
leido. Taip pat buvo Lietuvių 
fondo pirmasis įgaliotinis St. 
Petersburge lietuviams. 

Antanas Ragelis rėmė ne t ik 
gimines Lietuvoje, bet ir lietu
vių taut ines ir religines in
stitucijas bei pavienius asmenis. 

Mūsų mylima Seselė mirė 1992 m. kovo 26 
Kazimiero Seserų vienuolyne, sulaukusi 88 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio parapijos, Detroit, MI. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 69 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seseris ir artimuosius 

gimines: seseris Adele Galvin ir Cassie Bay bei jų šeimas, 
draugus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago sekmadienį, kovo 29 d. 10 vai. ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje, pirmadienį, kovo 30 d. 9:30 vai. ryto. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse pirmadienį, 
kovo 30 d. 

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Baikauskų šeima. 

Laidotuvių direktorius Joseph McPhee. 

A.tA. 
MARTA MATULAITIENĖ 

JANČIAUSKAITĖ 

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Rosario mieste, 
Argentinoje. 

Mirė 1992 m. kovo 26 d., 10:20 vai. ryto, sulaukusi 78 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Panoviuose. Ameriko
je išyveno 15 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Nydia Čižienė, žentas 
Steve, anūkai Brian ir Kristina, brolis Andrius su žmona 
Marta ir jų vaikai Australijoje; brolienė Marija Jančiauskienė 
ir jos šeima. Taip pat daug giminių ir draugų. 

Velionė buvo pašarvota penktadienį, kovo 27 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Robert Sheehy & Sons koplyčioje, 4950 W. 79 St., Bur-
bank, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 28 d. Po religinių apeigų 
koplyčioje 10:30 vai. ryto, velionė bus nulydėta ir palaidota 
Betbania kapinėse. 

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

Nuliūdę duktė, žentas, anūkai , brolis i r kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Robert Sheehy. Tel. 708-857-7878. 

St. Petersburgo, Fl., LB apylinkės valdyba. Iš kairės: vicepirm. Gražina 
Jezukaitienė, pirm. Kostas Aras ir sek. Julija Navakienė; stovi: ižd. Vytautas 
Gružas, švietimo reik. Bronius Bartkus ir narys Vladas Vasikauskas. 

DEŠIMTIES IR DVIEJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTYS 

A.tA. POVILAS IR 
A.A. ONA BURNEIKIAI 

Š.m. kovo 25 d. suėjo dešimt metų, kai Povilas Burneikis 
iškeliavo į Amžinąjį Gyvenimą, o kovo 15 d. — du metai nuo 
jo žmonos Onos Juozelskytės Burneikienės mirties. 

Jų atminimui šv. Mišios bus atnašaujamos Seattle, WA 
Šv. Šeimos bažnyčioje kovo 30 d. Visi giminės, draugai ir pažįs
tami prašomi prisiminti a.a. Povilą ir a.a. Oną savo maldose. 

Sūnus Romas ir dukra Zita Petkienė su šeimomis. 

Š. m. vasario mėn. 
vės, Lietuvoje mirė 

25 d. sulaukusi gilios senat-

A.tA. 
JADVYGA BARDAUSKAITĖ 

BANAITIENĖ, 
ilgametė Kauno „Aušros" berniukų gimnazijos fizi
kos mokytoja, teisininko Vytauto Banaičio našlė. 

Gerbdami mirusios atminimą,praneša 
JAV-bėse gyveną g i m i n ė s . 

TORVIL 99 
Y O U CAN DO EVERVTHING B Y P H O N E 
TORVII U<t. tfd* its' k«( Kasto- wis*« to all o»r frtcniR 

<amt »hw»* *mM Kke to •rform yoo of our nt\« citatoguc l ORVII,»T' 
ThtsoUtotunrckMtęy 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Ž a i b a i * ' 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
tS2S South 7tth Avenue 
MACKOry MIH, IMftOtS S©45/ 
Telefone* (7M) 430-7272 

223 KatvartfM getv* 
Lietuva 

l 350-115 Ir 778-392 
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RELIABLE SERVICE T O Y O L R H O M E L A N D 

A.tA. 
ANELĖ GOTAUTIENĖ 

MARKEVIČIŪTĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. kovo 26 d., 8:35 vai. vakaro, sulaukusi 88 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Suvalkuose. Amerikoje išyveno 64 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Ruth Graff, marti 

Jane Gotautas, anūkai: Linda VVickart su vyru Timothy. 
Kathleen Kellogg su vyru Willard, Robertą Graff, Diane Poli 
su vyru Paul, John Graff, Jane Riddle su vyru Terry, Patri-
cia Malloy, Anita Gotautas; devyni proanūkai; sesuo Bronė 
Bendoraitienė su vyru Bronium, brolis Algirdas Markevičius 
ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Jono ir motina a.a. Vito. 
Kūnas pašarvotas šeštadienį ir sekmadienį, kovo 28 ir 29 

d. nuo 4 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 30 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę duktė, marti , 
brolis ir kiti giminės. 

anūkai, proanūkai, sesuo. 

Laidotuvių direkt. 
Tel. 312-476-2345. 

Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

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 Sou th Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 6062^ 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

• 
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x Jėzuitų vienuolyno kop
lyčioje bus tradicinės gavėnios ' 
rekolekcijos balandžio 9-11 
dienomis. Kasdien šv. Mišios ir 
pamokslas 10 vai. ryto ir 7 vai. 
vakaro. Rekolekcijų užbaiga bus 
Verbų sekmadienį 10 vai. ir 
baigsis bendrais pusryčiais. Visi 
kviečiami dalyvauti ir pasiruoš
ti Velykų šventei. 

x „ V o l u n g ė s " c h o r a s 
iš Toronto, vadovaujamas 
patyrusios muzikės Dalios 
Viskontienės, atvyksta balan
džio 4 d. ryte. Kiek pasilsėję 
turės salėje repeticiją. Kon
certas bus balandžio 4 d., 
šeštadienį, 6 vai. vak. Marijos 
aukšt . mokyklos salėje. 
Balandžio 5 d., sekmadienį, 
, ,Volungės" choras giedos 
Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčioje Brighton Parke. 
Muzikai atstovaus ir akompa
nuos muz. Jonas Govėdas. Bilie
tus jau galima įsigyti Gifts 
International — Vaznelių par
duotuvėje. 

x Ką bendro turi Stelmužė 
ir Rako stovyklavietė? Tai bus 
galima sužinot, sekant spaudą 
ir paaiškinimus. 

x Šv. Antano parapijoje 
pirmadienio vakarą;kovo 30 d., 
6:30 v.v. prasidės rekolekcijos, 
kurias praves kun. Anicetas 
Tamošaitis, SJ, tema:,.Žmogaus 
potraukis mylėti". Rekolekcijos 
tęsis tuo laiku kiekvieną vakarą 
ir baigsis ketvirtadienį, 
balandžio 2 d. Tą vakarą bus 
dar ir Susitaikymo sakramento 
pamaldos, kurių metų išpa
žinčių klausys keturi kunigai. 
Kiekvieną vakarą bus ir Mišios. 
Visi apylinkių lietuviai 
kviečiami pasinaudoti šia proga 
įprasminti sau gavėnią, pasi
ruošti Kristaus kančios ir 
prisikėlimo šventėms. 

x A.a. ses. M. Adelė Bai-
kauskas, 88 metų amžiaus, Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
narė, mirė slaugymo namuose 
ketvirtadienį, kovo 26 d., antrą 
vai. p.p. Į vienuolyną įstojo 1920 
m. iš Šv. Jurgio parapijos 
Detroit, Mich. Įžaduose buvo 69 
metus. Šešerius metus dirbo 
mokykloje, dvylika metų 
ligoninėse, o nuo 1972 m. iki 
1986 m. vadovavo „Altars 
Breos" vienuolyne. J i 
sėkmingai augino gėles, pri
klausė Marąuette Parko Gar-
den klubui ir daugelį metų 
laimėdavo premijas. Pusiau 
poilsy buvo nuo 1989 m., o 
paskutinius dvejus metus buvo 
ligonė. 

x Atsiuntė po 15 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Brigita Tamošiūnas, Antanas 
Kvedaras, E. Ribokienė, Euge
nija Budelskis, John Motiejū
nas, Julius Karsas, Vladas Ben-
dikas. Gediminas Bielskus, 
Jonas Užubalis, Emilija Jure
vičiūtė, Walter Mačiunskas, 
Juozas Jurkšaitis, K. Daugir
das. Visiems dėkojame. 

x Domazas Tilvikas iš Mas 
peth, N.Y. „Draugo" skaitytojas 
per 30 metų, dėl akių nusilpi
mo prašo sustabdyti dienraščio 
siuntinėjimą, linki visiems gero 
pasisekimo ir toliau dirbti lietu
višką spaudos darbą. Dėkojame 
už 20 dol. auką ir linkėjimus. 

x Pratęsė prenumeratą su 
15 dol. auka: Irene Macionis, 
Bronė Grybauskienė, Antanas 
Pinkus, E. Rastenis. Nuoširdus 
ačiū. 

x , ,Draugo" ta lk in ink ių 
rengiamas koncertas bus ba
landžio 4 d., šeštadienį, 6:00 v.v. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Dainuos iš Toronto atvykęs 
„Volungės" choras, vado
vaujamas, muz. Dalios Skrins-
kaitės-Viskontienės. Bilietus 
galima įsigyti Gifts Interna-
tional-Vaznelių krautuvėje, 
2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. (312) 471-1424. 

(sk) 

x Gegužės 2 d. 6 v.v. bus 
lėšų telkimo vakarienė Odyssey 
laive, paremti Mercy Lift lab
daros veiklą. Dėl informacijos ir 
rezervacijų prašome skambinti 
Ritai Kisielienei 708-441-8137. 

(sk) 

x BALF'ui šiuo metu labai 
reikalingi naudoti rūbai ir 
batai. Maloniai prašome lie
tuvių visuomenę į tai atkreipti 
dėmesį ir paaukoti švarių, gera
me stovyje rūbų. BALF'as dabar 
ypatingą dėmesį skiria šalpai 
Lietuvoje ir nuolatos siunčia rū
bų, maisto ir vaistų siuntinius. 
Rūbai priimami Centro įstaigoje 
2558 W. 69th St., Chicago, IL, 
tel. 312-776-7582. Nuo pirma
dienio iki penktadienio 9-4 v.v. 

(sk) 

x Puiki p r o g a jaunuoliui 
virš 18 metų amžiaus įsigyti 
patyrimo Tarptautinio festivalio 
rengimo įstaigoje Vilniuje, dir
bant internu ne mažiau kaip du 
mėnesius. Informacijai kreiptis 
į Alę Kėželienę tel . (312) 
751-0040. 

(sk) 

x Už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 15 dol.: 
Klemensas Matkevičius. Vladas 
Rastis, Valeria Tumpienė. Vik
torija Jonikas, Vincas A. Saras, 
Valeria Joksas, Juzė Ramas, 
Gediminas Brazaitis, Rapolas 
Montrimas, Albinas Slezas, K. 
L. Gudinskas ir Vytautas Gai
žutis. Visiems dėkojame 

x Atsiuntė po 15 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
dr. F. Mažeika, akt. Vyt. Juod
ka, Pauline Konstas, Irene Ma
cionis, P. Martinaitis, Zenonas 
Butėnas, Edvvard Bielskis, 
Raulinaitis, Aldona Griškienė, 
Gražina Giroux, N. V. Aukš
tuolis. Dėkojame už aukas. 

x Marija Grabauskas, Bro
nė Kova, Chicago, 111., Marija 
Vieraitis, Ellicott City, Md., R. 
E. Bielkevičius, Brockton, 
Mass., Zuzana Pupius, St. Pe-
tersburg Beach, Fla., Stanley 
Abramavičius. Marengo, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

™ 

Smuikirvr.kas Kalba 
dūniene. poetas Kaz 

su Chicj Kazimiera Bra-
Bradūn. tindas Katilius. 

.\uotr. J . Tamu'.aiėio 

CHIC. /iui/y i 
LEMONTO „Ži JURĖLIC 

MONTES ORI 
MOKYKI LĖ 

APŽIŪRĖJIMUI 

msE 

dėles ir lietuvišką tautinį supra
timą. Šiais metais „Žiburėlio" 
mokyklėlė įspūdingai paminėjo 
Vasario 16-tos švente. Tą dieną 
saikučiai atvyko į mokyklėlę 
pasipuošę tautiniais rūbeliais. 
Kiekvienas mokinys atsinešė 
kokį nors lietuvišką tautinį 
daiktą, pvz. gintaro gabalėlį, 
lietuvišką juostelę ir apie jį pa
aiškino klasės draugams. 
Auklėtojos papasakojo vai
kučiams legendą apie Gedimino 
sapną, ir vaikučiai spalvino 
Gedimino pilį ir geležinį vilką. 

..Žiburėlis" laukia priglausti 
naujų auklėtinių ateinantiems 
moksio metams. Iki pasima
tymo per „Žiburėlio" apžiū
rėjimo popietę (Open House), 
balar.džio 5 dieną, 10:30-1:00 v. 
p.p. 

Gailė Leipienė 

• . -

t ra priglau 
us. Šiuo 

yk.ėlę 

andžio 5 
p.p. ,.Ž 

• lečič.' visus 

x SEPTYNIŲ DIENU KE
LIONE MEKSIKOS „RIVIE
ROJ" SU „SEABREEZE" LAI
VU, tik $1,026 įskaitant skry
dį iš Chicagos! Registruokitės 
per ANTRĄJĄ G. T. INTER 
NATIONAL TURIZMO PARO
DĄ — gausite nuolaidą! Paroda 
bus balandžio 5 d., 12-2 v. p.p. 
Pasaul io Lie tuvių centre, 
Lemonte. 

(sk) 

x Dėmesio Floridos gyven
tojams! Kviečiame keliauti į 
Lietuvą. Išvykstam birželio 4 d. 
sugrįžtam liepos 4 d. Pilna bilie
to kaina $1,165.00. Kreiptis į 
G.T. I n t e r n a t i o n a l (708) 
430-7272. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės \ INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
80609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

x J a u la ikas tvarkyt i mo
kesčius valdžiai (income tax)! 
Algis A. Luneckas , kaip ir 
visada per ilgą eilę metų, pasi
ruošęs jums patarnauti šešta
dieniais savo įstaigoje, 2501 W. 
69 St., Chicago. Susitarimui 
prašau skambinti 312-778-0800. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus ir užpildysiu 
formas. Algis A. Luneckas , 
Accountant. . , . 

(sk) 

x Optical Studio , 2620 W. 
71st St., Chicago, IL 60629. 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į 
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. P i r m a d . ir ant rd . 
uždaryta . 

(sk) 

x Dar nevėlu pasiųst siun
tinį Velykoms per Baltia Ex-
press oro kargo ekspresu. Ne 
tokie skubūs siuntiniai prista
tomi į namus Lietuvoje tik 90 et. 
už svarą. Siųskite viską — nau
ja ir naudota. Siuntiniai laivu 
išsiunčiami iš Chicagos ba
landžio 7 d. Žiūrėkite reklamą 
„Draugo" viduje arba skambin
kite nemokamu tel.: 
1-80O-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

x Balandžio 5 d. Pasaulio 
Lietuvių centre Lemonte vyks 
G.T. INTERNATIONAL orga
nizuojama turistinių kelionių 
paroda. Parodos metu taip pat 
bus galima užsakyti Jūsų gimi
nėms bei artimiesiems Lietu
voje įvairios komplektacijos 
„ŽAIBO" Velykinius siuitimus 
su 10% nuolaida. Pasinaudo
kite prieššventine proga! Jūsų 
užsakymus priiminės G.T. IN
TERNATIONAL atstovas iš 
Vilniaus. 

(sk) 

Lemonto „Žibu 
lėlė šį antrą sem. 
dė tris naujus m 
metu „Žiburėlio 
lanko 37 veikuči 

Sekmadienį, 
dieną, 10:30-1 ve 
rėlis" maloniai 
apsilankyti, apži ėti ir susi
pažinti su mokyk ypai: tė
velius, kurių vai!-

ar greitai sueis t i i a kai. 
Šiuo metu vyks i 
ateinantiems '9:. 
metams. Dėl sn 
formacijos, prašo 
mokyklėles d:rel 
vonienei tel. 706 

Mokyklėlė veik 
savaitę. Tėvai g 
rytinę programa 
pratęstą rytir^ 
(8:30-1:30), a* 
programą '12:15-

„Žiburėlio" mok lėlė tai 
Montessori nus vto vaikų 

93 
!kes 

>k< 

popi. 

imo ir mokymo metodo. 
Vai dirba ir mokosi mo
kyklos vadovybės parūpintoje 
saugioje, pr iešmokyklinio 
amžiaus vaikams tinkamoje ap
l inkoj . Nors mokiniai yra ribo-

; aplinkoje, tačiau turi laisvę 
rtrinkti savo mėgiamiausias 

užsiėmimus. Vaikas pats išsi
rgęs sau užsiėmimą di-ba su 

noru ir taip pat išmoksta susi
kaupti, lavindamas koncent
raciją. Pabaigus pasirinkta dar
bą, vaikučiai sutvarko naudotas 
pri s, padeda jas į paskirą 
vi išmokdami tvark
ingi ' omybės. Ir taip 
va Montessori metodu 
Vyt .->V(. 

s jiems J tim-
• 

-Li

t e 

mesniam : 
piamas 
. vaiko 

asmenybės ugdymą, bet sten
gia r- i į jų jaunas šir-

PAGERBTAS LIETUVOS 
ŠAULIŲ SĄJUNGOS 

IKŪRĖJAS 

x Pigiausi f 
g imines . 
Cbicaga-Var 
va-Chicaga 

kelionė4 

vieną p 
a arba V 

$384. i 
puses nuo v .0. Skambint 
Unlimited V- oi i Travel ats. 
vui tel. To: -523-8242. 

x Juozas, t au tas Kaps 
činskas Liet, ių Zuma 
sąjungai pask rė $500 auka 
savo tėvo. a. 
či".-ko, prisiir, 
ro valdyba ja r 

Juozo Kapa-
mui. LŽS c 
r jo šeimai 

k-a didelę - -:a 

x Baltic Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Ligos d raud imas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x Rimta, maloni, subren
dusi moteris, nori susipažinti 
su nuoširdžiu, nerūkančiu 
vyriškiu, gali būti pensininko 
amžiaus. Rašyti: P. R., P.O. 
Box 29128, Chicago, IL 60629. 
Pageidautinas telefono Nr. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą per 
ATLANTA IMPORT EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą, len
gvesnių siuntinių 79 centai. 
Siuntinius galima atsiųsti UPS. 
Neilgai trunkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
čiams iš Lietuvos atskristi į 
Chicago: vienerius metus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te pratęsti vizas. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St, Chicago IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. 

(sk) 

x Ieškom-, 
kauskas, g 
Woodhaven. 
apie jį. pra
skambi nti- Ca 
Colorado St. 
66502, tel 
kausko iešk< 
voje. 

Alfonsas Sa-
84-11 - % St. 
Y. ZlH 

ii rašvf 
JRep-er i 001 
l a n h a t i a 
J-778-1660. 
. motina 

x NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 We*t Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk> 

x Padėkit žargstantiems 
Lietuvoje: / o Nr. 6: miltai 
cukrus, ryži aliejus, kava 
kakava, dru i, kumpis, pe 
sikai, anana.- slyvos, raz 
apie 60 sv u eficitinio mais
to su pri?- įu į namus -
$10000 „Žaibas" 9525 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. 3) 430-8090 

x Svarbu, ,ioti. kas vyksta 
kasdien b. si :čiančioje 1 
voje9 Neturi »ems ga: 
klausytis .X mečio ek.s;: i 
nuo pirmad vio iki penkta 
dienio 11 va! ryto per W i 
1490 AM bangomis, siūlo n 
vaitinė Li-tuvos 

: apžvaL . *s ryta:-
pačios rad:; stoties -ekma-
dieniais nuo S vai. ryto. Dė 
skelbimų kn pkitės tei. (7< 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60C03 I 
dosgirdirr: linois. Indi,. 
Michigan tijose. Klau 
tės ir bus n ->forrouot;*: 

x Lietuvių Operos mecena-
3 yra laikomi tie, kurie šiai 

. rinei veiklai skir:a bent 
vaidyba jiems 

tus i 
taklį. Visos 

ra atleistos nuo fede-
;.. Reikėtų pa

dėti išlaikyti išeivijos kultūrinio 
pobūdžio vienetus. A.ukas pra
šome siųsti co vajaus komiteto 

cidovo Vaclovo Momkaus 
sdresu ir čekius išrašyti tik 
A huanian Opera Co., Inc., 

co V. Momkus. 3222 W. 66th 
hieago, II. 60629 

(sk) 

x Lietuvių Operos Verdi 
,Ote įstatymo išlaidas 

rnažino ar. Antanas Razma. 
ui čekį. Po 150 
CDŪ Operai atsiuntė 

3omas Gie;. ničiai, 
Juozas Sonta. Violeta ir 

. . dr. Augusta irdr. 
Lai, dr. Rimvydas 

Maureen ir dr Ignas La
vai, ir Genė ir honvydas 

Už lietuviu išeivijos 
arinės veikios rėmimą 

ems mecenatams mūsų 
os vaidyba nuoširdžiai 

x Dr. Linui Sidriui už sėk
mingą akies operaciją, padaryta 

• •.< mano giminaitei, nuo-
.ai dėkoja Marija Remienė. 

(sk) 

Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktines vadovybė kovo 8 d., 
sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Saulių rinktinės namuose su
rengė tradicinį Šaulių sąjungos 
jkūrejo garbės nario Vlado Put-
vio — Putvinskio iškilmingą 
minėjimą. Minėjimą pradėjo ir 
gražiai pravedė Šaulių 
rinktinės vadas Alfonsas Paukš
tė. Šia proga jis pasveikino iš 
Detroito atvykusį Šaulių 
sąjungos valdybos pirmininką 
Mykolą Abarių, susirinkusius 
šaulius ir svečius. Buvo įneštos 
rinktinės, kuopų ir ramovėnų 
vėliavos, sugiedotas Lietuvos 
himnas. Invokaciją sukalbėjo 
kun. F. Kireilis, prašydamas 

kščiausiojo palaimos 
mirusiems ir gyviems šauliams, 
kurie dirba Lietuvai ir Šaulių 
sąjungai. 

Naujais nariais į Šaulių rink
tinę įstojo I. Bernadišienė, B. 
Turkevičius ir Samolytė. Prie
saiką davė kun. F. Kireilis. 
Pasidarbavusieji Lietuvos 
gerovei ir Šaulių sąjungai buvo 
apdovanoti Šaulių Žvaigždės 
medaliu. Apdovanotieji buvo 
Kostas Ramanauskas, An
tanina Repšienė ir Juozas 
Žemaitis. Žymenis ir medalius 
įteikė sąjungos pirm. Mykolas 
Abarius, asistuojant garbės 
pirm. VI. Išganaičiui ir moterų 
atstovei. Trumpą žodį tarė 
sąjungos pirm. M. Abarius, 
padėkodamas už pakvietimą 
dalyvauti šiame minėjime. Pasi
džiaugė, kad Lietuva laisva, 
kuriasi nauji šaulių būriai, 
kurie padeda atsikuriančiai 
Lietuvai, kur jie reikalingi. 
Šaulys nepavargsta, nepasens
ta, neina į pensiją. Čia priminė 
VI. Išganaitį ir a.a. Ant. Grinių. 
..Mes dirbame Lietuvai ir 
Saulių sąjungai" šiais žodžiais 
baigė savo kalbą. Buvo pagerbti 
1991 m. sausio 13 d. žuvę keli 
šauliai ir visi kiti. gynę tele-
-izijos-radijo bokštą ir parla
mentą. 

Išsamią paskaitą apie Vladą 
Putvj-Putvinskj skaitė „Ramo
vės" ir gen. T. Daukanto jūros 
šaulių kuopos pirmininkas Ed. 
V^ngianskas. Lietuvos šaulių 
sąjungos kūrėjas rašytojas 
Vladas Putvis-Putvinskis gimė 
1873 m., mirė 1929 m. kovo 5 d. 
Kaune Palaidotas Kelmės 
kapinėse. 

tsk j 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

- „Tėv i škės ž i b u r i ų " , 
Kanados lietuvių laikraščio, 
spaudos balius bus balandžio 25 
d., Atvelykio šeštadienį. Jau 
dabar prasideda pasiruošimas. 

— Londono, Ont., Šiluvos 
Marijos parapija turėjo metinį 
susirinkimą. Nors parapija 
skaičiumi mažėja, bet stengiasi 
išlaikyti savo bažnyčią, kleboną, 
chorvedį ir kt. Taip pat svarstė 
ir „Pašvaistės" choro ateities 
egzistencijos galimybes. Susi
rinkimui pirmininkas buvo St. 
Keras, sekretoriavo J. Bendorai-
tis. 

Vladas Putvis buvo kilęs iš 
bajorų šeimos stambaus ūkio 
dvaru vadinamo. Nors šeima 
save laikė lietuviais, bet kalbė
jo lenkiškai. Mokydamasis 
universitete priklausė slaptam 
lenkų rateliui, bet kartu drau
gavo su lietuviais moksleiviais, 
ypač su V. Kalniečiu, Montvila 
ir kt. Hallės universitete susi
tikdamas su įvairių tautų stu
dentais, kovojančiais už savo 
kraštų laisvę, apsisprendė būti 
lietuviu. 1896 m. Kelmėje iš 
knygnešių įsigijo Žemaičių ir 
Lietuvos Apžvalgą, kurios ne
galėjo suprasti. Tada stipriai 
griebėsi mokytis l ie tuvių 
kalbos Vėliau VI. Putvio dvare 
buvo įsteigta slaptas lietuviškos 
spaudos platinimo centras ir po
grindžio veiklos būstinė. 

Už pogrindžio veiklą VI. Put
vis buvo rusų valdžios ištremtas 
į Krymą. Grįžo tik 1918 m. svar
biuoju mūsų tautai metu. Mūsų 
tautai nesaugiu metu VI. Put-
viui subrendo mintis sukurti 
plačią karinę organizaciją, 
panašią į Šveicarijos apsaugą, 
kuri galėtų apimti kraš to 
saugumą. 1919 m. jo mintis 
išsipildė ir jis įsteigė Lietuvos 
Šaulių sąjungą, kuri tebeveikia 
ir dabar. VI. Putvis yra labai 
daug pasidarbavęs Lietuvai. 
Todėl Lietuvos Šaulių sąjunga,, 
gerbdama VI. Putvio nuopelnus 
Lietuvai ir Šaulių sąjungai, 
kartą metuose rengia šauliškos 
dvasios pakilimo šventę. Po 
paskaitos buvo išneštos vėlia
vos. Baigėsi minėjimo oficialio
ji dalis. Vėliau buvo pagerbti 
Kazimierai ir Kazytės, prise
gant po gėlytę. Meninę dalį 
atliko Ričardas Šokas ir 
Algimantas Barniškis, gražiai 
padainuodami šias dainas : 
Lopšinė, Daina apie Dzūkiją, 
Palinko liepa, Vienlangė gry
telė, Teka saulelė, Gimti namai, 
Apie ruginę duoną ir Baltijos 
jūrą. Po to buvo kavutė. 

Publikos buvo pilna salė. 
Tikrai buvo gražus minėjimas. 
Pagarba Šaulių r i n k t i n ė s 
vadovybei. 

Savo vardu reiškiu nuoširdžią 
padėk. c Jūrų Šaulių „Klaipė
dos" kuopos pirm. J. Mikuliui 
už įvertinimą mano atliekamų 
darbų tėvynei Lietuvai ir Šaulių 
sąjungai už įteiktą man garbės 
pažymėjimą ir medalį. To 
niekados nelaukiau ir nesitikė
jau. 

Ant. Repš ienė 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd.. Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
$estad 9 v.r iki 1 vai d 

p , p mpmOm^įBrjmo.U.kajr*.:L.Narbutu..skulp-
, ,*>;11,i;nrn gaienjo- dir. A. Janusas. 

Nuotr. -J. TamulaiCio 

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

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