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Lietuva kviečia atlikti 
pilietinę pareigą 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Gegužės 7 d. (Elta) — 

Vakar sesijoje buvo išklausyta 
Lietuvos Respublikos rinkimi
nės komisijos pirmininko pava
duotojo Vaclovo Litvino, Užsie
nio reikalų ministro pava
duotojo Gedimino Šerkšnio ir 
šios ministerijos konsulinio de
partamento direktoriaus Lino 
Kučinsko informacija apie tai, 
kaip rengiamasi referendu
mams ir kaip juose numato da
lyvauti asmenys, turintys Lie
tuvos pilietybę užsienio valsty
bėse. Buvo pažymėta, jog šiame 
darbe dalyvauja ir atstovybių 
užsienyje, jiems išsiųsti blankai, 
Lietuvos Respublikos piliečio 
pažymėjimai. Tačiau, kaip infor
mavo mūsų diplomatai Jungti
nėse Amerikos Valstijose, Aus
tralijoje bei kitose šalyse, pa
pildomų, ypač finansinių proble
mų jiems sudaro tai, kad refe
rendumai vyks skirtingu metu, 
be to, ir mažoka laiko šiems 
pasiruošti. 

Kalbėdamas apie referen
dumų surengimą kitose šalyse, 
Vytautas Landsbergis pažy
mėjo, jog tuo bus pasiektas 
dar vienas ypač svarbus tikslas 
— mūsų tautiečiai pasijus 
reikalingi Lietuvai, nes Lietuva 
kviečia juos atlikti pilietinę 
pareigą. 

„Vilnius tavo kišenėje" 
Taip pavadintą vadovą po 

Vilnių išleido uždaroji akcinė 
bendrovė „VIYP", remiama 
užsienio investicijų įmonės. 

Vadovą, apibendrinantį nau
jausias žinias apie Lietuvos 
sostinę ir jos įžymybes, 
numatoma atnaujinti penkis 
kartus per metus. Pirmajame 
leidinyje pateikiama trumpa 
istorinė Vilniaus apžvalga, 
pastarųjų metų Lietuvos 
išlaisvinimo judėjimo įvykiai. 
Knygelė padeda pasirinkti, kur 
galima apsistoti, praleisti 
laisvalaikį, supažindina, 
pavyzdžiui, kaip skaičiuojami 
mūsų namų aukštai, žymimos 
gatvės, kokios kainos, kur 
kreiptis nelaimės atveju, kur 
galima įsigyti bilietų į traukinį, 
pataisyti batus, kur įsikūrusios 
ministerijos, užsienio am
basados, net kuriame restorane 
lėčiausiai aptarnaujamas 
lankytojas. „Vilnius tavo 
kišenėje" leidžiamas anglų 
kalba. Jo kaina vienas doleris 
arba 50 rublių. 

Baigėsi žydų muzikos 
festivalis 

Vakar Vilniuje, Operos teatre, 
su G. Malerio 9-ąja simfonija 
baigėsi pirmasis tarptautinis 
žydų profesionaliosios muzikos 
festivalis. Penkiolikoje koncer
tų per keturiasdešimt 20 am
žiaus žydų kompozitorių kūri
nių atliko 12 kolektyvų ir pusė 
šimto solistų iš šešių šalių. Apie 
festivali rašė Prancūzijos ir 
Vokietijos žurnalistai, Izraelio 
televizijos užsakymu buvo ku
riamas filmas. Renginio daly
vius telegrama pasveikino Izra
elio prezidentas Chaimas Herco
gas. 

Superkama ir parduodama 
valiuta 

Lietuvos bankas toliau 
superka ir parduoda valiutą. 
Nuo gegužės 6 d. nustatytos 
tokios valiutos supirkimo ir par
davimo kainos bei normos 
vienam asmeniui, turinčiam 
dokumentus vykti į užsienį: 

JAV doleriai superkami po 
120 rublių, parduodami po 140, 
vienas asmuo gali pirkti iki 300 
dolerių; VFR markės atitinka
mai 72^0 - 85,00 - 500; Angli
jos svarai sterlingų 213.40 -
249,00 — 170; Kanados doleriai 
100,80 -117,60 - 360; Australi
jos doleriai 90,60 -105,70 - 390. 

„Veidu į Šiaurę" 
,,Veidu į Šiaurę" — taip 

pavadintą Kanados lietuvio 
Juozo Šiaučiulio knygą išleido 
Kauno leidykla „Ajeta". Tai 
viena pirmųjų Lietuvoje knygų, 
pasakojanti apie karo pabaigoje 
į Vakarus besitraukiančių lie
tuvių vargo kelius. Autorius 
baigia rašyti ir šios knygos 
antrąjį dalį — „Veidu į Šiaurę. 
Dienos Vakaruose". Ją irgi 
išleis Kauno leidykla. 

Policijos varžybos 
Gegužės 8-9 dienomis Vil

niaus ir Trakų apylinkėse vyko 
tarptautinės policijos motoralio 
varžybos. Jų dalyviai iš 
aštuonių šalių pademonstruos 
figūrinį važiavimą, greičio ruožo 
bei raižytos distancijos įveikimo 
sugebėjimus. 

Pogrindžio leidiniai 
Kauno Vytauto Didžiojo karo 

muziejaus fondus papildo 
1972-1981 metais pogrindyje 
leisti leidiniai „Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronika", 
„Dievas ir Tėvynė", „Aušra" ir 
kiti. Jie nedidelio formato, 
spausdinti rašomosiomis? maši
nėlėmis, dauginti kopijavimo 
aparatais. 

Šią unikalią pogrindžio spau
dos kolekciją muziejui padova
nojo Vytauto Didžiojo bažnyčios 
rektorius kunigas Ričardas Mi
kutavičius. 

Seminare ir JAV 
Vilniuje, Energetikos ministe

rijoje, surengtas seminaras 
elektros ir šilumos tarifų, naf
tos ir gamtinių dujų transpor
tavimo išlaidų ir kitais klausi
mais. Be Lietuvos ekonomistų, 
seminare dalyvavo JAV Madiso-
no išteklių taupymo asociacijos 
specialistai. 

Milžiniškas KGB tinklas 
Kovo 11-oji pakirto jo galybę 

Benediktas Juodka, 
naujasis Mokslų akademijos prezi 
dentas, chemijos mokslų daktaras ir 
Vilniaus universiteto prorektorius 
Lietuvoje. 

Lietuvos Respublikos ambasadorius Vytautas A. Dambrava, dešinėje, įteikia savo kredencialus 
Venezuelos Respublikos prezidentui Carlos Andrės Perez. 

Lietuvos ambasadorius 
įteikė kredencialus 

Venezuelai 

— Los Ange les mieste 
įvykusiuose Respublikonų par
tijos ruoštuose pietuose, kurie 
kiekvienam kainavo po 1,500 
dol. už lėkštę, vienas „paslap
tingasis" buvo įteikęs 400,000 
dolerių Busho perrinkimui. Tą 
vakarą buvo surinkta 9 mili
jonai dolerių. 

Caracas. — Lietuvos Respubli
kos ambasada Venezueloje pra
nešė, jog 1992 m. kovo mėn. 5 
d. pirmasis Lietuvos Respubli
kos nepaprastas ir įgaliotas am
basadorius, Vytautas Antanas 
Dambrava, įteikė valstybės ski
riamuosius raštus Venezuelos 
Respublikos prezidentui Carlos 
Andrės Perez. 

Penktą valandą popiet į am
basadoriaus rezidenciją atvyko 
Venezuelos Užsienio reikalų 
ministerijos aukštieji parei
gūnai: generalinis direktorius 
ambasadorius Jorge D'Angelo 
Bruno, kuris, jo pat ies 
pageidavimu, buvo oficialus 
palydovas ir protokolo gene
ralinio direktoriato atstovė 
Yesenia Gonzalez. Be jų, buvo 
ir du ambasadoriaus pakviesti 
Venezuelos l ietuviai: inž. 
Bronius Deveikis ir inž. An
tanas Šulcas. 

Pasiekus prezidentūrą, Lietu
vos ambasadorius buvo sutiktas 
ir pasveikintas prezidentūros 
(Miraflores) karinio šefo, vice-
admirolo Ivan Carratu Molina 
ir Užsienio reikalų ministerijos 
protokolo ir ceremonialo gene
ralinio direktoriaus Jose 
Mendez Silva. Ten pat am
basadorius Dambrava priėmė 
garbės paradą, o kar in is 
orkestras, plevėsuojant vėlia
voms, sugrojo lietuvių Tautos 
himną. 

Iškilmingas kredencialų 
įteikimo aktas vyko didžiajame 
prezidentūros salone — Sol de 
Peru (Peru Saulė).Ten Lietuvos 
ambasadorių pasveikino Vene
zuelos prezidentas, kuriam buvo 
įteikta skiriam ^ji raštai. Da
lyvavo Venezuelos užsienio rei
kalų ministras bei kiti aukštieji 
vyriausybės pareigūnai. 

Audiencijos metu, Venezuelos 
prezidentas Perez prisiminė 
lietuvių tautos nueitą sunkų il
gos priespaudos kelią, pasmerk
damas Staliną ir jo laikų žiau
rumus Lietuvoje. Lietuvos am-
babasadorius pabrėžė Venezue
los ambasados Lietuvoje įsteigi
mo svarbą. Prezidentas patikino 
šį klausimą spręsiąs, galbūt 
įsteigiant vieną ambasadą 
visoms trims Baltijos valsty
bėms. Ambasadoriaus pageida
vimą atskiru raštu Venezuelos 
prezidentui patvirtino Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pirminin
kas Vytautas Landsbergis. 

Prie Bolivaro karsto 
Įteikus kredencialus ir prezi

dentūros garbės sargybai atida
vus pagarbą, Lietuvos ambasa
dorius vyko į valstybės Pan
teoną, kur vyko antroji ceremo
nialo dalis. Ambasadorius Dam
brava, drauge su ištikimu Lie
tuvos draugu ambasadorium 
D'Angelo, Lietuvos Respublikos 
prezidento vardu padėjo trispal
vį ambasados vainiką ir susi
kaupimu pagerbė Amerikos iš
laisvintoją Simoną Bolivarą 
prie jo karsto. 

Ceremonialo vadovas pravedė 
pagerbimo aktą, perskaityda-
mas rezoliuciją, o vėliau ir Lie
tuvos ambasadoriaus padarytąjį 
įrašą Panteono garbės knygoje. 
Ambasadorius linkėjo, kad „Si
mono Bolivaro dvasia amžinai 
išliktų gyva venezueliečių tar
pe, o taip pat ir visame pasau
lyje". Specialus garbės sargybos 
būrys trimitų garsais ir para
dine eisena atidavė pagarbą Iš
laisvintojui ir pirmą kartą 
oficialiai atsilankiusiam Lietu
vos Respublikos atstovui. 

Panteone dalyvavo ir 
Venezuelos lietuviai 

Kovo Vienuoliktosios proga, 
kovo mėn. 7 d. buvo iškilmingos 
šv. Mišios už Lietuvą, kurias 
laikė garbingas kovotojas už 
Lietuvos teises, Maracaibo arki
vyskupas Domingo Roa Perez. 
Pamaldos ir ambasadoriaus Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko Vytauto Landsber
gio vardu pareikštoji padėka 
Venezuelos prezidentui, vyriau
sybei ir tautai buvo perduota 
per valstybinį televizijos kana
lą. Po padėkos žodžio, Algio 
Dugno vadovaujamas Don Bos-
co mišrus venezueliečių choras 
sugiedojo Tautos himną ir „Ap
saugok Aukščiausias". Kar
dinolas Jose Ali Lebrun 
pakvietė naująjį ambasadorių 
TE DEUM pamaldoms arkivys
kupijos katedroje. 

Po įrašymo pamaldų televizi
jos studijoje, karininkų Ra 
movėję (Circulo Militar) vyko 
Lietuvos ambasadoriaus pager
bimas, kuriame pagrindinę kal
bą pasakė Vidaus reikalų minis
tro specialus patarėjas dr. Vic-
torino Marąuez. Ta proga Mara-
cibo arkivyskupui buvo suteik
tas Venezuelos Lietuvių Bend
ruomenės garbės nario vardas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Fultono mieste, Missouri 
valstijoje, kalbėjo M. Gorba
čiovas, kuris šiuo metu lankosi 
Amerikoje. Jis pasakė kalbą iš 
tos pačios vietos, kur 1946 
metais Britanijos ministras pir
mininkas W. Churchill pirmą 
kartą panaudojo „Šaltojo karo" 
išsireiškimą, prigijusi pasaulio 
kalbų žodyne. 

— JAV prez. George Bushas 
lankėsi Los Angeles mieste ir 
ten apžiūrėjo riaušių nusiaubtą 
miesto dalį. 

— Tadžikistane vyriausybės 
daliniai nušovė 14 žmonių, kai 
susirėmė su demonstrantais ir 
musulmonų opozicinės grupės 
užėmė prezidento rūmus, pra
nešė Rusijos žinių agentūra. 
„Tasso" agentūra skelbia, kad 
sostinėje vyksta chaosas. 

— Washingtone prez. G. 
Bushas ir Ukrainos prez. L. 
Kravčiukas susitarė dėl 
strateginių ginklų galutinės 
sutarties ir kad likę branduo
liniai ginklai bus sunaikinti iki 
2000 metų. 

— Amerika pareikalavo, jog 
Serbija būtų išskirta iš visos 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos veiklos. 
Serbai vis tebepuola pasiskel
busių respublikų laisvomis 
gyventojus ir vyksta dažni jų 
nušovimai ir sužalojimai. Serbai 
vyrauja Jugoslavijos kariuome
nėje ir tebevykdo komunistinės 
sistemos doktriną. 

— Jalalabado mieste, Afga
nistano rytuose, organizuojasi 
partizanų afganų radikaliųjų 
pajėgos prieš naująją Kabuloje 
esančią vyriausybę. 

— Miunchene buvo išleista 
Peter Glowasz knyga, kurioje 
rašoma, jog Bavarijos karalius 
Liudvikas II nenusižudė pats, 
kaip iki šiol buvo manoma, bet 
buvo politinių intrigų auka. 
Karalius buvo rastas paskendęs 
1986 metais šalia savo psichi
atro. Liudvikas pastatė pasa
kišką Neuschvvanstein pilį, 
pagal kurios pavyzdį buvo 
pastatytas Walt Disney. Kara
liaus rūbuose buvo rastos kulkų 
padarytos skylės. 

o ambasadoriui buvusio Lietu
vos užsienio reikalų ministro 
Juozo Urbšio sesuo Elena Urb-
šytė-Gutauskienė Urbšių vardu 
įteikė gražią tautiniais raštais 
ir specialiu įrašu išaustą juostą. 

Venezuelos spauda vedamai
siais, straipsniais ir kronikomis 
plačiai atžymėjo šį svarbų įvykį 
Venezuelos ir Lietuvos valsty
bių istorijoje. 

Vilnius. — Lietuvoje skelbiami 
faktai ir įvairūs sugrupavimai, 
kaip tuomet veikė KGB agen
tūra su savo agentais. Kai 
kurios pozicijos buvusioje So
vietų Sąjungos sistemoje buvo 
specialiai skiriamos Lietuvai. 
Visa tai liudija, koks milžiniš
kas aparatas buvo apraizgęs 
žmones. KGB viršininkas buvo 
patvirtinęs kontražvalgybos 
planą, kurį Lietuvoje buvo 
pradėta naudoti 1985 m. gruo
džio mėnesį, štai agentams duo
tos taisyklės, kaip atpažinti, kad 
užsienietis gali priklausyti spe
cialiai priešo tarnybai: 

Asmens dalyvavimas pokal
byje specialiame pasiuntinybės 
kambaryje, apsaugotame nuo 
pasiklausymo, asmens turėji
mas prietaisų, kuriuos galima 
panaudoti žvalgybai, nepa
teisintas vieno asmens pakei
timas kitu grupėje, delegacijoje, 
bandymas išaiškinti KGB bend
radarbius ir agentus, neįprasta, 
palyginus su kitais, dienotvarkė 
ir elgesys, išėjimas į lauką 
pasikalbėti, savo tautiečių in
struktavimas kaip elgtis SSSR. 

Slaptųjų agentų žymės 
Turi mirusio asmens doku

mentus, neturi giminių, vai
kystės pažįstamųjų, prisistato 
kaip netarnavęs kariuomenėje 
dėl blogos sveikatos, nori ap
sigyventi rajonuose, kur yra 
žvalgybinės reikšmės objektai. 

O štai žymės, kurios gali 
rodyti, kad norima užverbuoti 
SSSR žmogų. 

SSSR piliečio, išvykusio į 
užsienį, apgyvendinimas vieš
bučio vienviečiame kambaryje, 
SSSR piliečio noras paūžti ne 
savo sąskaita, padeda SSSR 
piliečiui pirkti daiktus papi
gintomis kainomis, slaptas 
piliečio išėjimas iš viešbučio 
būnant užsienyje, pagalba 
SSSR piliečiui užsienyje išleisti 
knygą ar atspausdinti straipsnį, 
slaptas SSSR piliečio nufoto-
grafavimas, pasiūlymas bend
rauti su asmeniu, slaptraščio 
priemonių turėjimas, pilietis 
kreipiasi į užsienietį materia
linės pagalbos, užsienietis nori 
aplankyti SSSR piliečio butą, 
įtartini užsieniečio veiksmai pa
sikeičiant rūbus arba avalynę, 
važiuojant automobiliu. 

Užsieniečio žymės darbui 
Sąjungoje 

Vietų, patogių ryšių nustaty
mui, fotografavimas, ženklo, 
panašaus į signalą, pastatymas, 
užsieniečio išėjimai į miestą 
vėlai vakare po oficialių priė
mimų, „klaidingi", „be atsaky
mo" telefono skambučiai į vieš
butį arba užsieniečio butą, 
užsienietis atveža SSSR pilie
čiui laišką. 

Pasitraukė gen. 
direktorius 

Vilnius. — „Lietuvos rytas" 
informuoja, jog Lietuvos radijo 
ir televizijos generalinis di
rektorius S. Valiulis „Lietuvos 
ryto" korespondentui patvir
tino, jog yra padavęs pareiškimą 
atsistatydinti. Taręs, jog „tai 
dar ilga procedūra", daugiau 
komentuoti šį savo žingsnį S. 
Valiulis atsisakė. Kol kas savo 
pareigas jis dar atlieka. Tuo tar
pu televizijos direktorius A. 
Kaušpėdas išvyksta į pusantro 
mėnesio stažuotę Jungtinėse 
Amerikos Vasltijose. 

Sovietų žmogaus 
nusikalstami veiksmai 

Susirašinėjimas su užsieniu 
kitų vardu, rašymas į užsienį 
„iki pareikalavimo", kores
pondencijos siuntimas nenuro
dant siuntėjo adreso, radijo ryšys 
izoliuotame nuo bendradarbių ir 
šeimos kambaryje. 

Antitarybinės veiklos ir ideo
loginės diversijos faktai ir 
požymiai: 

Tarybinės valstybės klasinės 
esmės falsifikavimas, socia
listinės sandraugos diskredi
tavimas, religinių ir sionistinių 
nuotaikų inspiravimas, refor-
mistinių, revizionistinių kon
cepcijų platinimas, moralinės 
paramos antitarybiniams ir an
tivisuomeniniams elementams 
teikimas, įvežimas į Lietuvą 
antitarybinės literatūros, ten
dencingos informacijos apie lie
tuvius, žuvusius vykdant inter
nacionalinę pareigą, rinkimas, 
nacionalistinių, buržuazinių 
vėliavų iškėlimas, nacionalisti
nės simbolikos išvežimas į už
sienį. 

Antitarybinės agitacijos ir 
propagandos požymiai 

Paminklų banditams staty
mas ir jų pagerbimas, archyvų 
apie banditus rinkimas, užsie
nio stočių radijo įrašai, demon
stratyvus išėjimas iš KPSS ir 
komjaunimo, demonstratyvus 
atsisakymas dalyvauti rinki
muose, grasinimas nusižudyti 
arba susideginti, demonstra
tyvus nusižudymas arba suside
ginimas, pagalbos prašymas iš 
užsienio organizacijų, spaus
tuvės šrifto turėjimas, badavimo 
paskelbimas, kolektyvinis par
tinių ir tarybinių įstaigų lan
kymas su provokaciniais tikslais, 
kolektyvinis laiškų rašymas su 
prašymu paleisti už antitary
binę veiklą nuteistuosius, por
tretų, šventinių papuošimų ko
neveikimas, paminklų konevei
kimas, ekstremistinių grupių 
organizuotas bažnyčių, šventų 
vietų lankymas, nelegalus 
kryžių statymas ant kalnų, prie 
kelių, kolektyvinis užsienio 
radijo stočių klausymas, pasto
vios antitarybinės, nacionalis
tiškai nusiteikusios grupės 
buvimas, buvusių lagerininkų 
susitikimai, dvasininkų rengi
mas nelegaliose seminarijose. 

Saugumo bendradarbių skai
čių tiksliam nustatymui dar 
reikės daug pastangų. Nuo 1954 
metų jie gaudavo naujus nume
rius. Yra rastas agentų regis
tracijos žurnalas. Pavyzdžiui 
žurnalas Nr. 3 turi 40 tomų. 
Paskutinis įrašas, yra. kad 1991 
m. rugpjūčio 22 d. įregistruota 
susitikimo buto šeimininkė 
„Ariana", Nr. 36,108. Tame 
žurnale įrašyti agentai ir rezi
dentai. Jų įrašyta 36 tūkstan
čiai, bet į tą skaičių neįeina 
specialaus periodo patikimi 
asmenys. Lietuvoje turėtų būti 
22 tūkstančiai informatorių, 
tur int galvoje, kad Rytų 
Vokietijoje buvo 110 tūkstančių 
agentų. 

KALENDORIUS 

Gegužės 8 d.: Mykolas arkan 
gėlas, Audrė, Dainora, Džiugas. 

Gegužės 9 d.: Grigalius, 
Austėja, Edita, Mingailas. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:40. leidžiasi 7:55. 
Temperatūra dieną 74 1., 

naktį 44 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

LIETUVOS KREPŠININKAI 
BALTIJOS TAUTŲ TURNYRE 

Remigijus Gaška praneša, kad 
gegužės 7-10 dienomis Skan
dinavijoje vykstančiame Balti
jos tautų krepšinio turnyre, 
pirmą kartą po pusšimčio 
okupacijų metų, Lietuvos 
krepšininkai vėl dalyvauja kaip 
laisvos ir nepriklausomos vals
tybės atstovai. Lietuvos rinkti
nėje dalyvauja ir neseniai į ją 
įsijungęs niujorkiškis Ričardas 
Šimkus. 

Ketvirtadienį, gegužės 7 d., 
rungtynės vyko šia tvarka: 

5:00 v.v. — Lietuva — Danija 
6:45 v.v. — Estija — Norvegija 
8:30 v.v. — Latvija — Švedija 
7:00 v.v. — Suomija su Islan

dija rungtyniavo kitoje aikštėje. 
Apie rungtynes, jų eigą ir 

rezultatus, tikimės galėsią 
pranešti ateinančioje „Sporto 
apžvalgos" laidoje. 

Gabrielė Masiliūnaitė, geriausia Lietuvos jaunių mergaičių ten iso žaidėja, 

treniruojasi JAV-se. 

TENISO PAŽIBA TRENIRUOJASI 
JAV-SE 

CALIFORNIJOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽINIOS 

Nauja „Bangos" klubo 
valdyba 

Californijos lietuvių sporto 
klubo „Banga" metiniame susi
rinkime balandžio 5 d. buvo iš
rinkta nauja valdyba: Paulius 
Gražulis — pirmininkas, Živilė 
Tomkutė — sekretorė, Daiva 
Jusionienė — atstovė prie Lietu
vių Bendruomenės, Algis Var
nas — renginių koordinatorius, 
Juozas Šepikas — jaunimo 
krepšinio organizatorius, Tadas 
Vizgirda — vyrų krepšinio 
vadovas, Michael Norkus — 
vyrų tinklinio vadovas ir Terry 
Zajac — iždininkė. 

Algis Šėkas, sporto klubo 
įkūrėjas ir vadovas nuo klubo 
įsteigimo — 1977 m., pasitrauk
damas iš vadovo pareigų, 
pareiškė padėką lietuviškoms 
institucijoms, organizacijoms ir 
visuomenei už klubo veiklos 
skatinimą ir paramą. Dėkojo vi
siems buvusiems klubo komi
teto mariams už jų darbą klubą 
organizuojant, vadovaujant ir 
išlaikant veiklą. Ypatinga 
padėka pareikšta Šv. Kazimiero 
parapijai ir Lietuvių Tautinių 
namų administracijai. 

trenerės Valentinos priežiūroje, 
plaukdamas Europos jaunių 
čempionate 200 metrų dis
tanciją, laimėjo 14 kartų. 1989 
m. Europos pirmenybėse jis 
pasiekė trečią vietą 100 metrų 
atplaukdamas per 50.15 sek. 
Nuo 1989 m. Lietuvos sportinin
kams atsisakius dalyvauti 
Sovietų Sąjungos komandose, 
Raimondas, kaip ir kiti Lietuvos 
sportininkai, turėjo sunkumų 
dalyvauti tarpvalstybinėse 
varžybose. 1992 m. Olimpiadoje 
Barcelonoje Raimondas atsto
vaus Lietuvos olimpinei 
rinktinei, liepos 28 ir 29 die
nomis startuodamas 50 ir 100 
metrų distancijose. Jo trenerė 
apibūdina Raimondą, kaip 
turintį ypatingą talentą jo pasi
rinktose distancijose, kuriose jis 
galės varžytis dar 8 metus. 

Raimondo ir jo trenerės at
vykimu į Californiją pasirūpino 
dr. J. Domanskis, Los Angeles 
Lietuvių Bendruomenė ir spor
to klubas „Banga". Raimondas 
ir trenerė už tai labai dėkingi vi
siems, o ypač p.p. Avižoniams už 
globą jų namuose ir p.p. Kontri
mams už išrūpintą vietą treni
ruotėms. 

Raimondas Mažuolis, plaukikas iš Lietuvos su trenere Va 
prieš treniruotę Mission Viejo, Californijoje. 

Per IV PLS žaidynes teko pa 
stebėti, kad lauko tenisui Lietu
voje buvo kreipiama mažiau 
dėmesio negu kitoms sporto 
šakoms. Aikštynai Kaune, 
Šiauliuose, Palangoje buvo baig
ti ruošti prieš pat žaidynes; 
vidaus aikščių visai nėra. 
Nenuostabu, kad ir geresnių 
žaidėjų nedaug. Kad nors kiek 
pataisytų padėtį, Rolandas Gry
bauskas pakvietė į Ameriką 
vieną iš jaunųjų talentų treni
ruotėms ir keliems turnyrams, 
ypač kai šiuo metu Lietuvoje 
dauguma aikščių dar nėra žai
džiamos. Tai Gabrielė Masiliū
naitė ir jos treneris Gracijus Re-
meikis. 

Gabrielė Masiliūnaitė yra vos 
16 metų, Trečios vidurinės mo
kyklos Kaune 10 klasės mokinė. 
Tai bene talentingiausią Lietu
vos žaidėja; jau pasipuošusi bent 
keliais titulais. Nr. 1 Lietuvos 

tiakova atbėgo septinta per 
15:57, o Laimutė Baikauskaitė 
šešiolikta, per 16:47 min. 

Vajus LTOK remti 

Sporto klubas „Banga" talki
na Lietuvos Tautinio Olimpinio 
komiteto vykdomam vajui. Tuo 
tikslu išsiuntinėta daugiau 
negu 2000 laiškų. Laiškus 
gavusieji asmenys yra prašomi 
atsiliepti, kad ir nedidelėmis 
aukomis. Padėkime Lietuvos 
sportininkams atstovauti Lietu
vai Barcelonoje vyksiančioje 
olimpiadoje. 

Šarūnas Marčiulionis, „Gol-
den State Warriors" ir Lietuvos 
olimpinės krepšinio rinktinės 
žaidėjas, prieš vykdamas Lietu
von, aplankys Los Angeles. 
Sporto klubas „Banga", prita
riant Lietuvių Bendruomenei, 
planuoja trumpą pobūvį, 
kuriame norintieji su Šarūnu 
pabendrauti ir įteikti auką 
Lietuvos krepšinio rinktinei, 
galės tai asmeniškai atlikti. 
Lietuvos Krepšinio rinktinės 
vadovybė planuoja išleisti iliust
ruotą vienkartinį leidinį, 
kuriame bus įrašyti stambesnių 
aukų donoriai. 

izmina, Atvyksta Lietuvos 
beisbolininkai 

Californijoje treniruojasi 
Lietuvos plaukikas 

Pietinėje Californijoje treni
ruojasi Lietuvos plaukikas 
Raimondas Mažuolis. 1988 m. 
Olimpiadoje, tada šešiolikmetis 
Raimondas, atstovaudamas 
Sovietų Sąjungai, jis laimėjo 
sidabro medalį. 

Raimondas ir jo trenerė 
Valentina Kuzmina į Califor
niją atvyko š.m. balandžio 4 d. 
ir treniruojasi Mission Viejo 
klube. Raimondas yra laisvo 
stiliaus plaukikas 50-100-200 
metrų distancijose. Varžybinį 
plaukimą jis pradėjo būdamas 
septynerių metų. Nuo to laiko. 

Lengvaatletes Car lsbado 
lenktynėse 

Lietuvos lengvaatletės Laima 
Baikauskaitė ir Regina Nydery-
tė-Cistiakova su treneriu Algiu 
Vilku šiuo metu treniruojasi 
New Mexico aukštumose. Ge
gužės mėn. grįš į Californiją. 
Prieš išvykdamos jos dalyvavo 
Carlsbad 5 km starte. Čia buvo 
susirinkę iš įvairių kraštų 
geriausi šios distancijos bėgikai. 
William Mutwol iš Kenijos 
pasiekė vyrų pasaulio rekordą 
5 km nuotolį atbėgdamas per 
13:12 min. Moterų laimėtoja 
Vicki Huber iš JAV atbėgo per 
15:14. Regina Nyderytė-Čis-

Lietuvos beisbolo komanda, 
kurią sudaro 21 žaidėjas ir 
treneriai, dalyvaus tarptau
t in iame beisbolo turnyre 
Daytona Beach, Floridoje. 
Turnyras vyks birželio 23-28 
dienomis. Po turnyro jie ten liks 
treniruotis iki liepos 5 d. Nuo 
liepos 6 iki 12 d. ši komanda 
norėtų sužaisti draugiškas 
rungtynes su lietuvių ar 
amerikiečių klubais JAV Vidu
rio ar rytinėse valstijose. No
rintieji tam organizavimui pa
dėti, o taip pat ir gauti daugiau 
informacijų, prašomi kreiptis į 
Algį Šėką, 2549 Anacapa Dr. 
#103, Costa Mėsa, C A 92626. 
Tel. 714 434 2987. 

A. Š. 

jaunių klasėje, Nr. 3 Pabaltijyje, 
neseniai Šiauliuose laimėjusi 
Lietuvos žiemos pirmenybes 
moterų klasėje. Tose pirme
nybėse ji įveikė buvusias Lietu
vos čempiones B. Sližytę, R. 
Mackevičiūtę, o finale E. 
Liachovičiūtę 6:3, 6:3. Tos per
galės jai užtikrino vietą Lie
tuvos rinktinėje. Grįžusi ji 
turės, ne tik pasivyti moksle, 
bet jau su Lietuvos rinktine tu
rės ruoštis tarptautiniam turny
rui liepos mėn. vykstančiam 
Italijoje. 

Gracijus Remeikis yra Alfon
so Remeikio va ika i t i s . A. 
Remeikis tris ka r tus buvo 
Lietuvos lauko teniso čempio
nas, atstovavęs Lietuvai ir stalo 
tenise. Gracijus Lietuvos 
čempiono titulą laimėjo 5 kar
tus , o šį pavasarį žiemos 
pirmenybėse dar laimėjo vyrų 
dvejeto ir mišraus dvejeto 
titulus. Jis šiuo metu yra 
geriausias Lietuvos treneris, 
davęs teniso pradžią ne vienam 
jaunam talentui. 

Gabrielę jis gavo tik prieš 4.5 
metus tiesiai iš dailiojo čiuožimo 
varžybų. Ten jos mama paste
bėjo, kad laimėjimas priklauso 
nuo teisėjų, tad nutarė kreiptis 
į Gracijų. O šis per 4 metus iš 
jos padarė daug žadančią žaidėją 
ir jau papuošė bent keliais 
titulais. 

Balandžio 7 d. jie abu atskrido 
į New Yorką, iš kur kitą dieną 
jau buvo pakeliui į Floridą pas 
Rolando G. tėvus. Čia jie turi 
idealias sąlygas treniruotėms: 
puikios kietos ir minkštos 
(molio) aikštės prie namų, čia 
pat baseinas, čia pat jūra ir 
puikus oras. Na, ir dirba: 3 
valandas iš ryto ir valandą ar 
daugiau vakarop. Gracijus turi 
neišsemiamą teniso bagažą, 
pasišventimą ir griežtumą. 
Gabrielė jau turi puikius ir 
aštrius smūgius, greitį, tik 
silpnesnį padavimą, o kartais 
pritrūksta koncentracijos ar 
užsimano daugiau pasimaudyti 
ar pažaisti. 

Netrūksta čia jai gerų 
partnerių treniruotei, turėjo jau 
eilę parodomų žaidimų Port 
Orange, Ormond ar Juno Beach 
klubuose. Numatytas semina
ras Palm Coast klube su 
žinomais profesionalais broliais 
Gullikson. Balandžio 25-26 d. 
dalyvavo turnyre Jacksonville, 
gegužės 2-4 d. turnyre Ormond 
Beach, o gegužės 9-10 d. 
ŠALFAS s-gos teniso varžybose 
Toronte. Iš ten dar vienas tur
nyras Stanford, Connecticut, po 
to — kelionė atgal į namus. 
Pakeliui į Torontą bus poros 
dienų sustojimas Washingtone 
taip pat su t ren i ruo tės 
rungtynėmis. 

Barcelonos olimpiadoje 
Lietuvos tenisininkams vietos 
nėra. tačiau tos 6 savaitės 
intensyvaus darbo šiame krašte 
tikrai atneš nemaža naudos, 
ne tik Gabrielei ir Gracijui, bet 
ir bendrai Lietuvos tenisui. 

A. A. 

Futbolas Chicagoje 

„LITHS" ĮVEIKĖ 
„SCHWABEN" 

Gerokai prieš , ,L i ths" -
„Schwaben" rungtynes susi
rinkę žiūrovai klausinėjo vienas 
kitą, kaip bus šiandien? Ar ir 
vėl laimės „Liths" vyrai? Ne
vienas užkalbintasis, nenorė
damas būti per daug atviras, t ik 
patraukė pečiais ir neskubėjo 
atsakyti. Kitas, mažiau diplo
matiškas, į klausimą atsakė 
klausimu: — Ar jums galvoje ne
gerai? Laimės prieš Schwaben? 
Jokio šanco! „Schwaben" tur i 
keletą žaidėjų iš profesionalų 
komandos „Power", dar pora 
žaidėjų iš Europos. „No way". 

Taip apšviesti sulaukėme 
rungtynių, kurios šį kartą vyko 
slėnyje, Lietuvių centre , 
Lemonte. Kadangi pirmąjį 
puslaikį mūsiškiams teko žais
ti daugiau prieš vėją, komanda 
pasirinko gynimosi taktiką. 
Kurį laiką matėsi nežymi 
„Schwaben" persvara. Apie 
puslaikio vidurį žaidimas 
išsilygino ir abi komandos karts 
nuo karto pasikeitė nepavojin
gais šūviais į vartus, o gal 
tiksliau — link vartų. Ir taip 
puslaikis baigėsi be rezultatų. 

Antrame puslaikyje žaidimas 
pasidarė daug gyvesnis ir 
įdomesnis. „Liths" komanda 
perėjo į puolimą ir tiksliomis pa-
suotėmis vis dažniau ir dažniau 
ėmė manevruoti arti „Schwa-
ben" baudos aikštės. Mūsų 
veržlusis vidurio a ikš tės 
žaidėjas Virgis Žuromskas, su 
ligi šiol dar nematytu pasi
tikėjimu, ėmė atakuoti „Schwa-
ben" vartus ir vieno prasiver
žimo metu tapo parverstas jų 
baudos aikštėje. Teisėjas 
paskyrė baudą jo naudai, bet ne 
vienuol ikinių. Distancija 
nesudarė didelio skirtumo Žu-
romskiui. Jis įkirto ir iš 16 
metrų nelaikomai — 1:0 „Liths" 
naudai. 

Po įvarčio žaidimas dar su
intensyvėjo. Abi komandos iš
vystė tikrą major divizijos 
žaidimą: tikslios ir staigios 
pasuotės visame aikštės plote, 
a tkak lus ir rūpes t ingas 
gynimas neleido „bovytis" su 
kamuoliu. Užtikrintu žaidimu 
ypač išsiskyrė gynikai Virgis 
Marčinskas ir Rolandas Siniko-
vas su vartininku Jonu Putna, 
kas nedavė progos priešininkų 
puolimui pasižymėti. Gi mūsų 
puolime dažnai vėją sukeldavo 
Rol. Urbonavičius ir jau minė
tas Žuromskis. Prie jų derinosi 
ir kiti žaidėjai, kas padarė 
dėmesio verta „Liths" koman
dą. . 

Arti šimtas žiūrovų skirstėsi 
po rungtynių pa tenk in t i 
„Liths" laimėjimu ir puikiu 
žaidimu. 

Rezervo komanda irgi sužaidė 
tvirtai, bet laimėti dar jai 
nepasisekė. Ji pralaimėjo 
rezultatu 1:2. Vadovauja dr. Im-
re Hidwegi. Abi komandas 
treniruoja Don Brando. Vadovai 
— Ged. Bielskus ir Alb. Glavins-
kas. 

Ko-ko, bet tokioms koman
doms dar trūksta realių rėmėjų 
— sponsorių. Turimieji tik 
prilaiko nuo subyrėjimo. 
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RUNGTYNĖS 
MARQUETTE PARKE 

„Lituanica-Liths" komanda šį 
sekmadienį, gegužės 10 dieną, 
žais pirmenybių rungtynes prieš 
lenkų „Royal Wawel". Rungty
nės vyks Marąuette Parko aikš
tėje. Pradžia 1 vai. po pietų. 

Rezervas žais 11 vai. ryto. 
Komanda jau sužaidė dvejas 

pirmenybių rungtynes ir abejas 
laimėjo „sausai". Kaip seksi? 
„Liths" vyrams šį sekmadienį 
savo „gimtinėje" Marąuette 
Parke, sunku būti pranašu 
savame kieme. Jei kas dar kiek 
domisi „Lituanicos" futbolu, 
t ik ra i yra ko žiūrėti . 
Nepraleiskime progos. 
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Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
158 N. Mlchtaan Avo., SuMo 324 Ir 

5835 S. Pulaakl Rd., CMcago. IL 
81 St. Ir Koan Avo., Justtco, IL 

To l . (1-312) 585-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71at Stroot 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McfMgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Woet Avo., Orland Parfc 
708-349-8100 

10 W. Martin. NaporvHle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palo* Vlalon Contor, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tol. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Stroot 

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

KobJnotO tol. (1-312) 778-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

PP 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Avo. (prie Austin) 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samartton Modlcal Conter-

Naporvltlo Compua 
1020 E. Ogdon Avo., Sulto 310, 

Naporvino IL 60863 
Tol. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost 63rd Stroot 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Moteriškos įžvalgos 

PADEDA IR VYRAMS 
Ypač lietuvių moterų tarpe 

palyginti nedaug pritarimo ran
da feminizmas, kuris nevertina 
šeimos vertybių, skatina "mo
teris ieškoti savo „išsipildymo", j 
paliekant šeimą bei žudant 
negimusius vaikus, kurių pa- Į 
stangų dėka siekiant, kad mo- { 
terys gautų tą pačią algą kaip 
vyrai, už dirbamą tokį pat dar
bą, ne tiek moterų algos pakilo, 
kiek vyrų algos sumažėjo taip, 
kad dabar net ir moterys, kurios 
norėtų pašvęsti visą savo laiką 
šeimos auginimui, dažnai eko
nominių sąlygų yra priverčia
mos uždirbti antrą algą. 

Bet šiandien, postmoderniame 
amžiuje, jau pribrendo nauja 
karta krikščionių moterų teolo
gių, kurios vaizdingai tariant, 
atsistojusios ant savo pirmtakių 
pečių, jau mato platesnį horizon
tą. Jos nei agituoja už moterų 
teisę į viską, kas vyriška, nei 
metasi į antivyrišką, uždarą mo
terų eksklusyvizmą, bet integ
ruoja pozityviąsias abiejų lyčių 
įžvalgas ir vertybes, vertinda
mos ir lyčių savitumą ir abiejų 
įnašą į pilnutinį žmogiškumą. 

Viena tokių yra Seattle uni
versiteto teologijos profesorė 
Kathleen Fischer, kuri taip pat 
yra praktikuojanti dvasinė va
dovė (spiritual director), rekolek
cijų pravedėja ir daugelio knygų 
autorė, jų tarpe garsiausios 
Women at the Well: Feminist 
Perspectives in Spiritual Direc-
tion (Moterys prie šulinio: 
Feminis t inės perspektyvos 
dvasiniam vadovavimui) ir 
Reclaiming the Connections: A 
Contemporary Spirituality (Susi
grąžinti jungtis: Vienas šiandie
ninio dvasingumo kelių). Nors 
daugelis jos įžvalgų labai rei
kalingos moterims, norinčioms 
dvasiniai augti, bet neran
dančioms tinkamų atramos 
taškų tradicinėje dvasinėje lek
tūroje ar pastoracinėje prak
tikoje, jos nemažiau svarbios ir 
vyrams, nepasitenkinantiems 
siauromis, tradicinėmis vyriš
kumo ir vyriško dvasingumo 
sąvokomis, neatliepiančiomis ir 
į vyro pilną žmogiškumą. 

Naujoji karta moterų Šv. Raš
to teologių, į studijas ir maldą 
su Šv. Raštu atsinešdamos mo
teriškumo sąmoningumą, iške
lia anksčiau dažnai nepaste
bėtus Šv. Rašto dvasinius lo
bius, maždaug kaip šv. Luko 
evangelijos 15-me skyriuje mo
teris, kuri, suradusi prarastą 
pinigą, susikviečia drauges bei 
kaimynes pasidalyti džiaugsmą, 
prarastą drachmą atradus. 
Kathleen Fisher rašo: „Prieš 15 
metų, kai dėsčiau Senąjį Tes
tamentą, su entuziazmu iškė
liau savo studentams patriarcho 
Abraomo, tautos vado Mozės ir 
pranašo Jeremijo didybę, nors 
visi mes beveik nepastebėję 
praėjome pro tautų motiną Sa
rą, Išėjimo knygos pranašę Mi-
riamą, ar tautos išgelbėtoją Es
terą. Tuo, kad ir nesąmoningu 
neapsižiūrėjimu, buvo nu
skriaustos ne tik moterys, bet ir 
vyrai mano klasėse. Tų Švent
raščio moterų tikėjimo liudi
jimai ne tik būtų praturtinę ir 
net pakeitę jų supratimą iš
ganymo istorijos, jie būtų atvėrę 
ir naujas galimybes, naujus 
kelius jų pačių dvasinėje kelio
nėje. 

Naujomis akimis skaitydami 
Šv. Raštą, užtinkame jame mo
teris, kuriose atsispindi ir mūsų 
asmeniškos dvasinės kelionės 
bruožai. Pavyzdžiui, pasako
jimuose apie Mozės gimimą (Iš 
1-2 sk.) matome kaip žydų aku
šerės ir Mozės motina, savo iš
mintingu, drąsiu pasiprieši
nimu faraono įsakymui išgel
bėjo savo tautą. Rūtos knygoje 
skaitome apie ištikimą, daug at
perkančią vyresnės ir jaunesnės 
moters draugystę. Naujajame 
Testamente pastebėdami Jė-

LIETUVIŲ FONDO 
PASKIRTIS IR JO LIKIMAS 

29-tam narių suvažiavimui praėjus 

ŽEMĖS UŽTERŠIMO 
PROBLEMA 

zaus santykius su moterimis, 
pvz. jo pagydymą moters su 
kraujoplūdžiu, Mariją Jėzaus 
kapo sode, nusidėjėlę, nuplovu
sią Jėzui kojas, Mortą ir jos 
seserį, savo kaimui apie Kris
tų pasiskelbusią samarietę, ma
tome, kaip aukštai Jėzus ver
tino moteris, net ir kai visuo
menė jas žemino. 

Priespaudą kenčiančiose tau
tose krikščionės moterys semia
si stiprybės Marijos giesmėj, 
kurioje ji šlovina Viešpatį, kuris 
„numeta galiūnus nuo sostų ir 
išaukština mažuosius" (Lk 
1:52), meldžiasi į Mariją, kuri 
žino žuvusių ar kenčiančių sūnų 
motinų skausmą, ir sulaukia iš 
jos paguodos, padrąsinimo ir 
sustiprinimo. 

Mūsų dvasinio gyvenimo pa
grindas yra mūsų vaizdas, kas 
ir koks Dievas yra. Šis vaizdas 
nulemia ne tik ką mes laikome 
šventu, bet ir kaip suprantame 
tai, kad esame sukurti Dievo 
atvaizdu ir kaip mes bendrau
jame su Dievu, tiek maldoje, 
tiek ir savo gyvenime. Vienas 
didelis feminizmo įnašas į 
krikščionišką dvasingumą yra 
jo vesta polemika prieš Dievo 
apribojimą vien tik vyriškais 
įvaizdžiais — tai tolygu tikrojo 
Dievo, kurio negali išsemti jokie 
įvaizdžiai, padarymui stabu. Šv. 
Rašte ir Bažnyčios plačioje tra
dicijoje, pripažįstant Dievo neiš-
semiamumą, paslaptingumą, 
Dievas vaizduojamas labai įvai
riai: Dievas ne tik tėvas, bet ir 
motina, dvasia, kvapas, my
limasis, draugas. Dievas prily
ginamas ir uolai ir šaltiniui 
ir fontanui. Dievas — dvelkian
tis vėjas, gyvybės vanduo. Tik 
daugybė įvaizdžių tegali perduo
ti žmogui neaprėpiamą, paslap
tingąjį Dievą. 

Kaip svarbu turėti pakan
kamai platų Dievo supratimą 
parodo šis atsitikimas, vieno 
vyro, gedinčio savo mirusios se
sers, kuris buvo atėjęs pagalbos 
maldoje šiame jo skausme. Dėl 
tos netekties jis buvo pradėjęs 
abejoti Dievu ir negalėjo, nors 
norėjo, apverkti seserį. Jo dva
sinis vadovas nutarė pasiūlyti 
jam pratimų dvasiniai-fiziniai 
atleisti įtampą ir tuomet pra
vedė vaizduotinę meditaciją. 
Toliau apie tai pasakoja vado
vas: „Jis pajuto vidinį pasikei
timą ir vaizduotėje matė save, 
rankose laikantį savo mažą 
sesutę ir vėl pajuto gilią jų 
meilės ryšio šilimą. Tuomet aš 
pasiūliau, kad jis įsivaizduotų 
Jėzų arba Dievą, ateinantį prie 
jų, juos apkabinantį ir laikantį 
savo glėbyje. Bet jam ta i 
nesisekė. Jam Dievas, kaip vy
riškosios giminės, galėjo ateiti 
į kambarį ir su jais būti, bet ne 
apkabinti jį ir jo seserį. Pagaliau 
aš pasiūliau, kad jis bandytų 
Dievą įsivaizduoti moterišku 
pavidalu. To ir reikėjo. Dievas, 
moterišku pavidalu, jau galėjo 
juodu apkabinti ir laikyti. Po 
kurio laiko tas žmogus pajėgė ir 
savo sesutę atiduoti į Dievo 
rankas ir apverkti jos neteki-
mą . 

Jeigu, kaip skaitome Pradžios 
knygoje, „Dievas sutvėrė žmo
gų pagal savo paveikslą... sutvė
rė juodu vyriškį ir moteriškę" 
(Pr 1:27), tai reiškia, kad ir 
vyriškos ir moteriškos savybės 
yra reikalingos išsakyti Dievą, 
kaip asmenį, norint su Dievu 
kuo pilniau santykiauti. Tų do
ro žmogiškumo savybių, kurių 
neprileidžiame Dievui, nusto
jame ir savo žmogiškame gyve
nime, arba tiksliau, mes jas „už
dengiame" nuo Dievo malonės 
veikimo. Tai nuostolis ir vyrams 
ir moterims, nesgi visiems 
mums reikia kiek tik galime 
gauti Dievo pagalbos, kad savo 
žemės kelionėje pasiektume 
šventumą. 

a.j. z. 

Lietuvių fondo 29-tas metinis 
narių suvažiavimas įvyko 1992 
m. kovo 28 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Suvažiavime daly
vavo 131 LF narys su 8,987 
balsais iš visų turimų 27,000 
balsų. Kyla klausimas, kodėl 
yra tik 27,000 balsų, kai LF turi 
6 milijonus dol. kapitalą, o kiek
vienas 100 dol. turi vieną balsą? 
Trumpai atsakant, reikia pažy
mėti, kad palikimai ir specialūs 
fondai neturi balsavimo teisės. 

Šio LF narių suvažiavimo 
buvo laukiama su didesniu 
susidomėjimu, nes buvo pirmas 
suvažiavimas po atskyrimo vie
no milijono dol. Lietuvos rei
kalams. Antra, prieš suvažiavi
mą spaudoje pasirodė keli 
straipsniai, nagrinėjantys to
limesnę LF veiklą. Trečia, LF 
taryboje, svarstant LF veiklą, 
nebuvo prieita vienos nuomo
nės. Atrodė, kad suvažiavimas, 
jei ir negalės padaryti nutarimo, 
nes nebuvo numatyta darbo
tvarkėje, bet vistiek galės 
išreikšti pageidavimą, kuria 
kryptimi LF turėtų veikti. 

Iš tikrųjų ta ip ir buvo. Po LF 
pareigūnų pranešimų prasidė
jusiose diskusijose LF pagrin
dinio kapitalo likimas iškilo 
visu aštrumu. Vieni siūlė LF 
pagr. kapitalą perduoti Lietuvos 
reikalams (turima mintyje — 
Lietuvos kultūros ir švietimo in
stitucijas), kiti buvo santūresni 
ir bevelijo palaukti paskirto 
milijono dol. sunaudojimo ir tik 
tada spręsti tolimesnio kapita
lo perleidimo klausimą. Dar 
kitiems atrodė, kad geriau kapi
talą laikyti ir t ik gaunamu 
pelnu remti išeivijos ir Lietuvos 
švietimo ir kultūrinius porei
kius, kaip pastaruoju metu buvo 
daroma. 

Perleidus Lietuvių fondo turtą 
Lietuvai, nebeliktų to šaltinio, 
iš kurio pajamų iki šiol buvo 
remiamas išeivijos lituanistinis 
švietimas bei kultūrinė veikla 
Nebetektų paramos Pietų Ame
rikos jaunimas, besimokąs lietu
vių Vasario 16 gimnazijoje, Vo
kietijoje. Užsidarytų ir Litua
nistikos katedra, veikianti Il
linois universitete, Chicagoje, 
nes studentai netektų stipen
dijų. Į Lituanistikos katedrą 
lietuviai esame investavę labai 
stambią, daugiau 600,000 dol. 
sumą. Nors apie lit. katedrą 
šiuo metu mažai girdime, bet 
lengvu mostu neturėtumėm at
sisakyti, o kiek galima daugiau 
ja naudotis. 

Didžiuojamės lietuvių opera, 
tautiniais ansambliais, litua
nistikos mokyklomis, pedagogi
niu institutu, lietuvių radijo 
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laidomis, lietuviškais laikraš
čiais ir žurnalais, dar vis 
leidžiamomis knygomis, nors ir 
rečiau pasirodančiomis ir mažai 
perkamomis. Visai šiai išeivijos 
veiklai remti reikalingi finan
sai, kurie dalinai ateina iš 
Lietuvių fondo ir kitų šaltinių. 
Perdavus Lietuvių fondo su
kauptą kapitalą Lietuvos insti
tucijoms, nebeliks pajamų, ku
riomis buvo iki šiol remiama 
išeivijos lietuvių veikla. 

Ar idealistų rėmėjų per 30 
metų suaukotas LF kapitalas, 
pasiekęs 6,000,000 dol., turėtų 
būti likviduotas ir perduotas at
sikūrusiai Lietuvai, paliekant 
išeiviją tuščiomis rankomis? Ar 
jau išeivijai nereikalingos litua
nistinės mokyklos, chorai, tauti
nių šokių ansambliai, lietuviš
koji spauda, lietuviškos radijo 
laidos ir t.t.? Argi išeivijos pus
šimčio metų kultūrinė, visuome
ninė veikla, išauginusi patrio
tišką jaunimą, daugiau nebebus 
reikalinga fondų paramos? 

Lietuvai parama yra reikalin
ga ir, manau, kad dažnas tą ne 
tik žino, bet ir konkrečiai remia. 
Lietuvai paramos reikalingu
mas yra visuotinis. Jau spėjo 
įsisteigti kelios ar keliolika 
organizacijų ar komitetų, kurie 
turi savo specialius tikslus ir 
jiems įgyvendinti ieško talki
ninkų ir rėmėjų. Esame pliura
listinė visuomenė ir renkamės 
tas sritis, kurios yra arčiau savų 
interesų ir jausmų. Asmeninė 
ar organizuota, parama gimi
nėms, artimoms organizacijoms 
ar iš Sibiro grįžusiems tautie
čiams yra suprantama ir reika
linga, bet neturi eiti tik viena 
kryptimi. Neturi būti užmiršti 
ir savi reikalai. 

Lietuvių fondui sukaupti rei
kėjo trijų dešimtmečių, o išda
linti galima per kelis mėnesius. 
Ar daug pasieksime savus fon
dus išdalinę, kai parama Lietu
vai iš Vakarų valstybių ateina 
dešimtimis milijonų, o kraštas 
tebeskęsta ekonominiame chao
se? Ar mūsų keli milijonai 
dolerių pakels Lietuvos žmonių 
gerovę, ar jie nenuskęs ekono
minėje suirutėje, ar nepateks į 
savanaudžių rankas, kurie dar 
stipriau išnaudos vargdienių pa
dėti? Jau iš suteiktos pagalbos 
turime nemalonių pavyzdžių, 
kurie neskatina išeivijos visus 
turimus kuklius išteklius ati
duoti dabar, nes nėra nei reikia
mos tvarkos, nei atsakomybės. 
Tik pasiskaitykime Lietuvoje 
leidžiamą gausią spaudą 
(kalbama esą 400 leidinių) ir 

gaunamus iš artimųjų laiškus, 
kuriuose atvirai rašoma apie 
vagystes, apiplėšimus, apgau
les, grobstymą. Turime jau ne 
vieną atvejį, kai kurie at
vykusieji pasisvečiuoti a r 
pasipelnyti, griebiasi apgaulės 
ir net smurto, parodydami 
tikrąjį savo išsiauklėjimą. Tai 
50-ties metų komunistinės oku
pacijos išdava. Kiek reikės laiko 
tautą perauklėti ir atvesti į 
doros, tiesos ir demokratijos ke
lią? Matant tokią Lietuvos žmo
nių pažiūrą į gaunamas dova
nas, susidaro vaizdas, kad dau
guma nori tik gautąsias gėrybes 
pasigrobti ir asmeniškai pasi
pelnyti, mažai tesirūpindami 
tautos gerove. 

Lietuvių fondo 29-tas narių 
suvažiavimas priėmė nutarimą 
atsiklausti narius, kaip jie 
norėtų savo turimus įnašus 
toliau tvarkyti. Toks narių at-
siklausimas gal yra geras, nes 
sustabdys kai kurių norą tuojau 
viską perduoti Lietuvai ar viską 
palikti kaip yra ir naudoti tik 
pajamas. Šio nutarimo vykdyto-

I jai — LF taryba turės šį reikalą 
gerai išstudijuoti, paruošti pla
ną, kad neprasilenktų su vei
kiančiais įstatais ir valstybės 
įstatymais ir tik tada pateikti 
narių pasisakymui. Narys, pasi
sakęs už savo įnašo perdavimą 
Lietuvai, nustos turimų nario 
teisių, nes neliks reikalaujamo 
100 dol. įnašo. Visa tai bus 
galima reikiamai apiforminti ir 
LF narių bei balsų skaičius su
mažės. 

Kai kurie kalbėtojai užmiršo 
išeivijos lietuvių kultūrinę ir 
švietimo veiklą, nes, perdavus 
LF kapitalą Lietuvai, nebeliks 
pajamų, kuriomis iki šiol buvo 
remiama ši veikla. 

Mano pasąmonėje senokai for
mavosi mintis, kad turimų fon
dų kapitalą reikia didinti ir 
pačius fondus sujungti į vieną 
instituciją. Sukaupus 10 ar 
daugiau milijonų dolerių, gali
ma žymiai efektingiau remti 
Lietuvos ir išeivijos kultūrinę 
veiklą. Reikėtų surasti legalų 
būdą, kad sukaupto kapitalo 
negalėtų panaudoti ar likvi
duoti nė viena institucija. Yra 
žinomų didelių fundacijų, kaip 
Fordo, Rockefelerio, Nobelio ir 
kitų, kurių pajamomis dali
namos įvairios premijos ar 
remiami naudingi projektai. Ar 
lietuviams nebūtų naudingiau 
tokį nedalomą fondą įsteigti ir 
jo pajamomis remti lietuvių 
veiklą, premijuoti kūrėjus ir 
teikti stipendijas rimtoms studi
joms. Iš šių pajamų reikėtų rem
ti ir Lietuvos ir išeivijos veiklą. 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Pasaulyje be politinių tautų 
nesutarimų paskutiniu metu 
iškilo naujas pavojus, kuris yra 
šios planetos taršos tolimesnis 
vykdymas ir nerodo pagerėjimo 
tendencijos teigiama linkme. Ar 
bus pasiektas visų tautų 
susi tarimas išgelbėti šios 
planetos tolimesnį žmonijos 
egzistavimą, turės parodyti 
ateitis. Daugiau kaip šimto tautų 
vadovų pradedant nuo didžiųjų 
ir baigiant mažaisiais birže
lio mėnesį susirinks į Brazi
lijos Rio de Janeiro išpspręsti 
5.5 bilijonų žmonių gyvenimą, 
kuris būtų įmanomas ateities 
kartoms. •* 

Svarbiausias veiksnys šios 
planetos gyvybės išlaikyme yra 
ozonas. Tačiau ozono sluoksnis, 
kuris gaubia žemę, jau yra 
stipriai pažeistas įvairiuose kon
tinentuose. Gamtos srities 
mokslininkai jau dabar kelia 
susirūpinimą, kad žmonijos 
pagamintos dujos baigia 
uždengti šią planetą. To 
pasekmėje žemės temperatūra 
didėja ir prie vandenynų esan
tiems miestams gresia pavojus 
būti užtvindytiems. Dabar jau 
mokslininkai neabejoja, kad tas 
įvyks. Yra tik laiko klausimas. 

Šių metų vasarą vyksiančia
me suvažiavime pasaulio vado
vai turės padaryti nutarimą, 
kaip realiai bus galima pra
dėti Jungtinių Tautų ilga
mečių studijų įgyvendinimą, 
kurios yra paruošusios planus ir 
būdus, kad industrijos ir 
ekonomijos galėtų progresuoti 
be esamos ir tolimesnės taršos 
pašalinimo. Kitas Jungtinu 
Tautų studijų t ikslas y ra 
išpręsti visų pasaulio tautų 
maisto ir aprangos klausimą be 
oro, žemės ir vandenynų nuodi
jimo. Šios konferencijos galu
tinis tikslas yra, kad visos 

Keliu šią idėją todėl, kad taip 
gražiai veikiantieji fondai 
neišnyktų, jų kapitalas nebūtų 
išbarstytas nepalikęs nė pėdsa
kų. Visus kviečiu pagalvoti ir 
sujungtomis jėgomis įgyvendin
ti nedalomą vieną fondą, kurį 
administruoti turėtų ne tik 
aukotojų rinkti atstovai, bet ir 
Lietuvos vyriausybės deleguoti 
nariai. Teisininkai turėtų 
surasti legalų būdą ir paruošti 
atitinkamus įstatus, o Lietuvių 
fondo taryba, atsiklausdama 
aukotojų, įterptų ir šį klausimą 
ir turėtų narių nuomonę. 

Nebūkime vienadieniai pat
riotai, o žvelkime giliau ir 
plačiau, kad iš to būtų apčiuo
piama nauda visiems. 

tautos priimtų kaip būtinybę 
naujai paruoštus planus. Viena 
plano dalis yra panaikinti vie
no bilijono žmonių gyveninio 
nepriteklių ir padėti vargs
tantiems. Kita plano dalis yra 
apsaugoti neužnuodyto vandens 
atsargas, kurios yra būtinos 
pasaulio gyventojams, kurių 
skaičius pasieks 10 bilijonų gale 
2010 metų. 

Pagaliau konferencijos va lai 
turi priimti nutarimą, kad visos 
valstybės sumažintų naudojimą 
chlorino chemikalų, kur ie 
naikina žemės ozono uždangą. 
Šie dirbtini chemikalai pra
plečia žemę saugojantį ozono 
sluoksnį. Ozonas veikia kaip 
filtras saulės ultravioletiniams 
spinduliams, kurie sukelia odos 
vėžį ir kitas ligas. Be ozono yra 
ir kitų taršos problemų, kurios 
reikalingos išspręsti. 

Anglies dvideginio žemėje 
esamas kiekis veikia neigiamai 
į kraštų temperatūrą. Techninis 
ir ekonominis progresas atnešė 
neigiamas pasekmes po antrojo 
pasaulinio karo. Dabar jau 
nepajėgiama eiti kar tu su 
gamyba ir tuo pačiu pašalinti 
taršos procesą. Amerikos vals
tybių ir pasaulinė kai kurių 
valstybių ekonomija ir pro
dukcija jau peržengė savo ribas. 
Užnuodintas požemio vanduo ir 
atmosfera yra žymiai paliesta. 
Vandenynų žuvys jau pasidarė 
nesaugios nuo chemikjalų. Be 
to, jų skaičiai mažėja. Žuvys 
pagaunamos greičiau, negu 
užauga ir naujas pakaitalas 
nėra pakankamas. Šie neigiami 
veiksniai paliečia ir ki tus 
gyvūnus ir pagreitina jų iš
nykimą. 

Jau dabar yra įrodytas faktas, 
kad po antrojo pasaulinio karo 
dešimt procentų visos derlingos 
žemės negalima naudoti. Tačiau 
reikia įrodyti pasaulio 5.5 bili
jonams gyventojų kokią žalą 
suteikė nekontroliuojama in
dustrijos pažanga. Pasaulis turi 
tik vieną pasirinkimą arba 
sumažinti dabartinį progresą ir 
panaikinti taršą arba per 
ateinančius dešimtmečius būti 
pasmerktiems fiziškai išsigimti. 

Pirma yra reikalinga išspręsti 
du pagrindiniai klausimai. Kas 
padės neturtingoms valstybėms 
finansiškai sumokėti už taršos 
pašalinimą? / ntra, ar didžiųjų 
pasaulio valstybių vadai yra 
pasiruošę įsipareigoti šios pla
netos išgelbėjimui ir pakeisti 
savo dabartinį gyvenimo būdą? 

Šios konferencijos svarbiau-

(Nukelta į 4 psl) 

SEPTINTAME DANGUJE 
Novelė 

EDMUNDAS JAKAITIS 

Kad ir nelaukiama, bet ta diena atėjo, kada juodu 
turėjo skirtis. Nerimas apėmė Simą. Ji važiuos pas 
vaikus, motinėlę, kurių ji taip išsiilgo, o ką jis veiks? 
Kas jo laukė? Vienodos pensininko dienos, kurias jis 
taip gerai žinojo. Ir tas pasirodęs žiburėlis, kuris apšvei-
tė jo gyvenimą turės užgesti. Neveltui jis ją vadindavo 
Žibute. 

Atsisveikinimas buvo karštas, bet trumpas. Lyg 
vienas kitą suprasdami, nešnibždėjo meilių žodžių, tik 
iš jo suspaustos rankos negailestingai slydo jos pirštai. 
Ji tolo nuo jo, o jis sėdėdamas mašinoj, lydėjo ją akimis, 
kol dingo taip gerai jam žinomam tarpduryje. Kitą rytą 
pusbrolis veš ją į YVashingtono aerodromą, kur sovietų 
lėktuvas nuskraidins ją į tėvynę, pas vaikus. 

Važiavo Simas namo, lyg būtų pusę savęs netekės. 
Tokio jausmo jis savo gyvenime nebuvo pergyvenęs. 
Kažko trūko. Dabar jis suprato, kas Valentina buvo 
jo gyvenime. Ji buvo neatskiriama jo dvasios dalis. Jos 
atsiskyrimas paliko jame tuštumą. Kaip jis tą tuštumą 
užpildys, kėlė jam nerimą. Mintys buvo neramios, ir 
jis negalėjo jų atsikratyti. Ilgai jis vartėsi lovoj, kol 
pagaliau užmigo. 

Kaip sapne jis klaidžiojo gatvėmis. Kiekviena 
juodaplaukė priminė jam Valentiną. Jis sutiko daug 
juodplaukių, bet nei viena nebuvo Valentina. Jis 
ieškojo jos gatvėj, krautuvėse, požemio traukinio 
stotyse. Viltis ją sutikti jo neapleido. Kaip šapelis 
nešamas upės, taip ir jis slinko su didmiesčio pėsčiųjų 
mase. Klaidžiojo jis, klaidžiojo ir jo žvilgsnis. Pavargęs, 
nemigęs, troškulio kankinamas, buvo pradėjęs galvo
ti, ar neužteks šiai dienai. Bet, nors ir pavargusios 
akys, jis ją pamatė. Ji buvo toli nuo jo, bet jis ją 
atpažino. Pradingo nuovargis, sužibėjo džiaugsmas jo 
akyse. Pagaliau jis ją atrado! Nepaleisdamas jos iš akių, 
alkūnėmis yrėsi pirmyn. Tiršta masė juos skyrė. 
Baimė, kad jis gali jos nepasiekti stiprino jo jėgas. 

Jis matė, kaip ji dingo didingam tarpdaryje. Su į-
nirtimu jis ėmė veržtis prie tų durų. Pasiekęs jas, šok
te įšoko į erdvų prieangį. Ar tai buvo viešbučio ar šiaip 
kokios įstaigos laukiamasis, jam buvo nesvarbu. 
Karščiuojančio žvilgsniu apžvelgė apytuščių patalpą. 
J i stovėjo prie atsarginių durų. Jis matė, kaip ji ranka 
pamojus, kvietė ją sekti. Šuolis, kitas ir jis buvo prie 
durų. Nebebuvo jos prie durų, nebuvo jos ir už durų. 
Tik niūrūs cementiniai laiptai aidėjo nuo jos batukų 
kaukšėjimo. Bet jis jautė jos artumą. 

Ir taip pakopa po pakopos jis artėjo prie dešimto 
aukšto. Bet nuovargis darė savo. Vos bepakėlė koją ant 
kito laipto. Lyg ir oro pradėjo trūkti. Laikydamasis už 
turėklo, pažvelgė žemyn. Tamsi laiptų apačia atrodė 
kaip praraja be dugno. Nejaukiai pasijuto, kai jis 
pagalvojo, jei jis imtų ir kristų į tą bedugnę ir padarytų 
galą tiems visiems kerams. Bet pasigirdęs balsas iš
sklaidė nejaukias mintis. 

— Mielasai, dar keletą pakopų ir mes būsime kar
tu, — ragino nematomos Valentinos balsas. 

Ir tikrai, už kelių laiptų prasidarė durys ir prašvito 
mėlyno dangaus lopinys. „Tipiška Valentina", pagalvo
jo Simas. „Niekuomet nerodydavo savo jausmų 
viešumoj. Dangoraižio stogas bus tinkama vieta juod-
viem susitikti". Ir metėsi iš paskutinių jėgų prie durų. 
Stipri saulė apakino Simą. Primerktomis akimis jis 
matė ją blankiai. Bet aiškumo jam nereikėjo. Jis žinojo, 
kaip ji atrodo, o ką ji vilkėjo, jam nebuvo svarbu. Svar
bu, kad ji buvo pasiekiama. Bereikėjo duoti šuolį, ir 
jis ją pagriebs. Nutvėręs prispaus, glamonės, bučiuos. 

Bet ko ji traukėsi nuo jo? Dar pora žingsnių ir ii 
nugarmės nuo stogo. Pats laikas buvoja nutverti. Šoko 
Simas pirmyn. Išskėstos rankos graibė po tuščią orą. 
Jis pasidarė toks lengvas. Kojomis nelietė žemės. 
Dangus ėmė maišytis su žeme. Išdžiūvusios lūpos 
šnibždėjo: 

— Mieloji, kur tu esi?... . . 
Niekas negirdėjo jo žodžių. Tik būrelis apstojusių 

matė ant saulės įkaitinto asfalto sugniužusi kūną. Visi 
spėliojo, kad buvo nustumtas, kiti, kad pats šoko. 
Kodėl? Niekas neatspėjo. Tik skaitytojas žino. 

Tolumoje pasigirdo greitosios pagalbos sirena. 
Prityrę sanitarai įkėlė suglebusį kūną į laukiančių 
mašiną. Sumirgėjo šviesos, sustaugė sirena. Žiūrovai 
išsiskirstė. Kur prieš minutę gulėjo meilės auka, 
automobilių ratai riedėjo pro nenudžiūvusias kraujo 
žymes. Mašinos lenkė viena kitą, taksio šoferai keikėsi, 
pėstieji skubėjo. Didmiesčio gyvenimas virė toliau, lyg 
nieko nebūtų atsitikę. (Pabaiga) 
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DĖL KALBANČIO 
LOBIO 

Balandžio 15 d. „Draugo" Nr. 
74 „Žinios iš Lietuvos" išspaus
dinta žinutė „Kalbantis.. . lo
bis" prašosi patikslinimo ir pa
aiškinimo. Rašant apie mano 
pas lėp tų K a u n o Radiofono 
plokštelių suradimą sakoma: 
„Jose — prezidento A. Smetonos 
nepriklausomybės paskelbimo 
proga pasakytos kalbos, žymių 
kul tūr ininkų balsas". Apie ką 
kalbėjo prezidentas, aš nepri
simenu. Apie nepriklausomybės 
paskelbimą kalbėjo Lietuvių 
Aktyvistų Fronto įgaliotinis 
Leonas Prapuolenis. 1941 m. 
birželio 23 d., sukilimui prasi
dedant, j is skai tė Lietuvos vals
tybės a ts ta tymo deklaraciją. Po 
jo kalbos buvo grojamas lietu-
vos himnas, pro atidarytą radio
fono studijos langą girdėjosi 
Karo Muziejuje skambantis 
Laisvės Varpas . 

Slepiamų plokštelių sąrašo aš 
nesuspėjau pasidaryti , todėl 
nežinau, kiek jų ir kas jose 
įrašyta. Pris imenu, kad, be pre
zidento kalbų, yra žemaičių 
rašytojų l i teratūros vakaras, 
k u r i a m e s k a i t o V y t a u t a s 
Mačernis, Butkų Juzė ir kiti 
rašytojai. Mar tynas Jankus 
kalba apie savo įnašą „Aušrą" 
leidžiant ir redaguojant. Skulp
torius Juozas Zikaras pasakoja, 
kaip jis sukūrė Laisvės stovylą, 
medalistas Pe t ras Rimša apie 
„Vargo mokyklą" ir kitus savo 
medalus, o batalistas Zigmas 
Petravičius apie didžiuosius 
savo pave iks lus , kabančius 
Karo muziejuje. Yra kitų daili
ninkų, rašytojų ir kultūrininkų 
pasipasakojimai, generolo Ple
chavičiaus kalba... Trys skar
dinės dėžės. 

Jas suras t i iniciatyvos ėmėsi 
mano pusseserė Bronė Masai-
tienė. Pasitelkusi mūsų pusbrolį 
Kęstutį Niaurą, kasinėjimą pra
dėjo 1990 m. Vėliau, man laišką 
parašius ir pasikalbėjus su čia 
besilankančiu Lietuvos Švie
timo viceministeriu Kornelijum 
Plateliu, įsijungė tos minis-

ŽEMĖS 
UŽTERŠIMAS 

(Atkelta iš 3 psl.) 
šias asmuo yra JAV preziden
tas G. Bushas. J is yra vadas tur
tingiausios pasaulio valstybės. 
Tačiau ši valstybė ir Rusija 
daugiausia terš ia žemę su savo 
industrija. Žinant dabartinės 
Rusijos neveiklumą ir nepasto
vumą šioje konferencijoje, prez. 
G. Bush gali turėt i didžiausią 
įtaką šioje Rio de Janeiro konfe
rencijoje. 

Iki šio laiko prez.G. Bush ne
duoda pažado, kad JAV daueiau 
taupys esamos energijos naudo
jimą ir mažiau terš orą. Prez. 
G. Bush d a r iš viso nėra 
apsisprendęs, kad jis dalyvaus 
šioje konferencijoje. Jeigu jo 
sprendimas bus neigiamas, tas 
gali paveikti visos konferencijos 
pasisekimą. 

Amerika tu r i pakankamai 
resursų, technologinių žinių, 
m o k s l i n i n k ų ir pr iemonių 
pave ik t i t e i g i a m a l inkme 
pasaulio opiniją ir apsaugojimą 
ne vien tik karine jėga, bet ir 
pa sau l i o sve ikos gamtos 
išlaikymo linkme, dabartinei ir 
ateities žmonijos kartoms. 

Stebint pagreit intu tempu 
vykdomą pasaulio modernizavi
mą ir tuo pačiu nuodijimą jo 
gyventojų ir gamtos, yra tik 
vienas noras pagaliau pasiekti 
teigiamą sprendimą šia linkme. 
Nykstant atominio karo pavo
jui, didėja naujas pavojus, kuris 
gali sunaikint i žmoniją, gamtą 
ir gyvūniją. Pasaulio vadų 
sprendimas šių metų Rio de 
Janeiro konferencijoje turės 
lemiamos reikšmės ateities gy
ventojų kartoms. 

terijos Paveldo departamentas. 
Darbams vadovavo direktorius 
Vidas Grigoraitis. Iki šių metų 
buvo kasinėjama penkis kartus. 
Pernai rudenį su ekskavatorium 
ir magnetiniais įrankiais — 
veltui. Mano suklaidinti ieško
jo dviejų metrų gylyje, o šiemet, 
balandžio 9 d., kasdami šeštą 
kartą surado keturių metrų 
gylyje. 

Kas kas nepagalvotų, jog aš 
tada, gal paties nelabojo apsės
tas , iškasiau keturių metrų 
gylio duobę, turiu paaiškinti pa
slėpimo aplinkybes. Žmonos 
tėvas buvo geležinkelietis ir 
gyveno Geležinkelių valdybai 
priklausančiuose namuose. Mes 
gyvenome kartu su žmonos tė
vais. Kieme buvo keli san
dėliukai ir žeminė-ledaunia 
(„zemlianka"). Už sandėliukų 
didelis daržas, jame didelis 
medis ir kita apirusi, nenaudo
jama žeminė. Joje mes slėp-
davomės Kauną bombarduo
jant. Abidvi žeminės buvo suręs
tos iš sunkių geležinkelio pa
bėgių. Stogas ir grindys taip pat 
iš pabėgių. Tai antroje žeminėje 
mes, aš ir antrojo to namo buto 
gyventojas Antanas Umbrasas, 
išėmėm iš grindų du pabėgius, 
iškasėm duobę ir į ją įdėjom 
medinę dėžę su plokštelėmis ir 
mano rankraščiais. Užpylėm 
smėliu ir vėl sudėjom grindis. 
Žeminė buvo negili. Ant grindų 
s tovėdamas galėjai matyt i 
daržą. Taigi nuo dėžės viršaus 
iki žemės paviršiaus negalėjo 
būti daugiau dviejų metrų. 0 
surado keturių metrų gylyje! 

Po karo abidvi žeminės, me
dis, tvoros ir šalia buvę Lietūkio' 
sandėliai buvo nugriauti, žemė 
išlyginta. Antros žeminės vie
toje buvo įrengtas šiltadaržis, 
privežta žemių. Žemei sumir
kus, manoma, sunki žeminė ir 
dėžė grimzdo gilyn. 

1990 m. jau net šiltadaržio' 
neliko. Dingus orientyrams aš 
net apytikriai negalėjau slėp-
tavietės nurodyti. Net atvykęs 
ano žmogaus, man paslėpti pa-
dėjusio, sūnus Antanas Umbra-
zas negalėjo buvusios žeminės 
vietos rasti. 

Balandžio 9 d. rytą plokštelių 
ieškoti sus i r inko: Kęstut is 
Niaura, Antanas Umbrazas. 
telefonų tinklo direktoriaus 
pavaduotojas Algirdas Ke-
pežinskas. Karo muziejaus 
atstovas, Tremtinių draugijos 
atstovas ir Bronė Masaitienė. Ji 
dar gavo du jaunus vyrus savo 
darbovietėj jai padėti. Miesto 
savivaldybės pažadėtas ekska
vatorius neatvyko. Teko kasti 
rankomis, penkiais kastuvais. 
Atsivežtas minų ieškiklis ne
veikė, nes jį klaidino daugybė 
gelžgalių darže. Bet buvo 
kasama toje vietoje, kurioje pra
ėjusį rudenį ekskavatorius iš
vertė pabėgio likutį. 

Apie trečią valandą nusivylę 
išvažiavo muziejaus ir 
tremtinių atstovai. Likusieji 
rausėsi gilyn. Užtikę žeminės 
sieną jau žinojo, kad ras. Pagal 
ją kasė gilyn. Užtikę grindų lie
kanas padėjo kastuvus, sėmė 
smėlį r a n k o m i s , pylė 
kibiruosna. o kiti virve traukė 
į viršų. Apie suradimo momentą 
Bronė Masa i t i enė man 
rašytame laiške pasakoja: ..Pra
kasus 0,5 metro gylio ir 1,5 il
gio tranšėją, Algis suriko — ra
dau! Išlipo kopėčiomis į viršų ir 
leido man įlipus pačiupinėti. 
Paliečiau apvalų šventos žemės. 
Jūsų prieš pusę šimtmečio 
supiltą kauburėlį. Net šiurpas 
pro kūną praėjo. Dar 45 minutės 
ir tas šventas relikvijas iškėlė 
į viršų". Atėjo namo šeimi
ninkė su buteliu šampano ir 
taurėmis. Netrukus jos švogeris 
dar du butelius šampano atvežė. 
Atvyo Kauno radijo ir televizijos 
direktorius Šeštakauskas su 

CLASSIFIED GUIDE 

Šeimos vilos gyventojai renkasi prie pietų stalo namų valgykloje. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, CT 
SEMINARAS A P I E ŠEIMĄ 

Senojo Testamento Pradžios 
knygoje skaitome Viešpaties 
mintį: Negera žmogui būt i 
vienam. Taigi mes kuriame 
šeimą, kad mums būtų gera. 
kad būtume laimingi. Tačiau ar 
visada s u r a n d a m e l a i m ę 
šeimoje? Ar š ia i s l a i k a i s 
nesuyra šeimos todėl, kad jas 
apgaubia nusivylimas? Laimė 
nesukuriama be meilės ir be 
aukos, kurių galime išmokti, tik 
jungdami savo gyvenimą su 
Bažnyčia, sujos mokslu. Todėl 

filmuotojais. Visi gėrė šampaną, 
filmavo. 10 valandą vakaro jau.,; 
rodė per televiziją. . -n ^ 

Radinį išsivežė Šeštakauskas, 
o kitą dieną atvykęs valstybės 
atstovas Vidas Grigoraitis iš
vežė į Vilniaus restauravimo 
centrą. Sakė. jei nepavyks 
restauruoti Lietuvoje, veš į 
Vengriją*. » * * « ™ 

Gavau laišką iš Lietuvos radi
jo ir televizijos general inio 
direktoriaus Skirmunto Valiu
lio. Jis man dėkoja už radiofono 
plokšelių archyvo išsaugojimą 
ir tikisi, kad plokštelės bus 
specialistų restauruotos. Nieko 
nesako apie dabartinį jų stovį. 
Bronė M a s a i t i e n ė r a šo : 
„Medinės dėžės — nė kvapo. 
Metalinių dėžių likę tik erozijos 
apgraužti užraktai (dangčiai 
B.G.). Rankraščių jokių, nebent 
kai atskirs tuos du blokus, kurie 
sulipę. Viršutinis, ploniausias 
plokštelių blokas atsiskyrė. Vir
šutinė plokštelė aptrupėjusiais 
kraštais ir įskilusi. Apatinės 
atrodo geriau". 

Aš esu nepaprastai dėkingas 
man tikėjusiems žmonėms ir 
taip užsispyrusiai „paslėptų 
lobių" ieškojusiems. Tik jų dėka 
svarbus Lietuvos ir kultūros is
torijai tur tas buvo surastas. Ar 
pavyks mirusiuosius prakalbin
ti? Nežinia. 

Ba lys Gražu l i s 

reikia džiaugtis, kad Putnamo 
seselės birželio 7 d. ruošia 
seminarą tema „Šeima ir Baž
nyčia", kurį praves dr. Mirga 
Girniuvienė. Tame seminare 
galėsime paklausyti jos minčių 
ir pasvarstyti patys savo širdy, 
kaip pasisemti iš Kr i s t aus 
mokslo ir iš maldos gaivaus 
vandens savo laimei palaistyti. 

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys ruošia šj seminarą pir
miausiai jaunoms šeimoms, ku
rios savo ryšiuose ieško laimės 
ir gyvenimo įprasminimo. Todėl 

jos kar tu su seminaru organi
zuoja ir linksmą mažųjų šeimos 
n a r i ų p a b e n d r a v i m ą , k a d 
šeimos galėtų a tvyk t i į šį 
t ikrai įdomų susimąstymą kar
tu su savo vaikučiais ir ten juos 
p a v e s t ų v a l a n d ė l e i r ūpes 
tingų seselių ir jų ta lk in inkių 
globai. 

Atvažiuokime ir pasvarstyki
me, kaip kuriama laimė, su
r i š a n t savo gyven imą su 
Bažnyčia. Seminaro pradžia 10 
v a l a n d ą r y t o . P r a n e š k i m e 
seselėms prieš birželio 1 d., kad 
dalyvausime, parašydami joms 
arba paskambindami telefonu 
203-928-7955. 

BALTIC STORES & CO. 
(Z. Juras & V. Juras). 

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1, 4HB, 
England. Tai. fclff-460-2592. 

Fax 081-318-7643. 
Siūlome pasinaudoti mūsų įvair iapusišku ekonominiu 

bendradarbiavimu su Lietuva. 
I i Angli jos s iunč iame: 
Geriausius dabar pasaulyje gam inamus va is tus , 

angliškas fV'kiių kfaštų medžiagas, avalynę, rūbus, elektro
nines prekes.' Rašomąsias mašinėles su lietuvišku šr i f tu . 

Specialus 1 9 9 2 siuntinys Nr . 1 . 
Vyriška arba moteriška striukė, išeiginiai marškiniai ar

ba bliuskutė* sportinis moteriškas a rba vyriškas kost iumas, 
moteriškas-ejba vyriškas nertinis, vyriški arba moteriški spor
tiniai arba reguliarūs batai. Siuntinio kaina $ 4 4 0 . 0 0 (Oro 
paštu). 

Bekonkurencinis maisto siuntinys N r . 2 t ik už 
$ 1 1 0 . 0 0 . 

10 dėž. įvairios konservuotos mėsos, 2 sv . ryžių, 4 sv. 
makaronų.HrOO gr. t irpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 2 dėž. 
šprotų, 2 sv. dešros, 2 sv. sūr io, 2 sv . pupelių kavos, 1 bu
tiniai arba reguliarūs batai. Siuntinio kaina $ 4 4 0 . 0 0 (oro 
paštu). 

PERVEDAME PALIKIMUS I Lietuvą arba kitus kraš
tus pageidaujama valiuta, atliekame visas finansines ir 
banko operacijas, aukščiausiu klijentui kursu, priimame 
trumpalaikes arba neriboto laiko investicijas, sudarome 
testamentus bei administruojame nuosavybes, tarpi
ninkaujame įvairių dokumentų sudaryme. 

Už Investicijas mokame 9% metinių palūkanų (bruto). 
PATARIAME IR TARPININKAUJAME PERKANT 

VAKARU BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT 
TRUST AKCIJAS, UNIT TRUSTS. 

TIK PER A N G U J Ą G R E I Č I A U IR TAUPIAU. 

iNSuproBYror. 

DON'l SPENĮ) IT AU • SAVE SOME AT 

MUTUAL Jedenat SAVINGS 
AND IOAN A3SOC IATION 

liorlrvoH nnd Supervivjd l>y #is Umlpd Slales < jovnnmenl 
221? W CERMAK ROAD • ( HK ACX> MNOIS 60608 PHONE (312) 847-7747 

U. 

•^r 

t 
Z Al b AŠ* 

INTERNATIONAL 
T R A V E L CONSULTANTS 

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

CARGO — s iunčiame oro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų pakete pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į n a m u s 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

•828 South 7Mh Avenue 
Htcfcory HM. IIHneto 60457 
Telefoną* ( 7 M ) 430-7272 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Blinstrubienė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kedzle Ava. 
Tel. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

T6)l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 W s s t 9 5 t h S t re t 
T e l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chtcngos miesto leidimą DirOu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Patyrę kontraktoriai labai gerai 
atlieka dažymo, remonto darbus bei 
elektros pataisymus Chicagoje ir šiau
riniuose priemiesčiuose. 

Kreiptis: 708-724-5320 

R i c h a r d H a n u s , a d v . 
Imigrac i jos į s ta tymų ž inovas 

P i r m a konsul tac i ja — vel tu i 
2 0 5 W . Randolph , Suite 2 1 0 0 

C h i c a g o , II 6 0 8 0 6 
T o l . 3 1 2 - 4 6 4 - 2 3 8 0 

LORETTA'S—LTD 
D O M E S T I C E M P L O Y M E N T 

A G E N C Y 
• N a n n i e s • Babys i t t ing 

• C o m p a n i o n » Elder ly C a r e 
• H o m o H e a l t h C a r e * 

• H o u s e K e e p e r s • 
L icensed & Bonded 

(312) 523-3575 
(312) 523-3767 

REAL ĖSTATE 

ra 
• 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Ksdzle Avs., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

\J&*JĘ6lĘ REALMART, INC. 
4 - 1 6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
MIS 312-585-6100 ra. 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairiu nuosavy
bių pirkim* bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

BUY 312-585-6100, « & 312-778-3971 

Parduodamas dviejų kambar ių 
butas Vi lniuje, prie Vingio Parko. 
Skambinti NATALIJAI nuo 9 vai. 
vak 7 1 8 - 8 5 9 - 7 4 1 6 . 

Qntui>£ KMIEC1K REALTORS 

3 7922 S. Pulaski ftd 
4365 S. Archer A\e 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. |i 
p ro fes iona l i a i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Sav. parduoda namą, 6500 W. 64 St. 
5 Vi kamb. mūrinis ..raised level ranch" 
stiliaus: 1 Vi vonios: (rengtas rūsys. 2 auto 
garažas: oro vėsinimas Puikiai išlaikytas 
Arti mokyklos, transportacija ir krautuvės. 
Kreiptis: 312-586-5339 (palikite 
..message") Kalbėkite angliškai. 

FOR RENT 

DĖMESIO! 
Turistams, vykstantiems į Lietuvą. 
Vilniuje, centre, pigiai išnuomojami pri
vatūs butai, su visais patogumais. 
Kreiptis: tel . 1-904-245-8017 — Flo
ridoje arba tel . 62-04-00 nuo 9 v.r. 
— 7 v .v . , tel. 22-58-59 nuo 7 v.v. 
Vilniuje. 

FOR SALE 

Parduodamas Aeroflot lėktuvo 
bilietas N e w York-Maskva . Ga
lioja iki rugpjūčio mėn. Kreiptis po 
6 v.v., tel . 312 -779 -1775 . 

223 K.tvartfc( gatvė 
VNnkM, Lietuva 
Telefoną* 390-115 ir 778 392 

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 
Telefonų Kompanija 

PRANEŠA 

SKAMBINKITE Į LIETUVĄ 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 

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



Aldona Rygelytė ir a.a. Audronė Čeponytė su Emilija ir Onute. 

BUVUSIOMS PUTNAMO 
BENDRABUTIETĖMS 

Audronė Čeponytė po sunkios 
ligos balandžio 28 dieną Toronte 
mirė. Liko trys vaikai: paauglys 
sūnus Sebastian Grinham ir 
pustrečių metų dvynukės Emili
ja Audra ir Ona Birutė Čepony
tės. Audronė prieš šešerius 
metus nugalėjo Hodgkins ligą, 
bet po to susirgo kraujo vėžiu, 
su kuriuo ilgai ir drąsiai kovo
jo. Bent kartą į mėnesį pas ją iš 
New Yorko skrisdavo Aldona 
Rygelytė, kuri , pagal Audronės 

LIETUVA D A L Y V A U J A 
P R A M O N Ė S P A R O D O J E 

Buvo sudaryta sutar t is t a rp 
Lietuvos parodų centro „Litex-
po" ir Clevelando" parodų centro 
,,I-X Center", kur būna ren
giamos tarptaut inės parodos. 
Šiemt tokioje parodoje, pava-
dntoje „Biznis ir pramonė 2000" 
gegužės 19-21 dienomis daly
vauja ir Lietuvos pramonės 
bendrovės, kur ios gali išstatyti 
savo dirbinius ir pa t raukt i žiū
rovų akis. Paroda bus minė
tomis dienomis nuo 1 iki 8 vai. 
vak. The Internat ional Exposi-
tion Center (IX Center), 6200 
Riverside Dr., Cleveland, OH. Iš 
Lietuvos dalyvus šios pramonės 
bendrovės. 

Aloyzas T a r v y d a s ir I r e n a 
S tundž ienė atstovas LITEX-
PO, t .y. L i e t u v o s Pa rodų 
Rūmams. Juozas Daukšys ir 
Danguolė Kvederavičienė Ali-
tai. Gintautas Andriuškevičius 
— Alytaus medvilnės kombina
tui. Jonas Karčiauskas ir Artū
ras Žorgevičius — Audėjui. 
Paulius Brazauskas — Drobei. 
Remigijus Marcinkevičius — 
Ekranui. Bronė Riaubienė — 
Grąž tams . L i u d v i k a s Miš-
k in is -Gr ik iškėms. Fu lger i ja 
Talačkienė ir Sigita Bagdzevi-
čienė — Lentvariui. Algimantas 
Grigas — Liteksui. Gediminas 
Mališauskas ir Vitalija Miški
nienė — Mėsai. Jonas Kart ianis 
— Rokiškio Sūriui . Algimantas 
Džiugas ir Aldona Volkienė — 
Stumbrui. Steponas Bytautas — 
Vairui. Zenonas Bernotas — Ve
gai . V lad i s lovas C y b a s i r 
Romualdas Deksnys — Vingiui. 
Arvydas K r a s n a d a m s k i s — 
World Data Business. 

Lietuvos delegacija apsistos 
Sheraton — Airport Hotel prie 
Cleveland aerouosto Hopkins 
International. Delegacija at
vyksta gegužės 15 d. i r išvyks
ta gegužės 22 dieną. Norį 
daugiau apie parodą ir jos 
atstovus informacijos kreiptis į 
IK Communication — Ingrida 
Bublienė, tel. 216486-8692, Fax 
216-486-8612. 

norą ir paskutinį testamentą, 
mergaičių t ėvu i pr i ta r ian t , 
perima dvynukių, gimusių 1989 
m. spalio 8 d. globą. 

Audronė 1968 metais baigė 
Pu tnamo katalikiškąją aka
demiją, ketverius metus gy
venusi Nekal ta i Pradėtosios 
Marijos seserų vedamame bend
rabutyje. Audronė buvo miela, 
draugiška, pi lna humoro jau
nuolė. Jos ryškusis talentas 
buvo menui. Putnamo bendra
butyje užsimezgė Audronės ir 

Amonos, Kaip ir daugelio t e n 
gyvenusių draugystė. Aldona 
ta i s pačiais metais gimnaziją 
baigė, bendrabutyje praleidusi 
paskutiniuosius dvejus metus . 
Vėliau Audronė ir Adona kar
t u keliavo į Lietuvą, Graikiją ir 
bendrai po Europą. Jos turėjo 
įvairių nuotykių ir jos d a u g 
kalbėjosi. J ų draugystė liko ar
t ima ir joms abiems svarbi , 
gyvenimo sąlygoms keičiantis. 
Aldona y r a Audronės vaikų Se
bast ian i r Emilijos k r ik š to 
motina. 

Aldona Rygelytė dvynukes 
augins pas save Brooklyne, New 
Yorke. Sebastian gyvens su 
savo tėvu. Mergaitėms paruoš
tas kambarys ir butas vaikams 
pritaikytas, Aldonos tėvams bei 
draugams padedant. Gamtoje 
jos pabus Aldonos ir Audronės 
draugių ir Aldonos tėvų, gyve
nančių P u t n a m e , namuose . 
Aldonos įsipareigojimas yra , 
žinoma, ilgametis. J i aug ins 
mergaites taip, kaip sus i ta r ta 
su jų motina: Audronė ir Aldona 
smulkiai aptarė jų ateitį. 

Prie mergaičių globos bei auk
lėjimo pris idėt i kv ieč iamos 
buvusios Putnamo bendrabutie-
tės. Kokie gilūs tie praei t ies 
ryšiai, visos bendrabu t i e t ė s 
žino. Tie ryšiai įvairiais būda i s 
siekia dabartį. Vienkar t inė , 
kasmėnes inė a r k a s m e t i n ė 
dovana didžiai padėtų vienos 
brangios bendrabutietės duk
terims. Mergaičių vardu ati
daryta sąskaita Nr. 023027977, 
Wiliamsburg Savings B a n k , 
175 Broadway, Brooklyn, NY 
11211. Čekius prašoma rašy t i 
vardu „Aldona Rygel is (in 
trust for Emily and Ona Čepo
nis)". Negalėjome žinoti, ką 
a t e i t i s a tneš , be t t u r b ū t 
nujautėme, kad ateityje k a d a 
nors kaip nors susitiksime ir bū
sime vienos kitų reikalingos. 

Mar i j a S t a n k u s - S a u l a i t ė 

A.tA. 
JUOZUI BUDRIUI 

Tebūna lengva svetingos žemės velėna. Velionio naš 
lę ZOFIJĄ, mūsų mielą draugijos narę, i r visus ar 
t imuosius nuoširdžiai guodžia 

Lietuvos Dukterų Draugija 

99 „VARPAS 
Gali jums padaryti šias paslaugas: 
* JAV pinigus persiųsti į Lietuvą. Adresatas 

gauna valiutą doleriais. 
* Persiunčiame į Lietuvą medžioklinius ir 

kariškus šautuvus. 
* Sutvarkome medžioklės reikalus Lietuvoje. 
* Padedame greit susisiekti su Lietuva fax'u 
(per 1 dieną) 

Kreiptis į Antaną Jokubauską, 
tel. 213-662-3963 

VARPAS 
2437 Michertor«na St. 

Los Angeles, CA 90039 

LIETUVIAI, KURIE NORĖTŲ 
LIETUVOJE ESANTĮ 

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

prašomi kreiptis [ Kazimierą Ramanauską 

VARPAS 
2437 Mlchattorana St. 
Los Angelas, CA 90039 

Tai. 213-662-3963 

A.tA. 
STEFANIJA BALTŪSIENĖ 

AMBRAZAITĖ 

Mūsų mylima Mama mirė 1992 m. gegužės 6 d., Kenosha, 
WI. 

Gimė Lietuvoje, Antanave 
Giliai nuliūdę liko: duktė Genovaitė, žentas Tadas Bauža, 

anūkė Indrė su vyru Vytu Šemogu ir proanūkas Vytas bei 
kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė a.a. Saliamono Baltūsio. 
Atsisveikinimas su velione penktadieni, gegužės 8 d 7 vai. 

vakaro Lendman-Mischler laidojimo namuose, 708—57 St., 
Kenosha, WI. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, gegužės 9 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Petro bažnyčią, 
3100—23 St., Kenosha, WI, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedul
ingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nuly
dėta į St. Goerge kapines, Kenosha, WI. 

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

Nuliūdusi šeima. 

Laidotuvių direkt. Lendman-Mischler. Tel. 414-657-3811. 

PADĖKA 
A.tA. 

VINCENTAS KAZLAUSKAS 
mirė Los Angeles mieste balandžio 26 d. Balandžio 30 d. buvo 
palaidotas Forest Lawn kapinių lietuviškoje sekcijoje. 

Velionis buvo gimęs Lietuvoje 1907 m. Prieš pasitrauk
damas iš Lietuvos, vertėsi advokato praktika Telšiuose. Nuliū
dime liko žmona Valerija Dambrauskaitė, duktė Birutė 
Vitėnienė, žentas Almis, vaikaitis Aleksas ir kiti giminės 
Lietuvoje ir Amerikoje. 

Esame sujaudinti mūsų šeimos draugų ir pažįstamų 
jautriu atsiliepimu į mūsų šeimą palietusią nelaimę ir 
maldomis, paslaugomis bei geru žodžiu guodusiems mus 
skausmo valandoje. 

Didžiausia padėka priklauso prelatui Jonui Kučingiui, su 
kuriuo velionis artimai bendradarbiavo Lietuvoje ir Ameriko
je, už du kartu Šv. Kazimiero bažnyčioje pasakytas viltingas 
kalbas, už rožinio sukalbėjimą, laidotuvių mišias ir palydėjimą 
į kapines; klebonui prelatui Algirdui Olšauskui ir prelatui 
Vincentui Bartuškai už šv. Mišias; atsisveikinimo žodžius 
tarusiems: rašytojai Alei Rūtai ateitininkų vardu ir studijų 
VD universitete Kaune draugams — poetui Bernardui Braz
džioniui ir teisininkui-žurnalistui Ignui Medžiukui. Dėkojame 
solistei Janinai Čekanauskienei ir solistui Rimtautui Dabšiui, 
lietuvių kompozitorių giesmių melodijomis palydėjusiems 
velionio sielą į Amžinybę, ir muzikui Viktorui Raliui už 
palydą vargonais. Dėkojame karsto nešėjams ir visiems los-
angeliečiams už maldas, užuojautas, dalyvavimą bažnyčioje 
ir ilga automobilių virtine palydėjusiems velionį į kapines. 
Ačiū Kazlauskų - Dambrauskų - Vitėnų šeimų bičiuliui Juozui 
Kojeliui už pagalbą, organizuojant laidotuves, ir kalbą 
kapinėse. 

Tegu ilsisi Vincentas užtarnautoje Ramybėje! 

Žmona, dukters šeima ir kiti giminės 

Mielam Tėvui 

A.tA. 
PIJUI JURKŠAIČIUI 

mirus, giliame liūdesyje likusią RAMĄ 
PETRUŠEVIČIENĘ su šeima giliai užjau
čia ir kartu liūdi. 

Gražina ir Viktoras Ankai 
Birutė ir Jonas Sverai 

DKAUUAS, penktadienis, 1992 m. gegužės mėn. 8 d. 

PADĖKA 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis ir Tėvukas 

A.tA. 
ALFONSAS VENCLOVAS 

užmigo amžinuoju miegu 1992 m. balandžio 19 d. Šv. Velykų 
ankstų rytą perėjo į naują gyvenimą, kurį Jėzus Kristus 
parengė jį išpažįstantiems. Balandžio 25 d. palaidotas Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir visiems gau
siai apsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems bažnyčioje šv. 
Mišiose ir palydėjusiems velionį į Amžino Poilsio vietą. 

Ačiū pareiškusiems užuojautą žodžiu, spaudoje ir laiškais. 
Nuoširdžiai dėkojame už maldas, gausias šv. Mišių aukas, ku
rios velionio sielą nuves į dangų, gėles, vainikus ir aukas. 

Esame dėkingi kunigui Leonui Zarembai, SJ, laidotuvių 
Mišių pagrindiniam celebrantui, pasakiusiam gražų, 
guodžiantį ir stiprinantį pamokslą ir koncelebrantui kun. An
tanui Nockūnui, MIC. Dėkojame kunigams Jonui Kidykui, 
SJ, už pravedima rožančiaus koplyčioje, Petrui Dauginčiui, 
SJ, už dvasinę paramą, Kęstučiui Trimakui už šv. Mišių auką, 
John Tulko, OFM, už maldas koplyčioje ir Matthevv Brophy, 
OFM, Šv. Antano parapijos klebonui, už visokią paramą ir 
pagalbą. 

Dėkojame sol. Danai Stankaitytei už giesmes šv. Mišių 
metu ir vargonininkei Marytei Mondeikaitei-Kutz. 

Ačiū dienraščiui „Draugui" ir radijo programoms — 
„Margučiui" ir „Rytmečio Ekspresui" už šios liūdnos žinios 
greitą, gerą pranešimą ir laidotuvių direktoriams Petkams 
už visus rūpestingai suteiktus patarnavimus. 

Visiems, visiems širdingiausias ačiū už parodytą didelę 
meilę mūsų skausme. 

Giliame liūdesyje palikę: žmona Ona, duktė Saulenė ir 
žentas Roger, sūnus Gintautas ir marti Christina. sūnus 
Ramūnas ir marti Rūta bei anūkai Adomas, Lauren. Na
talija, Vida, Andrius ir Tomas. 

Bendra Ltetuvos-JAV įmonė „IMEX" LIETUVOJE PARDUODA įvairių 
modelių „FORD", „GM" ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei jų atsargines detales. Kainos tokios pat kaip Amerikoje. Garantuojame 
tų automobilių techninį aptarnavimą lietuviškais pinigais 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikietiškus automobilius, 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje. 

Parduotuvės adresas: 
LIETUVA, KAUNAS, STATYBININKŲ S 

Tel. (22) 20-25-43 arba (22) 71-75-29 

Amerikoje skambinti: 
Tel. (312) 434-8618 arba (708) 887-8442 

Fax (312) 434-2858 

.VAN" ir 

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 
M I S W. 71 St. 

Chicago. IL S0829 
(312)737-2110 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

1-(3121-476-2345 

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 nama i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 
Visus la idotuvių 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 

EJONALD M. PETKUS 

i ) 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. gegužės mėn. 8 d. 

x Visuomenininko premija 
paskirta Juozui Polikaičiui, 
Ateitininkų federacijos vadui. 
Premiją skiria Pasaulio Liet. 
Katalikų bendrija, kuriai dabar 
vadovauja dr. J. Meškauskas. J. 
Polikaičiui premija paskirta 
atsižvelgiant į jo dideles pa
stangas padėti susikurti atei
tininkų organizacijoms Lietu
voje ir už jo veiklų vadovavimą 
Ateitininkų federacijai išeivi
joje. 1000 dol. premija paskirta 
iš prel. J. Prunskio tam tikslui 
įsteigto fondo, kurį globoja P.L. 
kat. bendrijos valdyba. 

x Operos rengiamame atsi
sveikinimo koncerte rytoj 
vakare Jaunimo centre sol. Vir
gilijus Noreika dainuos Eleaza-
ro ariją iŠ operos „Žydė", o sol. 
Arvydas Markauskas atliks 
Gerardo monologą iš Operos 
„Andrea Chenier". Girdėsime 
solistų sekstetą iš operos „Luci-
ja" ir daugel kitų operinių iš
traukų, kurias dainuos ir 
Operos choras. Koncerto pradžia 
7:30 vai. vak. Bilietai bus 
gaunami ir prie įėjimo į salę. 

x Laimos B a u r a i t ė s (ne 
Baužaitės, kaip buvo vakar 
dienos „Drauge" paskelbta) su 
Alg iu Pliopliu užsakai prieš 
santuokos sakramentą eina Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Už klaidą atsipra
šome. 

x Dr. Kazys Bobel is , St. Pe-
tersburg, Fla., Vliko valdybos 
pirmininkas, visuomenininkas, 
John Radas, Livonia, Mich., G. 
Budraitis, Harbert, Mich., 
Vaclovas Norvilas, Monroe, 
Mich., Antanas ir Vida Gilvydis 
Evergreen Park, 111., parėmė 
„Draugą" po 20 dol. auka ir pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams. Dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Jonas Žadeikis, 
Oak Lawn, 111., lietuviškos spau
dos darbuotojas, Jonas Spurgis, 
Chicago, 111., D. ir J. Kapačins-
kai, Riverside, 111., A. Vedeckas, 
Massapeąua, N.Y. Dėkojame. 

x Rimta, maloni subren
dusi moteris nori susipažinti 
su nuoširdžiu, nerūkančiu vy
riškiu. Gali būti pensininko 
amžiaus. Rašyti: P.R. P.O. Box 
29128, Chicago, IL 60629. 
Pageidautinas tel. numeris. 

(sk) 

x Kostas ir J a d v y g a Doč-
kai (IL) parėmė IX Tautinių 
Š o k i ų Š v e n t ę 250 dolerių 
auka. Kostas Dočkus yra šven
tės rengimo komiteto iždininkas 
ir daug laiko skiria atliekant 
šias pareigas. Lėšų telkimo 
komisija nuoširdžiai dėkoja p.p. 
Dočkams už auką. 

(sk) 

x Richard Hanus , advoka
tas, imigracijos įstatymų žino
vas, 205 W. Randolph, Suite 
2100, Chicago, IL 60606, tel . 
312-464-2380. Pirma konsul
tacija — veltui. 

(sk) 

x KONTEINERIAI l LIE
TUVĄ siunčiami kas 2 savai
tes. Daiktai pristatomi mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x . .Draugo" atkarpoje šian
d i e n b a i g i a m e spausdint i 
Edmundo Jakaičio novelę „Sep
tintame danguje". Rytoj pra
dės ime spausdint i i lgesnį 
dalyką Petro Matekūno „Žvilgs
nis į Vilniaus Senamiestį". 

x So l . Virgil ijus Noreika, 
svečias iš Lietuvos, ir kiti dvy
lika solistų giedos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje, 
minint Motinos dieną. Šv. Mi
šios bus 10 vai. dienos. Iškilmes 
rengia klebonas kun. Antanas 
Puchenskis, kuris kviečia visus 
parapiečius ir norinčius pasi
klausyti nepaprastų giesmių. 

x K a z y s ir Kazimiera Bra-
dūnai ir jų duktė Elena Ag-
l inskienė su dukra ketvir
tadienį, gegužės 7 d., išvyko per 
Daniją į Lietuvą. Poetas Kazys 
Bradūnas skaitys savo poeziją ir 
visi svečiuosis apie porą mėne
sių. 

x Saint Xavier universitete 
birželio 15-27 dienomis susi
rinks įvairūs rašytojai, knygų 
agentai, leidėjai ir autoriai ap
tarti savo profesinius ir 
kūrybinius reikalus. 

x Mokyt . J ū r a t ė Jokšai -
tė-Meier praves rankų darbus 
„Lithuanian Heritage" Daina
vos stovyklavietėje, kai ten bus 
lietuvių kilmės jaunimas. Ji 
taip pat rėdys tautiniais dra
bužiais lėles ir mokys mergai
tes. 

x Meras Richard Daley, at
sižvelgdamas į Lietuvos nepri
klausomybę, Lietuvių Tautiniv 
šokių šventės proga Amerikai 
taip pat švenčiant Nepriklauso
mybės šventę, liepos 2 d. pava
dins Chicagoje Lietuvių diena. 

x U p y t ė s draugiškas klu
bas turės susirinkimą antra
dienį, gegužės 12 dieną, 1 vai. 
po pietų Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Ave. Valdyba kviečia 
visus narius atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišes. 

x L ie tuvos Dukterų drau
gija ruošia balių, kuris įvyks 
gegužės 16 d. 7 v.v. Jaunimo 
centre. Programą atliks sol. 
Praurimė Ragienė, bus šilta O. 
Norvilienės paruošta vakarienė, 
dvi loterijos, baras, šokiai. Visi 
kviečiami dalyvauti ir prisidėti 
prie draugijos šalpos darbų. 
Skambinti: 312-925-3211 kas
dien nuo 10-2 vai. 

(sk) 

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

(sk) 

Atsisveikinimo koncerte rytoj 7:30 vai. vakare Jaunimo centre diriguoja Alvydas Vasaitis, kairėje, 
Vytautas Viržonis iš Vilniaus, viduryje. Koncer:4 fortepionu palydi Ričardas Šokas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia J ū s ų s iuntinių į Lietu
vą. A T L A N T A IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

x Kel ionių agentūrai rei
kalingas tarnautojas/a, kuris 
moka naudoti oro linijų rezer
vacijų sistemas. Kreiptis: tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl*la 

D«nglam« Ir taisome 
vtMf ruilų stogus 
Tel 708-257-0746 

Skambinti po 6 v v 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų še imų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE M A X RE ALTO RS. Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-6959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Klaipėdos dramos teatro 
vyr. rež. P. Gaidžio režisuojama 
P. Vaičiūno komedija „Patrio
tai", kurią stato Chicagos „Vai
dilutės" kolektyvas, scenos 
šviesą išvys gegužes 17 d., 3 
vai. p.p. Jaunimo centro didž. 
salėje. Bilietus patariama įsi
gyti iš anksto Vaznelių preky
boje 2501 W. 71 St. 

(sk) 

CHICAGOS „VAIDILUTE" 
PRISISTATO SU N A U J A 

PREMJERA 

Gegužės 17 d. popietėje Chica
gos lietuviai turės progą išvys
ti naują Chicagos „Vaidilutės" 
scenos kolektyvo statomą 
premjerą, šį kartą žinomo 
Lietuvos dramaturgo Petro 
Vaičiūno komediją „Patriotai". 
Taip pat teatro mėgėjai galės 
pirmą kartą pamatyti žymiojo 
Lietuvos režisieriaus Povilo 
Gaidžio darbą. 

Tai bus iš tiesų retas įvykis 
Chicagos lietuviškojo teatro mė
gėjams, nes tokių progų čia 
nedažnai pasitaiko. „Vaidi
lutės" teatrinis sambūris egzis
tuoja jau septinti metai ir per tą 
laikotarpį yra davęs 5 premjeras 
ir du kartus dalyvavęs Š. 
Amerikos lietuvių teatro festi
valiuose, kur laimėjo porą 
atžymėjimo ženklų. Šis scenos 
kolektyvas, nors dar jaunas, bet 
jau spėjęs įsipilietinti, nors gal 
ir didesnio susidomėjimo nesu
silaukęs, nes Chicagoje yra tiek 
daug visokių kultūrinių vie
netų, kad čia prasimušti j 
viršūnes yra nelengva. 

Ši nauja premjera turėtų būti 
stipriausia iš visų „Vaidilutės" 
kolektyvo duotųjų. Šalia pajė
gaus režisieriaus iš tėvynės, 
matysime ir tris vyrus, kurie 
neseniai yra atvykę iš Lietuvos. 
Tai Arūnas Šatkus, Vidas 
Dumašius ir Vladas Stanke
vičius. Ketvirtuoju vyru yra 
Sigitas Gūdis, jau pažįstamas iš 
ankstesniųjų pasirodymų. Mo
terų tarpe — visos iš Chicagos. 
Jų eilėse buvusi profesionalė 
aktorė Laima Šulaitytė vaidina 
pagrindinę rolę. Dvi kitos — 
Aldona Pankienė ir Giedrė Griš-
kėnaitė jau yra ir anksčiau 
vaidinusios, ir spėjusios gražiai 
užsirekomenduoti. Regina Kiu-

x Dėmesio! Dėmes io ! Kas 
nori įsigyti vairavimo teises 
(driver's license), kreipkitės į 
E d v a r d ą Š u m a n ą , tel . 
708-246-8241. 

(sk) 

x R O M A S P Ū K Š T Y S , 
Transpak firmos savininkas, 
vėl vyksta į Lietuvą. Pinigai, 
pervedami DOLERIAIS, pa
sieks jūsų artimuosius gegužės 
gale. Atsiskaityti iki gegužės 19 
d. Galite užsakyti AUTOMOBI
LIUS. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312436-7772. 

(sk) 

f x P a k e n a s International 
Trading Corp., turinti savo at
stovus Lietuvoje, padės jums 
tvarkyti asmeninius bei biznio 
reikalus: nusipirkti namus, bu
tus, įmones, žemės sklypus 
Lietuvoje, įkurti savo biznį, su
rasti partnerius ar pirkėjus. Fir
mos atstovas pasitiks jus aero
uostuose, apgyvendins pri
vačiuose viešbučiuose, orga
nizuos reikiamus susitikimus su 
asmenimis, organizacijomis, 
įformins reikiamus dokumen
tus. Skambinti: 407-392-7916 
Petrui Pakėnui. 

(sk) 

dulaitė pasirodo „Vaidilutės" 
kolektyve pirmą Kartą. Taip pat 
ir dailininkė Sean Griškėnienė 
yra nematyta Chicagos lietu
viams. 

Petro Vaičiūro „Patriotų" 
komedija yra viena iš ne
priklausomos Lietuvos me
tais daugiausia sukė lus i 
dėmesio ir ginčų Lietuvos 
teatrinėje visuomenėje. „Patrio
tai", o taip pat ir „Tuščios pa
stangos" tiesiog išprovokavo ofi-
ciozinių ir opozicinių spaudos or
ganų polemiką dėl teatro kom
petencijos satyriškai vaizduoti 
valdančiųjų sluoksnių atstovus 
ir tokiu būdu lyg ir menkinti jų 
prestižą. Tačiau Vaičiūnas ir 
režisierius B. Dauguvietis atsi
laikė prieš visokius valdančiųjų 
priekaištus ir net grubius 
demaršus: teatras tuo laimėjo 
pilietinio reikšmingumo pripa
žinimą ir įsigijo didesnio po
puliarumo. 

Šį kartą „Patriotų" komediją 
stato vienas iš gabiausių šio po
būdžio ve ika lų režis ier ius 
Lietuvoje — Povilas Gaidys, 
kuris jau arti 30 metų dirba 
kaip Klaipėdos dramos teatro 
vyriausias režisierius. Per tą 
laiką jis yra davęs 60 premjerų 
ir vaidinęs daugelyje filmų. Už 
nuopelnus Lietėvos tautinio 
teatro menui P. Gaidžiui buvo 
suteikta Lietuvos valstybinė 
premija, nusipelniusio meno 
veikėjo garbės bei kitos premi
jos. Beveik trečdalis jo sukurtų 
spektaklių Lietuvos teatrų festi
valiuose yra įvertinti laureato 
diplomais. Kaip rašo Klaipėdos 
dramos teatro direktorius R. 
Pletkauskas „Lietuvos tautinio 
teatro gyvavimas būtų skurdus 
ir neįsivaizduojamas be veržlios, 

drąsios ir unikalios Povilo Gai
džio režisūrinės paletės". 

Chicagos „Vaidilutės" ko
lektyvui yra smagu pristatyti 
rež. P. Gaidį iš arti. Jo darbą 
matysime gegužės 17 d. Jau
nimo centre įvykstančiame 
„Patriotų" komedijos pastaty
me. 

E. Š. 

MARIJOS AUKŠT. 
MOKYKLOS STIPENDIJŲ 

FONDAS 

Šv. Kazimiero akademijos — 
Marijos gimnazijos buvusių 
mokinių — alumnių — draugija 
įsteigė Seselės Bernardos vardo 
Stipendijų fondą. Šio fondo stei
gimu yra norima pagerbti vieną 
iškiliausių Chicagos miesto 
muzikos mokytojų, kuri šių 
metų gruodžio 9 dieną švęs savo 
90 metų amžiaus sukaktį. Pe
dagogės profesiją seselė pradėjo 

Seselė Bernarda, Šv. Kazimiero se
serų vienuolijos narė. 

Šv. Kazimiero akademijoje 1928 
metais ir tęsė naujoje didesnėje 
Marijos gimnazijoje, į kurią 
persikėlė 1952 metais. Išskyrus 
dešimties metų laikotarpį, 

Rež Povilas Gaidys repeticijų metu ruošdamas „Vaidilutės" teatre P. 
Vaičiūno „Patriotus". Šalia aktoriai — Regina Kiudulaitė ir Sigitas Gūdis. 

Nuotr M. Vidzbelio 

kuomet seselė buvo paskirta 
dėstyti Villa Joseph Marie gim
nazijoje Bucks County, Penn-
sylvania, seselė Bernarda visą 
laiką dėstė Marijos gimnazijoj, 
kur dar ir dabar tebedėsto. 

Seselė Bernarda įsigijo baka
lauro laipsnį 1930 metais iš 
American Conservatory of 
Music, o magistro laipsnį 1943 
metais iš DePaul University 
School of Music. Šalia studijų 
tuo pačiu laikotarpiu seselė 
sukūrė Regina Paeis giedotines 
Mišias keturiems balsams, o 
taip pat ir žavų, lietuvių liau
dies dainų kūrinį, pavadintą 
Lietuviška Rapsodija. Seselės 
įnašas į muzikos pasaulį yra 
neįkainojamas. 1930 metais Šv. 
Kazimiero akademijoje ji suor
ganizavo šešiasdešimties in
strumentų simfonini orkestrą, 
o per eilę metų daugybę chorų 
ir chorelių, kurie džiugino 
klausytojus. Negalime pamiršti 
ir šimtus mokinių, kurie lavino 
savo balsus ir mokėsi skambin
ti pianinu seselės Bernardos 
priežiūroje. 

Norintieji įsijungti savo auka 
į Seselės Bernardos Stipendijų 
fondą, tai galite atlikti paštu. 
Prašome siųsti savo auką St. 
Casimir-Maria Alumnae vardu, 
6727 S. California Ave., Chi
cago, IL 60629. — Kor. 

LIET. MOT. K L U B Ų 
FED. SUSIRINKIMAS 

Gegužes 3 d. Chicagos sk. val
dybos kviestas susirinkimas 
praėjo malonioj ir darbingoj 
nuotaikoj. Susirinkimui pirmi
ninkavo valdybos pirmininkė 
Al. Likanderienė ir sekretoria
vo valdybos s ekre torė G. 
Valiulienė. Po sunkios opera
cijos pasve ikus ią ir vė l 
visuomeninėj veikloj pasirodžiu
sią Gailutę Valiulienę džiaugs
mingai sutiko susirinkusios, o 
labiausiai apsidžiaugė v i sa 
valdyba. 

Pirmininkė pradėjo susi
rinkimą, pasveikino visas susi
rinkusias ir supažindino su nau
ja nare — Birute Vindašiene. 
Buvo perskaitytas praeito susi
rinkimo protokolas, kuris buvo 
priimtas be pataisymų. Iždinin
kė J. Ivašauskienė pranešė 
finansinį stovį, kuris šiuo metu 
yra pastovus — nei pajamų, nei 
išlaidų. 

Vicepirmininkė Albina Paš-
kienė padarė pranešimą apie 
būsimą 20 Abiturientų balių 
gegužės 30 d. Ji kartu su 
renginių vadove Gražina Vai-
čaitiene dalyvavo kovo 8 d. abi
turientų motinų komiteto pasi
tarime. A. Paškienė pasidžiaugė 
motinų komiteto energinga 
veikla. Abiturientų nuotraukos 
ir aprašymai bei skelbimai dėl 
baliaus jau rodosi „Draugo" 
puslapiuose. Pirmininkaujanti 
padėkojo A. P a š k i e n e i už 
pranešimą ir visos valdybos var
du dėkojo motinų komiteto 
pirmininkei D. Martinkienei ir 
jos energingoms talkininkėms. 

Narių mirusioms motinoms 
prisiminti Al. Likanderienė per
skaitė B. Brazdžionio eilėraščio 
„Mažoji Motina" du posmus, 
pakvietė A. Paškienę uždegti 
žvakutę ir minute tylos pagerb
ti jas. Tai buvo lyg ir įvadas 
į D. Bindokienės pašnekesį. 
Rašytoja Danutė Bindokienė 
yra visiems žinoma, o daugeliui 
ir asmeniškai pažįstama, tai 
ypatingo pristatymo nereikėjo. 
Jos pašnekesys tikrai buvo 
įdomus. Paminėjo, kad lietuviai 
sunkiai pri ima s v e t i m a s 
šventes, tačiau Motinos diena 
labai greitai prigijo ir buvo 
švenčiama gegužės mėnesio 
pirmą sekmadienį. Lietuviai 
myli motiną, ją gerbia, apie 
motiną sukurta daug dainų, 
eilėraščių, turbūt, nėra nė vieno 
lietuvio poeto, kuris nebūtų 
bent vieno eilėraščio parašęs 
motinai. Už tai mes ir turime — 
Motiną Tėvynę, Motiną žemę, 
Partizano Motiną, Knygnešio 
Motiną, Motiną prie ratelio. Net 
ir bičių karalienę vadiname 

„motinėle". O motiną prie ra
tel io , mokančią savo vaiką 
skaitytijpakeitė motina prie vai
ro (vis tiek ratas), vežančią savo 
vaikus į lituanistinę mokyklą, 
lietuviškas organizacijas, pa
dedančią ruošti lietuvių kalbos 
pamokas. Baigdama D. Bindo
kienė perskaitė penkiolikmetės 
Vidos iš Lietuvos eilėraštuką, 
kuriam trūksta tiktai muzikos 
ir galėtumėm dainuoti. Pirmi
ninkė padėkojo D. Bindokienei 
ir įsegė gintarinę „ašarėlę" — 
ne skausmo, bet džiaugsmo 
ašarą. 

Prie Gražinos Vaičaitienės ir 
Stefos Burokienės paruoštų 
užkandžių dar ilgai šnekėjomės 
įvairiom temom, lietuviškais ir 
ne lietuviškais klausimais apie 
įvykius čia ir Lietuvoje. Kitas 
nar ių sus i r ink imas dar 
nenumatytas, bet bus kada nors 
rudeniop. 

Al. Likanderienė 

„ŽIBURĖLIO" 
MOKYKLĖLĖS 

UŽBAIGIMAS m V A J U S 

Lemonto „Žiburėlio" Mon-
tessori mokyklė lės mokslo 
metai baigiasi gegužės 29 dieną. 
Šiais metais 18 abiturientų 
sėkmingai baigė „Žiburėlio" 
Montessori mokyklėlę. Pabai
gimo proga abiturientai ruošėsi 
suvaidinti tėvams, seneliams, 
broliukams ir sesutėms vai
dinimą — „Meškiukas Rudno-
siukas". 

S ė k m i n g a i baigę prieš
mokyklinio amžiaus mokyklėlę, 
mūsų mažieji šį rudenį pradės 
lankyti darželį kaip ir kiti jų 
bendraamžiai. Tačiau „Žibu
rėlio" abiturientai ateis į darželį 
su žiniomis apie savo tėvelių ir 
protėve l ių k i lmės kraštą 
Lietuvą. Ne tiktai jie susipažino 
su raidėm ir spalvom, bet ir su 
l i e tuv i škomis tradicijomis, 
lietuvių kalba, Lietuvos istorija 
ir t.t. Tėvai džiaugėsi išgirdę 
savo 3, 4 ir 5 metų amžiaus vai
kučius laisvai kalbant lietu
viškai. Tikime, kad užmegztos 
draugystės ryšiai su kitais 
lietuvių kilmės vaikučiais tęsis 
per jų visą gyvenimą! 

Šių metų tėvų komitetas rūpi
nosi, kad mokyklėlė galėtų 
toliau laikytis ir gyvuoti. Štai 
ieškoma būdu sutelkti daugiau 
lėšų. Tuo tikslu buvo sumany
ta pravesti vajų (fund-raiser). 
Tėvų komiteto pirmininkas 
Marius Kasniūnas susitarė su 
„Jewel" maisto krautuve, kad 
už pirkėjų nupirktą sumą 
„Jewel" paaukos „Žiburėlio" 
mokyklėlei 5% iš surinktos 
sumos . (Jewel „Shop-and-
Share" programa). Maloniai 
prašome, kad jūs šį kuponą ir 
nusineštumėte į bet kokią 
„Jewel" krautuvę. (Net ir 
Michigano, Wisconsin ir In
dianos „Jewel" krautuvės pri
ims!) Kaip parašyta ant kuponų, 
mūsų kontraktas su „Jewel" 
krautuve yra tiktai gegužės 11, 
12 ir 13 d. (pirmadienis, antra
dienis ir trečiadienis). Štai, jei
gu eisite apsipirkti į „Jewel" 
vieną iš šių dienų, pirkėjai 
mokėdami pinigus prie kasos, 
prašomi į teikti kas in inkei 
kuponą. Užbaigus vajų, „Jewel" 
suskaičiuos, kiek pinigų mes 
išleidom jų krautuvėse ir pa
aukos „Žiburėlui" 5% šios 
sumos. Nors daugumas mūsų 
neiname pirkti savaitės pra
džioj, šis „fund-raiser" padės 
lietuviškai mokyklėlei nieko 
nekainuojant mums lietuviams. 

Prašome skambinti Gailei 
Leipienei su k l a u s i m a i s 
708-349-2723. Pasimatysime 
„Jewel" krautuvėse gegužės 11, 
12 ar 13 dienomis! 

Gailė Leipiene 

A d v o k a t a s Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


