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Lietuvos Vyriausybė siūlo 
Seimo rinkimus 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Gegužės 1 d. (Elta) — 

Lietuvos Ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius spaudos 
konferencijoje kalbėjo apie 
aplinkybes, kurios, jo nuomone, 
kliudo vyriausybei normaliai 
dirbti ir kelia nestabilumą vals
tybėje. Premjeras pasakė, kad 
vyriausybė nesitrauks iš ekono
minių reformų kelio. Numatyta 
iš dalies pertvarkyti vykdo
mosios valdžios struktūras. Gedi
mino Vagnoriaus teigimu Lie
tuvai reikia įveikti tris svar
biausias problemas — nestabilią 
politinę situaciją, sutrikusią 
teisėtvarką ir gilėjančią ūkio 
krizę. Premjero nuomone, pas
tangos reformuoti ekonomiką 
tarsi į sieną atsimuša parla
mente. „Būtų geriau, jeigu 
parlamentas pats nutrauktų 
savo įgaliojimus ir paskelbtų 
rinkimus į seimą", — kalbėjo 
Gediminas Vagnorius. Seimo 
rinkimus vyriausybė siūlo 
surengti rugsėjo pradžioje. 

Protesto nota Rusijai 
Lietuvos Respublikos laiki

nasis reikalų patikėtinis Ru
sijoje Egidijus Bičkauskas įteikė 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos protesto notą Rusi
jos užsienio reikalų ministerijos 
antrosios Europos valdybos 
viršininkui Jurijui Fokinui. Jo
je reiškiamas protestas dėl nau
jo karinio kontingento įvedimo 
į Lietuvą. Egidijus Bičkauskas 
pažymėjo, jog tokie vienpusiški 
veiksmai tarp dviejų suverenių 
valstybių negalimi, sunkina 
dvišalius santykius. Susidaro 
įspūdis, kad Rusija siekia 
komplikuoti derybas dėl savo 
armijos išvedimo. Buvo parei
kalauta skubiai išvesti iš Lie
tuvos naujai įvestą karinį kon
tingentą. Priėmęs notą, Jurijus 
Fokinas pažadėjo informuoti 
Rusijos vadovybę ir duoti 
oficialų atsakymą. 

AIDS plinta ir Lietuvoje 
Lietuvos AIDS profilaktikos 

centras pranešė, kad diag
nozuotas 12-asis žmogaus im
unodeficito virusu užsikrėtęs 
Lietuvos gyventojas. Tai — nuo
latinis kraujo donoras. 

Tautos namų organizacija 
Poetas Justinas Marcinke-

ičius išrinktas Tautos namų 
organizacijos garbės pir
mininku. Ši visuomeninė kul
tūrinė organizacija įsteigta 
1992-ųjų sausio mėnesį. Jos 
steigėjų tarybą sudaro tris
dešimt žinomų Lietuvos kultū
ros, mokslo, visuomenės ir po
litikos veikėjų. Organizacija 
siekia įgyvendinti ir naujai 
įprasminti Jono Basanvičiaus ir 
Mikalojaus Konstantino 

Čiurlionio idėją įkurti Tautos 
namus: kultūros židinį, išreiš
kiantį lietuvių tautos dvasinės, 
istorinės raidos savitumą. Tau
tos namų kompleksą planuoja
ma statyti Vilniuje. 

Žydų katastrofos minėjimas 
Lietuvoje paminėta žydų ka

tastrofos antrajame pasauli
niame kare diena — „Hašua". 
Netoli Vilniaus, Paneriuose, 
prie pernai pastatyto paminklo 
70-čiai tūkstančių aukų susi
rinko vilniečiai ir Vilniuje 
vykstančio tarptautinio žydų 
profesionaliosios muzikos 
festivalio dalyviai iš užsienio — 
Izraelio, JAV. kitų valstybių. 
Buvo giedamos mirusiųjų pa
gerbimo maldos, padėtos gėlės, 
vainikai. O Lietuvos valstybės 
muziejuje atidaryta paroda 
„Praeities jungty vienoj. Lie
tuvos inteligentija prieš žydų 
kultūros naikinimą". 

Trumpai 
Šiandien su oficialiu vizitu į 

Lietuvą atvyko Izraelio 
Gynybos minis t ras Moshe 
Arens. (Beje, ministras yra 
gimęs 1925 metais Kaune). 

Gegužės viduryje Lietuvoje 
lankysis Prancūzijos preziden
tas Francois Mitterrand. 

Šiandien Lietuvoje prasidėjo 
Lenkijos lietuvių kultūros die
nos. 

Balandžio 30 dieną Lietuvos 
bankas JAV dolerius supirko po 
120, pardavinėjo po 140 rublių. 
Lietuvos taupomasis bankas 
dolerius supirko po 126.40, 
pardavė po 136 rublius. Komer
cinis „Vilniaus bankas" JAV 
dolerius pirko po 128, pardavė 
po — 137 rublius. 

Šiandien „Lietuvos aidas", 
kiti laikraščiai išspausdino 
visuomenės svarstymui Aukš
čiausiosios Tarybos laikinosios 
komisijos konstitucijos projektui 
rengti paruoštą pagrindinio 
valstybės įstaytmo projektą. 

Prieš 35 metus, balandžio 30 
d. buvo pradėta transliuoti pir
moji Lietuvos televizijos laida. 
Tuomet Lietuvoje buvo tik 32 
televizoriai... 

Vyriausybė patvir t ino in
deksuotą minimalų gyvenimo 
lygį balandžio 1 dienos kaino
mis — 1,300 rublių per mėnesį 
vienam gyventojui, minimalią 
mėnesinę algą — 1,370 rublių ir 
minimalų valandinį atlygį 8 
rublius. 

L ie tuvos d a r b o b i r ž a 
pranešė, kad gegužės 1 dienos 
duomenimis, Lietuvoje darbo 
ieško 20,380 žmonės. Laisvų 
darbo vietų yra 3,527, iš jų 
darbininkams — 4,411. Balan
džio mėnesį užregistruoti 7,649 
bedarbiai, 4,138 mokamos 
bedarbio pašalpos. 

Vokiečiai dalyvauja Holokausto prisiminime - Vokietijos prezRichard von Wiezsacker, cen
tre, ir Užsienio reikalų ministras Hans-Dietrich Genscher, kairėje, dalyvavo žuvusiųjų atminimui 
žvakės uždegimo apeigose Washingtone. Šalia Vokietijos prezidento matyti Atstovų rūmų 
speakeris Thomas Foley. Vokietijos prezidentas kalbėjo Kongrese ir ragino įstatymų leidėjus neat
sitraukti iš Europos dabar, nors ir šaltasis karas pasibaigė. 

KALENDORIUS 

Gegužės 2 d.: Atanazas, 
Meilė, Eidmantas. 

Gegužės 3 d.: Juvenalis, Ar-
vystas, Kantvydė, Jaunius. 

Gegužės 4 d.: Florijonas, 
Monika, Dargailas, Mintautė, 
Beržas. 

Gegužės 5 d.: Pijus V, Bar-
vydas, Neris, Angelas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:48, leidžiasi 7:48. 
Temperatūra šeštadienį 68 1., 

sekmadienį 58 L, pirmadienį 53 
1., antradienį 54 1. 

Baltijos ambasadoriai kreipiasi 
į Saugumo Tarybą dėl svetimos 

kariuomenės išvedimo 
Prašo atvykti Jungtinių tautų delegaciją 

New Yorkas, 1992 gegužės 1. 
(Lietuvos Misija Jungtinėse 
Tautose). Vakar Lietuvos am
basadorius JT painformavo 
Saugumo tarybą api^ naujų 
karinių dalinių įvedimą į 
Lietuvos teritoriją oro keliais, 
praneša Lietuvos Misija Jungti
nėse Tautose. 

Ambasadorius Anicetas Si
mutis Saugumo tarybos pirmi
ninkui S.G. Chigvvedere raštu 
pranešė, kad neteisėtai dis
lokuotų Rusijos Federacijos 
karinių dalinių vadovybė vykdo 
papildymą į karines dalis 
Lietuvos teritorijoje trans
portiniais lėktuvais ir malūn
sparniais. Siekiant šį klausimą 
išsiaiškinti diplomatinėmis 
priemonėmis, Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija balandžio 23 
d. išsiuntė notą Rusijos Užsienio 
reikalų ministerijai. Bet vietoj 
atsakymo, suaktyvėjo transpor
tinių lėktuvų skraidymai. Ne
teisėti karinių dalių papildymai 
atvyko į Kazlų Rūdos ir Kėdai
nių aerouostus. Reaguojant į 
šiuos veiksmus, Lietuva uždrau
dė svetimos kariuomenės 
malūnsparnių skraidymus virš 
Lietuvos teritorijos, aiškina 
amb. Simutis laiške Saugumo 
tarybos pirmininkui. 

Kviečia Jungt inių Tautų 
delegaciją 

„Šie suaktyvinti Lietuvos 
suverenumo pažeidimai paliečia 
dar didesnę problemą, kuri stovi 
Lietuvai prieš akis, būtent, 
grei tas buvusios Sovietų 

Kaune įvyko pirmasis tarptautinis chorų festivalis „Leliumai". Dalyvavo 
ir chorai iš Belgijos. Latvijos ir Vokietijos. Festivalio organizatoriai buvo 
Kauno filharmonija ir choras „Leliumai", kurį čia diriguoja Albinas 
Petrauskas. 

Sąjungos dalinių išvedimas ir 
karinių bazių panaikinimas... 
Rusija vengia nustatyti kariuo
menės išvedimo la:ką su Lietu
vos valdžia", r t)i ambasado
rius. Jis toliau dėstė, kad 
Lietuvos atstovams yra užkirs
tas kelias į Rusijos-kontro-
liuojamas karines bazes, todėl 
„maloniai prašome Jungtinių 
tautų pagalbos prilaikyti tolesnį 
įtampos didėjimą ir nestabilu
mą mūsų regione. Mes mielai 
Baltijos valstybėse priimtu-
mėme Jungitnių Tautų delega
ciją, kuri inspektuotų Rusijos-
kontroliuojamas bazes, į kurias 
Lietuvos atstovams uždrausta 
eiti". 

Latvijos perspėjimas 
Latvijos ambasadorius Aivars 

Baumanis perspėjo Saugumo 
tarybos pirmininką, kad Rusijos 
laivyno darbininkai su libiečių 
darbo brigada remontuoja 
povandeninį laivą Libijai 
Boldarajoje, Latvijoje ir, kad tai 
pažeidžia Saugumo tarybos 
sankcijas prieš Libiją. Į Latvijos 
Užsienio reikalų ministerijos 
balandžio 22 d. rotą šiuo reikalu 
Rusija dar neatsiliepė, aiškino 
Latvijos Misijos JT pareiškimas. 
Latvijos Misija dar pareiškė, 
kad šis atvejis liudija 
sunkumus, kuriuos iššaukia 
neteisėtai disbkuoti buvusios 
Sovietų Sąjungos kariniai 
daliniai Respublikoje. Maskva 
neseniai pasiūė išvesti karinius 
dalinius per 5 metus, tačiau 
„užtruko tik tris mėnesius 
išvesti 100,000 kareivių iš 
Afganistano. Todėl, Latvijos 
valdžia nepri.ma šį 5 metų pla
ną". 

Latvijos pareiškime toliau 
dėstoma, k»d Latvijos ats
tovams neleidžiama inspektuoti 
Rusijos-kont-oliuojamas kari
nes bazes, tocėl „mes kviečiame 
Jungtines Tautas siųsti 
delegaciją į Latviją, Estiją ir 
Lietuvą" ptdaryti inspekciją. 
„Galimas dtlykas, kad ir kita 
Rusijos technika skiriama par
davimui Lilijai", spėlioja Latvi
jos Misija. 

Estijoj pareiškimas 
Estijos Ambasadorius Ernst 

Jaakson trumpu laišku 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Baltuosiuose rūmuose 
prez. G. Bushas su žmona Bar
bara pirmą kartą šiais metais 
surengė valstybinius pietus. 
Daug užsienio valstybių vadų 
lankėsi Washingtone, tačiau 
jiems nebuvo rengiamos tokios 
iškilmės. Bet Vokietijos prezi
dentas Richard von Weizsaeker 
ir jo žmona Marianne buvo pa
gerbti oficialiais JAV pietumis. 
Jis buvo sutiktas 21 šūviu ir ofi
cialiu paradu. Sakoma, jog prez. 
Bushas išsitaręs Vokietijos pre
zidentui, kad Šiais rinkiminiais 
metais : ,,Jeigu nori turėti 
draugą, turėk šunį". 

— Washingtone kongres-
menas John Miller išsiuntinėjo 
laiškus JAV Kongreso nariams, 
ragindamas pasirašyti laišką 
JAV prezidentui G. Bushui, kad 
jis ragintų Rusijos prezidentą B. 
Jelciną, kai jis birželio mėnesį 
atvyks į Washingtoną, išvesti 
kariuomenę iš Baltijos valsty
bių. Laiške yra cituojamas prez. 
V. Landsbergio išsireiškimas 
jog „šie daliniai veikia kur nori 
ir kada nori. Elgiamasi taip lyg 
būtų okupacinė kariuomenė ir 
ne esanti suverenioje valsty
bėje". 

— VLIKo įstaiga Washingto-
ne, pabaigus darbą, kaip yra 
susitarta su Lietuvos vyriau
sybe, bus perleista Lietuvos Vy
riausybės žinion, praneša Vliko 
informacijos tarnyba. Lietuvos 
vyriausybė planuojanti ten 
įsteigti Lietuvos prekybos biurą 
ir Lietuvos Respublikos vyriau
sybės Telegramų agentūra — 
ELTĄ. 

— Amerikos 1,500 brošiūrų, 
apibūdinančių „Kas yra demo
kratija" ir „Kas yra laisvo 
verslo ekonomija", buvo ats
pausd in ta estų, latvių ir 
lietuvių kalbomis, kurios bus 
paskleistos Baltijos kraštuose. 

Saugumo tarybai ta ip pat 
išreiškė susirūpinimą neteisėtai 
dislokuotomis pajėgomis Estijo
je ir Estijos atstovų nepriėjimu 
prie Rusijos bazių Estijos 
teritorijoje. „Todėl mes parem-
sime bet kokius (JT) veiksmus, 
įskaitant delegacijos siuntimą į 
Estiją, kurie padėtų mums Ge
neraliniam sekretoriui užtik
rinti, kad Saugumo tarybos 
rezoliucija Nr. 748 (dėl Libijos 
sankcijųmėra pažeidžiama", 
baigė amb. Jaakson. 

Lietuvos kariuomenei 
karininkų 

Panaši situacija kaip anuomet 
kuriantis Lietuvai 

K a u n a s . — Lietuva dar 
neturi Karo mokyklos, bet kari
ninkai ruošiami. Jie mokosi 
Kaune veikiančiuose karininkų 
kursuose. Kursams vadovauja 
pulkininkas Bronislavas Viz
baras, kuris savo pasikalbėjime 
supažindino skaitytojus „Lie
tuvos aide" su esama problema. 
Štai keletas ištraukų. 

Kursų steigimo grupė pradėjo 
dirbti 1990 m. lapkričio 15 
dieną. Pradžia buvo labai sun
ki. Nebuvo mokymo priemonių 
patalpų. Teko glaustis įvai
riuose bendrabučiuose, apie nor
malų mokymąsi sunku ir kalbė
ti. Sausio 3 dieną prasidėjo užsi
ėmimai. Į kursus susirinko pir
mieji 72 klausytojai — „Vyčio" 
organizcijos Kauno automokyk-
loje. Bet jau sausio 9 d. 
dauguma karininkų ir klausy
tojų išvyko į Vilnių ginti Aukš
čiausiosios Tarybos. Kaune 
pasiliko tik keli karininkai ir 
aptarnaujant is personalas. 
Sausio 14 dieną jie ir sulaukė 
„svečių" sovietinių desanti
ninkų drabužiais. „Nenugali
mosios" armijos kariai buvo 
labai „narsūs" — čia dirban
čioms moterims liepė stovėti pa
keltomis rankomis, viską iš
daužė, išlaužė, išvogė. Vasario 
viduryje kursus atnaujino 
Vadybos akademijos Kauno fi
lialo bendrabutyje, vėliau gavo 
šiokias tokias patalpėles pro
fesinėje technikos mokykloje. 

Karininkai nemoka 
lietuviškai 

I krašto apsaugą atėjo kari
ninkai iš sovietų armijos ir at
sargos kar ininkai baigę 
aukštųjų mokyklų karines 
katedras. Daugumai jų profe
sionalumo ir patirties pakanka, 
jie tikri Lietuvos patriotai, 
žinantys, kur eina ir ko nori. 
Bet daugelis jų užmiršę lietuvių 
kalbą. Kursuose jie turėjo 
išmokti lietuviškus statutus, 
terminologiją, l ie tuviškas 
komandas. Buvo tikimasi, kad 
keturių mėnesių tam visiškai 
pakaks. Deja, visus planus 
koreguoja gyvenimas. Vyres
niųjų karininkų, atrodo, yra 
pakankamai, o štai jaunesniųjų 
labai trūksta. Teko priimti 
asmenis ir neturinčius aukštojo 
išsilavinimo, ir be laipsnių. 
Keturių mėnesių aiškiai per 
maža, bet pratęsti mokymo 
laiką negalime - leitenantai 
krašto apsaugai reikalingi da
bar. Daugelis klausytojų 
supranta, jog kursai tai tik pati 
pradžia, ateityje laukia ne tik 
tarnyba, bet ir nuolatinis moky
masis. Viską tenka pradėti iš 
pradžių. Tas ir daroma — 
kuriami įvairūs pavadinimai, 
konsultuojami filologai. Ateis 
laikas, bus ir savi, lietuviškai 
karinių specialybių vadovėliai. 

Karininkai ruošiami ne tik 
auditorijose. Praktinių įgūdžių 
jie igyJa lauke, pratybose. Deja. 
savo mokomojo poligono takti
kos užsiėmimams dar nėra. Kol 
kas jų poligonas — Kauno 
apylinių miškai ir kalneliai 

Vadų reikia šiandien 
Pirmuosius leitenantus karo 

mokykla išleis anksčiausiai tik 
po ketverių metų. 0 vadų reikia 

— Čekoslovakijos Parlamen
to pirmininkas Aleksandras 
Dubčekas lankėsi Minnesotos 
valstijoje 

šiandien. Kitas dalykas, kad ne 
visi, baigę kursus, tampa tikrais 
karininkais. Vyksta natūrali at
ranka. Tie, kurie ateina galvo
dami tik apie materialines ver
tybes, lengvatas, kurių nėra, 
uniformą ar lengvą gyvenimą, 
ilgai neužsibūna, tarnyboje 
labai greitai išryškėja, kas ko 
vertas. Karininkas — tai netgi 
ne profesija, tai daugiau gy
venimo būdas. Vien žinių maža, 
reikalingos dar ir tam tikros 
moralinės ir intelekto savybės. 
Nubyra apie 20 proc. Su vienais 
tenka atsisveikinti jau kursuo
se, kiti, kad ir baigia, bet patekę 
į tikrą tarnybą pasijunta ne 
savo vežime sėdintys. 1920 m. 
situacija buvo panaši. Vadai irgi 
buvo ruošiami paskubomis, 
ilgesniam mokymui laiko 
nebuvo. Iš tų pirmųjų karininkų 
vėliau kariuomenėje liko vos 3 
procentai. 

Vienas būrys būsimųjų 
liktinių mokslus jau baigia. 
Jiems išvykusjjriims naujus — 
ruoš dviejų specialybių puska
rininkius pasienio apsaugai. 

Nors su dideliais vargais ir 
bėdomis, šiuo metu ruošiama 
jau ketvirta karininkų laida. 
Patirtis gausėja, mokymo bazė 
ir sąlygos gerėja, o tai teikia 
vilčių, kad ir karininkai bus 
geriau parengti. 

Kursų dėstytojai 
Bendrąsias disciplinas dėsto 

specialistai iš Kauno aukštųjų 
mokyklų. O šiaip visi mūsų 
dėstytojai patyrę karininkai, 
puikiai išmanantys savo darbą. 
Nuo pirmųjų dienų dirba ma
jorai Stanislovas Adamonis, Al
gimantas Jurevičius, Kazimie
ras Krinska, kapitonas Povilas 
Skrivelis, vyresnieji leitenantai 
Algis Liorentas, Antanas Štaliū-
nas. Tai jų pedagoginio perso
nalo branduolys. Ateina jauni, 
gabūs karininkai. Jiems yra iš 
ko semtis pat i r t ies , todėl 
daugelis sėkmingai ir greitai 
įsijungia į bendrą darbą. 
Minimi vyr. leitenantas Egidi
jus Tamošaitis, leitenantas Dan-
giras Kacevičius, Kęstutis 
Kurselis, Juozas Zažeckis. 
Būna, kad atėjęs žmogus ir 
nepritampa — reikia būti ne tik 
savo profesijos žinovu, bet ir 
pedagogu, psichologu. Ne kiek
vienas tą sugeba. 

Dabar madoje 
Vyriausybė atidavė automo-

kyklos patalpas. Čia galima nor
maliai dirbti — yra geros audito
rijos, technikos parkas, gyvena
masis pastatas. Bet ne visiems 
ta i patinka. Mes siūlome 
buvusios automokyklos dar
buotojams įsidarbinti pas mus. 
darbo atsiras. Tačiau, atrodo, 
juos kažkas specialiai pakursto: 
štai krašto apsauga paėmė jūsų 
patalpas — šaukit, piketuokit. 
Grupelė žmonių ir piketuoja. 
Dabar tai madinga, tik nelabai 
naudinga. 

Kursų darbuotojai, nesigailė
dami jėgų ir laiko, ruošia 
mokymo metodikas, vaizdines 
priemones, daug prisideda prie 
statutų tobulinimo. 

Lietuviškų terminų nėra 
Atrodo, kad kalbininkų, gerai 

išmanančių karo terminologiją, 
nėra. Prieš karą tas darbas buvo 
dirbamas ir daug kas padaryta, 
vėliau ilgiems dešimtmečiams 
nutrauktas, užmirštas. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. gegužės mėn. 2 d. 
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STUDENTAI GRĮŽTA 
ŽEMĖN 

Studentai ir studentės, susi
rinkę 1992 SAS Supersavait-
galyje, išrinko naują SAS Cen
tro valdybą, kuri įsikūrusi 
suvalkietiškose Illinois vals
tijos lygumose, Urbanoje. 
Palaikome kur kas glaudesnį 
ryšį su žeme, negu įmanoma 
didmiestyje — čionais esame 
įpratę savo gyvenimą praleisti 
bevaikščiodami. Tokiu būdu 
aštriau jaučiame gamtą — bren
dame per pusnis, džiaugiamės 
pavasarį sprogstančiais me
džiais, bėgam per lietų, laukiam 
vasarą augančių kukurūzų. 

Kas mes esame? 

Esame Audra Baleišytė — 
informatikos specialistė; Julija 
Krumplytė — kapital is te; 
Gytis Liulevičius — skerdžius; 
Vytas Pabed inskas — 
medžiotojas; Lina Modestaite. 
Audra Venclovaitė, Viktori
ja Žvinakytė — suokalbi-
ninkės. 

Esame studentai JAV vidurio 
vakarų universiteto miestelyje, 
JAV „Voroneže", jei galima taip 
išsireikšti . Esame septyni 
lietuviai, turime skirtingas 
nuomones, esame skirtingo 
amžiaus, studijuojam skirtingus 
mokslo dalykus. Esame labai 
skirtingi, bet randame bendrą 
kalbą ir įstengiam viens kitą 
toleruoti. Renkamės kiekvieną 
ketvirtadienį, 8 v.v., užsienio 
kalbų pastato 1112 kambaryje. 
Mūsų posėdžiai nėra uždari — 
jei kada atklysite Urbanon 
ketvirtadienį, bū t ina i pa
klauskite praeivio, „Where's 
the FLB?", o pastatą ir kambarį 
radę, išvysite jauną būrį naujos 
kartos ateitininkų, kuriems 
rūpi ateitis. 

Ką mes aplink save matome 

Matome mūsų tikslams imlią 
universiteto bendruomenę. Prie 
SAS CV veikianti Urbanos 
draugovė prisirašė prie univer
siteto organizacijų sąjungos, tie
siog „ant juoko" paprašė lėšų, 
o sulaukė 300 JAV dolerių 
dviem mėnesiams. Šiuo atveju 
įsidėmėtina, jog amžinai nepa
tenkintas universiteto dešinysis 
sparnas nuolat skundžiasi, kad 
pinigų niekad nepaskiriama jų 
reikalams. Urbanos draugovės 
patirtis rodo, kad bent tuo tar
pu Lietuva ir lietuviai yra tapę 
„politiniai korektiški". Tokią 
padėtį būtina nedelsiant išnau
doti. 

Matome iš buvusių lietuvių 
telkinių išklydusį jaunimą, ku
ris veikia neįprastom sąlygom. 
Kadangi patys tokie ir esame, 
norėtumėm palaikyti ryšį. 
Norėtumėm išeiviją įtikinti, 
kad jaunuolio ar jaunuolės skri
dimas iš lietuviško lizdo į 
svetimą pasaulį nėra tolygu 
išeivijos išdavimui. Pagal 
Šalkauskį, atvirumas laikui 
laisvai gali bendrau t i su 
ištikimybe idealui. Jei vienas iš 
mūsų idealų esąs inteligentiš
kumas, atvirumas laikui rei
kalauja, kad mes pasinaudo
tume m progom, kurias JAV 
aukštesnysis švietimas mums 
teikia, reikalauja pasiryžimo 
studijuoti ten, kur geriausiai 
išsilavinsime. 

Matome pakilusią Lietuvą. Ši 
CV esanti pirmoji, veikianti 
naujai nepriklausomos Lietuvos 
akivaizdoje. Tokia padėtis 

reikalauja naujovės išeivijos 
tarpe. 1988 metais Lietuvoje 
įsisteigė vadinamas LPS — 
„Lietuvos pers i tvarkymo 
sąjūdis" , vėl iau minimas 
paprastai „Sąjūdis". Tas žodis 
nuskambėjo po pasaulį. Jį 
skaitėme laikraščiuose, girdė
jome per radiją bei televiziją, 
linksniavome tarpusavyje. Nau
ja SAS CV norėtų iš naujo 
priminti šio žodžio svarbą. MAS 
Žiemos kursų veteranai prisi
mins ganėt inai teoretiškas 
paskaitas apie skirtumą tarp 
sąjūdžio ir organizacijos. Tais 
sąstingio metais turėjom viltį, 
jog kada nors turėsime progą 
p rak t i ška i pr i ta ikyt i savo 
teoretines žinias. Štai atėjo ta 
proga. Lietuva stojosi. Esame 
laisvi, pilnąja to žodžio prasme. 
Ta nauja laisvė mus tam tikrais 
atžvilgiais įpareigoja. Atgavę 
laisvę, esame įpareigoti ją 
iškovoti kitiems. 

Ko mes siekiame 

Sovietų Sąjungai žlugus 
Lietuvos dėka, SAS CV yra 
įsitikinusi, kad savo įgudimus 
laisvės siekimo kovoje būtų 
galima pritaikyti kitur. Pasta
ruoju metu vis balsiau reiškiasi 
Azijos Lietuva — Tibetas. Kini
ja berods vienintelė likusi im
perija pasaulyje . Kadangi 
netolima praeitis rodo, kad 
lietuviai yra ušsirekomendavę, 
kaip profesionalūs imperijų 
griovėjai, SAS CV mano, kad 
būtų galima efektingai prisidėti 
prie t ibet iečių pastangų 
nuversti kinų jungą. SAS CV 
jau yra susisiekusi su tibetiečių 
studentų sąjunga JAV rytinia
me pakrašty, žada bendradar
biauti, tuo pačiu kviečia visus 
SAS padalinius prisidėti prie 
šios kovos. Neužmirškime, kad 
Lietuva išsilaisvino dėl to, kad 
pasaulis apie ją žinojo, ją 
stebėjo, ir prijautė. Mūsų 
kraštas jau seniai dingo iš „New 
York Times" pirmųjų puslapių 
— dabar atėjo Tibetui laikas tą 
vietą užimti. Vytauto Lands
bergio kvietimu Dalai Lama 

Studentų ateitininkų sąjungos centro valdyba Urbanoje. Iš k. — Audra Venclovaitė, Viktorija 
Žvinakytė, Lina Modestaite, Gytis Liulevičius, Vytas Pabedinskas, Audra Baleišytė ir Julija 

rump yte. Nuotr. Rūtos Lesniauskaitės 

lankėsi Lietuvoje pernai spalio 
mėnesį. Vilniaus Nepriklauso
mybės aikštėje ir pasakė: 
„Baisiausias blogis pasaulyje, 
tai neapykanta. Turime ją 
nugalėti". Imperijos yra pagrįs
tos neapykanta, ir neapykantą 
reikia pašalinti. O ją pašalinti 
geriausiai tikę yra kraštai, kaip 
Lietuva ir Tibetas — pasaulio 
sąžinės saugotojai. Nauja SAS 
CV skelbia kovą prieš neapy
kantą, kovą už toleranciją. 

Siekiame suartinti studentus 
ateitininkus ir prijaučiančius. 
Illinois universitetas pasižymi 
savo informatikos įrengimais, ir 
per juos SAS CV žada steigti 
ATEITIS-L. Tai bus kompiute
rio tinklas, prie kurio bus 
galima prieiti iš viso pasaulio. 
Akademiniame gyvenime tokie 
elektroninio pašto tinklai nėra 
naujovė — jų pagalba pro
fesorius Urbanoje gali susi
siekti su kolega Suomijoje, ap
tarti abiejų rašomą knygą, ap
sikeisti rankraščiais, ir neiš
leisti nei cento. Už kelių 
savaičių ATEITIS-L pradės 
veikti. „Drauge" bus pranešta, 
kaip prie šio tinklo prisirašyti. 
O iki to laiko SAS CV prašo visų 
studentų (kurie dar studijuoja) 
sužinoti, kaip gauti savo elek
troninio pašto adresą. Chicagos 
Loyola universiteto studentai 
tai jau yra padarę. 

Siekiame skatinti lietuviškos 
spaudos rėmimą. Jei neturime 
pinigų aukoms, galėtumėm ją 
bent skaityti. Šiam tikslui ar
timoj ateity rasite „Draugo" 
ateitininkų skyriuj skiltį vardu 
„Studentų dėmesiui", nebent 
kas nors sugalvos skambesni 
pavadinimą. Ten rasite infor
macijas apie būsimus renginius 
apmąstytinas mintis, SAS CV 
dekretus, ir t.t. Studentų veikla 

nebegali likti slapta, todėl 
raginame remti lietuvišką spau
dą savo skaitymu ir rašymu. 

Siekiame pakeist i SAS 
struktūrą. Bus perrašomas 
statutas, keičiama įžodžio pro
grama. Padėtis pasauly, Lietu
voj, ir išeivijoj yra radikaliai 
pasikeitusi. Reikia pajusti 
momento reikalavimus, ir 
tinkamai į juos atsiliepti, šiuo 
metu opiausias klausimas, 
liečiąs SAS veiklą išeivijoj, esąs 

jos ryšiai su Lietuva. Metų 
eigoje tikimasi tą klausimą 
apsvarstyti, ir prieiti prie įpa
reigojančių išvadų. 

Ko mes norime iš jūsų 

Grubiai pasakius, mums 
reikia pinigų. Naujoji SAS CV 
nėra pavydėtinoj finansinėj 
padėty. Atvirai kalbant, esame 
bankrote. Organizacijai norint 
atsidaryti sąskaitą universiteto 
kredito unijoj reikalaujamas 
penkių dolerių nario mokestis, 
o mes net tos penkinės neturim. 
Skaitytojai turbūt prisimena 
užuominą apimtuos 300 dolerių, 
kuriuos Urbanos draugovei 
paskyrė universitetas, tačiau 
SAS CV iš Urbanos draugovės 
skolintis nedera, kadangi ta 
suma paskirta tik paskaitovams 
bei filmams. Norint pašto, tele
fono, kavos, bei kitas raštinės 
išlaidas padengti, tenka po 
tuščias kišenes raustis. 

Tikimės, kad šį straipsnį gal 
skaito buvusieji SAS CV, gal 
net ir buvusios Urbanos SAS 
draugovės nariai ir narės. Krei
piamės į jus. Jei mums padėsite, 
būsime dėkingi. Reikalas eina 
ne apie milijonus, o apie dolerį 
ar kvoterį. Čekius galima rašyti 
„Lithuanian Futurists", siųsti 
žemiau nurodytu adresu. 

ATEITININKŲ STOVYKLOS 

ALRKF JAUNIMO 
STOVYKLOS „DAINAVA" 

1992 METŲ VASAROS 
SEZONO KALENDORIUS 

Birželio 21 d. - 28 d. - Lais
va. 

Birželio 28 d. - liepos 5 d.— 
Laisva. 

Liepos 6 d. — 18 d. — Jaunu
čių ateitininkų stovykla. 

Liepos 19 d. - 26 d. — Atei
tininkų Sendraugių stovykla. 

Liepos 26 d. - rugpjūčio 2 d. 
— Heritage (angliškai kalbančių 
vaikų stovykla). 

Rugpjūčio 2 d. - 9 d. — 
Mokytojų savaitė. 

Rugpjūčio 9 d. - 23 d. — 
Moksleivių ateitininkų sto
vykla. 

Rugpjūčio 23 d. - 30 d. 
Lietuvių Fronto bičiuliai. 

Rugsėjo 4 d. - 7 d. — Atei
tininkų federacijos Studijų sa
vaitgalis. 

Dainavos Metinė šventė ir 
rėmėjų suvažiavimas vyks sek
madienį, liepos 19 d. 

Dėl tikslesnės informacijos 
prašoma kreiptis į „Dainavos" 
registratorę Ritą Giedraitienę 
tel. 313-478-8456. 

LIETUVOJE 
Birželio 21-28 d. - JAS 

stovykla Plateliuose 
Birželio 28-liepos 10 d. — 

JAS stovykla Pavištytyje 
Liepos 9-12 d. — MAS sąskry

dis Marijampolėje 
Liepos 12-25 d. - MAS 

keliaujančios stovyklos vyskupi
jose 

Liepos 26-rugpjūčio 1 d. — 
JAS stovykla Pavištytyje. 

Rugpjūčio 2-15 d. — JAS sto
vykla Pavištytyje 

Rugpjūčio 2-15 d. - JAS 
stovykla Plateliuose 

Rugpjūčio 2-15 d. — JAS ir 
MAS stovykla Panevėžyje 

Rugpjūčio vidury — keliau
janti MAS, SAS stovykla Vil
niaus krašte. 

Lietuvos Ateitininkų federaci
jos valdyba kviečia išeivijos atei-
tininkišką jaunimą dalyvauti 
stovyklose ir pabendrauti su 
Lietuvos jaunimu. 

Pakartotinai primename, kad 
Lietuvos Ateitininkų federacija 
prašo, kad vykstantieji į šias 
stovyklas išpildytų t r i s 
reikalavimus; 

1. kad laiku galėtume sudary-

ti vadovų sąstatą, prašome 
tiksliai iki gegužės 15 dienos 
pranešti savo atvykimo laiką 
Ateitinnkų federacijos valdybai 
(7235 S. Sacramento Ave., 
Chicago, Illinois 60629, tel. 
312-434-2243); 

2. registracijai atsiųsti savo 
atei t ininkiškos veiklos 
santrauką, kad žinotų, kokia 
atvykstančiojo specialybė ir 
patirtis, dirbant su vaikais, ko
kias galėtų užimti jfereigas sto
vykloje; 

3. taip pat reikia rekomen
dacinio laiško, kurf parašo ir 
pasirašo kuopos dvisios vadas 
arba globėjas bei AtoUininkų fe
deracijos vadas. Visa tai pasiųs
ti minėtu adresu. * 

Jeigu nuspręsite vykti į 
Lietuvą vėliau ir gorėtumėte 
dalyvauti Lietuvos ateitininkų 
vasaros stovyklose, ipie tai vis 
vien praneškite Ateitininkų 
Federacijos valdybai^tuo pačiu 
adresu. Lietuvos Ateitininkų 
federacijos valdyba pakartotinai 
pranešė, kad jie pilnai laikysis 
minėtų sąlygų. 

Ateitininkų federacijos 
taldyba 

Kur mes esame 

Jei norėtumėte su naująja 
SAS C V susisiekti, būstinės ad
resas y ra : 

Lithuanian Futurists 
205 N Busey apt 4 
Urbana, IL 61801-3156 
O jei kiltų noras paskambin

ti ir pasišnekėti: 
217-367-2914. 

SAS centro valdyba 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W . Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Flalds, III. 
Ta i . (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

Raz. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravinla PI. 
OrlaiKi Parfc, IL 

Ta i . 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ava., Sta. B, tai. (708) 512-0084 
We»tmont. IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Hoty Croas, 2701 W 68 St. Chicago 

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

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

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai . 312-735-7709 

217 E 127stSt 
Lemont. IL 60439 

Tai . 813-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarta Road 
Hlckory Hllla 

Tai . (708) 596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Famtty Madlcal Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lamont. IL 60439 
P' klauso paios Community Hospitai " 

S'ivc Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (706) 257 2245 
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UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Gphthalmologas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71at St. 
312 136] — 

4149 W. 63rd St. 
312-738-7709 

Chicago, IL 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Penalnlnkama nuolaida 

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

507 S. Gllbart, LaGranga, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog : Medicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai . (1-312) 434-66)49 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
(706)246-0067; arba (706)246-6561 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3MO W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v., antrd 12:30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd. 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šestd 9 v r -12 vp.p 

6132 S. Kadžio Ava., Chicago 
(1-312) 778-6968 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tel. (1-312) 565-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoiu ir Į namus 

Kab. ta i . (1-312) 565-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300 

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

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago , III. 6 0 6 5 2 

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 (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPED'NĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ave., E lg ln . III. 60120 
Tel . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hl l la. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (706)652-41 $9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 at St. 

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

Patoa Vlalon Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tei . (706) 448-1777 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Ta i . (1-312) 767-7575 
5760 Archer Ave. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
I r i 

Sherman ligoninė. E'gin IL 
Tai. 7M-666-6976 

DR. DANA M. SAUKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carmak Rd. 
VVeatcheater, IL 60153 

Tai. 706-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sutte 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. ir Kaan Ava.. Juetlca, IL 

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr McElllgott Ir Or. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Waat Ave., Ortend Parfc 
706-349-8100 

10 W. Martin. Naparvllla 
706-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 565-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Naparvl l la Campua 
1020 E. Ogden Ave. , Sutte 3 1 0 . 

Napervllla IL 60563 
Tai . 1-706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Dideli skirtumai 

DAR DIDESNI 
PANAŠUMAI 

Kiekvienas kraštas ir kiekvie
na aplinka jaunajai kartai 
įspaudžia žymę, kurios negali iš
trinti, nepersikėlę, gyvenimo 
sąlygų ir aplinkybių verčiami. 
Ir tuo nereikia stebėtis, nes tai 
įprasta. T<aikas taip pat sąlygoja 
pasiskirstymus, naujų kartų 
skirtumus, nors jie būtų tos 
pačios tautos ir panašaus 
auklėjimo. Ką jau bekalbėti 
apie aplinkybes, sąlygas, 
žmogišką gyvenimą taip -skir
tingą, kad vieni kitų net norėda
mi negali suprasti, — per dideli 
toliai ir perilgas laikas. 

Socialistinis, geriau sakant, 
komunistinis gyvenimas, auklė
jimas, ideologijos be pagrindų 
skiepijimas ir prievartos prie
monės yra tokios, kad laisvojo 
pasaulio tokio paties amžiaus 
žmonės negali net suprasti, įsi
vaizduoti, į save suimti. Taip 
pat negali suprasti laisvojo 
pasaulio, jame esančio auklėji
mo, bausmių ir nubaudimo prie
žasčių komunistiniuose kraštuo
se augusi naujoji karta. 

Tiek vieni, tiek kiti gali su
prasti tik tam tikram laiko
tarpiui praėjus, pamačius savo 
auklėjimo ir gyvenimo klaidas, 
palyginus jas su kitu pasauliu 
ir kitokiu gyvenimu. Ir tai ne 
tik su ekonominiu gyvenimu, 
kuris yra būtinas, bet ir su 
dvasiniu, moraliniu, savęs 
kėlimu į aukštesnę pakopą 
auklėjimu. 

Galvojama vienų ir kitų pana
šiai, bet kalbama skirtingais žo
džiais, skirtingomis sąvokomis 
paremiami argumentai. Ne dėl 
to, kad jais būtų norima tik ap
gauti kitus, bet dėl to, kad tų 
pačių dalykų supratimas skir
tingas skirtingose aplinkybėse. 

Be jokios blogos valios prie
vartinis ateizmo brukimas vadi
namas buldozeriniu, bet tuo 
pačiu pavadinamas ir religinis 
auklėjimas, nors jis neturi 
jokios prievartos. Čia žodžių 
nesuderinimas, nesugebėjimas 
duoti skirtingą prasmę skir
tingoms aplinkybėms. Jaunoji 
karta iš karto pasidaro savo 
tarpe plyšį, kurį tegalės tik 
laikas užpildyti. 

tikėjimas. Galima duoti 
visokius patarimus, bet tie pa
tarimai ir lieka tik patarimais. 
Žmogus jaunystėje dažniausiai 
nori pats išmėginti pasisekimą 
ir nepasisekimą net vedybose. Ir 
čia veltui yra visi pamokymai. 

Svarbu, kad visos kartos su
prastų savo skolą, tėvų ar 
senolių skolas savo tėvynėms. 
Jaunosios kartos turi priaugti, 
įsitikinti ir jaustis pašauktos 
tęsti vyresniųjų darbus, uždavi
nius, laisvės šūkius, nepri
klausomybės troškimus. Nors 
jau daugelis naujų kartų yra su
augusios su savo kraštais, ku
riuose gimė ir auklejosi, bet tai 
visai nereiškia, kad jos turėtų 
užmiršti savo tėvus ar iš viso 
vyresniuosius. Gal tie vyresnie
ji, kartais ir tėvai buvo per daug 
įkyrūs ir perdažnai kalbėjo apie 
tėvynės laisvę, bet ta laisve 
rūpintis turi kiekvienas vaikas 
iš pareigos savo tėvams ir 
vyresniesiems. Ta pagarba nėra 
tik auklėjimas, bet ir prigimties 
dalis. 

v. 

MĖGSTATE GAMTĄ, 
RUONIUS IR PELIKANUS? 

Rimties valandėlei 

SIMONAI, AR MYLI MANE 

* * * 

* * * 

Svetimose žemėse išaugęs jau
nimas, naujos kartos, dar 
prisimenančios tėvų pasako
jimus ir patys pasakojantieji 
savo vaikams yra jau išimtys ne 
viename krašte. Tėvynėje 
sužalojo jaunimą ir jaunąsias 
kartas ideologija ir prievarta. 
Svetur sužalojo dalį jaunimo 
svetima įtaka. 

Vieni ir kiti norėtų dar likti 
tarp savųjų, tarp lietuviškų or
ganizacijų, išlaikyti tautinius 
papročius, pasirodyti tautiniu 
menu. Niekas jų nelaukia, nes 
kitos tautos turi žmonių per
teklių, turi iš ko pasirinkti dai
nininkus, šokėjus, aktorius. 
Tautiniu menu galima pasi
rodyti visur — tiek savame, tiek 
svetimame krašte — saviesiems 
ir svetimiesiems, nes jiems 
viskas yra nauja. 

Mišrios šeimos dažnai paskan
dina nežinioje vieną ar antrą 
pusę. Bet kartais atveda ir daug 
draugų ar draugių. Jos neiš
vengiamos, nes teka ir vedama 
ne už tautybės ir ne tautybę, bet 
žmogų. 

Ne visuomet pasiseka, ypač 
tuose kraštuose, kur šiauriečio 
charakteris labai skiriasi nuo 
pietiečio. Bet tai yra tik viena 
iš blogybių, kurių neišvengia 
jokia išeivija, jokia tauta ir net 

Reikia būtinai nusikelti į 
išsilaisvinusią ir nepriklausomą 
Lietuvą, kuri buvo daugelio 
tėvų ar senolių tėvynė. Ir visos 
jaunosios kartos — jos jau 
pasikeitė kelis kartus išeivijoje 
ir tėvynėje — savo krauju ir 
savo papročiais yra suaugusios 
su tėvais ir tėvyne. Džiau
giamasi, kad be jokios prievar
tos ten jau mokyklose yra 
tikėjimo pamokos ir jas lanko 
didesnis ar mažesnis mokinių 
procentas. 

Religijos mokytojai, tėvai ir 
mokyklos turi atsiminti, kad 
„krikščionybė nėra tik etinė ar 
asketinė sistema, o aiškus nu
rodymas santykio tarp žmogaus 
ir Dievo" (Jean Danielou). Iš
laisvintai tautai reikia ne tik 
etikos, bet ir tikros etikos, at
remtos religine praktika 
sunaikinti tą žalą, kurią padarė 
klaidingas 50 metų auklėjimas. 

Apie viduriniosios kartos pa
reigas atvirai kalba Ramunė 
Sakalauskaitė-Jonaitienė: 
„Esame Kanados lietuviai. Lig 
šiol mūsų pastangos daugiau
siai buvo nukreiptos okupuotos 
Lietuvos gelbėjimui. Lietuvybės 
išlaikymo tikslas buvo ne tik 
išeivijos gyvavimas, bet ir 
Lietuvos, nes tėvynėje nebuvo 
leidžiama būti patriotiniais 
lietuviais... Išaušo tas rytojus, 
kurio mūsų tėveliai laukė, kurio 
ir mes savo tėvynei norėjome. 
Aišku, visi turime ir dabar 
pareigą pagal savo galimybes 
padėti atgimstančiai Lietuvai,... 
visos kartos jiems daro įtaką, ir 
visų vieningas tikslas turi būti 
jų lietuviška ateitis" („Tėviškės 
Žiburiai", 1992.III.17). 

Vidurinioji ir jaunoji kartos 
yra gavusios jau svetimą 
auklėjimą. Bet jos negali sutirp
ti nei išeivijoje, nei tėvynėje, nes 
visų yra reikalinga. Tėvynė tik 
atsistato, tik griuvėsius užka-
sinėja, tik atimtą žemę dalina, 
kad ji būtų tautai ir valstybei 
naudinga. 

Išeivija taip pat negali ištirp
ti, nuvykus ir mėgindama 
taikyti naujus darbo būdus, kur 
stokojama priemonių. Reikia 
būtinai padėti išgauti prie
monių, specialistų, norinčių sta
tyti savo kraštą. Jaunosios kar
tos turi ieškoti bendro žodžio, 
bendros pagalbos ir prisidėjimo 
prie naujos valstybės statybos. 

Pr. Gr. 

Dabartinėje Lietuvoje žmonės 
ne tik bara vienas kitą, bet kar
tais tikrai nustebina jaunosios 
kartos nuoširdumu ir pasi
aukojimu. Čia rengiuosi jus 
sužapindinti su dviem tokiais 
jaunais mokslinikais, pažintais 
Los Angeles, įdėjusiais visų 
širdį į Klaipėdos Akvariumo 
praturtinimą ir ateitį. Šis 
pokalbis su šiais tokios gyvū
nijos ir Baltijos jūros švaros 
entuziastais jums gali būti labai 
įdomus. Tai Arūnas Grušas, 
kuris yra Klaipėdos Akvariumo 
jūros žinduolių ir ir paukščių 
skyriaus vedėjas, ir Linas Vara-
nauskas, kuris tame akvariume 
yra veterinarijos gydytojas. 
Mano paprašytas, pokalbį su 
jais užrašė irgi didelis jūros 
mylėtojas Vytautas Zelenis, 
Neapsivilsite! 

— Labai malonu su jumis 
susipažinti. Pirmasis mano 
klausimas yra apie Akva
riumą: kaip seniai jis įreng
tas ir kokie jame yra skyriai? 

— Jūros akvariumas atsidarė 
1978 metais liepos 28 dieną, jis 
yra Kuršių Nerijos gale, 
18-tame amžiuje statytoje tvir
tovėje. Jame yra šie skyriai: 
Kuršių Nerijos gamtos skyrius, 
Akvariumas, jūrų preparatų 
skyrius ir laivininkystės isto
rijos skyrius. Dvidešimt 
keturiuose akvariumuose turim 
įvairių žuvų skyrius beveik iš 
viso pasaulio vandenų, šešiuose 
baseinuose plaukioja jūros liū
tai, didžiulis būrys pingvinų, 
mes taip pat laikome Baltijos jū
roje gyvenančius ruonius, tai 
pilkieji ir žieduoti ruoniai. Tai 
didelis pasiekimas, nes šitie 
ruoniai dabar ten yra labai iš
nykę dėl jūros taršos, taigi 
tikslas yra tuos ruonius pa
dauginti ir vėl paleisti į jūrą. 
Turime ir pingvinų, net penkias 
rūšis. 

— O kaip su prieaugliu? 
— Ką tik kalbėjausi su Klai

pėda, tai sužinojau, kad štai 
turime jau šeštą ruoniuką, gimė 
muziejuje, o pingvinų porelė 
sėdi ant kiaušinių. Pereitais 
metais turėjome pirmąjį 
pingvinų prieauglį. Ruonius 
mes paleidžiame atgal į jūrą, jau 
trys yra paleisti, bet pingvinai 
nėra mūsų šiaurės jūrų sutvė
rimai, taigi juos laikome čia. Jie 
dauginasi, o tai reiškia, kad jie 
mūsų sąlygomis yra patenkin
ti. Turim čia apie 5 tūkstančius 
gyvūnų, įskaitant ir žuvis. 

— Kokie Jūsų tikslai čia 
Amerikoje? 

— Pirmą kartą ištrukome į 
laisvę. Norim pažiūrėti, kaip čia 
atrodo akvariumai ir pasisem
ti žinių, kaip čia prižiūrimi ir 

RŪTA KLEVĄ 
VTDŽIŪNIENĖ 

maitinami jų gyventojai.. Ir 
buvom tikrai sužavėti daugeliu 
atsiekimų, ypač vandens fil
travimu, nes mes neturime net 
priemonių patikrinti vandens 
švarumą, nėra instrumentų. 
Apie tokius pasiekimus mes ten 
tik svajojame. Būtų didelis 
pasisekimas, jei gautume iš čia 
kokios nors technologijos. 

— Dabar mano klausimas 
veterinarijos gydytojui Linui. 
Ką j ū s darote, jei j ū s ų 
sąlygose gyvūnai suserga? 

— Labai rūpinamės švara, 
nes pingvinai iš švarių ir šaltų 
savo kilmės kraštų pakliūva į 
nelaisvę šiltuose kraštuose ir 
dažnai serga. 0 mes neturim 
vaistų, ypač skiepų. Tas pats su 
ruoniais. Problema ir su lanky
tojais, kurie mėgsta mėtyti 
ruoniams monetas, o tie jas 
praryja ir suserga. Kasmet ran
dame paliktus sergančius 
mažus ruoniukus pakrantėje. 
Skrandžio operacijai daryti 
neturime priemonių. Tragedija 
ir tai, kad patelė užgimusį 
ruoniuką maitina tik vienuo
lika dienų, paskui jį palieka, nes 
jis pasidaro storuliukas. Jį 
palieka ant ledo, kur jis gimsta. 
Ten jis guli, gyvena iš savo tau
kų ir laukia, kol jų gimtinis 
pūkas tampa kailiu, vadinamu 
ruonio plauku. Bet Baltijos 
jūroje nebūna ledo ir ruonės 
gimdo savo jauniklius pakran
tėse, kur vaikšto žmonės, bė
gioja šunes. Todėl jaunikliai 
neįgyja reikiamo svorio, kaip 
tolimoje šiaurėje, nes čia jie turi 
išmokti pasigauti žuvį savo 
maistui. Neužsidėjęs pa
kankamai riebalų, jis sunyksta 
ir miršta. Juos bandome surasti 
ir maitinti savo jūrų muziejuje, 
nors neturime jiems vitaminų, 
juos reikia gauti net iš Atlanto, 
bet jie būna peršalydti ir ne
veiksmingi. Todėl pora 
pingvinų nusilaužė koją. 
Pirmąjį nuvežiau pas 
veterinorių, kuris jam prapjovė 
koją be jokio užmarinimo. tas 
raitėsi iš skausmo. Kaip matote, 
mūsų veterinoriai gyvena 
akmens amžiuje... įrankiai irgi 
prieštvaniniai, grąžtas vis 
prasprūsdavo ir pradūrė ping
vinui kūną. Vargšas pingvinas 
mirė. Antrą pingviną nuvežėme 
į Raudonojo Kryžiaus ligoninę, 
kur jį traktavo kaip ir žmogų, 
užmarino ir puikiai išoperavo, 
pirmiau padarydami kaulo 
nuotrauką ir užsakę specialų 
žiedą kaului. Jį išgydė. 

— Girdėjome apie muzie

jaus Neringos skyrių. Kas 
tai? 

— Tai vienas iš naujausių. 
Ten surinkta visa Neringos 
gamtos istorija, pradedant 
geologija, botanika, zoologija, 
yra net vabalų ir paukščių. 
'Šiam muziejuje laikomi ir brie
džiai, ir stirnos, ir net šernas. 
Taip, turime ir šerną, jie ran
dami Nidos kopose. 

— Kaip atsirado ši Nidos 
tvirtovė? 

— Jau 18 amžiaus galėją pa
statė vokiečiai, bet kol ją pasta
tė, ji strategiškai buvo pasenusi, 
tai joje tada apsigyveno žvejai. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
ten buvo kareivinės, o paskiau 
vėl žvejai, nes Klaipėdos kraštas 
vėl teko Lietuvai. Vėliau vėl 
karas, tai vokiečiai 1945 metais 
pasitraukdami ją susprogdino. 
Šiais laikais mūsų vykd. komi
teto pirm. Žalys buvo nuvažia
vęs į Ameriką, ten pamatė 
panašų muziejų ir labai 
susidomėjo. Nutarė pastatyti 
tokį ir Klaipėdoje, nes tiesiog 
nuostabu — Frankfurte b. Main 
buvo rasti šitos susprogdintos 
tvirtovės brėžiniai! Ir pagal tai 
viskas vėl buvo pastatyta, kaip 
buvo 18 amžiaus gale, tik vidų 
pritaikėm ir akvariumui. 

— Kaip dabar ten su lanky
tojais? 

— Pirmaisiais metais buvo 
apie 4 šimtai tūkstančių. Paskui 
lankėsi net apie penkis, šešis, 
daug iš kitų respublikų. Bet 
dabar jų kiekis labai krito dėl 
pasikeitusios piniginės padėties, 
todėl turim problemų su mais
tu, vaistais ir pastatų taisymu. 
Seniau kultūros skyrius tuo 
rūpindavosi, šiuo metu to nėra. 
O remontai būtini, viskas grei
tai rūdija ir lūžta. Rinkoje 
kainos padidėjo, žmonės ne
beturi pinigų, dabartinis 
kultūros skyrius nėra turtingas. 
Mes, ten dirbantieji, labai 
mylim savo muziejų, ieškom 
sponsorių, kas nėra lengva. Bet 
Lietuva šiam muziejui numirti 
neduos. 

— Mane stebina jūsų atsi
davimas savo darbui, muzie
jui ir akvariumui. Štai atva
žiavote ir išvažiuojate su tuo 
pačiu čemodanėliu, vis besi-
sielojant muziejaus ateitimi. 
Kiti lankytojai čia atvyksta 
su tuščiu, bet išvažiuoja su 
keliais pilnais čemodanais. 

— Taip, bet esam laimingi 
viską čia pamatę, net Meksikos 
pakraštį, iš kur vežuosi visokių 
pajūrio eksponatų, kriauklių ir 
panašių mums nematytų įvairy
bių, nors jums, aišku, tai 
kasdienybė. Mums tai vertė. Ir, 
aišku, apie 10 svarų literatūros 

Kai priskėięs Jėzus Kristus 
apaštalams trečią kartą 
pasirodo, jie apsidžiaugia, bet 
kartu pasisako, kad žuvų nepa-
gavo. Jėzus liepia jiems užmesti 
tinklą dešinėje ir jie pagauna 
tokią gausią valksnį žuvų, kad 
nežino ką daryti. Bet kai tas ant 
kranto stovėjęs liepia pa
kepti žuvis, laužo duoną ir 
duoda jiems, valgo su jais, jie jau 
neabejoja, kad tikrai tas svečias 
yra prisikėlęs Jėzus, jų mokyto
jas, už kurio mokslą jie neseniai 
buvo nukentėję paniekinimą 
sinagogos taryboje. 

Bet drąsiausią ir karščiausią 
apaštalą Petrą Simoną 
nugąsdino Jėzaus trys klau
simai: „Jono Sūnau, Simonai, ar 
myli mane labiau, kaip šitie? Jis 
jam atsako: Taip, Viešpatie, tu 
žinai, kad aš tave myliu. Jis jam 
taria: Ganyk mano avinėlius" 
(Jn. 21,15). Jėzus vėl klausia, 
dar klausia ir trečią kartą. Ir 
užbaigia, kai mato Petro 
susijaudinimą ir nesmagų 
pasijautimą: „Ganyk mano 
avis". (Jn. 21,17). Pagaliau 
Petrui aiškiai pasako, kokia 
mirtimi jis mirs, nes „kitas su-
juos tave ir ves.kur tu nenori" 
(Jn. 21,18). 

Viešpats Jėzus ne tik prieš 
mirtį ir prisikėlimą savo apaš
talams pasakė neaiškų jų atei
ties gyvenimą, jų persekiojimus, 
jų kančias dėl Kristaus vardo. 
Juo labiau jis tai pasakė, jų 
pasiuntinybę išaiškino, kai po 
prisikėlimo pasirodė apašta
lams, kitiems mokiniams, kurie 
laukė savo Mokytojo pergalės ir 
už kurią atidavė savo gyvybes. 
Ir šiuo atveju Jėzus ne tik valgė 
su apaštalais padėjęs jiems pasi-
gauti daug žuvų, bet ir 
duodamas nurodymus ateičiai, 
patvix; ii.-damas jų apaštalinę 
pasiuntinybę žemėje tarp 
žmonių. 

Apaštalų Darbų knygoje kaip 
tik yra aprašyta, kad apaštalai 
buvo persekiojami. „Atvedę, jie 
pastatė juos taryboje. Vyriau-

apie pingvinus ir kitus. Štai, 
papasakosiu — viena mūsų 
pingvine sykį atsivedė pingvi-
niuką ir pati tuoj mirė. Visai 
nežinojome kuo ir kaip mažytį 
maitinti, bet stengėmės, užau
ginome ir net pavadinome 
Viktorija, taigi Pergale. 

* * * 

Taip, mieli tautiečiai, būtinai 
norėsime aplankyti jūsų 
muziejų ir akvariumą, ir tikrai 
pasidžiaugsimejūsų pergale. O 
gal atsiras norinčių jums 
padėti? 

šias kunigas klausė juos, 
sakydamas: Ar ne drauste mes 
jums uždraudėme mokyti šituo 
vardu? Ir štai jūs pripildėte 
Jeruzalę savo mokslo. Jūs nori
te užvesti ant mūsų to Žmogaus 
kraują. Atsakydamas Petras ir 
apaštalai tarė: Dievo reikia 
labia klausyti, kaip žmonių. 
Mūsų tėvų Dievas prikėlė Jėzų, 
kurį jūs nužudėte, pakabinę ant 
kryžiaus" (Apd. 5, 27-30). 

Apaštalai nenusiminė ir ne-
nuliūdo, kad jie, kaip ir jų buvęs 
Mokytojas, buvo persekiojami. 
„Pasisaukę apaštalus, jie juos 
nuplakdino, visai uždraudė 
kalbėti Jėzaus vardu ir juos 
paleido. O šitie iš tarybos aki
vaizdos ėjo džiaugdamies, kad 
buvo rasti verti kentėti dėl Jė
zaus vardo panieką" (Apd. 5, 
40-41). Jie žinojo Kristaus žo
džius prieš jam įjojant į 
Jeruzalę: „Jei šitie tylės, 
akmenys šauks" (Lk 19, 40). 

Apaštalų nenutildė nei pari-
siejai, nei Rašto žinovai, nei ano 
meto kunigai. Jie kalbėjo Jė
zaus vardu žydams ir pagonims. 
Jie kalbėjo liaudžiai ir turtingie
siems. Jie kentėjo iki gyvybės 
praradimo už Jėzų ir jo mokslą. 
Savo kalbėjimu, kelionėmis, 
nuoširdžiu elgesiu su pagonimis 
visuose ano meto žinomuose 
kraštuose jie skelbė Kristaus 
Evangeliją ir dievišką žodį, pri
taikydami kiekvienoje vietoje ir 
kiekvienu metu, kad ji būtų 
aiški ir vykdoma žmogaus 
gyvenime. Apaštalai buvo 
tikrieji liudininkai, nes jie buvo 
matę Jėzų Kristų, Dievo Sūnų, 
žemėje. Jų įpėdiniai vyskupai, 
kunigai ir visi Evangelijos pla
tintojai nepabūgo istorijoje ati
duoti savo gyvybę už Dievo 
Sūnų, kadaise veikusį tarp 
žmonių, mirusį kaip žmogų, 
prisikėlusį ir gyvenantį su Tėvu 
garbėje, besirūpinantį žemės 
žmonėmis iki pasaulio pabaigos. 

Žiūrėdami ne tik į apaštalus 
ir jų įpėdinius, bet ir į visą Kris
taus įsteigtąją Bažnyčią, kuri 
saugoja Jėzaus, Dievo Sūnaus, 
atneštą tikėjimą ir garbina patį 
Dievo Sūnų: „Vertas yra 
Avinėlis, kurs buvo užmuštas, 
imti galybę, ir dievystę, ir 
išmintį, ir tvirtumą, ir gyrių, ir 
garbę, ir palaiminimą. Visus su
tvėrimus, kurie yra danguje ir 
žemėje ir po žeme, ir kas yra ant 
jūros ir kas joje yra, visus gir
dėjau sakančius: Sėdinčiam sos
te ir Avinėliui palaiminimas, 
gyrius, garbė ir valdžia per 
amžių amžius" (Apr. 5, 12-13). 
Tik Jėzus yra vertas dieviškos 
pagarbos, meilės ir ištikimumo. 

- P. A. 

Visa bėda su gerom idėjom, 
tai, kad jos greitai degeneruoja 
į sunkų darbą. 

Peter Drucker 

Dažnas nuodėmę padaręs du 
kartus jau pradeda jos nebelai
kyti nuodėme. 

Talmudas 

SVEČIUOSE PAS LIETUVOS 
STOMATOLOGUS 

JUOZAS KONČIUS 
g 

Okupacijų metais teatro kryptis ir 
statomų veikalų parinkimas daug priklausė nuo val
dančiųjų valios. Per teatro istoriją parėjo visa eilė 
vadovų, nuo 1963 metų teatrui vadovauja P. Gaidys. 
Šiandien trupėje — 39 aktoriai. Iš lietuvi 4 dramatur
gų čia vyrauja K. Inčiūra, Vydūnas, K Binkis, P. 
Vaičiūnas. Vėlesnėje panoramoje — vymrja K. Saja. 
Jo net septynios pjesės čia statytos. Taip pat tarp iški
liausių pastatymų yra laikomi Justino Mar
cinkevičiaus veikalai. Šią informaciją apie Klaipėdos 
teatrą parinkau iš Stefos Galkauskaites straipsnio 
„Klaipėdos Teatras". 

Tad paliekame Angelę prie kasdienių darbų teatre, 
o mes, Alfos vadovaujami, keliamės keltu į Neringą 
apžiūrėti Jūrų muziejų. Tai didžiulis akvariumas su 
vandens gyvūnija iš visų pasaulio kraštų Ypač įdomus 
žuvų telkinys iš Kuršių marių ir Baltijos jūros. Man 
asmeniškai labiau rūpi pavaikštinėti po kopas, išvys
ti Baltiją, žuvų akvariumą turime ir Chicagoje. 

Neringos juosta smaigalio gale tik keletos šimtų 
metrų pločio. Išėjus laukan, aiškiai girdisi už kopų 
jos ošimas. Pakyli į pat viršų ir pneft akis atsiveria 
pilkas, platus horizontas ir pilka, šniokščianti jura. 
Norėtųsi pabėgėti žemyn prie vandens, kad putų 
karūnėlės užlietų baj*a* kojas. Deja, r.e taa metas — 

pučia šiaurys, niūrus horizontas, pilkas dangus, pilkom 
keterom ritasi į krantą bangos. Nenorom suki atgal 
pasislėpt nuo žvarbaus drėgme persunkto vėjo tarp 
plačiašakių pušynėlių, tarp kerpėm ir viksvom ap
augusių kopų. Smagu čia pavaikštinėti — nei vėjo, nei 
šalčio, tik girdi kaip čia pat harmoningai šniokščia 
jūra. 

Kitą rytą sakome sudie artimiesiems ir Klaipė
dai ir tiesiu keliu, naująja autostrada, riedame atgal 
link Kauno. Nėra laiko, o būtų mieliau panemunėm 
pravažiuoti. Paliksime tai kitam kartui. Kryžkalnyje 
atsisveikiname su Alfa. Jis autobusu patrauks atgal 
į Šiaulius. Jo laukia darbas „Taure", kol to darbo dar 
yra, o mes skubame į Kauną, kur dar susitiksime su 
Medicinos akademijos stomatologais aptarti kai kurias 
detales jau anksčiau su jais išdiskutuoto projekto. 

Paskutinį vakarą prieš apleisdami Kauną pasi
svečiuojame dar su stomatologais. Jie renkasi ap
vainikuoti ir atšvęsti Mokslų kandidato laipsnį vieno 
iš savo kolegų. Stomatologas Alvydas Gleiznys tik prieš 
keletą dienų kokį laipsnį parsivežė iš Minsko universi
teto. Ten jis keletą metų specializavosi protezavime. 

Kaip ir pas mus, čia taip pat trumpi sveikinimai, 
įteikiamas visų vardu, kažkokio žinomo dailininko pa
veikslas, sudainuojama „Ilgiausių metų", su visais 
linkėjimais. O po to gardžiuojamės cepelinais. Yra ir 
Šaltų užkandžių, paruoštų Alvydo žmonos Riman
tės, bet kas žiūrės į juos, jei ratu eidama 
šeimininkė vis deda garuojantį cepeliną su tokiu gar-
džm, lyg kadaise Žemaitijoje, padažu. Taip ir pamiršti 
daktaro Adomavičiaus pamokymus, pabarimus ir 

pagalvoji, kad kažin ar atsispirtų ir daktaras Adoma
vičius čia tai Seimininkės pagundai ir nesuvalgytų bent 
vieną cepeliną. 

Jau anksčiau teko girdėti, kad Lietuvoje žmonės 
mėgsta dainuoti, bet tik šį vakarą įsitikinau, koks tur
tingas jų dainų bagažas. Alvydas, ne tik naujas stoma
tologijos Mokslų kandidatas, bet jo pirštų klauso ir 
akordeono klavišai. Ir groja, ir dainuoja Alvydas, o jam 
pritaria visi šiaip jau rimtai nusiteikę stomatologai. 
Po dainos, kitos, užgroja valsą, seka polka su rateliais: 
„vyrai į kairę, moterys į dešinę, vyrai apsisuka ir t.t. 
ir t.t., kaip prieš daugelį metų šeštadienio vakare gim
nazijos salėje. 

Gal šoktum, dainuotum ir ilgiau pabendrautum, 
jei ne kelionė anksti kitą rytą į Rygą, tikrąja to žodžio 
prasme. Ir susipakuot dar reikia, ir pasitikrinti, kad 
ko nepamirštum, o visaip juk būna. Bėgiosi paskui rytoj 
sušilęs ir pykši ant savęs, kad per daug laiko skyrei 
atsisveikinimui, o per mažai susipakavimui. 

Sudiev Kaunui su visom stomatologinėm klinikom. 
Sudiev Medicinos akademija ir Jūs, mieli stomatolo
gai, taip broliškai globoję ir draugavę su mumis iš 
anapus Atlanto. Daktaras Leonidas Ragas, daktaras 
Gordon Klockow ir aš stebėjom Jūsų darbus ir ryžtą 
gerinti ir taisyti, kas apleista. Kas skaudina Jus yra 
tai, kad negalite visko tuoj pakeisti taip, kaip 
norėtumėte. Tačiau Jūs jau daug padarėte ir dar daug 
padarysite. Svarbu, kad Jūsų širdyse jau ryžtas ir viltis 
šviesesniu rytojum. Jūsų ir mūsų svajonės virsta 
tikrove. 

(Pabaiga) 
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HORIZONTAI 
LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

TĘSIAME POKALBI SU 
AMBASADORIUM 

S. LOZORAIČIU 

Praeitą :*ėeš*adienį Lietuvos 
ambasadorius JAV Stasys Lozo
raitis papasakojo savo įspūdžius 
iš pirmosios kelionės į Lietuvą 
po 53 metų. Tęsiant pokalbį, dar 
paklaušiau kelis klausimus: 

— Kokį įspūdį Lozoraitie
nei padarė jos pirmoji kelio
nė į Lietuvą? 

— Ji buvo sužavėta. Ypa
tingai buvo sužavėta * šiltu 
priėmimu, kuris ir mane labai 
nustebino ir labai jaudino. Aš 
manau, kad mes nesame sutikę 
žmonių, kurie nebūtų įteikę 
dovanų, nebūtų pasakę malonių 
žodžių, nebūtų pakvietę pas 
save, nors sąlygos dabar, kaip 
žinote, tikrai yra sunkios. Ir 
niekas nenorėdavo pabrėžti tas 
sunkias sąlygas, o tik džiaugda
vosi galėdami pasikalbėti ir 
praleisti keletą valandų. Taip, 
kad šiuo atžvilgiu jau mūsų 
kelionė buvo t ikra i irgi 
nepaprasta. 

— Ar nemanote perkelti 
savo tėvų palaikus į Lietuvą? 

— Tai jau tiki ai. Mes esame 
jau tuo atžvilgiu pradėję tam 
tikrus formalumus ir padarysim 
tą kiek galima greičiau. Ypa
tingai dėl to, kad Romoje jų 
palaikai negalėjo būti su
tvarkyti kaip reikia, reikiamose 
vietose ir yra labai liūdnoj 
padėty. 

bioje vietoje pokalbis nukrypo 
į ambasados Washingtone da
bartinę padėtį, jos užmojus ir 
rūpesčius. 

sukelia tam tikrą erzelį, kurio 
aš tikrai nenorėčiau. Ir savo 
laiku, kai bus pasiekta toji 
suma, kuri buvo pažadėta, aš, 
aišku, apie tai p raneš iu 
visuomenei. Tai visuomenei 
padėkosiu, kuri buvo dosni Tau
tos Fondui ir Tautos Fonde 
sudėjo tiek pinigų, kad buvo 
galima ir mums paskirti šiek 
tiek. Bet tuo tarpu palikime šį 
klausimą atdarą. 

AMBASADOS PADĖTIS 
IR UŽDAVINIAI 

• * 
— Kaip su išeivijos lietuvių 

parama ambasados išlai
kymui, ar jos pakanka? 

— Matot, dalykas yra toks. 
Šiandien jau galima pasakyti 
pakanka, tačiau ji dar neleidžia 
truputį išplėsti mūsų veikimą, 
kurį mes norėtume išplėsti. Mes 
daug dabar funkcijų atliekam, 
bet jeigu turėtumėm dar gali
mybes, mes galėtumėm savo 
darbą dar truputį suintensy
vinti ir paimti vieną kitą jauną 
žmogų, kuris galėtų čia prisidėti 
prie ambasados darbo. Aš 
norėčiau šia proga pažymėti, 
kad mes dirbame, aišku, 
pirmiausia atstovaudami Lietu
vai, jos interesams, jos eko
nominiams interesams, jos 
kultūriniams, politiniams inte
resams. Visa tai yra šventa 
teisybė. Bet mes dirbame taip 
pat ir Amerikos lietuvių naudai. 
Mes nesame apleidę ir jų inte
resus: mes aiškinam jų norą at
gauti Lietuvos pilietybę, mes 
aiškinam jų visų šitų 50-ties 
metų kovą, darbą ir nepapras
tą naudą. Ir tai aiškinam kaip 
ambasada — o aš į Lietuvą 
nuvykęs kaip diplomatas — 
koks tai yra turtas, kurį reikia 
būtinai išlaikyti ir, sakyčiau, 
rūpintis, kaip mes rūpinamės 
gražiom gėlėm. 

— Ambasadoriau, Jūs sau
sio mėnesį minėjot, kad tai 
paskutinieji metai. Kitais 
metais jau Lietuvos vyriausy
bė ambasadą išlaikys? 

— Man sunku yra pasakyti, 
ar kitais metais ar ne. Kiek aš 
matau, vis tik išlaikymui reikia 
nemažai valiutos. Taip, kad aš 
esu truputį skeptiškai nusi
teikęs. Duok Dieve, kad dalykai 
pagerėtų. Manau, kad mes 
turim išsilaikyti dar metus, tai
gi iki sekančio balandžio, ir per 
daug nesitikiu, kad jau pilnai 
galėsime būti išlaikomi kreditų, 
kurie ateis iš Vilniaus. 

— Kaip Tautos Fondas 
vykdo savo pažadą? 

— Aš ypatingai nenorėčiau 
eiti į detales tuo tarpu, nes ma
tau, kad kiekvieną kartą tai 

KULTŪRINE TRADICIJA 

— Balandžio 9 ambasada 
Pasaulio Banko į s t a i g o s 
auditorijoje Washingtone su
ruošė Lietuvos menininkų — 
pianisto Povilo Stravinsko ir 
smuikininko Vilhelmo Če
pinskio koncertus. Kovo pra
džioje ambasadoje dainavo 
„Virgo" choras iš Vilniaus, o 
prieš kel iol ika m ė n e s i ų 
aktorė Kochanskytė atliko 
poeto H. Radausko kūrybos 
rečitalį. Ar ši tradicija bus 
tęsiama ir toliau? 

— Aš labai norėčiau, kad 
šitokia kultūrinė tradicija būtų 
tęsiama, kad nebūtų ambasada 
tiktai kaip politinis centras 
koks nors, bet taip pat būtų 
motoras, mažas motoras įvairių 
kultūrinių parengimų. Neuž-
mirškim, kad buvo taip pat ir 
poezijos skaitymas, taip pat, kas 
man atrodo yra labai svarbu. 
Ypačiai šiuo metu, k a d 
neatrodytų, jog mes esame visi 
t iktai susikoncentravę į 
politiką. Kas, aišku, irgi savo 
keliu labai gerai, bet kas vis t ik 
šalia to žmogaus dvasia reika
lauja kažko kito. Ir man atrodo, 
kad visiems yra įdomu susitikti 
su artistais, aktoriais, poetais, 
rašytojais, kurie čia svečiuojasi 
iš Lietuvos, juos pažinti, j iems 
paspausti ranką, pasiklausyti jų 
ir tokiu būdu dar geriau supras
ti Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
pulsą. O tiems, kurie atvyksta, 
man atrodo, kad šitoks pasi
rodymas, kad ir mūsų visuo
menei arba amer ik ieč ių 
visuomenei irgi gali būti nau
dingas. Taigi mes tą funkciją 
būtinai ne tik tęsime, bet, ti
kiuosi, ir stiprinsime, — pasako
jo Lietuvos ambasadorius JAV 
St. Lozoraitis, l a ikrodžiu i 
artėjant prie tos minutės, kada 
jam reikia išvykti į tolokai nuo 
sostinės esantį t a r p t a u t i n į 
aerouostą skrydžiui į Romą, kur 
pasiuntinybėje prie Šv. Sosto 
ambasadoriaus laukia jau kitos 
pareigos ir darbai. 

EKSKURSIJA Į 
NEPRIKLAUSOMĄ 

LIETUVĄ 

Los Angeles Pensininkų klu
bas, šį pavasarį suorganizavo 
PILIGRIMŲ ekskursiją į Lietu
vą, kad galėtų susijungti maldo
je ir padėkoti Viešpačiui už 
brangiausią dovaną pasaulyje — 
Laisvę ir nepriklausomybę... 

Ekskursijos vadovas, Pensi
ninkų klubo pirmininkas J. 
Kaributas, dvasios vadas prel. 
kun. Vincas Bartuška. Ekskur
sijoje dalyvaus penkiasdešimt 
asmenų. Iš Los Angeles skren
dama Austrijos lėktuvu per 
Vieną. Nuskridusi grupė išsis
kirsto, o grįžimas dalinamas į 
tris grupes: po vieno, dviejų ir 
trijų mėnesių. Kaip tokią, gal ir 
iš viso dar pirmutinę grupę 
keliaujančią tokiu vardu, pasi
tiks dvasiškiai, televizijos ir 
spaudos atstovai. Nuvykus, 
pirmąjį sekmadienį dvasios 
vadas kun. prel. Bartuška 
aukos sumą katedroje. Žinoma, 
katedroje ne visi galės būti, bet 
visi tuo pačiu laiku, visose 
kitose bažnyčiose sutartinai 
melsis ta pačia intencija. Nors 

ekskursija orgnizuguma pensi
ninkų vardu, joje dalyvauja 
įvairiausio amžiaus asmenys. 
Malonu, kad bus lankomos šv. 
vietos: Kryžių kalni-. Šiluva ir 
kt. Būdinga, kad*m-: vienas šios 
grupės narys neima viešbučio. 
o visi viešės pas gimines bei 
draugus. Yra tokių, kurie 
išsinuomoja Vilniuje butus. Kai 
kurių ši bus pirmoji kelionė į 
Lietuvą ir jie norės laisvai 
važinėdami daug pamatyti. 

METINIS PENSININKU 
SUSIRINKIMAS 

Pensininkų klubo metinis 
susirinkimas šaukiamas gegu
žės 10 d. Bus RĮitariama toli
mesnė klubo veikla ir renkama 
nauja valdyba. Visi nariai,-ės 
prašomi dalyvauti Susirinki
mas vyks parapijų:- mokyklos 
aštuntoje klasėje, tuoj po 
pamaldų bažnyčioje. 

PR.V. 

RELIGINIS KONCERTAS 

Šiemet Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
metines rekolekcijas vedė kun. 

New Jersey, 
GUBERNATORIUS SU 

LIETUVIAIS 
New Jersey valstijos guberna

torius Jim Florio su studijų bei 
4 metų kambario draugu Valen
tinu Raugu, kurį jis pakvietė 
kartu su New Jersey lietuvių 
visuomenės veikėjais į valstijos 
gubernatūrą dalyvauti Vasario 
16-osios pažymėjimo ceremoni
joje. Ta proga gubernatorius pa
brėžė 1990 kovo 11-osios isto
rinę reikšmę, kai Lietuvos 
žmonės, stebindami pasaulį, 
laimėjo nepriklausomybės pri
pažinimą. 

Pažymėtina, jog gubernato
rius Florio iš 50 JAV guberna 
torių pirmasis deklaravo Lietu
vos nepriklausomybes pripaži
nimą. 

Be to, Jim Florio, jau būdamas 
JAV kongresmanas. visada 
nuoširdžiai rėmė Lietuvos 
reikalus. Kalbėdamas vasario 
16-osios lietuvių veikėjų susi
tikime, jis pastebėjo, jog apie 
Lietuvą jis pirmiausia daug 
sužinojęs iš studijų draugo 
Valentino Raugą Šitoks tei
ginys pažymi reikšmę mūsų 
jaunajai kartai, bestudijuojant 
neužmiršti ir infcprriacjos apie 
Lietuvą. Jį 

• • •OTHNeY 

AMLRICAN T R A V E L SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatas rašytojas K. Saja lankydamasis Los Angeles lituanis
tinėje mokykloje susitiko su lietuviškai besimokančių suaugusiųjų grupe. Iš dešinės — mokyklos 
direktorius-pavaduotojas A. Žemaitaitis, mok. V. Gedgaudienė, D. Sajienė, K. Saja ir kursantai. 

dr. Kęstutis Trimakas. Baigiant 
rekolekcijas, Verbų skemadienį, 
balandžio 12 d., buvo surengtas 
religinis koncertas, kurį atliko 
Šv. Kazimiero parap. choras ir 
solistai V. Vilkiene, A Pava
saris ir R. Dabšys. Chorui va
dovavo muz. V. Ralis, vargonais 
grojant P. Vytui. Buvo atlikti 

garsiųjų pasaulio kompozitorių 
kūriniai: J.S. Bacho „Su ramybe 
ir džiaugsmu", V. Verdi „Re-
quiem", G. Rossini „Stabat 
mater" ir T. Dubois „Septyni 
paskutiniai Kristaus žodžiai". 
Pasigėrėtinai skambėjo choro ir 
solistų balsai. Žmonių buvo apy
pilnė bažnyčia. 

Po koncerto klebonas prel. A. 
Olšauskas visiems programos 
atlikėjams gražiai padėkojo, o 
prel. V. Bartuška užbaigė palai
minimu Šv. Sakramentu. 

Ig. M. 

Ir katė glostoma uodegą rie
čia. 

micllcind Rzdcral 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) $25-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESEE 
JU. <1S* 

LENDER 

TELEPHONE: (708) 430-7272 
FAX: (708) 430-5783 

I N T E R N A T I O N A L TRAVEL CONSULTANTS 
9525 SO. 79TH AVENUE. HICKORY HILLS, IL 60457-2259 L.S.A. 

SIŪLOME DIDŽIAUSIĄ PASIRINKIMĄ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
1992 METAIS 

Nuotr. gub. fotografo 

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS Į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 
SKANDINAVŲ — per Kopenhagą 

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 

Gegužės 19 iki birželio 2 
Gegužės 31 iki birželio 16 
Biržbl'0 14 iki birželio 30 
Birželio 25 iki liepos 7 
Liepos 12 iki liepos 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 
Rugsėjo 6 iki rugsojol9 
Spalio 1 iki spalio 17 

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

501. BIRŽELIO 7 - 22 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 2. Klaipėda 2. Šiauliai 1. Vilnius 2. Viena 3 (Austrų oro linija) 

502. BIRŽELIO 14 28 EKSKURSIJA PO BALTIJOS RESPUBUKAS 
Vilnius 3 naktys, Ryga 3. Talinas 3. St. Petersburgas 3. Frankfurtas 1 (Luttansa oro linija) 

503. LIEPOS 2 - 1 9 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. Palanga 5. Vilnius 1. Viena 2 (Austrų oro linija) 

504. RUGPJŪČIO 6 - 20 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 3 naktys. Kaunas 3. Palanga 3. Vilnius 1. Viena 3 (Austrų oro lini|a) 

505. RUGSĖJO 1 - 1 5 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. Šiauliai 1. Klaipėda 3. Vilnius 1. Frankfurtas 1 (Luttansa oro linija) 

Kviečiame keliauti su grupe ar pavieniui Kiekvienas galėsite 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. 

_- j-ruiės n t : es| 
Nuo 04 geg. ik' 20 geg 
Nuo 10 geg iki 23 geg. 
Nuo 11 geg. iki 24 geg 
Nuo 14 geg. iki 30 geg. 
Nuo 21 geg. iki 06 birž 
Nuo 28 geg. iki 13 tikt 

Rugpjūčio rrėnesį: 
Nuo 03 rugp. iki 15 rugp. 
Nuo 06 rugp. iki 22 rugp. 
Nuo 09 rugp. iki 22 rugp 
Nuo 13 rugp. iki 29 rugp. 
Nuo 20 rugp. iki 05 rūgs. 
Nuo 24 rugp ;ki 06 rūgs. 
Nuo 27 rūgo. iki 12 rūgs. 

Birželio mėnesi: 
Nuo 04 birž. iki 04 liepos 
Nuo 07 birž. iki 20 birž. 
Nuo 08 birž. iki 21 birž. 
Nuo 11 birž. iki 27 birž. 
Nuo 15 birž. iki 28 birž. 
Nuo 18 birž. iki 30 birž. 
Nuo 21 birž. iki 04 liepos 
Nuo 25 birž. iki 11 liepos 

Rugsėjo mėnesį: 
Nuo 03 rūgs. iki 19 rūgs 
Nuo 10 rūgs. iki 26 rūgs. 
Nuo 14 rūgs. iki 26 rūgs. 
Nuo 17 rūgs. iki 03 spalio 
Nuo 20 rūgs iki 03 spalio 

un 

Uepos mėnesį: 
Nuo 02 liepos iki 18 liepos 
Nuo 06 liepos iki 18 liepos 
Nuo 09 liepos iki 25 liepos 
Nuo 12 liepos iki 25 liepos 
Nuo 16 liepos iki 01 rugp 
Nuo 20 liepos iki 01 rugp 
Nuo 23 liepos iki 08 rugp 
Nuo 26 liepos iki 08 rugp 
Nuo 30 liepos iki 15 rugp 

Spalio mėnesį: 
Nuo 01 spalio iki 17 spalio 
Nuo 04 spalio iki 17 spalio 
Nuo 05 spalio iki 18 spalio 

rrc --==5 

t Kviečiame keliauti su grupėmis, arba pavieniui. Mūsų įstaigos profesionalų štabas yra 
pasiruošęs jums sudaryti patogiausias kelionės sąlygas už žemiausias kainas. Jau treti 
metai kai labai sėkmingai veikia mūsų raštinė Vilniuje, kur galite gauti visas kelionių paslau
gas i; informacijas Lietuvoje. Užsakome viešbučius, transportą ir įvairias ekskursijas. 

T T 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Z*ŠIN& 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis 

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoie p®r 10 darbo dienų 
223 Karvarlfe gatvė 
VMntue, Lietuve 

952S South ?gth Avemie 
HMmi) HHt. ililnois 60457 
Telefonas (708) 430-7272 Telefonas 350-115 Ir 778 392 
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Spaudos apžiūrėjimas 

Redaguoja dr. K. JL Dagys 

NAMINĖS VAISTINĖLĖS 
SPINTELĖ 

Senieji mūsų emigranta i šia
me k r a š t e n e t u r ė j o jok ios 
socialinės apdraudos, o susirgus 
reikėdavo gydytojams ir t ada , 
kaip ir dabar, daug mokėti , t a i 
stengdavosi nesirgti, o jei pr ieš 
jų pačių norą liga griebdavo, ta i 
patys gydydavosi, visokiom 
žolelėm naudodavosi, jas vir
davo, trindavosi. Atsirado, k a s 
ir tokių žolelių sąrašą par inko 
ir knygele išleido: Viena tokių 
knygelių yra Konstant ino W. 
Gedemino Paslaptys szviesiu 
zmomu, išleista Delray, Mich., 
1902. Maža toji knygutė , gali 
saujoj paslėpti, ir t ik 29 pusla
pėlių, jos kaina buvo,deja, t a d a 
1 doleris! Laikrašt is Lietuva 
1902 spalio 2 pasipiktinus rašė: 
..Išleistojas, lyg an t juoko, už 
savo knygutę reikalauja 1 dol. 
Tos prekės knįgute ne verta'". 

Verta ar neverta ji šiandien, 
nežinom; tegul tai sprendžia 
mūsų skaitytojai. Bus kas ir 
pasinaudos, o jei ne, tai nors 
nusišypsos. 

A g u o n a Bal toj i (Papaver 
somniferum). Moters zindarzcus 
vaikus užgirdo viritomis galvu
tėmis su pienu, kad ilgai mie
gotu; ju s t e m p r i n i s t r o b a 
s m i l k o . k u r yr s v i r p l i u , 
tarakonu, ir t. 

Aklys —? Vaistas galvyjams 
nuog t inimo po liežuviu: sugru-
dus reik su iszrugomis ar actu 
sumaiszius po liežuviu t r in t i ir 
duoti su ėdesiu. 

Arszke t i s t i k r a s i s . Vaistas , 
nuog d a n t ų g ė l i m o . R e i k 
iszvirinti ir karsztu viralu, kaip 
tik burnoj ' gali iszkenstie, dan
tis plautie. 

Ar szke t roze . Vaistas nuog 
,,lekencziosios rožes": v i ra lu 
nuog jos reik gerti rytais . 

Ba jo ra s . Vaistas del karvių, 
kad nelabos akys nenukere tu ir 
nepagadintu pieno: pavasariais, 
iszleidziant jas į ganykla , su 
verba sumaizo ir uzsmilko. 

B o b r a m u l e . Nuog ,,diminic-
zos" ir persileidimo, su saldu 
pienu. 

C i n a m o n a s . Vaistas del kar
vių ir pieno pataisymo; sugrūda 
su ruginiais mil ta is ir paskui 
apszeria 

C z i o b r a i . V a i s t a s n u o g 
drugio: sudžiovintus ar ielka už
pila ir m i r k i n a . Ger t kol 
pasigers o liga a t s ik ra tys ant 
amziu 

C z e s n a k a s , žydu l iekarstva: 
supilti į uzbona, paplakti ir por
cija an t nak t ies duotie tik 
vyrams ar tik moteriškoms. 

D e v y n m a c e . Gyduoli nuog 9 
ligų: žiedus jos džiovina arielko
je ir mirkina del gėrimo. 

Dievomedis — arbum acroba-
tum. Gyduoli moter ims nuog 
„baltosios". Sur inkt i ant jauno 
menulio. 

Dr ign i s . Isz viršaus reikia su 
ja tverti pilvą. Nuog lapu arbata 
sumaiszo ramuma. 

D u r n a d a g i s . Nuog dantų 
prapulties. 

G a r s t y t e . Nuog ronu: grūdus 
sugrūda, sumaiszo su medum, 
tepa an t isznesziotos drobes ir 
deda ant ronos. 

G o d a s . Vaistas žmogumi ir 

gyvolui. Nuog sąnariu braszke-
jimo: suvirintomis szaknimis 
kad užgirdo, tas labai godžiai ar
ba besocziai eda. 

Š v e n t o J o n o žole. Gyduole 
nuog gumbo: reik gerti vietoj 
arielkos vakara is . 

Ka rk l av i j o s . Gyduoli nuog 
gėlos kūno. Viską dėti i szilta 
vonia ir ten maišyti del seniu. 

K a u l y c z i a . Gyduoli nuog 
sausgėlos: vana isz saknu daro. 

K lynazo le . Gyduoli mažiems 
vaikams, kad jiems inkstus 
klynginėje i vidurius traukia ir 
iszvaro kūle. 

K r a u j a ž o l e (achilea nobilis). 
Isz tos arbatos daro del „taisymo 
kraujo", duoda nuog ludnumo, 
neramumo, vyrai geria nuog 
baltziedes, moters nuo raudon-
ziedes. 

M o t i e j u k a s . Gyduoli nuog 
sukimo: szutina ir deda ant 
sukamos vietos. 

N a k t i n y c z i a . Nuog trukczio-
jimo per miega. Viralą reik ger
t i . Liga greit nuvaistina, tik 
negert arielkos. 

N o t n e r e (urtica urens). Nuog 
sausgėlos: re ik notrelemina 
t r in t i ir plakt i kol ligonis ims 
saukt ie ir a ts igaus. 

P a l a z d e . Kad mergoms plau
kai trusza, ir kad augtų ilgos 
kasos, pakarpa ju galus, o ant 
j auno galva su palasdes viralu 
t renka . 

P a n e l i —? Gyduoli nuog 
r iemens ėdimo: reik ant jauno 
suriokti j i , iszdziovinus rytais, 
viralą gerti vakarais . 

P i k d a g i s . Gyduoli nuog „lis-
zuones": an t jauno surinktu 
szaknu visa gorčių arbatos 
iszgerti. 

P u k l i u k a s . Gyduoli nuo 
,.bombono" (bubo ingvinalis): 
sugrustas szaknis užtveria ant 
vietos ir viralą geria nuo ryto 
iki vakaro. 

R ū t a . Nuog „akiu karščio" 
žoles sutr ina ir per skurle akies 
tveria. Nuog pilvo skaudėjimo 
geria su arielka. 

Saules aszros. Vaistas nuo 
vandenines ligos, pasijutimo pa
siutimo pas senus ir jaunus. 

S a u s v y t i s . Nuog dantų 
gėlimo; su szakne danti badyti, 
kol kraujas pasirodis. 

Sza lpusnis . Deda ant „praau
gusiu ronu" . Kiti deda jas į 
tabaką del rūkymo pypkes, kad 
butu „ant szirdies lengviau". 

S z n u n o b e l e . Nuo geltliges: 
valgiti su duona ant tuszczios 
duszios. 

Trukzole . Gyduoli patrūkimo 
ir pasiterojimo: džiovintas ariel
koje mirkina ir geria. 

T us zp ip i r i s . Nuog gumbo; 
deda ji i t rejanka. 

Va le r i j onas . Arbata isz džio
vintu szaknu arba arielka ant 
tuszcios širdies, nuog gumbo, 
kad i krūva t rauko bamba. 

V i lkdag i s . Jo szaknu jieszko 
pavasariais bobos del kiaulių, 
geguziei dar neuzkukavus. 

S E N A VAGA 

Lietuvoj dar ne viskas pasikei
tė, ka i kas laikosi senos mados, 
e ina sena vaga, kaip buvo ir 
neseniais „šviesiausio" Brežne
vo laikais, pvz. dailiosios litera
tū ros cenzūra; reikia iškreipti 
au tor iaus mintį, braukyti, ne
mokš i ška i sauvaliauti. Šta i 
s k a i t o m e Drauge v i enos 
i š k i l i a u s i o s mūsų rašytojų 
šeimoje Birutės Pūkelevičiūtės 
laišką, ką Vilniaus didžiausia 
leidykla, „Vaga", padarė sujos 
Aštuoniais lapais, premijuotu 
romanu: 

„... gana laisvai keitė žodžius, 
s tūmė tekstą, žalodamas mano 
sakinio ritmą, dažnai iškreip
damas ir mintį. Tad susiklostė 
labai savotiškas gaminys, kurį 
pamargina daugybė korektūros 
klaidų... praleisti ne tik žodžiai, 
ei lutės, be t net ištisos pastrai
pos... dingo daug mažų, man 
s v a r b i ų da lykų, k u r i u o s 
branginau ir ties kuriais darba
vausi . Lietuvoj išleisti „Aštuo
n i l a p a i " n ė r a a u t o r ė s 
pa ta i sy tas leidimas: tai lei
dyklos apgadintas leidimas". 

K ą gi — romanas per daug ži
nomas, t a i neleisti buvo ne
gal ima, bet jis ne pagal seną 
madą , ideologiškai sunk ia i 
suvirškinamas, tai iš anų laikų 
įpratimo reikia „pašlifuoti", t.y. 
p a g a d i n t i . Ki ta ip j is ga l i 
n u k o n k u r u o t i k i tus m ū s ų 
ideologijai art imesnius kū
rinius. Gal autorė to nepastebės, 
o pastebėjusi tylės... 

* 
Kai Amerikos žurnalas Forbes 

pasiūlė Maskvos mauzoliejuje 
pažiūrėjo jos gerklėn, žvilgterėjo tebelaikomą Lenino mumiją 
į akis, spūstelėjo pirštais pilvą Parduoti, atsirado daug pirkėjų, 
ir atgal įleido į vandenį. Žuvytė V i e n a firras- P 3 * 1 ^ n e t 2 7 m m " 
iš tikro buvo pusgyvė. Vartėsi J o n u s f u b l i u . . R u s i J f . A

n į a l m 

nuo šono an t šono, vos judėjo. 
— P i k t y b i n ė , anemi j a . — 

Giliai susimąstęs konstatavo 
gydytojas. — Čia kiek blogiau. 
— Tęsė j is toliau. — Gydymas 
užtruks keletą dieną ir gal pasi
seks, bet, ponia, tur i te ją palikti 
pas mane. Ateikite po 3 dienų. 

Vos t ik moteris apleido jo ka
binetą, po keliolikos minučių, 
kaip ir buvo numatyta, žuvytė 
padvėsė. Gydytojas ją ramiau
siai išmetė į sąšlavas, o pats tuo
jau išvažiavo į ar t imiausią 
kaimyninį miestą ir nupirko 
panašaus dydžio, linksmą ir 
sveiką auksinę žuvytę. 

Po trijų dienų, kaip buvo 
pasakyta, atėjo moteris. Ka i jis 
jai atnešė indą su linksmai 
spurdančia žuvyte, ji neturėjo 
džiaugsmui ribų, o po keletos 
dienų visame mieste sklido gar-

GAL V I S I T A I P DARO? 

J a u n a s , t i k ką pradedąs 
praktiką veterinarijos gydytojas 
viename mieste atidarė savo 
kabinetą. Slinko dienos, sa
vaitės, bet, deja, nei vieno pa
ciento pas naująjį gydytoją. 
Jaunasis gydytojas ima nervin
tis ir jaus t i s prislėgtas, ka i 
staiga vieną dieną suskambėjo 
jo kabineto durų skambutis. 
Tarpduryje j is susitiko senyvą 
moterį, k u r i rankose l a ikė 
stiklinį indą su auksine žuvyte. 

— Pone daktare! — Maldau
jančiu balsu kreipėsi į jį moteris. 
— Buvau pas visus veterinorius. 
J ie tik išjuokė mane . Gelbėk, 
daktare, tą vargšelę. — Maldavo 
moteris. 

Gydytojas momentaliai susi-
gribo situacijoje. 

— Kas ta i mažytei yra? — Tei
ravosi gydytojas i r paėmęs vos 
judančią žuvytę pražiodinęs 

ingai ekonomijai tai būtų šiokia 
tok ia parama. 

L I E T U V A I M O N A R C H I J A 

1918 metais norėta Lietuva 
padaryti monarchija, kviečiant 
į sostą Urachą, dabar labai 
panašiai Europos lietuvis (Nr. 3) 
siūlo vėl monarchiją: į sostą, 
sako, reikia kviesti Britanijos 
karal ienę Elžbietą II. Tada 
Lietuva būtų Anglijos dominija. 
Karal ienė paskir tų Vytautą 
Landsbergį general in iu gu
bernatorium. Landsbergis įveda 
konstituciją, labai panašią kaip 
t u r i kita dominija — Naujoji 
Ze land i j a , t i k su pa r t i jų 
funkcijų apribojimu, kaip yra 
Vokietijoj. Landsbergis įveda 
Angl i jos t e i s i n ę s i s temą, 
anuliuoja iki šiol įvestus įsta
tymus. Piniginis vienetas būtų 
ne svaras, bet Amerikos doleris, 
savų litų nereikia, su jais būtų 
t ik ra bėda. Žodžiu, ko mums 
daugiau reikia! 

Reikia manyti, kad Vlikas, 
negalėdamas nei kaip užbaigti 
savo egzistencijos, prieš pabaigą 
linksmai pasvarstys ir šį genia
lų projektą. 

S A R M A T A PRISIPAŽINTI? 

Lietuvos laikraščiuose dedami 
skelbimai , kad firma, kur i 
kažkodėl vadinasi „Sarmata", 
kviečia bendradarb iau t i su 
Varšuva. Kokiais objektais ža
dama bendradarbiautijką siūlo 
pirkti , neskelbia, matyt sarma
t a prisipažinti. 

Respublika apskaičiavo, kam 
kiekvienas tur is tas Lietuvoje 
išleidžia atsivežęs 1000 dolerių. 
Viešbutis (tas žodis laikraščiui 
tu rbū t nežinomas — vartoja 
„hotelis") ir dovanos giminėms 
500 dolerių, maistas ir gėrimai 
— 200 dol., suvenyrai - 100 dol. 
ir už likusius 200 dolerių apva
giamas. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. gegužės mėn. 2 d. 

Balvs Pavabalvs 
PRIEŠ RINKIMUS TU NERAMUS 
Kaip toj dainoj — dar pamažu. 
Dar pakentėk, dar bus gražu, 
Ir nesakyk, kad jau įgriso: 
Dar nematei spektaklio viso. 

Ligi rinkimų dar toli. 
Dar bus spektakliai bent keli, 
Idant maišytų tavo protą, 
Prie televizoriaus priplotą. 

Ir, nesvarbu, kaip tu jauties, 
Dar bus daugiau tos maišaties, 
Idant išrinktum prezidentą 
Ne tik protingą, bet ir šventą. 

Kari Mara... Kas jis toks? tš vokiečių spa:. XM 

Keleiviniuose lėktuvuose pa
pras ta i esti trys klasės, tarp 
bilietų kainų didelis skirtumas, 
o kuo tos klasės skiriasi? Švei
carų oro linija Swissair pa
a i šk ina : ekonominės klasės 

sas apie nuostabų gydytoją, ku- keleivių sėdynė atsilošia 34 
ris išgydo net ir žuvis, o jo kabi- laipsnius, biznio klasės - 45 
neto durys veik niekuomet l a i p i r p i r m o s k l a s ė s 6 0 
neužsidarė ir pacientų eilės laipsnių 
tęsėsi net šaligatvyje. 

— Būk ramus, dega ne nafta, tik bažnyčia. 
Iš Kanados spaudos 

— Mūsų Jonas pradėjo rašyti 
eilėraščius. 

— Ar jis už tai ką nors gaus? 
— K a i p gi , j i s nus iun tė 

aštuonis eilėraščius, o gavo 
atgal dešimt! 

Žinomasis prancūzų karikatū
ristas Honore Daumier drau
gavo su savo bendravardžiu 
Honore B a l z a k u . K a r t ą 
Daumier pasidejavo; 

— Tiesą p a s a k i u s , m a n o 
populiarumas jau turėtų būti 
didesnis. 

— Mielasis, — atsakė Balza
kas, — darykite ta ip , kaip aš: 
s k o l i n k i t ė s p i n i g ų ir ne
grąžinkite jų. J u o daugiau 
turėsite skolų, juo būsite gar
sesnis. 

Didelio prekybinio Hagos 
miesto centro direktorius ieško 
pardavėjų, kurių akys būtų 
žvairos . „Tai labai pa togu 
prižiūrėti klientus, kurie nori 
ką nors pavogti". Pr iėmus į 
vieną parduotuvę žvairas par
davėjas, vagystės sumažėjo 85 
procentus. 

Tik kvailas matuoja vandens 
gilumą abiem kojom. 

Afrikiečių p o s a k i s 

— Nepyk, brangioji, kad pakabinau tavo portretą. Aš tik 
noriu, kad paukščiai nelestu mūsų vyšnių. Iš anglų spaudos 

H U M O R O GYSLELE 

Lola Cantrell dukraitei ruošė 
priešpiečius, kai suskambo tele
fonas. J aunas vyras paminėjo, 
kad ji galinti laimėti dešimt 
šokių pamokų nemokamai, jei 
teisingai atsakys tik į vieną 
klausimą. Anksčiau negu ji 
susigriebė atsakyti, kad ji šokių 
pamokomis nesuinteresuota, 
vyras tęsė; 

— Jūs galėsite laimėti, jei at
sakysite, ką išrado Aleksandras 
Graham Bell? 

— Nežinau ;— atsakė Lola, 
norėdama greičiau baigti įkyrų 
klausinėjimą. 

— O ką jūs šiuo metu laikote 
rankoj? — nedavė ramybės 
k 1 ausi nė toj as 

— Sumuštinį su dešra. 
— Sveikinu! Jūs turite humo

ro gyslelę. 
Reader's Digest 

NUGIRSTA P E R R A D I J Ą 

,, Laba i dėkoju d a k t a r u i 
Adomavičiui už patarimą kaip 
apsisaugoti nuo herojų". 

* 
45,000 krokodilų per 15 metų 

sumedžiojo a u s t r a l a s Bolis 
Vilmontas. Neseniai Vilmontui, 
persekio janč iam krokodilą , 
įgėlė gyvatė, ir jis mirė. 

» 
Jeigu suvalkiečiai kuo di

džiuojasi, didžiuojasi su pagrin
du. 

J u o z a s Va i šnys 

FUTLIARUOSE I E Š K O J O 
PABĖGĖLIU 

Chicagos simfoninio orkestro 
muzikos kri t ikas John von 
Rhein 1990 lydėjo orkestrą į 
Maskvą ir Chicago Tribūne 
laikrašty prisimena, kaip jiems 
grįžtant Maskvos aerodrome 
sovietų pareigūnai nuodugniai, 
su šunimis tikrino jų bagažą, 
dėžes, kontrabasų futliarus. Or
kestrantai manė, kad juos įtaria 
narkotikų prekyba. Visai ne: 
jiems buvo pranešta, kad tose 
dėžėse gali būti pabėgėlių iš 
sovietų rojaus į kapitalistinį 
pragarą. 

LINKSMA BŪDAVO 
DOTNUVOJ 

Žmonės, kurie nedaug žino 
apie kaimo arba mažų miestelių 
gyvenimą, dažnai sako, t en 
turėtų būti nuobodu. Visai ne. 
Anais laikais Dotnuvoj buvo 
nemaža šunų, tik jiems t ikrai 
galėjo būti nuobodu — mies
telėnai gražiai sugyveno, nesi-
vaidijo, šunų nelodė. Kai ten 
atsikraustė toks linksmadantis 
Dzidas Meškūnas, atsirado ir 
šunims pramoga: grįžta tas Dzi
das kartais iš kažkur apie 
vidurnaktį ir parodo savo 
muzikalumą — staugti vilku. Iš
girsta miegaliai šunys ir sukelia 
tokį koncertą, kad miestelis išle
kia į gatves. Kas pasidarė? Gal 
vagys užpuolė, gal gaisras, gal 
juodašimčiai? Dzidas paskui 
turi kelias dienas malonumo, 
ka i k a i m y n a i komen tuo ja 
šunelių susierzinmą. 

— Aš jums duosiu geriausią 
patarimą: nustokite gerti, — 
sako daktaras savo gydomajam. 

— Ne, daktare, duokite man 
kitą patarimą, geriausio pa
tarimo aš nesu vertas, — atsakė 
gydomasis. 

Aukštoji matematika 
A R I T M E T I K A 

Chicagos miesto viešasis susi
s i e k i m a s k a s m e t t u r i v i s 
daug iau nuostolių, k a s m e t ir 
k a i n a s ke l i a . Š ia is m e t a i s 
važmos kainą pakėlė t iek , kad , 
jų apskaič iav imu, nuos to l ių 
n e t u r ė t ų b ū t i . Ir k ą gi — 
keleivių sumažėjo 10 procentų, 
o nuostolių b u s daugiau negu 
buvo pernai . 

* 

Studentai Lietuvoje pasakoja, 
kad praėjusį rudenį stojant į Vy
tau to Didžiojo univers i te tą iš 
l ietuvių kalbos ar k i tų dalykų 
egzaminų nebuvo, buvo t ik 
v ienas visiems, net ir humani 
t a r a m s — iš matemat ikos . Pa
aiškėjo kodėl t ik matemat ikos : 
mat rek tor ius A. Avižienis yra 
ma temat ikas . 

D A U G Y B O S L E N T E L Ė 

Chicagos bankas Western gat
vėje, k u r santaupas d a r laiko ir 
kai ku r i e lietuviai, už čekio iš
r a š y m ą pradėjo i m t i po 3 
doler ius ; ki toj ga tvės pusėj 
pinigų keit imo įstaiga už tokį 
pat čekį ar „Money order" ima 
tik 50 centų. 

S t a s i o Š a l k a u s k i o R a š t ų 
tomas , išleistas Romoj, kur io 
spausdinimo išlaidas apmokėjo 
Kazys Alminas ir Lietuvių fon
das, bandomas pardavinėt i po 
47 dolerius; ki t i to pa t ies S. 
Šalkauskio raš tų tomai pradėt i 
leisti Lietuvoje, ir ku r ių spaus
dinimo išlaidų niekas nežada 
apmokėti , b u s pardavinėjami 
t ik po 5 dol. 

Ligoninėj 1 (tikrai! viena) 
Tylenol tabletė ir pusė puodelio 
šalto vandens kainuoja (įrašyta 
į sąskaitą) 1 dol. 90 centų; 
pe rkan t vaistinėje visokios rū
šies Tylenol t i k 3 su puse cen
to, o vandens gali gert i k iek 
nori. N e W k a m a i . 

— Tėvai, žiūrėk 
Šluota 

kokios gražios merginos praėjo... P. Šimėnas, 
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POPIEŽIŠKOSIOS 
ŠV. KAZIMIERO 

KOLEGIJOS 
KREIPIMASIS 

JOKŪBONIŲ ŠEIMOS 
MENAS KAUNO VYTAUTO 

BAŽNYČIAI 

Šventasis Tėvas kartą į metus 
pavasarį skelbia pasaul inę 
Maldos dieną už pašaukimus. 
Šiais metais ji bus gegužės 29 
dieną. Šventasis Tėvas tai daro 
tam, kad primintų visiems ti-

klierikų iš visų 6 vyskupijų ir 4 
kunigus, kurie specializuojasi 
įvairiose Bažnyčios mokslų 
srityse. Tuo džiaugiasi ne vien 
Lietuvos Bažnyčia, vyskupai ir 
tikintieji, bet ir visuotinė 

kintiesiems, kad pašaukimų ne Bažnyčia ir pats Šventasis Tė-
vien kokybė, bet ir kiekybė 
labai daug priklauso ir nuo 
mūsų visų maldos. Antrasis 
Vatikano susirinkimas pakar
totinai primena katalikams, 
kad pašaukimų klausimas nėra 
vien dvasiškių reikalas, bet 
visos Dievo Tautos atsakomybė. 
Todėl ir mes lietuviai^būdami 
gyva visuotinės Bažnyčios dalis, 
negalime likti nuošaliai tik 
stebėtojai. Priešingai, atgavę 
savo valstybinę laisvę ir 
matydami kokį dvasinį genoci
dą įvykdė Bažnyčios priešai 
mūsų Tėvynėje, turime ypatin
gai karštai melstis, kad Vieš
pats siųstų daug ir šventų darbi
ninkų į savo vynuogyną Lietu
voje. 

Visose vyskupijose ši diena 
yra įvairiais būdais minima. 
Lietuvoje, be abejonės, bus 
sekamos bendros Šv. Sosto 
direktyvos. Mes Vakaruose jau 
ketvirti metai švenčiame šią 
dieną kviesdamiesi mūsų gar
sius dvasiškius ir pasauliečius 
(vysk. P. Baltakį, vysk. A. 
Deksnį, kun. dr. A. Rubšį, V. 
Volertą), kolegijos draugus ir 
geradarius, prašydami, kad jie 
atkreiptų lietuvių katalikų, 
išsisklaidžiusių po pasaulį, 
dėmesį į mūsų seminariją 
Romoje šia ypatinga proga. 
Lietuvių Šv. Kazimiero kolegi
ja yra vienintelė užsienyje 
lietuviška seminarija, pačiame 
krikščionybės ir pasaulio centre 
Romoje. Šie metai yra visiškai 
skirtingi nuo praeities. Ypač šie 
mokslo metai. Jie yra istoriniai: 
vienos epochos pabaiga ir pra
džia visiškai naujos. 

Per 45 metus ši kolegija buvo 
remiama tam, kad galutinai 
įsisteigtų, įsikurtų ir kaip nors 
išlaikytų, iki nušvis ta diena, 
kai bus galima priimti studen
tus (klierikus — kunigus) iš 
Lietuvos. Tuo metu ji paruošė ir 
išleido nemažą skaičių gerų ku
nigų lietuvių pastoracijai Va
karams. Kolegija todėl yra be 
galo dėkinga visiems gerada
riams, kurie,tikėdami į mūsų 
Lietuvos Bažnyčios ir Tautos 
ateitį, suprato jos svarbą ir 
misiją Romoje ir ją visaip rėmė 
malda, dvasiniai ir medžiaginiai. 
Jų ir tiktai jų dėka mes ją 
turime šiandien ir ja galime 
didžiuotis. Tačiau tas įsikūrimo 
ir laukimo laikas jau pasibaigė. 
Lietuvoje politinė padėtis iš 
esmes pasikeitė. Dabar kolegi
jos paskirtis — stovėti Vaka
ruose ir ruošti dvasiškius savo 
kraštui, kaip daro visos kitos 
Romos kolegijos. 

Kaip visos Romoje popiežiš
kosios seminarijos, kolegijos, ir 
Lietuvių kolegija-seminarija 
priklauso nuo Šv. Sosto (Studijų 
kongregacijos). Tačiau ji tarnau
ja Lietuvos Bažnyčios reikalavi
mams. Paties Šventojo Tėvo 
paraginimu ir mūsų episkopato 
pritarimu šiais metais kolegija 
jau yra priėmusi 15 jaunų 

vas. Yra patenkinta ir kolegijos 
vadovybė, nes, artėjant pirmųjų 
metų pabaigai, jau yra pastebi
ma pažanga visose srityse. Kole
gijos vadovybė dėkoja Dievui už 
visas jo suteiktas malones ir 
nuoširdžiai džiaugiasi viskuo. 
Deja, šalia džiaugsmo yra ir 
rūpesčio bei skausmo. Pasitvir
tino tai, ko buvo bijota dar prieš 
kandidatų atvykimą: jau yra 
ženklų, kad prieš kolegiją veikia 
prieštaraujančios jėgos. Matyt, 
Bažnyčios priešai nemiega. 

Todėl kolegijos vadovybė 
kreipiasi į lietuvių katalikų 
visuomenę, dvasiškius ir pasau
liečius, į paskirus asmenis ir or
ganizacijas, prašydami solidaru
mo malda ir išmalda. Be mal
dos, be ryšio su „vynuogyno 
užvaizdu" visas mūsų darbas yra 
bergždžias. Tačiau be medžia
ginių priemonių, kur ias 
Viešpats įdėjo į mūsų visų 
rankas, darbas negalės būti 
galutinai užbaigtas, nes nor
malus paruošimas jaunuolio iki 
kunigystės šventimų trunka 
bent penkerius metus. Taigi 
tol imas kelias. Amerikos 
episkopatas šiais ir sekančiais 
metais mums dar pagelbės. 
Tačiau negalima nei laukti, nei 
tikėtis, kad nelietuviai mus dar 
ilgus metus šelps ir rems. 

Tikslas, kaip ir visų kitų šia 
proga praeityje, yra trejopas: 
šalia prašymo maldos, kviečia
me visą lietuvių visuomenę 
ka r t ą į metus padaryti 
medžiaginę auką lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegijai Romoje. Tai 
daro visos vyskupijos savo 
seminarijoms visuose kraštuose. 

Šis yra taip pat ir naujų 
geradarių vajus. Ne kiekviena 
šeima gali paaukoti savo sūnų 
ar dukterį Viešpačiui. Tačiau 
kiekvienas asmuo ar šeima gali 
prisidėti medžiaginiai prie jų 
paruošimo. Italijoje Romoje 
vieno klieriko išlaikymas me
tams kainuoja maždaug 15,000 
dolerių. Todėl labai prašome 
šalia savo asmeninės aukos 
ras t i kolegijai dar vieną 
geradarį, kuris kartą į metus 
galėtų mus paremti. 

Vadovybės ir studentų vardu 
dėkoju visiems už iki šiol mums 
suteiktą ir parodytą solidaru
mą. Reiškiam pagarbą visiems, 
kur ie šios įstaigos misiją 
suprato, rėmė ir padėjo ją iki šio 
istorinio mūsų Tautos ir 
Bažnyčios momento išlaikyti. Ši 
įstaiga yra viena iš brangiausių 
išeivijos dovanų vėl laisvai 
Lietuvai. Nuoširdžiai prašome 
mūsų neužmiršti ir toliau mus 
remti savo malda, moraline ir 
dvasine parama. 

Prel. Alg. Bartkus, 
Rektorius 

Čekius ir naujų geradarių-rė-
mėjų vardus rašyti-siųsti: Pon-
tificio Collegio Lituano, c/o 
Mons. Alg. Bartkus, V. Casal-
monterrarto, 20, 00182 Roma, 
Italia. 

Prieš mano akis Bronės Jokū-
bonienės gobeleno „Prisikė
limo" nuotrauka, o mintyse 
gyvi praeitos vasaros Lietuvoj 
susitikimai su šia pagarsėjusia 
menininke ir jos unikalia šeima. 
Laimė man lėmė šį tik įpusėtą 
kūrinį savo akimis pamatyti, 
pasigrožėti ir nuoširdžiai ste
bėtis, kaip žmogiška ranka gali 
tiek įveikti. Gobelenas, kurio 
išmieros 4.42 x 3.5 metrų, buvo 
tada audžiamas gulsčias, nes 
neįmanoma tokio statmenai 
dirbtuvėje pakabinti. Jis dabar 
jau kabo bažnyčioj už didžiojo 
altoriaus. Tai Kauno garsioji 
Vytauto bažnyčia, kurią Mari
jos garbei pastatė Vytautas 
Didysis po skaudžiai pralaimė
to Vorkslos mūšio prieš toto
rius, atsidėkodamas Marijai už 
stebuklingą lietuvių karių 
gyvybių išgelbėjimą. 

Gobelenas, kur dominuojanti 
balta spalva tarp pilkų ir juodų 
niuansų, tarytum vitražas, kyla 
į aukštą skliautą, į erdvę. Pasak 
Jokūbonienės, balta spalva 
nugali tamsą, simbolizuoja švie
są — Prisikėlimą! Supratau, kad 
šis kūrinys vaizduoja ne tik 
Velykų, bet ir Lietuvos prisi
kėlimą. Jau minėtų spalvų 
derinyje įausta raudona dėmė. 
Tai Lietuvos vaikų kraujas, 
pralietas prie televizijos bokšto 
aną Lietuvai lemtingą sausio 
tryliktąją — paaiškino meni
ninkė, o mane ši pastaba 
sukrėtė iki širdies gelmių ir 
tarytum žadą atėmė. Sakėsi 
tą vietelę kaip t ik tomis 
dienomis audė ir negalėjo ne
įamžinti tos baisios tragedijos. 
Šis raudonas lopinėlis, lyg de
ganti liepsna, amžiais primins 
lietuviui (ir pasauliui), kaip 
buvo kovota už laisvę ir tiesą. 

Nežinoma man, kokia buvo ši 
sumanymo (gobeleno prie alto
riaus) pradžia, tik įtariu, kad 
energingas ir meną mėgstąs 
poetas, kunigas Ričardas Miku
tavičius buvo šio projekto 
sumanytojas. Bronė Jokūbo-
nienė primygtinai ragino mane 
užsukti į Vytauto bažnyčią, kur 
„Prisikėlimas" kabės. Pasi
taikė, kad kun. Mikutavičius 

kaip tik tuo laiku buvo bažny
čioj. Po trumpo mūsų pokalbio 
supratau, kad tokie entuziastai 
kaip kunigas ir menininkė tik 
ir gali įvykdyti tokius didžius 
darbus. Su kokiu užsidegimu ir 
pasididžiavimu kun. Miku
tavičius rodė bažnyčios viduje 
dar iki šių laikų išlikusią ori
ginalių Vytauto laikų plytų 
sieną, atkastą berestauruojant 
šią šventovę. Kunigas sakėsi 
esąs sužavėta ; Jokūbonių 
šeimos pastangomis šią 
bažnyčią išpuošti taip, kad ji 
bylotų žmonijai apie Vytauto 
laikus. Jo pageidavimu Br. 
Jokūbonienė kuria panašiu į 
„Prisikėlimą" motyvu ne tik 
altoriaus užtiesalą, bet ir kuni
go liturginį rūbą, artėjančių 
Velykų šventėm. Bronės vyro 
skulptoriaus Gedimino Jokūbo-
nio sukurtos šv. Pranciškaus ir 
Vytauto skulptūros bus 
patalpintos bažnyčios šoninėje 
koplyčioje. O skulptorės dukros 
Eglės Jokūbonytės angelas taip 
pat ras ten pagarbią vietelę. 
„Angele, melskis už Lietuvą". 

Jokūbonių šeima — tikras 
unikumas. Tėvai ir dujų vaikai 
— visi menininkai. Bėjau minė
tų, sūnus Julius — tapytojas, 
baigęs Vilniaus Dailės institutą, 
jau gabiai reiškiasi savo talen
tu. Jų gyvenime virš visko — 
kūryba, kiekvieno jų savita — 
nepakartojama, bet kiekvieno jų 
šeimoj palaikoma ir net bendrai 
vertinama ir aptariama. Jie 
dalinasi savo išmanymu ir 
meniškom nuojautom. Ne vien 
jų namai menu pulsuoja, bet 
puošiasi jų darbais Lietuva. Ne 
tik Vilniuje, bet ir Švenčio
nėliuose, ir Bronės Valantinai-
tės-Jokūbonienės jaunystės 
mieste Mažeikiuose (kur ir čia 
rašančios jaunystė prabėgo) 
puikuojasi jos gobelenai. Ten ir 
G. Jokūbonio dainiaus Viena
žindžio skulptūra bei dukros 
kūriniai parke ir ligoninėj. 
Kaune Maironis, Vilniuje Kip
ras Pet rauskas ir Adomas 
Mickevičius, prie kurio įvyko 
pirmasis lietuvių viešas laisvės 
pareiškimas, tai vis darbai, 
įrodantys žmogaus ne vien tik 

kūrybinį polėkį, bet savyje sle
piantys tai, kas lietuviui svar
bu ir prisimintina. 

Puošiasi Lietuva! Beke
liaujant po Lietuvą matyti 
savitų meno paminklų, išreiš
kiančių žmonių menišką sielą. 
Stebina pasaulį Meškuičių 
Kryžių kalnas, pakelės 
rūpintojėliai, bolševikų naikin
ti, bet nesunaikinti! Kartais 
sunkiai padūsaudama, Lietuva 
eina į šviesesnę ateitį — į tikrą 
Prisikėlimą, ir mes tuomi 
didžuojamės. 

Onė Adomaitienė 

CLASSIFIED GUIDE 

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 
Telefonų Kompanija 

PRANEŠA 

SKAMBINKITE Į UETUVĄ TIESIAI -
BE TELEFONISTĖS PAGALBOS! 

Dabar jau įmanomas greitas tiesioginis 
susisiekimas su Lietuva iš bet kurios JAV vietovės, 
kuri naudoja AT & T tolimo susisiekimo paslaugas. 

Šiuo reikalu Millicom Intl. Cellular kompanija 
jau susitarė su Comliet Cellular telefono kompanija 
Lietuvoje. 

Suinteresuotieji tiesioginiu telefono ryšiu su 
savo giminėmis ir draugais Lietuvoje, skambinkite 

tol. 011-7-0128-290-000 tarp 6 v.r. — 11 v.r. 

L I I E T U V O S A I D A 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — feOO v. vakaro. 

Vieoe l a i do* i i WCEV ftot ies 
1450 A M banga. 

Adresaa: 511 So. Nohon Ave. 
WUlow Springs, IL. 60480. 

Tel . : (708) 839-2511. Tel -FAX 0870 

KASA LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 

duoda paskolas žemais procentais. Užeikite, pasitei
raukite ir pasinaudokite šiuo nauju pasiūlymu. 
Čikagos KASOS darbo valandos: pirmadienį, 
antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 5, 
šeštadienį nuo 9 iki 2, trečiadienį uždaryta. 

KASA 
2615 W. 71 SI . 

CMcago, IL 60629 
(312)737-2110 

REAL ESTATE 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

Dengiami stogai, kalamas 
„siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

GREIT 
PARDUODA 

RE7MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 426-7181 

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. 

• - REAL ESTATE 
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BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

8529 8. Kadzia Ava., 
CMcago, IL 80829 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• V U agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

STASYS SAKINIS 

iš vidaus ir iš lauko; 
popieriuoįa kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4«12 S. Paulina, CMcago 

Tel. 312-927-9107 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simaitis 

Iraną Bllnstrublene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kadzte Ave. 
Tel . 436-7878 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
-MLS 312-585-6100 

\ st 
BALYS BUDRAITIS 

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

Bus. 312-585-6100, res. 312-778-3971 

f m MIS SJ 

NEW CONSTRUCTION 
lnterior-exterior remodeling, 
carpentry, brick vvork, painting, 
siding, tiling & plumbing. Ali 
Jobą 2 5 * dlscount! 

Call Andrew: 
tai . 312-434-9678. 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys Į 
T * MS-4424 j į * , 8 ryto M ąjįįfi 

Katefci iMrtMvtSkai 1 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-836-9400 
R M . 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

OntuiK 

IEŠKO 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5188 

Rimta, maloni subrendusi moteris 
nor i susipažint i su nuoši rdž iu, 
nerūkančiu vyriškiu. Gali būti pensi
ninko amžiaus. Rašyti; P.R. P.O. Box 
29128, CMcago, IL 80629. Pagei
dautinas ta i . numeris. 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 
CMcago, IL 60638 

Tai. 581-6500 

L 

I i Lietuvos norėtų surasti 
gyvenimo draugą nejaunesnį, kaip 
55 m. Skambinti po 6 v.v. penkta
dienį ir šeštadienį. 

T d . 1-706-838-5190 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 78 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
88101. Pulaski Rd. 

Phone (312) 881-4111 

Uetuvofe gimusi, Amerikoje užaugusi, 
lietuvė norėtų susipažinti/susirašinėti su 
teisingu, subrendusiu, legaliai nesusi-
nšusiu, giedrios nuotaikos lietuviu — 
išsilavinusiu, kultūringu, pakeliavusiu 
po pasaulį ir susipažinusiu su skirtingais 
kraštais bei jų kultūrinėmis apraiškomis. 
Korespondencija liks konfidenciali. 
Rašyti: L.M.R. P.O. Boz 29121, 
Chicago, Dl. 80629. 

HELP WANTED 

lietuvės studentės, kal
bančios anoj. ir liet. priiūrėti 6 mėn. 
berniuką ir gyventi kartu šią vasarą. 
HefcomendecĮoi 8 8 — Kamb 
maistas, alga ir darbo laikas susitarus. 

Kreiptis: tel. 706-432-1697 

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

436-8937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
- Vytautas Taras 

PORSALE 

Parduodamas Aaroflot lėktuvo 
b Hiatas Nata York-Maskva. Ga
lioja iki rugpjūčio mėn. Kreiptis po 
6 v.v., tol. 312-778-1775. 

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, 
MNSCNAMNAS 

MISCELLANEOUS 

S L I K T U O S 
(VEOIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Chtogos miesto letdtmą Dirbu >r 
uzrmesty Dirbu greitai, garantuotai ir sa> 

312-771-3313 
KUUDMM8 CUMFUTia 

21 
KMIECIK REALK'IJS 

7922 S. Pulaski *d . 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADAUNO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų rr 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767-2400 

4545 W. 6 7 * Street, CMcago, IL 60629 

FOR RENT 

Netoli „Margučio" išnuomo
jamas mieg. kamb. su privilegija 
naudotis virtuve ir visu butu 

Kreiptis: 312-925-7612 

Turistams nuomoju butus su visais 
patogumais trumpesniam arba i l
gesniam laikui Kaune ir kurorte prie 
Baltijos jūros. Mokestis JAV doleriais. 
Kreiptis: (Kanada) 514-363-6264. 

Išnuomojamas 4 kambarių bu
tas, ll-ame aukšte, Marquette 

parke. Skambinti po 6 v.v. 
Tai. (312) 582-7790 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

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

tįk 376-1882 m 376-S896 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi Weet 95th Stret 
Tai. - (708) 424-8854 

(312) 581-8884 

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 Antrarf.ir treciad susikalbesit 
lietuviškai 

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

i « t 



RENGINIAI CHICAGOJE 
Gegužės 2 d. - Pokylis „Od-

dissey" laive. Rengia Lithu-
anian Mercy Lift. 

Gegužės 3 d. — Vilniaus so
listų koncertas 3 v. p.p. Jaunimo 
centre. Rengia Lietuvių opera. 

Gegužės 9 d. — Tauragės 
lietuvių klubo pusmetinis susi
rinkimas Saulių namuose. 

— Trijų parodų atidarymas 
„Dailės" muziejuje, Lietuvių 
centre, Lemonte. Vilniaus gra
fika ir akvarelė, Vitalio Butyri-
no fotografija ir Romano Kras-
ninkevičiaus spalvoti medžio 
raižiniai „Senieji Pašešupiai". 
7:30v.v. Paroda tęsis iki gegužės 
31d. 

Gegužės 10 d. — Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
Lemonte Motinos dienos pietūs. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis susirinkimas ir Mo
tinos dienos minėjimas Jaunimo 
centre. 

Gegužės 16 d. — Lietuvos 
Dukterų draugijos Pavasarinis 
balius Jaunimo centre. 

Gegužės 17 d . — Virtuozo 
Gedimino Kvikl io vargonų 
muzikos koncer tas Švč. M. 
Marijos G imimo parap i jos 
bažnyčioje. 

— Tauragės Lietuvių klubo 
gegužinė Šaulių namuose. 

— Ateitininkų šeimos šventė 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 

— Vaičiūno komedija „Patrio
tai" 3 v. p.p. Jaunimo centre. 
„Vaidilutės" teatro pastatymas. 

Gegužės 22 d. — Poezijos die
nos Jaunimo centre. 

Gegužės 23 d. — PL centro 
pavasarinis pokylis Lietuvių 
centre, Lemonte. 

— Poezijos dienos Jaun imo 
centre. 

Gegužės 24 d. — Ateitininkų 
namų gegužinė Lemonte. 

Gegužės 25 d. — Mirusiųjų 
pagerbimo diena Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 10 v.ryto — 
procesija; 10:30 v.r. — šv. Mišios 
kapinėse; Po Mišių tradicinis 
mirusiųjų pagerbimas prie Stei
gėjų paminklo, organizuojamas 
Bendruomenės Pasau l i eč ių 
komiteto ir Kapų savininkų 
draugijos, garbės sargyboje 
dalyvaujant šauliam,-ėms ir vi
suomenei. 

Gegužės 29 d. - „The Lithu-
anian Heri tage" knygos suti
kimas 7:30 v.v. Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje. 

Gegužės 30 d. — Abiturientų 
balius, Sabre Room pokylių 
salėje. Rengia Lietuvių Moterų 
klubų federacijos valdyba. 

Birželio 5 d. — Lietuvos am
basadai Washingtone remt i po
būvis — vakarienė Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
„Gintaro" salėje. 

— Liaudies meno medžio 
skultūrų ir tautodailės parodos 
at idarymas Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lietuvių cen t re , 
Lemonte. Paroda tęsis visą 
vasarą. 

Birželio 7 d.— Marijos Ne
kalto Prasidėjimo vienuolijos 
rėmėjų šv. Mišios Švč. M. Mari
jos Gimimo par.bažnyčioje ir 
visuotinis metinis susirinkimas 
parapijos salėje. 

Birželio 13 d. - „Gin ta ro" 
balius Palmer House — Hilton 
pokylių salėje Chicagos miesto 
centre. Rengia Chicagos Lietu
vių Moterų draugija. 

Birželio 20 d. - Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 26 
metų veiklos minėjimas muzie
juje. 

Birželio 21 d. - „Lietuvos 
Aidų" radijo programos ge
gužinė Šaulių namuose. 

Birželio 27 d. - Joninių 
laužas Lietuvių centre, Lemon
te. 

Birželio 30-liepos 4 d- - PL 
Bendruomenės seimas Lietuvių 
centre, Lemonte. 

l i e p o s 3 d. - PL centro 
gegužinė L ie tuv ių c e n t r e , 
Lemonte. 

— IX Išeivijos Tautinių šokių 
šventės šokėjų repeticija Rose-
mont Horizon patalpose. 

L i e p o s 4 d. — Chicagon Tau
t i n ių šokių šventėn a tvykusių 
s k a u t i n i n k ų ir k i tų skaut iškos 
šeimos nar ių susit ikt u vės Jau
n imo centro maž. salėje 10:30 
v.r . Globoja Chicagos skau-
t i n i n k i ų draugovė. 

— IX Išeivijos Taut inių šokių 
š v e n t ė s šokėjų susipažinimo 
v a k a r a s J aun imo cent re . 

— Vaidi lutės t ea t ro pasta
t y m a s 7 v.v. Lietuvių centre, 
Lemonte . 

— Lietuvos Vyčių Amerikos 
V i d u r i o a p y g a r d o s m e t i n i s 
p i k n i k a s S tankūnų res torane, 
P ines , Indianoje. 

L i e p o s 5 d. — Iškilmingos šv. 
Mišios 10:30 v.r. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje, Marąuet te Pa rke . 

— I š k i l m i n g o s p a m a l d o s 
10:30 v.r. lietuvių ev.-liuteronų 
„Tėviškės" parapijos bažnyčioje, 
6641 S. Troy, Chicagoje. 

— IX Išeivijos Lietuvių Tau
t in ių šokių Šventė 2 v. p.p. Rose-
m o n t Horizon, 6920 N . Mann-
h e i m Rd., Rosemont, IL. 

— DC Išeivijos Taut in ių šokių 
šven tės banke ta i 6 v.v. Hyat t 
Regency O'Hare, 9300 West 
Bryn Mawr Ave., Rosemont, IL. 

L i e p o s 10, 11 i r 12 d. -
Br igh ton Parko Lietuvių fes
t iva l i s t a rp 43-47 gatvių Wes-
t e r n bulvare . 

L i e p o s 12 d. — Šv. Kazimie
r o seserų Vasaros festivalis vie
nuolyno kieme. 

Liepos 19 d. — Amerikos Lie
t u v i ų Taut inės sąjungos Chi
cagos skyriaus gegužinė Ateiti
n i n k ų n a m ų ą ž u o l y n e , 
Lemonte . 

L i e p o s 26 d. — Anglijos 
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose . 

R u g p j ū č i o 2 d . - „Draugo" 
gegužinė — piknikas tėvų Mari
j onų vienuolyno sodelyje. 
R u g p j ū č i o 9 d. — Brighton 
P a r k o lietuvių namų savininkų 
gegužinė Šaulių namuose. 

— J A V LB Vidurio Vakarų 
apygardos v-bos ruošiama ge
guž inė Lietuvių centre , Le
monte . 

R u g p j ū č i o 16 d . - Balfo 
gegužinė Jaun imo centre. 

— PLC gegužinė Lietuvių 
cent re , Lemonte. 

Rugpjūč io 23 d . — Atei
t i n i n k ų namų gegužinė Namų 
sodelyje, Lemonte. 

Rugpjūč io 30 d. — Lietuvių 
Respublikonų Illinois lygos me
t i n ė gegužinė Lietuvių centre, 
Lemonte . 

R u g s ė j o 13 d. — „Lietuvos 
Aidų" radijo programos ge
gužinė Šaulių namuose. 

R u g s ė j o 19 d. — Kabareto 
v a k a r a s L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte . 

— „Antro k a i m o " spektaklis 
P layhouse" , Marąue t te Parke . 
7:30 v.v. 

R u g s ė j o 20 d. - JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos 40 
metų veiklos Jubiliejinis minėji
m a s Lietuvių centre , Lemonte. 

— „Antro k a i m o " spektaklis 
Playhouse, Marąue t te Parke . 
7:30 v.v. 

Spa l io 3 d. — „Ant ro ka imo" 
spektakl is 7:30 v.v. Playhouse. 

Spal io 4 d. — „Antro ka imo" 
spektakl i s 7:30 v.v. Playhouse. 

Spa l i o 10 d. — „Margučio" 
radijo 60 metų sukaktuvinė 
šventė J aun imo centre . 

Spal io 23-26 d. Filatelistų 
drauguos „Lietuva'" filatelijos ir 
numizmat ikos paroda „Lithpex 
XXTV" Jaun imo centre. 

Spa l io 25 d. — Jolantos Sta-
n iu ly tės koncertas 3 v. p.p. 
J a u n i m o centre. Rengia „Mar
gu t i s " . 

Lapkrič io 13-15 d. - „Atei
t i e s " savaitgalis J aun imo cen
t re , Chicagoje ir Ateitininkų na
muose, Lemonte. 

Lapkrič io 28 d. - LSK „Li 
tuanica-Li ths" t radicinis po
kylis Lietuvių centre, Lemonte. 

Gruodž io 3 1 d . — Lietuvių 
Operos Naujųjų metų sutikimas 
J a u n i n o centre. 

SUDIE, „TĖVYNĖS 
GARSŲ" VARPE! 

A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ 

Kaip rudenį nuo medžių krin
ta pageltę lapai, taip ir žmogaus 
gyvenimas seka gamtos pėdo
mis, t ik skir tumas yra, kad 
pavasar į t i e pa tys medžiai 
pasipuošia naujais pumpurais , 
o žmogus nebegrįžta, pasitrau
kęs į amžinybę nors ir pačiame 
pavasario žydėjime. 

Balandžio 24 dieną po ilgos ir 
s u n k i o s l igos į a m ž i n y b ę 
iškeliavo Juozas Stempužis, 
palikęs neužpildomą spragą Cle-
velando lietuviškoje visuome
nėje. Velionis gimė 1920 metų 
birželio 24 dieną Kaišiadoryse. 
Nuo ankstyviausių vaikystės 
dienų jis mėgo dainą, domėjosi 
l i te ra tūra ir svajojo apie radijo 
pranešėjo karjerą. Baigęs Vil
n iaus pedagoginį institutą, j is 

A. a. Juozas Stempužis 

Nebuvo tokio rengimo, kuriame 
l i teratūros ir istorijos žinias jis nedalyvautų su savo moder-
tol iau gilino universitete, o 
1939 metais Kauno radiofono 
pranešėjų konkurse laimėjo 
antrą vietą. 1975 metais minint 
„Tėvynės garsų" 25 metų jubi
liejų, jis m a n papasakojo inci
dentą, kurio dėka nut rūko jo 
radiofoninė karjera. Garsiosios 
Oškinai tės priežiūroje ilgai ir 
kan t r i a i repetuojant, jam buvo 
leista skaityti žinias. Vieną 
dieną Oškinaitė labai vėlavosi, 
t a i j is buvo p r ive r s t a s be 
repe t i c i jos s k a i t y t i ž in i a s . 
Skai tydamas jis fonetiškai ir 
ne te i s inga i iš tarė prancūzų 
l a i k r a š č i ų p a v a d i n i m u s ir 
pavardes. Telefonais pasipylė 
protestai ir kilo pasipiktinimo 
banga.. . J i s ta ip susijaudino, 
k a d ir kviečiamas nebesutiko i 
radiofoną grįžti. 

Artėjant raudonajam tvanui , 
Juozas Stempužis pasi t raukė į 
Vaka rus . Austrijoje susibūrus 
Čiurlionio ansambliui, jis į tą 
ansamblį įstojo, jame dainavo il
gus metus, buvo pakeltas į jo 
garbės nar ius , o Austrijoje, 
Vokietijoje ir Clevelande iki 
1952 metų ėjo ansamblio pirmi
ninko pareigas. 

Į s i k ū r ę s C leve l ande , j i s 
į s i t raukė į neseniai įsteigtą 
l ietuvių radijo programą ir 
n e t r u k u s pradėjo d ė s t y t i 
l ietuvių li teratūrą Vysk. Va
lančiaus lituanistinėje mokyklo
je , taip pa t dalyvavo visuome
ninėje ir politinėje veikloje. 
Trumpą laiką padirbus fabrike, 
Juozui pavyko gaut i tarnybą 
apskr i t ies kontrolieriaus įstai
goje, kurioje jis iki pensijos ėjo 
mokesčių inspektoriaus parei
gas. Jo malonus būdas ir taktiš
k a s elgesys jį išpopuliarino ir ne 
l ietuvių tarpe. Lietuviams jis 
padėjo kiek galėdamas, o lietu
viams studentams parūpindavo 
malonius i r neblogai apmoka
m u s vasaros darbus savo įstai
goje. Tuo tarpu jo vadovaujamas 
„ T ė v y n ė s g a r s ų " r ad i j a s 
klestėjo. Turiningos programos, 
specialūs radijo vaidinimai, jau
nimo pasirodymai, įvairi muzi
k a lankė ne vien Cleyelando 
miesto ir apylinkės lietuvius, 
be t ir iš Clevelando persikėlę į 
k i t as vietoves „Tėvynės garsų" 
klausėsi iš jiems prisiunčiamų 
m a g n e t o f o n o juos tų . Bene 
įdomiausias jo radijo valandėlės 
e lementas buvo „keliaujantis 
mikrofonas". J is pravesdavo 
gyvus pokalbius su atvykusiais 
svečiais, su žymiais asmeni
mis, pr mijų laureatais, visuo
menin inkais . Jo tur t ingame 
garsinių juostų archyve atsis
pindi išeivijos istorija, prade
d a n t 1949 me ta i s . įdomių 
pokalbių tarpe galima girdėti 
Simą Kudirką, tėvą ir sūnų Bra
žinskus, garsiojo lietuvio patrio
to Juozo Bačiūno laidotuvių at
sisveikinimo ir įvairių suvažia
vimų kalbas. Lietuvoje pavasa
rėjant, „keliaujantis mikrofo
n a s " kalbėjosi su Vytau tu 
Landsbergiu, Atlantą jachtoms 
perp laukus ia i s jūre ivia is ir 
k i t a i s Lietuvos asmenimis . 

nia rekordavimo aparatūra. 
„Tėvynės garsų" radijo valan

dėlės kelias ne visada buvo 
lengvas, nes kai kurios radijo 
stotys diskriminavo prieš tau

tybių radijo valandėles. Juozas 
nugalėjo visas kliūtis, kėlėsi iš 
vienos radijo stoties į kitą, 
nenutraukdamas programos. Il
gus metus j am talkininkavo 
Dalia Staniškienė, o ilgainiui jis 
įtraukė ir jaunąją kartą. Muzikė 
Kristina Kuprevičiūtė prave
da muzikos ir vakarines pro
gramas, o jai į talką atėjo ir jos 
sesutė Ilona. Andrius Dunduras 
talkininkauja kaip techninis 
asistentas. Juozo Stempužio 
dėka Clevelande yra ne viena, 
bet dvi lietuviškos radijo va
landėlės — sekmadienio rytais 
ir vakarais. Viena jų yra John 
Carrol universiteto radijo stoty
je, antroji viešoje radijo stoty
je, kuri prieš kelerius metus tą 
valandėlę buvo uždraudusi . 
Juozas, pasikvietęs į t a lką 
į t ak ingus a m e r i k i e č i u s ir 
kongreso atstovus, susitaręs su 
kitų tautybių radijo valandėlių 
vedėjais, vieną sekmadienį su
organizavo įspūdingą demon
straciją prie viešosios radijo 
stoties pastato. 

Nutilo keliaujantis mikrofo
nas ,įr Juozo Stempužio malonus 
balsas jau nebesakys „kas buvo, 
kas yra, kas bus". . . Clevelando 
lietuviai, jo darbo kolegos, idė-
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UTHUA1ŪAN TRANSLATORS, 
BDTTOR3, ANDPROOFREADERS 

WANTED FOR f REE-LANCE ASSIGNMENTS 

EAST-WEST CONCEPTS INC. 
T H E LANGVAGE EffERTS CF EASTERJV EUROPE 

Please send resume to: 
196 Tamaračk Circle 
SkUlman. NJ 08558 
Phone: (609)924-6789 
Fax: (609)466-0864 

L 

PAVASARIO KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chieago—Vilnius (į vieną pusę) $621.00 

Vilnius—Chlcago (į vieną pusę) $599.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

Chlcago—Vllnlus-Chlcago $972.00 
(ten ir atgal) 

Vilnius—Chieago—Vilnius $715.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus {Varšuvą) 

GOLD W1NGS TRAVEL 
5346 N. Milwauka« 
Chieago, IL 60630 
Tai. 312-775-5700 

LIETUVIAI, KURIE NORĖTŲ 
LIETUVOJE ESANTĮ 

savo turtą, vėl atgauti: 
* Sodybas 
* Ūkio žemę 
* Kaimus 
* Dvarus 
* Namus mieste 
* Namus kur nors kitur 

prašomi kreiptis į Kazimierą Ramanauską 

VARPAS 
2437 Mlchaltorana St. 

Los Angslss, CA 90039 
Tai. 2 1 3 - 6 6 2 - 3 9 6 3 

jos d rauga i , Ciurliono ansamb- Stempužis ilgai liks gyvas mūsų 
lis, jo buvę mokiniai liūdi kar- v i s u širdyse, nes daugelį metų, 
t u su Aldona Stempužiene, k a i P tas Vinco Kudirkos varpas, 
sūnumis Almiu ir Linu bei jų ->is žadino mus „gimtuoju žodžiu 
š e i m o m i s , bet a.a. J u o z a s i r lietuviška daina". 

Talkininkai pakrovę konteinerį į Lietuvą 

Mylimai žmonai 

A.tA. 
STASEI URBONIENEI 

mirus , vyrui VACIUI re išk iame nuoširdžią užuojautą 
i r k a r t u liūdime. 

Valė, Antanas Osteikai 
Valerija Patalauskienė ir šeima 
Antanina, Alfonsas Leparskai ir šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

- . c 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chieago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

TORVIL LTD. 
would likt TO infoMi M oi ©t« cGcirrs T*MT 
OVB „TORVIL «2" c*T*loqo€ CO*T*H» *1»O*T 
m«yitiMq IHAT »OU wotild df*w TO ««d TO 
you* OM C o W . » PttA«f nvn rfc« TT« poici* 
ikrad M „TORVIL *2" wi« chm** fot TOMO. *W»q« 
CATAl<XįVCS CAN bf OndfBid by TEUphONC. 
«FLF PACKFn PADCELS *HY A«K O* g U M B 
Vou pc^ oniv SI .20 per Kg or $0.50 per lo 
to send o potccl to v o u r countrŲ 
CALL TOLL FREE CANADAl ^ 3 0 0 ~ ė S * V 1 - 0 2 1 0 
U S A I ' S O O ' 9 7 2 ' 9 2 8 4 o * 1 ^ d O O - » * 2 ' 7 9 » * 

«*K«^'A~~;T<™«0 .Om»»M« 2MOT* (414) S34-1 
U.J 

F*i (416) $11-4*10 

tnm* R « TKreMOCTMIR .055 mm—f. B*** . " * I42K ™£«» 2 2 2 S 2 L 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marąuette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chieago. Illinois 60629 

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 

La ido tuv ių n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 
V i s u s l a ido tuv ių n a m u s gal i te pas iek t i 

s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x „Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti Juo
zo Končiaus „Svečiuose pas 
Lietuvos stomatologus". Antra
dienį pradėsime spausdinti 
trumpą Edmundo Jakaičio 
novelę „Septintajame danguje". 

x Sol. Margaritos ir Vaclo
vo Momkų pakviesti, po Lietu
vių operos „Otelio" pastatymo 
tą patį vakarą jų namuose įvyko 
operos dirigento, solistų, režisie
riaus ir kitų operos dalyvių ir 
operos darbuotojų bei svečių 
malonus priėmimas. Vaišių 
metu buvo kalbų, sveikinimų. 
Buvo išreikšta nuoširdi padėka 
šeimininkams ir Momkienės 
mamytei Juzei Ivašauskienei už 
skaniai paruoštas vaišes. 
Operos dalyviai ir svečiai turėjo 
progą gražiai pabendrauti ir 
pasidalinti „Otelio" operos pa
vykusiu pastatymu. 

x Danutė Bindokienė yra 
Tautinių šokių šventės leidinio 
redaktorė ir jau dabar rūpinasi, 
kad visos šokių grupės laiku pri
siųstų nuotraukas. Visą leidinio 
medžiagą, sveikinimus ir 
skelbimus reikia gauti ne vėliau 
kaip iki gegužės 15 d. 

x Brighton Parko Moterų 
klubo narių susirinkimas bus 
gegužės 7 d., ketvirtadienį, 1 
valandą po pietų Kojak salėje, 
4500 So. Talman Ave. Narės 
kviečiamos susirinkime daly
vauti. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x Ati taisymas. „Draugo" 
1992 m. balandžio 28 d., antra
dienio, laidoje aprašyme: „Altos 
Darbo konferencijai praėjus" 
Altos pirm. Matildos Marcin
kienės darbų apžvalgos prane
šime turi būti: dalyvauta 
Lietuvos A.T. pirm. V. Lands
bergio sutikime ir rugsėjo 2 d. 
dalyvauta „Seklyčioje" 
iškilmingame prez. G. Bush 
Lietuvos Nepriklausomybės 
pripažinime. (Už klaidą atsipra
šau A.R.). 

x Namas apžiūrėjimui sek
madienį, gegužės 3 d-, 7154 S. 
Troy; 6 kamb. 1% vonios, 2 au
to garažas, centr. oro vėsini
mas. Nesenas ir nebrangus. Pa
žiūrėkite, gal patiks! Skambin
kite F r a n k TRI-STAR RE AL 
ESTATE, 708-430-7200. 

(sk) 

x Antrasis Pasaulio Lietu
vių Verslininkų suvažia
vimas įvyks Vilniuje, birželio 
16-21 d. Informacijai ir rezerva
cijoms skambinkite Birutei 
Zalatorienei, 708-624-2244, Tra-
vel Advisers, Inc. 1515 North 
Harlem #110, Oak Park, 111. 
60302. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

x Pianistės Sonatos Devei-
kytės-Zubovienės koncertas 
bus gegužės 5 d., antradienį, 6 
vai. vak. De Paul universiteto 
Recital salėje, 804 W. Belden 
Ave. Chicago. Visi kviečiami 
koncerte dalyvauti. Įėjimas yra 
laisvas. 

x Šių metų Poezijos dienos 
Chicagoje — poetinio žodžio 
šventė jau devynioliktą kartą, 
šiemet įvyks gegužės 22 d., 
penktadienį, ir gegužės 23 d., 
šeštadienį. Jaunimo centre. Abi 
dienas programos pradžia 7:30 
v.v. šį kartą programą orga
nizuoja ir jai vadovauja aktorė 
Nijolė Martinaitytė. Abiejų 
Poezijos dienų antraštė yra: Nuo 
„Literatūros l ankų" iki 
Lietuvos ir M. K. Čiurlionio. Šią 
poezijos šventę ir šiemet rengia 
Jaunimo centro moterų klubas. 

x Sol. I rena Milkevičiūtė, 
atidainavusi Lietuvių Fondo 
ruoštų koncertų programas ir 
praėjusį sekmadienį Verdi 
„Otelio" operoje Desdemonos 
partiją, praėjusį ketvirtadienį 
išskrido atgal į Vilnių. Lietuvos 
operoje ji dainuos „Nabucco" 
operoje Abigailės partiją. Chica
goje solistę savo rezidencijoje 
globojo Sofija ir Stasys Džiugai. 

x Pediatrė neurologe dr. 
Aurelija Juča i t ė ir pediatrė 
rezidente dr. Rasa Kazlauskaitė 
atvyko iš Vilniaus stažuotis 
Cook County ligoninėje. Jos 
specializuosis kardiologijos ir 
neurologijos skyriuose. Dr. A. 
Jučaitė atsiųsta Sveikatos 
vicemin. dr. Blažio, dr. Rasa 
Kazlauskaitė atsiųsta Vilniaus 
un. rėkt. prof. R. Paulionio. Šių 
gydytojų rekomendacijos siųstos 
į Lietuvių Fondą gauti stipen
dijoms. Abi gydytojos apsi
gyveno Marųuette Parke. Linki
me Lietuvos gydytojoms, baigus 
stažuotis, gilintis savo specialy
bėje Cook County ligoninėje dar 
trejus metus. 

x Moterų Federacija ren
gia „Pavasario žiedų" balių, 
geg. 30 d., 6 v.v., Sabre Room. 
Federacija remia Lietuvos 
ambasadą Washingtone. Dėl 
rezervacijų skambinti Daliai 
Ancevičienei, 708636-2213. 

(sk) 

x Kelionė Varšuva-Chica-
ga arba atgal tik $449. Į abi pu
ses tik $721. Skambint: Unlimi-
ted World Travel atstovui tel. 
312-523-8242. 

(sk) 

x Dr. Antanas Razma (IL) 
yra IX Tautinių Šokių Šven
tės lėšų telkimo komisijos 
pirmininkas. Jis ne tik skiria 
daug laiko ir pastangų ieško
damas šventės mecenatų bei 
rėmėjų, bet ir pats paaukojo 
1,000 dolerių šventės rengimo 
išlaidoms sumažint i . Lėšų 
telkimo komisija kviečia visą 
lietuviškąją visuomenę dosniai 
remti šį didįjį išeivijos renginį. 

(sk) 
x Padėki te vargstantiems 

Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į 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 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

x Rytoj 
rengiamas 

Lietuvių Operos 
nepaprastas kon

certas Jaunimo centre įvyksta 
3 vai. popiet. Jame programą at
lieka Lietuvos jaunosios voka
linės pajėgos ir daugelis jų yra 
solisto Virgilijaus Noreikos 
studentai. Kai kurie jų jau 
dainuoja Lietuvos operoje, o kiti 
ruošia operų partijas ir dainuos 
operoje. Zenonas Žemaitis jau 
dainuoja Erfurto operoje, Vokie
tijoje. Šiame koncerte dainuoja 
ir pats Virgilijus Noreika ir sol. 
Arvydas Markauskas. Daugu
mai solistų akompanuoja Ričar
das Šokas. Sol. Virgilijui No
reikai akompanuoja maestro 
Alvydas Vasaitis, o maestro 
Vytautas Viržonis akompa
nuoja savo harmonizuotai liau
dies dainai. Lietuvių Opera 
kviečia Chicagos ir apylinkių 
lietuvius išgirsti naujuosius dai
nininkus dalyvaujant koncerte, 
o taip pat padėti Lietuvių 
Operai išbristi iš finansinio 
nuostolio. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė pri
sideda prie Minneapoly įsteigtos 
paralyžiaus išvengimo savaitės. 
Programa bus visame krašte, 
bet ligoninė duos patarimų, 
kaip paralyžiaus (strok) 
išvengti. 

x Pra tęsė prenumeratą, o 
už kalėdines korteles, kalendo
rių, pridėjo po 20 dol. aukų: dr. 
Pranas Jaras, Alfonsas Kaspu
tis, Joseph Dobreika, J. Kutka, 
Alb. Staras, K. Česnauskas, P. 
Andrejauskas, H. Paškevičius, 
Jonas Šiaučiūnas, Jonas Vait
kus, Peter Leipus, Elena 
Eisinas, Juozas Chechanavi-
čius, Stefanie Riekutė, Jadvyga 
Mejeris, S. Naumus, 

Vliko tarybos posėdis 1992 m. balandžio 1 1 d . Chicagoje, prieš vykstant j Vilnių paskutiniam 
iškilmingam posėdžiui. Iš kairės: dr. L. Kriaučeliūnas, Kurtas Vėlius, M. Pranevičius, A. Bagdonas 
sekretorius, J. Danilevičienė, B. Račkauskas, Ign. Petrauskas, P. Noreika, G. Lazauskas pirmi
ninkas, V. Sinkus. A. Žukauskas, P . Dirda, K. Burba, V. Šoliūnas, M. Valiukėnas, dr. F. Palu
binskas, A Regis, V. Naudžius, A. Kačinskienė, St . Džiugas, V. Kačinskas, T. Blinstrubas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PENSININKO 

REDAKTORIAUS 
PASKAITA 

Atšventus Velykas, Vyres
niųjų lietuvių centro programų 
vedėja Elena Sirutienė suor
ganizavo trečiadienio popietę 
balandžio 22 d., į kurią prele
gentu pakvietė „Pensininko" 
redaktorių Karolį Milkovaitį, 

x Kun. F rank Kelpšas, Chi
cago, 111., kun. Paul A. Gillis, St. 
Alphonsus Catholic Church, 
Ocean Springs, Ms. A. ir L. 
Balchas, VVhittier, Cal., Ant. 

Vincas A d o m ė n a s , La Crescenta, Cal., 
Šmulkštys, Balys Telyčėnas, 
Janina Kėkštas ir Bronius Jur
gutis. Dėkojame. 

x P . Vaičiūno komedija 
„Patr iotai" Chicagoje bus su
vaidinta „Vaidilutės" teatro pa
statyme gegužės 17 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietai iš 
anksto gaunami Vaznelių krau
tuvėje, 2501 W. 71 St. 

(sk) 

x Registracija tebevyksta 
sekantiems mokslo metams 
Lietuvių Montessori Vaikų 
Nameliuose. Kviečiame tė
velius registruoti savo 
vaikučius 2MJ iki 6 metų, skam
binant Namelių sekretorei tel. 
312-476-4999. 

(sk) 

x Visi kviečiami į „Vaidilu
tės" teatro pastatymą „Pat
riotai" gegužės 17 d. 3 v. p.p. 
Jaunimo centre. Veikalą reži
suoja Klaipėdos teatro režisie
rius Povilas Gaidys, kuris dabar 
lankosi JAV ir gyvena pas Oną 
Šulaitienę, IL. 

(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 Optical Studio, 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
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. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 

(sk) 

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

(sk) 

x Ligos draudimas 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) 

Anthony Marchertas, Downers 
Grove, 111., pratęsdami „Drau
go" prenumeratą, kiekvienas 
paaukojo po 20 dol. Dėkojame. 

x Maria ir Rūta Kirkai, Le-
mont, 111., Maria Macieža, 
Chicago, 111., Irena Ulpa, Dor-
chester, Mass., Augustinas Po
cius, Rockford, 111., Tina Rauc-
kis, Farmington Hill, Mich., 
Vytautas Lumbis, Garson, Ont., 
Kanada, Stasė Staponkus, St. 
Petersburg, Fla.. kiekvienas at
siuntė po 20 dol. auką ir pratęsė 
prenumeratą v i ene r i ems 
metams. Dėkojame. 

x Ba lys R a u g a s , buvęs 
„Kario" žurnalo redaktorius, 
visuomenininkas, rašo: „...siun
čiu prenumeratą su maža auka, 
o metams pasibaigus vėl atnau
jinsiu. Tegyvuoja .Draugas' tol, 
kol lietuviškoje išeivijoje plaks 
senąją Tėvynę mylinti širdis"... 
Nuoširdus ačiū už gražius 
linkėjimus ir 20 dol. auką. 

x Snieguolė Ju r sky tė , Phi-
ladelphia, Pa.. Zenonas Pet-
reikis, Oak Lawn, 111., Paul 
Korla, Schenectady, N.Y. , 
Felicija Krumplis, Chicago, 111., 
Elena Nemickas, Highland, 
Ind., Vytautas Požėla, Omaha, 
Nebraska. Jonas Ba lba tas , 
Cleveland. Ohio, Vladas Simu
tis, Redford. Mich., pratęsdami 
prenumeratą, pridėjo po 20 dol. 
aukų. Dėkojame. 

gyvenantį Kalifornijoje. 
P r a d ė d a m a t o s dienos 

programą, j i pristatė paskai
tininką, kaip daugelio talentų 
žmogų. Jis visuomenininkas, 
publ ic is tas , rašytojas. Yra 
parašęs šias knygas: Ledinės 
kregždės, Saulėtekių upės, abi 
poezijos knygos. Slibiną miške 
— romanas ir Akimirką amžiny
bės vėl eilėraščiai. Po to ji 
pakvietė K. Milkovaitį pradėti 
paskaitą. 

Prelegentas pasisakė kalbė
siąs apie teigiamo protavimo 
reikšmę ir prasmę žmogaus 
dvasinei būsenai. J i s žmogų api
būdino kaip fizinę ir kartu 
dvasinę būtybę. J i s pasisakė 
liesiąs tik dvasinę žmogaus 
pusę . Laba i te i s ingas yra 
žmonių priežodis: „Kaip pasi
klosi, taip išmiegosi". Jis turi 
gilią alegorinę prasmę. Žmo
gaus dvasiniam gyvenimui pasi
reikšti yra du keliai: blogis, 
melas, suktybės ir gėris, grožis, 
tiesa. Didžiausias dvasinis tur
tas yra žmogaus valia. Žmogus 
turi laisvę pasirinkti pirmąją ar 
antrąją kryptį. 

Tam įrodyti pre legentas 
pateikė porą pavyzdžių. Ypač 
iškėlė antrąjį — teigiamąjį, kai 
žmonės pasiryžta ir stengiasi, 
gali daug laimėti. Kaip pavyz
dį davė sporto rungtynes tarp 
sovietinės profesionalų sporto 
komandos ir amerikiečių mė
gėjų komandos, kurios vadovas 
prieš rungtynes taip paveikė 

x P ra tęsė prenumera tą , o 
už kalėdines korteles, kalendo
rių, pridėjo po 20 dol. aukų: 
Jeronimas Čibiras, B. Stonkus, 
Agnietė Maleta, Elena Valiu-
konis, Mery Titas, Rūta Sakas, 
J. Steponaitis, Joseph Janiūnas, 
K. Baltomaitis, Kostas Aras, 
Stasys Mockus, Jonas Pasu
koms, Ann Jakuczun, S. K. 
Lukas, Hedwig Kontrimas, Alb. 
Banys, Antanas Pašukonis, 
Mikas Lisauskas ir Juozas 
Sudeikis. Dėkojame. 

savo sportininkus, kad jie turi 
laimėti aukso medalį ne tiek 
sau, kiek Amerikai. Ir jų 
komanda taip puikiai ir entu
ziastingai lošė, kad sovietinė 
komanda pasimetė ir pralai
mėjo. Taigi teigiama vadovo in
spiracija taip paveikė jų 
nuotaiką ir jų veiksmus, kad jie 
laimėjo pergalę. Paniuręs ir 
pesimistiškai nusiteikęs žmogus 
padaro savo gyvenimą kartų ir 
liūdną. O juk žmogus yra pajė
gus sukurt i sau gražų ir 
laimingą gyvenimą. Jo dvasinė 
būsena gali nulemti mąstymą 
ir nukreipti jį į vieną ar kitą 
pusę. 

Paniurėlis jaučia piktumą, 
baimę ir nesiryžta kovoti, nes 
trūksta vidinių jėgų pasukti 
gyvenimą teigiama linkme. 
Kartais skaudus gyvenimo smū
gis pabudina jį iš apatijos, bet 
dažnai būna per vėlu pakilti iš 
pesimizmo ir pakeisti savo 
gyvenimą teigiama kryptimi. 
Netekę ryžto suglemba, numo
ja ranka ir pasiduoda buvusiam 
pesimizmui. Tai dvasios elgetos. 

Ir Dievas nepadeda beva
liams, bet tiktai ryžtingiems, 
kurie sugeba pakilti iš žemos 
būsenos ir tarti „gana". Gyveni
mas — kova. Ir toje kovoje dau
giausia padeda vidinės 
dvasinės jėgos. Pesimizmas yra 
nelaimė, ir reikia kuo greičiau 
juo nusikratyti ir pasukti savo 
mintis į tikėjimą šviesesne atei
t imi. Rašytojas Saja yra 
pasakęs, kad lietuvius išvedė į 
laimėjimą malda ir daina. 
Pakilia nuotaika išmokime 
siekti dvasinio tobulumo. 

Tos optimistinės mintys labai 
visiems patiko, ir visi ilgai jam 
plojo. E. Sirutienė visų vardu 
dėkojo prelegentui už tokias 
aktualias mintis. Kartu ji kvie
tė visus pasilikti pietums ir 
neskubėti. Taip jaukioj nuo
taikoj visi dalijosi girdėtomis 
mintimis ir daugelis ėjo 
asmeniškai prelegentui išreikš
ti padėką. 

APB 

Linksmos lietuvaites po „Draugo" koncerto Chicagoje. 

IS ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Dr. Aldona Šlepetytė-Ja-
nač ienė dalyvavo Pasaulio 
Katalikių Moterų organizacijų 
unijos tarybos posėdžiuose kovo 
23-28 d. Delemont, Šveicarijoje. 
Jų metu buvo nagrinėjamos bei 
sprendžiamos šeimos, aplinkos, 
žmogaus teisių, Aids ir kitos 
t a rp tau t inės problemos, 
liečiančios daugelį pasaulio 
kraštų. 

ARGENTINOJE 

— Buenos Aires lietuviai pa
minėjo Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo šventę kovo 
15 d. Aušros Vartų bažnyčioje 
Mišias laikė kun. Aug. Steig-
vilas, pamoksle kviesdamas 
visus prie atkūrimo darbo. 
Vakare Lietuvių Susivienijimo 
namuose programą pravedė S. 
Ruplėnaitė ir adv. Juan Jose 
Berko. Pagrindinę paskaitą 
skaitė Lietuvos garbės konsulas 
Algimantas Rastauskas. Lietu
vos Švietimo ministerijos 
ats iųsta darbuotoja Bronė 
Daunorienė įteikė garbės juos
tas g. kons. A. Rastauskui, 
ALOS tarybos pirm. Juliui 
Mičiūdui ir Pranui Ožinskui. 

— Aušros Vartų bažnyčiai 
Buenos Aires, pastatytai lietu
vių lėšomis, šįmet sukanka 50 
metų. Jubiliejinių metų šventi
mas pradėtas bal. 12 d. Verbų 
sekmadienį. 

DIDŽIOJOJE 
BRITANIJOJE 

— Londone bal. 11-12 d. 
įvyko Did. Britanijos Lietuvių 
sąjungos ir Lietuvių Namų 
bendrovės metinis atstovų ir 
akcininkų suvažiavimas. Pa
daryti įvairių padalinių ir 
valdybos narių pranešimai. 

— Lietuvos ekonomikos mi
nistro pavaduotojas A. Sekmo-
kas buvo atvykęs į Londoną 
dalyvauti Europos išsivystymo 
ir rekonstravimo konferencijoje 
kovo 25-27 d. 

— D. Britanijos mišrių bal
sų choras „Cantus Chorales" 
išvyko į Lietuvą, kur balandžio 
16-19 d. koncertavo Vilniuje, o 
bal. 20-23 d. Klaipėdoje. Choro 
ryšininkė yra Aldona 
Waterman. 

V O K I E T I J O J E 

— Vasario 16 gimanzijos 
LSS Aušros tunto suruoštoje 
Kaziuko mugėje kovo 7 d. daly
vavo ir skautų atstovai iš Di
džiosios Britanijos: v. sk. si. V. 
Bijūnaitė, Europos rajono Se
serijos atstovė V. Gasperienė, 
Eur. raj. vadas v.s. J. Alkis, 
kun. R. Rapšys, MIC. 

— Vysk. S. Tamkevičius bu
vo atvykęs į katalikų susi
rinkimą Speyer mieste ir 
kalbėjo apie Bažnyčios atsi
kūrimo rūpesčius Lietuvoje, o 
taip pat sunkius Lietuvos ka
talikų pergyvenimus okupacijos 
metais. 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. B«ll 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. 

Šeštad 9 v r iki 1 vai. d. 

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

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

Nuotr. J. Tamulaičio 


