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Ne visi rinkėjai žinojo 
apie deputato praeitį 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Gegužės 8 d. (Elta) — 

Lietuvos Aukščiausiasis teis
mas iš dalies patenkino Aukš
čiausiosios Tarybos komisijos 
KGB veiklai Lietuvoje tirti 
pareiškimą ir pripažino, jog ne 
visiems Aukščiausiosios Tary
bos deputato Jokūbo Minkevi
čiaus rinkėjams iki rinkimų 
buvo žinoma, kad jis 1940-1945 
metais buvo etatinis SSRS 
NKVD ir NKGB darbuotojas. 

J. Minkevičius teisme pareiš
kė, jog savo biografijos niekuo
met neslėpė: penkerius metus 
dėvėjo uniformą ir apie jo tar
nybą organuose buvo žinoma. 

Aukščiausiosios Tarybos ko
misijos atstovas advokatas J. 
Aleksandravičius pasakė, kad 
oficialiuose šaltiniuose — en
ciklopedijose, rinkiminiuose 
bukletuose, įvairiose knygose J. 
Minkevičiaus tarnyba NKVD ir 
NKGB buvo vadinama „tar
nyba armijoje", tad tikrąją 
deputato biografiją žinojo tik 
siauras žmonių ratelis. Ad
vokato nuomone, rinkėjams ne
buvo žinomos ir tarnybos deta
lės — tai, kad J. Minkevičiui 
keletą kartų teko dalyvauti tar
dant žmones, atliekant kratą ir 
panašiai. Šių faktų teisme 
nepaneigė ir pats deputatas. 

Teismo sprendimas galutinis 
ir kasacine tvarka neskundžia
mas. Tačiau kol kas lieka neaiš
ku, kaip bus su Aukščiau«>osios. -
Tarybos deputato J. Minkevi
čiaus mandatu. 

Karal iaus laiškas 
Švedijos karalius Karolis 16 

Gustavas atsiuntė laišką Vy
tautui Landsbergiui, kuriame 
nuoširdžiai dėkoja už malonų 
sveikinimą Velykų proga. Laiš
ke taip pat pranešama, jog 
Švedijos karaliui malonu būtų 
matyti Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininką 
Stokholme gegužės mėnesį. 

Paminėjo „Amerikos Balso" 
sukakti 

Pirmą kartą po vienuolikos 
metų į Lietuvą buvo atvykusi 
„Amerikos balso" žurnalistė 
Rita Baltušytė. Ji susitiko su 
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
žurnalistais, apie profesijos 
dalykus kalbėjosi su ELTOS, 
radijo ir televizijos darbuotojais, 
Vilniaus universiteto studen
tais. Lietuvos piliečių chartijos 
žurnalistų klubo nariai surengė 
viešniai iš VVashingtono arbatė
lę. Kai kurie šio klubo nariai — 
ponios Ritos bendramoksliai, se
ni pažįstami, draugai. Tai suteikė 
pokalbiui ypatingos šilumos. 
Viešnia papasakojo apie JAV 
periodinę spaudą, radiją ir 
televiziją, išsamiai supažindino 
su .Amerikos balso" darbo prin
cipais, šio radijo lietuviška re
dakcija, kolegas apdovanojo 
suvenyrais su užrašu „Ameri
kos balsas". Taip savotiškai 
buvo paminėtas užjūrio radijo 
stoties jubiliejus, švietusios ir 
stiprinusios Lietuvos žmones 
tamsiais sovietinės okupacijos 
dešimtmečiais. 

Vilkaviškyje kyla katedra 
Nuo 1926 metų iki karo Vil

kaviškyje buvo vyskupo sostas, 
čia stovėjo ir 1881 metais 
statyta katedra. Tačiau dabar 
jos nėra. Ne karo audros, o 
pokario metų piktų žmonių 
kėslai visiškai sugriovė katedrą, 
sulygino su žeme. 

Dabar Vilkaviškio katedra vėl 
statoma iš naujo. Katedros — 

Švenčiausiosios Mergelės Mari
jos Aplankymo bažnyčios sta
tybai 800 tūkstančių rublių 
paskyrė Lietuvos vyriausybė, 
200 tūkstančių — Vilkaviškio 
savivaldybė. Vilkaviškio 
vyskupas Juozas Žemaitis ir 
parapijos klebonas Vytautas 
Gustaitis, lankydamiesi Ame
rikoje, susilaukė labai reikš
mingos materialinės paramos iš 
tautiečių. Daug yra paaukojęir 
Lietuvos katalikai. Tačiau spar
čiai kylant kainoms, Vilkaviš
kio katedros atstatymui lėšų 
dar nepakanka. Aukos, kaip ra
šoma laikraštyje „21 amžius", 
ir toliau renkamos. 

Raudonojo Kryžiaus diena 
Gegužės 8 dieną Lietuvoje pir

mą kartą paminėta tarptautinė 
Raudonojo Kryžiaus diena. 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos respublikinio komi
teto iniciatyva grupė Vilniaus 
studentų — būsimieji medikai, 
gamtininkai, ekonomistai — 
nešiojo gatvėmis Raudonojo 
Kryžiaus organizatoriuaus Hen
ry Dunant atvaizdą, platino 
Raudonojo Kryžiaus rėmėjo bi
lietus. Už surinktas lėšas bus 
šelpiami vieniši ligoniai, tei
kiama kitokia pagalba jos reika
lingiems žmonėms. 

Tarptautinė Raudonojo Kry
žiaus diena pasaulyje minima 

. kas.met Nobelio premijos 
laureato Henry Dunant gimimo 
dieną — jis gimė 1828 metais, 
gegužės 8-ąją. 

Sukaktis 
Gegužės 8 dieną savo atsikū

rimo dviejų metų sukaktį pami
nėjo „Lietuvos aido" laikraštis. 
Šios dienos laikraščio numery
je spausdinami Juozo Erlicko in
terviu su dešimčia „Lietuvos 
aido" žurnalistų. 

„Birutė" sugrįžo 
Neseniai iš Birutės kalno 

papėdės Palangoje buvo dingu
si dailininkės K. Tulienės 1965 
metais sukurta skulptūra „Bi
rutė", kurią vietos gyventojai ir 
poilsiautojai labai mėgo, puoš
davo gėlėmis. Vagys surasti, 
„Birutė" vėl sugrąžinta į savo 
vietą prie akmens su užrašu 
„Tau, Birutė". Manoma, kad 
šioje vietoje yra kunigaikštienės 
Birutės kapas. 

Aukos 
Lietuvos savanorio Povilo 

Lukšio, žuvusio kovose su bol
ševikais, paminklo atstatymui 
jau paaukota daugiau kaip 100 
tūkstančių rublių. 10 tūkstan
čių rublių paaukojo Teklė Kon
cevičienė, 1991 metų sausio 13 
didvyrio Vytauto Koncevičiaus 
motina. (V.P.) 

Nauji ambasadoriai 
Vilnius. Gegužės 7 d .— 

Lietuvos radijas pranešė, jog 
gegužės 6 d. Lietuvos Parla
mento spaudos direktorius 
Audrius Ažubalis paskelbė nau
jų ambasadorių nominacijas. 
Kazys Lozoraitis, Stasio Lozo
raičio brolis, bus ambasadoriu
mi prie Vatikano valstybės. 
O ambasadorius Prancū
zijai — Osvaldas Balakauskas 
buvo nominuotas pasiuntiniu 
Ispanijai, nors jo gyvenamoji 
vieta bus Paryžius. Taip pat am
basadoriaus rangas buvo suteik
tas Algirdui Žemaičiui, kuris 
daugel metų yra oficialus FAO 
pareigūnas Romoje. 

JAV Kongreso įspėjimas 
Ukrainos prezidento vizitas 

VVashingtonas. Gegužės 6 d. 
— JAV Kongreso nariai pasiun
tė vyriausybei įspėjimą, jog 

„Nuo Štettino Baltijoje iki Triesto Adriatikoje nukrito geležinė uždanga skersai kontinentą", 
pasakė Winston Churchill savo kalboje 1946 m. kovo 5 d., kalbėdamas Westminster College 
Fultono mieste, Missouri valstijoje. Tame pačiame mieste atvykęs iš Maskvos gegužės 6 d. kalbėjo 
buvęs Sovietų imperijos prezidentas Michailas Gorbačiovas-„palaidojo šaltąjį karą" ir pasisakė 
už demokratiją. 

Lietuvos Misija Jungtinėse 
Tautose ir generaliniai 
konsulatai Jungtinėse 

Amerikos Valstijose 
New Yorkas, 1992 gegužės 8 

d. ^Lietuvos. Nuolatinė Misija 
Jungtinėms Tautoms).—Nuo 
1991 m. rugsėjo 17 dienos Lie
tuvai tapus pilnateise Jungtinių 
Tautų nare ir Lietuvos vyriau
sybei paskyrus Anicetą Simutį 
Lietuvos ambasadorium ir nuo
latiniu atstovu Jungtinėms 
Tautoms, ne vienam susidarė 
įspūdis, kad Lietuvos Genera
linis konsulatas New Yorke 
pasidarė Lietuvos Nuolatinės 
Misijos Jungtinėms Tautoms 
dalimi ir atskirai nebeveikia. 
Padėties supratimo stoka paste
bima ne tik Amerikoj bet ir 
Lietuvoj. Tai prašosi paaiški
nimo. Iš tikro, tos dvi įstaigos 
yra visai skirtingo pobūdžio su 
skirtingai uždaviniais, ir veikia 
atskirai. Misija tik laikinai yra 
priglausta Lietuvos Generalinio 
konsulo patalpose. 

Lietuvos Nuolatinės Misijos 
Jungtinėms Tautoms paskirtis 
yra atstovauti Lietuvą ir ginti 
jos interesus tarptautiniam 
forume. Akredituotu ambasado
rium yra Anicetas Simutis, ku
riam korespondencija adresuo
jama: 

H.E. Mr. Anicetas Simutis, 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary, Permanant 
Representative of Lithuania to 
the United Nations, 41 West 
82nd Street, New York, NY 
10024. 

Laiškai Misijai paprastai 
adresuojami sutrumpintai tuo 
pačiu adresu: Permanent Mis-
sion of Lithuania to the United 
Nations. 

Konsulatai JAV-se 
Lietuvos Generalinio Konsu

lato New Yorke paskirtis yra 
aptarnauti Lietuvos piliečius gi
nant jų interesus. Į tai įeina 
įvairių liudijimų ir pasų jiems 
išdavimas ir pagalba nelaimėje 
atsidūrusiems. Be to, jis išduoda 
vizas keliaujantiems į Lietuvą ir • 
kitų valstybių piliečiams. Be 
Generalinio Konsulato New 
Yorke, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose dar veikia du garbės 
generaliniai konsulatai, kurių 

paskirtis yra šiek ūek skirtinga, 
^acifiko ir Ar~v *ikr»s Vakaru 
keliautojams vizas išduoda Lie
tuvos Generalinis Garbės Kon
sulatas Los Angeles. Konsu
lams laiškai konsulariniais rei
kalais adresuojami: 
Amb. Anicetas Simutis 
Counsil General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York, NY 10024 
Hon. Vytautas Čekanauskas 
Counsil General of Lithuania 
3236 N. Sawtooth Court 
Westlake Village, CA 91361 
Hon. Vaclovas Kleiza 
Council General of Lithuania 
10000 South Bell Avenue 
Chicago, IL 60643 

Prieš okupaciją Lietuvos 
Pasiuntinybė, dabar Ambasada, 
Washingtone, konsularinio sky
riaus neturėjo. Konsulariniais 
reikalais rūpinosi karjeros kon
sulatai New Yorke ir Chicago- -
je. Su Gen. konsulo P. Daužvar-
džio mirtimi užsidarius karjeros 
konsulatui Chicagoje, į konsula-
rinį darbą įsijungė Lietuvos Pa
siuntinybė (dabar ambasada) 
Washingtone. 

Kad Lietuvos Nuolatinė Misi
ja Jungtinėms Tautoms ir Gene
ralinis Konsulatas veikia iš tų 
pačių patalpų, yra tik pereina
mo laikotarpio padėtis. Nor
maliai tos skirtingų paskirčių 
įstaigos veikia iš atskirų 
patalpų. Šiuo metu jų vadovas 
Anicetas Simutis turi taip 
vadinamą dvigubą akreditaciją 
- 1957.IX.11. jis buvo JAV 
Valstybės pripažintas Lietuvos 
Generaliniu Konsulu New 
Yorke, o 1991 X.8, įteikęs kre
dencialus Jungtinių Tautų 
Generaliniam Sekretoriui, buvo 
pripažintas Ambasadorium ir 
Lietuvos Nuolatiniu Atstovu 
Jungtinėms Tautoms. Evantua-
liai ateityje tos dvi įstaigos 
veiks iš atskirų patalpų ir bus 
vadovaujamos skirtingų 
asmenų. 

— Chicagoje baigęs lankytis 
buvęs Sovietų Sąjungos prez. M. 
Gorbačiovas išvyko į San Fran 
cisco miestą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— ELTA — Lietuvos žinių 
t e i k i m o a g e n t ū r a prašo 
Amerikos lietuvių, kurie turėtų 
Lietuvių enciklopediją, išleistą 
Bostone Jono Kapočiaus, pado
vanoti tai svarbiai įstaigai, nes 
jos žurnalistams ji kasdien yra 
reikalinga. Gal būt kas nors ją 
galėtų ir už nedidelę kainą 
perleisti. Malonėkite pranešt i 
„Draugui", nes bus pasirūpinta 
ją persiųsti į Lietuvą skubos 
keliu. 

— Lietuvos Respublikos pre
zidentas Vytautas Landsbergis, 
kaip praneša RFE žinios iš 
Miuncheno, kalbėjo per Lietu
vos radiją ir pareiškė, jog 
prezidiumas diskutavo idėją 
turėti abu referendumus tą 
pačią dieną — birželio 6 dieną, 
kad dalyvautų jame daugiau 
žmonių ir sutaupytų išlaidas. 
Anksčiau buvojau paskelbti du 
referendumai — prezidentinių 
galių suteikimo referendumas 
turėtų įvykti gegužės 23 dieną, 
o okupacinės kariuomenės išve
žimo reikalu referendumas bir
želio 14 d. 

— Ukrainos prez. Leonidas 
Kravčiukas Washingtone pasa
kė, jog iis naktį gavęs pra
nešimą iš Ukrainos Gynmybos 
ministro, kad visi taktiniai 
ginklai jau parvežti į Rusiją, 
kurioje jie privalo būti su
naikinti. 

— Lotynų Amerikos keturi 
užsienio reikalų ministrai susi
rinko Limoje ir jau antrą kartą 
svarstė kaip atstatyti Peru vals
tybėje visišką demokratiją. 

prezidento Busho pasiūlytasis 
įstatymas, leidžiantis Ameriką 
dalyvauti 24 bilijonų dolerių 
tarptautinėje pagalbos progra
moje buvusioms Sovietų respub
likoms yra rimtame pavojuje 
Atstovų rūmuose ir Senate. 

Tokį įspėjimą padarė ir Sena
to apklausinėjimuose Robert 
Kasten ir Richard Armitage, 
kuris vadovauja Sandraugos 
valstybių paramos komitetui. 
Tuo reikalu debatai prasidės 
gegužės 13 d. Senato Užsienio 
reikalų komitete. Kad įstaty
mas būtų pateiktas balsavimui, 
turi jam pritarti šeši svarbūs 
komitetai, kurie turi jurisdikci
jos teisę tokio įstatymo likimui. 
Tos kliūtys priimti įstatymui yra 
gerai žinomos, tai dar žmogaus 
teisių laikymasis buvusiose 
respublikose branduolinių rake
tų išmontavimas ir kitų atomi
nių ginklų sunaikinimas, tero
rizmo ir narkotikų sutramdy
mas, ginklų pardavimas tiems 
kraštams, kurie nesilaiko Jung
tinių Tautų rezoliucijų ir neiš-
vedimas karinių dalinių iš Bal
tijos valstybių, kaip kad kursuo
ja rašyti reikalavimai JAV 
Kongreso narių tarpe. 

Išvežamos raketos 
Tokiai situacijai esant, buvo 

prez. Busho priimtas Ukrainos 
prez. Leonidas Kravčiukas. Ten 
buvo pasirašytos prekybos ir 
technikinės pagalbos sutartys. 
Pr*7.. Kravčiukas taip pat pasi
rašė aktą, kad bus atsiųsta į 
Ukrainą 60 Peace Corps savano
rių dirbti joje. Kravčiukas 
uštikrino Bushą, jog jo kraštas 
laikysis pažado išvežti taktinius 
branduolinius ginklus, pirmiau
sia trumpųjų distancijų raketas, 
į Rusiją iki liepos 1 d. O Mask
voje kaip tik šiandien buvo pra
nešta, jog paskutiniai trumpųjų 
distancijų ginklai, kurie buvo 
Ukrainoje, jau yra išvežti iš 
Ukrainos į Rusiją. 

— Vokietijoje baigėsi 11 
dienų užsitęsęs streikas, kai 
Bonos vyriausybė pažadėjo pa
kelti atlyginimus 5.4%. Tai lie
čia vyriausybės įvairių sričių 
dabininkus bei tarnautojus. 

— Valstybės departamentas 
paskelbė, jog subombardavimas 
Izraelio ambasados Buenos 
Aires mieste, Argentinoje, gali 
būti su Irano žinia. 

— Kinijos komunistine 
valdžia išleido iš kalėjimo 211 
„įstatymų laužytojų, kurie ėjo 
už demokratiją" ir buvo suimti 
ir žiauriai sumušti praėjusios 
vasaros laisvės demonstracijose 
Beijingo miesto Tiananmen 
aikštėje. Bet tūkstančiai dar te
belaikomi kalėjimuose. 

Administracija pasirašė su 
Ukraina susitarimą, kuris 
neturi ryšio su prez. Busho pa
skelbtu Laisvės palaikymo ak
tu, kuriuo įgalinamas dalyvavi
mas finansinėse Rusijos refor
mose ir kitų respublikų paskolų 
klausimuose, bendradarbiau
jant su Tarptautiniu pinigų fon
du. Minėtą įstatymą prez. Bu-
shas ir Valstybės sekretorius J. 
Baker prašė Kongresą priimti 
nedelsiant. Vyriausybė norėtų, 
kad tai būtų padaryta iki 
birželio vidurio, kai čia lankysis 
Rusijos prez. B. Jelcinas. 

Ruso bauginantis 
pareiškimas 

Po pasitarimo su prez. Bushu, 
pas kurį jis buvo priimtas kaip 
valstybės galva su visa „pom
pa", prez. Kravčiukas, buvęs 
komunistas ir dabar apsisiautęs 
tautine Ukrainos skraiste, kai 
sugriuvo Sovietų Sąjunga, pasa
kė žurnalistams, jog jam labai 
rūpi, kad Rusijos jėgos turi 
teritorinių reikalavimų Ukrai
nai. Jis norįs tarptautinio sau
gumo garantijos, jeigu Rusija 
pradėtų grasinti Ukrainai. Kry
me kaip tik vyksta skaldančių 
jėgų veiksmai. „Imkime Rusijos 
viceprezidento Rutskoj pavyzdį 
kuris išlipo Kryme ir padarė 
savo pirmąjį pareiškimą, kad 
Krymas yra rusų", pasakė prez. 
Kravčiukas. „Tai nėra eilinis 
gatvės vyras, bet Rusijos vicepre
zidentas ir tokie pareiškimai 
yra labai pavojingi". 

Prez. G. Bushas aukštino 
Kravčiuko pareiškimus ir jo 
darbo vizitą Washingtone, kaip 
pirmojo laisvai išrinkto Ukrai
nos Respublikos prezidento, su 
kuriuo ateityje dar teks daug 
kartų bendradarbiauti. 

Lietuvoje labai iškiliu įvykiu laikoma, kai balandžio 24 dienos vakare žymusis 
pasaulio pianistas Vladimiras Aškenazis atliko koncertą, už kurį surinkti 
pinigai buvo skirti jauniesiems Lietuvos talentams — muzikams remti. Bilietų 
buvo parduota uš 350,000 rublių. 250,000 rublių skirta jauniesiems talen
tams. Bilietas kainavo 1,000 rublių arba 10 dol. Čia matome Vladimirą 
Adkenazi konsultuojant su Vilniaus konaervatorųos studentais ir dėstytojais. 

Panaikinta 
Raudonoji armija 

Maskva Gegužės 7 d. — Rusi
jos prez. Boris Jelcinas išleido 
dekretą ketvirtadienį, jog 
įsteigiama Rusijos Respublikos 
kariuomenė ir nominavo save 
vyriausiu jos vadu. 

Jelcinui visą laiką priešinosi 
prieš tai daugelis aukštųjų ka
riškių, norėdami vadovauti 
Sandraugos nepriklausomų 
valstybių karo pajėgoms. Sis 
dekretas yra paskutinis smūgis 
buvusiai sovietinei Raudonajai 
armijai, kuri savo galią naudo
jo nuo Berlyno iki Kabulo Afga
nistane. Dekreto išleidimo pro
ga generolas Leonty Kuznetsov 
pasakė, jog Rusijos konvencio-
nalinės jėgos bus žemesnio lygio 
negu tos, kurias turės Ukraina. 
Ji būsianti galinga valstybė 
vakarinėje srityje. Gen. Dmitri 
Vokogonov vadovaus Rusijos 
kariuomenės suorganizavimui. 
Jis tuoj pareiškė, jog strateginiai 
ginklai bus Sandraugos valsty
bių žinioje, tačiau Rusijos kon-
vencionalinės pajėgos bus Rusi
jos komandoje. Šiuo aktu tapo 
Raudonoji armija panaikinta. 

KALENDORIUS 

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

Gegužės 10 d.: Motinos 
diena. Antoninas, Putinas. Be
atričė, Sangailė. Viktorina. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:39. leidžiasi 7:56. 
Temperatūra šeštadienį 75 1., 

sekmadienį 81 1., pirmadienį 87 
1., antradienį 77 1. 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. gegužės mėn. 9 d. 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708-424^150 

LIETUVE MOTINA 
Gera. kad visame pasaulyje, 

bent vieną dieną metuose, yra 
prisimenama motina, be kurios 
nebūtų pasaulio. Gražu, bent 
vieną dieną s t ab t e l ė t i ir 
atsigręžti į motiną — prisime
nant ją. Jeigu neturime laiko, 
tai nors vieną kitą akimirksnį, 
tos dienos proga, skirkime savo 
motinai. Kas tiki, tą dieną 
suklumpa bažnyčioje melsti 
Viešpatį už savo motiną, prašy
dami jai Dievo globos. Kam 
bažnyčia jau svetima, pasis
tengia nors vieną kitą valandėlę 
pabūti su ja, ne iš pareigos ir 
ne iš nuobodumo, ar todėl, kad 
taip reikia, bet todėl, kad ji pati 
daug dienų ir net naktų išbuvo 
su tavim ir nežinojo, kad tai 
galėtų jai bū t i s u n k u ar 
nuobodu. O jeigu jau motinos 
nebėra šioje žemėje, t a i 
pasiryžkime aplankyti jos kapą, 
padėti ant jo gėlių puokštelę ir 
nors trumpai, savo mintimis, 
perbėgti tas valandas, kai šalia 
jos mums buvo taip gera ir sau
gu. O jeigu jau ir jos kapas yra 
kam nors nebepasiekiamas, 
mėginkime susijungti ir pabūti 
su ja kartu, pergyvendami anks
tyvesnius, p i lnus palaimos 
akimirksnius, kurių mes tiek 
daug turėjome vaikystėje. O gal 
tada, prieš mūsų akis pasirodys 
ne viena graži akimirka ir iš tų 
laikų, kada jau mes buvome 
išėję gyventi savu gyvenimu ir 
motiną susitikdavome tik ret
karčiais. Tas viskas primins 
mums motiną, visą jos grožį ir 
meilę. Tokiems susikaupimams 
ir mielos motinos prisimini
mams ir yra Motinos diena. 

Tačiau ar to gali užtekti 
lietuvei motinai? Manau, ne! 
Lietuvė motina yra verta žymiai 
daugiau! Tik pažiūrėkime ko
dėl. 

XX-amžius beveik visam pa
sauliui atnešė daug vargo, 
nelaimių ir skausmo. To neiš
vengė ir Lietuva, kuri buvo 
prispausta žiaurių okupacijų, 
karų, trėmimų, persekiojimų, 
areštų ir kalėjimų. Tą ypač 
sunkiai pergyveno ir labai daug 
vargo patyrė motinos. Jos matė, 
kadjų šeimos išdraskomos, joms 
išplėšiami jų vyrai ir vaikai. Iš 
jų atimama tai, kas joms šioje 
žemėje yra brangiausia. Ir ką 
vargšė lietuvė motina turėjo 
daryti, matydama savo vaikus 
varginamus, kankinamus, ba
daujančius ir be pasigailėjimo 
naikinamus. Kuo ji galėjo jiems 
padėti, pati to pat vargo žiauriai 
spaudžiama. Daug mūsų moti
nos iškentėjo, bet nepalūžo, nes 
daugelis jų buvo giliai tikinčios 
ir atsidavusios Dievo globai. Ir 
Dievas jų varge neapleido. 

Niekada nepamiršiu, ką man 
apie savo motiną papasakojo 
gyvas išlikęs vienas iš dviejų 
brolių, buvusių partizanų. Jis 
sakė: „Mūsų motina žinojo, kad 
mes pasiruošę išeiti pas miško 
brolius. Jai tai buvo skaudu, bet 
ji tam nesipriešino. Pavojui pri
siartinus mudu jau turėjome ap
leisti namus. Nubėgome atsis
veikinti su motina. Ji at
sisveikino gana ramiai ir savo 
drebančia ranka mus palai
minus išleido į nežinią. Tą ji 
padarė, norėdama neapsunkin
ti mums jau ir taip skaudaus su 
ja atsiskyrimo momento. Mes ži
nojome, kad jos maldos mus 
visur lydėjo. 

Arba, kiek motina turėjo 
pergyventi sužinojusi, kad jų 

miestelyje gatvėje išmestų 
žuvusių partizanų tarpe yra ir 
jos sūnus. Motina, nieko ne
laukdama, skuba ten, nes ji nori 
nors paskutinį kartą pamatyti 
savo sūnų. Jos širdis plyšta iš 
skausmo, bet ji, su rožiniu 
rankoje ramiai praeina pro 
žuvusius, nes ji bijo savo 
l ikusiems šeimos nariams 
užtraukti naują nelaimę. Dėl to 
neišsiduoda, kas ji yra vienam 
iš šių nelygioje kovoje kritusių 
jaunuolių. 

Ir paskutinis, mano asmeniš
kai labai išgyventas momentas 
buvo, kai pamačiau nuotraukas 
iš sausio 13 dienos įvykių 
Vilniuje. Minios žmonių: vyrų, 
moterų — jaunų ir senų, jauni
mo ir net vaikų su motinomis, 
susirinkusių prie Parlamento, 
Televizijos bokšto ir kitur. Jie 
stovi vienas greta kito, kaip 
mūro siena. Ir štai, vienoje nuo
traukoje matau senutę su roži
niu rankoje ramiai besimel
džiančią. Ji stovi tiesiai prieš 
tanką! Aš tada ir vėliau, dažnai 
apie ją pagalvodavau: — AR TA 
SENUTĖ IŠLIKO GYVA? Ar 
tankas laiku buvo pakreiptas 
į šoną? Kitoje nuotraukoje ma
čiau motiną su mergyte, bežai
džiančia prie Parlamento sie
nos. Kai viską tai pamatai, 
pagalvoji: kokie tie žmonės 
drąsūs, be jokios baimės! Juk 
tokiais momentais, jie turėtų 
drebėti dėl savo gyvybės, bijoti 
likti sužeistais ar net invalidais 
visą likusį gyvenimą. Tačiau, 
tiek vyrų, tiek moterų veiduose 
matėsi toks ryžtas ir nepalau
žiama jėga išgelbėti savo Tėvy
nės laisvę nuo prispaudėjų, 
nežiūrint kokia kaina bus iš jų 
pareikalauta. Tada pagalvojau: 
jiems geriau mirt, negu pasilikt 
vergais jų prispaudėjams. Ar tie 
žmonės, o jų tarpe moterys ir 
motinos, nėra didvyrės ir didvy
riai. Ar nėra jos vertos būti ap
dovanotos medaliais už jų drąsą, 
pasiaukojimą ir auką? 

Taigi, jei šiais sunkiais lai
kais, mes dar tiek daug turime 
drąsių ne tik vyrų, moterų, bet 
ir gražaus, patriotiškai nusitei
kusio pasiaukojančio jaunimo, 
kovojančio už Lietuvos laisvę ir 
aktyviai dalyvaujančio visuose 
Lietuvos atsikūrimo darbuose, 
tiek Lietuvoje, tiek svetur, tai 
už t a i mes turime dėkoti 
Dievui ir mūsų katalikiškoms, 
lietuviškoms šeimoms, ypač 
motinoms! Todėl nepamirškim 
švęsti Motinos dieną šeimose. 
Pratinkime, savo vaikus ne tik 
dalyvauti šioje gražioje šventėje 
ir motinų pagerbime, tiek šei
moje, tiek viešuose renginiuose, 
bet ir prisidėti prie programos 
atlikimo. Tegul vaikai pamato, 
kaip seni ir jauni žmonės 
prisimena savo motinas su 
meile, dėkingumu ir pagarba. 

O mes, vyresnieji, nors tą 
vieną dieną metuose sugrįškime 
į praeitį taip toli, kiek mūsų at
mintis leidžia ir tenai susitik
sime savo motiną, mums ką 
nors pasakojančią, motiną iš 
kur nors grįžtančią. Pamatysi
me save bėgantį jos pasitikti. Ir 
ne todėl, kad ji mums ką nors 
parneštų, bet tik lodei, kad va
landėlę jos namie nebuvo, o 
dabar grįžta ir vėl bus kartu. Tu 
jai pasakysi, kas čia atsitiko, o 
ji tau papasakos, kaip jai buvo 
kitur. Ir kai taip savo mintimis 
perbėgsi praeities dienas, kar
tais nuostabaus jaukumo, mei-

Motina ir kūdikis 

PREZIDENTO 
A. STULGINSKIO 
KUOPA VEIKIA 

Nuo paskutinės mano kores
pondencijos šiame puslapyje 
Stulginskio kuopa labai daug 
nuveikė. Net nebespėjau 
aprašinėti! 

Vasario mėnesį kuopa buvo 
labai užsiėmusi. Vicepir
mininkė Audra Grigaliūnaitė 
suorganizavo slidinėjimo iškylą 
į Cascade kalnus, kur savaitga
liui suvažiavo arti 40 jaunuolių 
paslidinėti, pasilinksminti. 
Kuopos valdyba ir nariai labai 
nuoširdžiai dėkoja Sigutei ir 
Bernard Mikrutams, Raimun
dui Lapšiui, Indrei Tijūnėlienei 
ir globėjai Mildai Jakštienei 
(kuri atvažiavo su sugipsuota 
koja), prižiūrėjusiems, kad ne
būtų nesklandumų. Savaitgali? 
praėjo smagiai, be avarijų. 

Vasario mėnesį kuopa suruošė 
ir „Širdelių šokius". Marius Ti
jūnėlis ir Marius Polikaitis pa
rūpino muziką, o kuopos nariai 
papuošė ateitininkų namų apa
tinę salę. Susirinko daug jau
nimo susipažinti, pabendrauti, 
pasišokti. Kiekvienas įeinantis 
gavo maišelį su jo vardu. Mai
šelį turėjo pakabinti ant sienos. 
Šokių metu kiti galėjo įmesti į 
maišelį meilės ar draugystės 
laiškelį. Vakarui įsismaginus 
Aidė Užgirytė ir Kastytis Šo-
liūnas pravedė „Meilės ryšio" 
(„Love Connection") žaidimą. 
Esame dėkingi globėjams Mil
dai Jakšt ienei , Ramintai 
Lapšienei ir kitiems tėveliams, 
kurie , televizijoje stebėdami 
žiemos olimpiadą, prižiūrėjo ir 
mus. 

Vasario mėnesį kuopai su vė
liava buvo atstovaujama Vasa
rio 16-tosios minėjimuose. Ma
ria High School minėjime kuo
pos vėliavą nešė Kastytis Soliū-
nas. 

Taip pat vasario mėnesį Ber
nard Sahlins, Tarptautinių 
teatrų festivalių organizatorius, 
pakvietė kuopą pamatyti jo sėk
mingą spektaklį „The Mystery 
Cycle", vykusį Chicagos univer
siteto Rockeffeler Chapel. Vi
siems paliko didelį įspūdį ori
ginalus pastatymas ir, kad pro
gramos apibūdinime apie Ber

nard Sahlins buvo rašoma, kad 
jis į Chicagą buvo iškvietęs 
Vilniaus Jaunimo teatrą, kad 
bendradarbiauja su Lietuva, 
kur 1993 metais gegužės mėn. 
bus ruošiamas tarptautinių te
atrų festivalis. 

Kovo mėnesio susirinkimas 
buvo pas Antaną Baltą. Aidė 
Užgirytė pristatė Audrių Poli-
kaitį, MAS CV pirmininką. 
Audrius paaiškino, kodėl MAS 
stovykla šįmet bus vasaros gale, 
nors ta datame labai patogi, nes 
kai kuriem.- jau bus prasidėję 
mokslo metai. Paskiau Aidė ir 
Kastytis suskirstė susirinkusius 
į grupeles, kurios turėjo 
sugalvoti mįsles ir įdomias 
pozas nuotraukų konkursui. 
Kuopos fotografas Romas Bla
žys visus nufotografavo. Visi 
suėjo ir bandė spręsti mįsles. 
Tada vėl išsiskirstė į būreliu* 
sugalvoti komiškus vaidinimė
lius. Audrius Polikaitis ir buvę 
kuopos nariai — studentai Ro
mas Mockaitis ir Vytas Pabe
dinskas buvo teisėjai. Antano 
Balto būrelis (vaizdavęs išdi
džius intelektualus) ir Ingridos 
Martinkutės būrelis (pavaizda
vęs „Saturday Night Line") lai
mėjo pirmąsias vietas. 

Buvo laikraštėlio konkursas-
Ingrida Martinkutė skatina 

ALRKF JAUNIMO 
STOVYKLOS „DAINAVA" 

1992 METŲ VASAROS 
SEZONO KALENDORIUS 

Lais-

narius siųsti medžaica laik
raštėliui. Paskui sustoję ratu 
sukalbėjom maldą ir sugiedojom 
„Kaip grįžtančius namo paukš
čius". 

Kovo mėnesį prez. A. Stul
ginskio ir kun. A. Lipniūno 
kuopos suruošė rekolekcijas. 
Daug kas susirinko rimtai 
praleisti vakarą. Už dviejų 
savaičių Stulginskio kuopa 
turėjo savo tradicinį susikau
pimo vakarą pas Nidą ir Viliją 
Januškytes. Būreliuose vyko 
diskusijos apie gyvenimo reikš
mę ir religijos vaidmenį. Vi
siems buvo išdalinta po knygutę 
ir duota laiko joje aprašyti savo 
mintis ir jausmus. Tada val
dybos nariai suvaidino vaidi
nimėlį apie Dievo dosnumą. Po 
to Aidė pravedė diskusijas 
kaip Dievo pavyzdys atitinka 
mūsų gyvenimui. Ingrida Mar
tinkutė ir Audra Grigaliūnaitė 
pravedė sekantį užsiėmimą — 
atpažinti žmogų pagal išvar
dintą ypatybę. 

Romas Blažys parodė skaidres 
iš kuopos veiklos. 

Susirinkimas baigėsi Lauros 
Lapšytės malda ir giesme. 

Gegužės 17 d. Ateitininkų na
muose bus kuopos šventė. 
Nariai buvo prašyti paruošti 
pasirodymą „talentų popietei". 
Visi maloniai kviečiami atvykti 
pažiūrėti programėlės, pasivai
šinti ir pasisvečiuoti. 

Nida Tijunėlytė 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

liepos 5 d.— 

Birželio 21 d. - 28 d. 
va. 

Birželio 28 d. 
Laisva. 

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

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

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

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

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

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

lės, kartais skausmo ir liūdesio. Rugsėjo 4 d. • 7 d. - Atei-
o daugiausia paprasto kasdie- tininkų federacijos Studijų sa-
niškumo dienas, tada prisimin- vaitgalis. 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FsfTMty M#OMSBI CHfttC 
217 E. 127 St. — Lemont. IL S0439 
Pnklajso Palos Communcty Hospital " 

Siiver Cfoss Hospital 
Valandos pagal susitarimą 
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UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Oprithalmotogas/Akių Chirurgas 

263* W. 71*t St. 
31Ž 1 H M 

414* W. 63rd St. 
312-738-7709 

IL 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. SS St. 
Tol. (312) 735-5556 

507 S. Gllbsrt, LaGrange. IL. 
To l . (708) 352-4407 

2555 W. Uncotn Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flalds, I I I . 
Tai. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

R a i . (1-312)778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnla PI. 
Orland Park, IL 

Tol. 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ava., St*. B, tai. (708) 512-0084 
VVestmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Holy Cro»», 2701 W. 68 St.. Chicago 

Tai. (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland Chicago Ridge IL 

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

DR. ELIGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tai. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robsrts Road 
Hlckory Hllls 

Tol. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBE — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog [ Medicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ž 

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

3*00 W. 95 St. Tai. (7M) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v., antrd 12:30-3 v p p 
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ir šeštd 9 v r.-12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 778-8989 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Kab. tol. (1-312) 585-0348; 
R ar. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. to l . (1 -312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . Kodzlo A v o . , 
Chicago , III. 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava., Elgln. III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

IL 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 7S7-7S7S 
5780 Archor Avo. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
ib- i 

si ir pajusi, kad motina yra tau 
neatskiriama, neatidalinama. 
Suprasi, kad esi jos dalis ir kad 
pats didžiausias turtas, kokį esi 
turėjęs ar dar turi, yra ji — Tavo 
Motina — 

P. Totoraitienė 

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

Dėl tikslesnės informacijos 
prašoma kreiptis į „Dainavos" 
registratorę Ritą Giedraitienę 
tel. 313478-8456. 

Sherman ligoninė, Elgin. IL 
Tai. 70S SSS SS78 

D R . D A N A M . S A U K U S 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

10442 W . Cormafc R d . 
Westcho«ter , IL 6 0 1 5 3 

To l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tar imą 

Tai. kabineto h- buto: (708)852-41 $9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Sešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIEUUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. aStehtgon Ava., Sulte 324 Ir 
5835 S. Pulaakl Rd., CMcago. IL 
81 St. Ir Kaan Ava., Justlce, IL 

Tol. (1-312) 545-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElltgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Woot Avo., Orland Park 
706-349-6100 

10 W. Martin. MaporvtHe 
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 st St. 

Tel (1-3121 737-5149 
Vai. pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2650 W 63rd Street 

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

Kabineto ta i . (1-312) 778-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

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

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

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

A R A S ŽL IOBA, M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Nepervllle Campus 
1020 C. Ogdon Ava., Sulte 310, 

Napervllle IL S05S3 
Tel. 1 708-527-0000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 588-3166 
Normt (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

\ . . 



Kūrėjų pagerbimas — 

PREMIJŲ ŠVENTĖ 
Jau keleri metai, kai Lietuvių 

Bendruomenės Kultūros taryba 
organizuoja savų kūrėjų pager
bimą. Tai premijų šventė, kai 
premijos teikiamos už vienerių 
metų kūrybinį darbą, nors 
kūrėjas nėra metinis, o kaip tik 
visuotinis. „Rašau, kad turiu 
rašyti", sakydavo Putinas savo 
studentams, kada kalbėdavo 
apie rašytojo pašaukimą. Gal tai 
nėra tik pašaukimas, bet talen
tas , noras parodyti savo 
aplinką, savo sielos išgyve
nimus, savo svajones ir tikrovę 
aplink save. Tas noras yra toks 
nenugalimas ir toks savas, kad 
jis pasidaro lyg pašaukimas, 
profesija, amatas, be ko negali 
gyventi rašytojas ir bet koks 
kūrėjas. 

Premijomis pažymima ne 
kūryba, nes kartais ji būna 
vertesnė, kartais menkesnė. 
Pagerbiamas pats kūrėjas, nes 
jis atiduoda dalį savęs, išlukš
tena savo vidų ir jį tartum 
pateikia nauju pavidalu ar
timui. Premija tik pažymi, 
įvertina kūrėjo pastangas, pa
rodo visuomenei, kad kūrėjas su 
sava kūryba yra dar gyvi, pa
veikūs ir įtakingi. Nesvarbu, ar 
ateina tik žodis prie žodžio, 
kuris pasidaro poezija ar proza. 
Kuriamos spalvos ir paslėpta 
idėja ir jos prisiartina prie 
svetimos sielos paveikslo 
pavidalu. Kuriama taip pat mu
zika, pakelianti ar smukdanti 
svetimą dvasią nauju sąskam
biu ar disonansu. 

Tai gyvenimo pavaizdavimas 
tokiais pavidalais, kokius kū
rėjas supranta, išgyvena savo 
viduje ir nori atiduoti savo ar
timui, visuomenei, tautai ar 
žmonijai. Gal kartais kūrėjas 
nėra aiškiai kitų suprastas, 
įvertintas, bet jis lieka kūrėju, 
nes iš negyvos medžiagos pa
daro vaizdą, sąskambį, idėją, 
džiaugsmą ar liūdesį kitame, 
lyg tai būtų savas ir artimas. 
Premijos tėra tik pagerbimas 
kūrėjo, kuris padaro, kad tauta, 
visuomenė, žmonija yra gyvos, 
jaučiamos, net apčiuopiamos ir 
tikroviškos. 

SIEKIANT ANGOLOJE 
ĮVESTI DEMOKRATIJĄ 

Kimties valandėlei 

PAGONIŲ ŠVIESA 

Tačiau nei kūrėjas, nei jo 
kūryba, nei negyvos medžiagos 
panaudojimas išreikšti idėjai 
nėra pinigais užmokamas, 
nuperkamas ar parduodamas. 
Kūrėjas nori auditorijos, nori 
tautos ar žmonijos dėmesio. Jo 
idėja jame yra gyva, juntama, 
kartais skaisti, kartais net 
sukrečianti. Jis ateina pas kitą 
savo skirtingu talentu ir gimdo 
kūrinį kito akyse ar už akių, bet 
su sluoksniuota mintimi, kuri 
persiduoda kitam. Ir kūrinio 
perdavimas ar persidavimas yra 
taip pat kūryba. Kūrėjas kuria 
vienas, kartu jis savo kūryba 
užima kitus, aplink save 
esančius ar net nutolusius 
erdvės ir laiko atžvilgiu. 

Kūrėjas gali mirti, gali iš
baigti savo talentus, gali nustoti 
kurti naujus kūrinius, bet jo 
kūryba nemiršta. Juo toliau, juo 
labiau jį įtakoja l ikusius 
žmones. Juo toliau, juo labiau ji 
užgauna kitų žmonių, net kitų 
kartų sielos stygas — kūryba ne
sensta ir neišblėsta. 

Tačiau yra kūrinių, kurie tėra 
tik savo laiko kūdikiai. Jie laike 
ir erdvėje išnyksta, užgesta, tar

tum jų nebuvo ir niekada nepa
siekė kitų žmonių sielos, 
niekam nedarė įtakos, su 
niekuo nesusilietė. Ir tokiems 
kūrėjams, kurie tėra tik laikini 
ir laikinumu pažymėti,premijos 
padeda tik savo laiku kurti ir 
atiduoti savo tautai ar daliai 
visuomenės talentų dalį. Tai yra 
gera išeivijos sąlygose. Išeivija 
turi rūpintis įsikurti ir savo 
šeimas įkurti, paskiau kūryba, 
talento ir pašaukimo vystymas. 

Mūsų kūrėjų savo laiko 
žurnalizme, muzikoje, dailėje ar 
rašyme aukojimas ir yra didelis 
talentas. Ne iš savo talento gali 
pragyventi, o kaip t ik iš 
pašalinio darbo. Talento panau
dojimas tėra tik atsitiktinis, tik 
pareigos įsakomas, tik meilė 
savųjų ir savo tautos. Kūrėjai 
nori palikti nenykstamo ir laiką 
pergyvenamo. Sugalvojimas 
kūrėjus pagerbti premijomis yra 
didelis dalykas išeivijai ir žmo
nijai, nes bent šis tas lieka ir 
ateičiai , ne t ik dabartyje 
vertinga. 

* * * 

Kaip kitais metais, šiemet 
pagerbsime ir premijomis apdo
vanosime keletą kūrėjų, pali
kusių išeivijai ir prisikeliančiai 
tautai vertingų kūrinių. Pa
gerbtieji kūrėjai nebuvo ir ne
bus tik vienkartiniai. Jie jau 
daugeli metų aukojo laisvą lai
ką, kartais nutraukdami nuo 
poilsio ir valandų nuo savo 
šeimų ar artimųjų. Jie norėjo 
atiduoti savo laiko visuomenei 
ir žmonijai,save pačius kūrinių 
pavidalu, nors ne visi ir ne visur 
jų kūryba tik džiaugsis. Kaip 
yra skirtingų kūrėjų, skirtingų 
kūrinių, taip yra ir skirtingų 
skonių, reikalaujančių ir lau
kiančių savo mėgiamos kūrybos 
vaisių. 

Premijų gausumas gali 
pagerbti tik dalį išeivijos, tuo 
pačiu savos tautos kūrybos 
skaičių ir jų kūrėjus. Nei ištek
liai, nei skaičiai, nei svetimos 
žemės sąlygos neleidžia pra
bangos turėti net ir kūryboje, 

. net ir kūrėjų pagerbime. Galime 
ir turime pasirinkti t ik tas 
sritis, su kuriomis dažniau 
susitinkame, kurios mums pa
tiems labiau naudingos ir kas
dieniškos. 

Turime daryti išimtį kūrybai 
ir kūrėjams.palikdami visa tai 
kitiems metams ar net visai ati
dedami, nors savą kūrybą labai 
vertiname. Premijų vienai sri
čiai yra tik viena. Komisijos 
atskiras sritis turi nagrinėti kuo 
sąžiningiausiai, bet pagal savo 
asmeninį skonį. Ir net kūrybos 
srities skonis yra toks skir
tingas, kaip skirtingi žmonės ir 
jų pasirinkimai, kas jam gražu, 
malonu, priimtina ir naudinga. 

Premijų šventės laukiame 
kaip ir kitais metais. Gal ne
galės visi premijuotieji su
važiuoti į pakraštinį Amerikos 
miestą — New Yorką, bet pačių 
premijų teikimas, savo kūrybos 
ir kūrėjų vertinimas, laukimas 
naujų pagarbos vertų iš savo 
tarpo kūrėjų yra mūsų gyve
nimo šventė, kuri džiaugsmu ir 
pasididžiavimu šviečia mūsų 
širdyse ir sielose. Premijuotuo
sius jau dabar galime sveikinti, 
nes jų darbus ir kūrybines pa
stangas nuoširdžiai vertiname. 

Pr . Gr. 

Daugelį metų pasaulio spau
doje buvo rašoma apie Angolą, 
buvusią Portugalijos koloniją 
Afrikoje, ir joje vykusį civilinį 
karą. Iš tikrųjų užkulisyje čia 
varžėsi dvi galybės: iš vienos 
pusės Sovietų Sąjunga ir Kuba, 
rėmusios marksistinį režimą, 
žinomą Sąjūdžio išlaisvintiAn-
golą vardu — MPLA, iš antros 
pusės, JAV remiama J. Savimbi 
vadovaujama „Unitą". Ilgai tru
kęs karas Angoloje prieš 9 mė
nesius buvo baigtas paliaubo
mis. Jungtinių Tautų priežiūro
je manoma pravesti demokrati
nius rinkinius ir tuo būdu įjung
ti kraštą į demokratinių valsty
bių bendriją. Ar tai pavyks, tuo 
tarpu gerų ženklų nematyti. 

Neseniai iš „Unitą" pasitrau
kė ėjęs joje užsienio reikalų 
ministerio pareigas gen. Tony 
Da Costa Fernandes in vidaus 
reikalų ministras gen. Miguel 
N' Zau Pūna, kurie pasiprašė 
Portugalijoje politinio prieglobs
čio. Jie dr. Joną Savimbi pava
dino diktatorium, žudžiusiu 
pareiškusius skirtingą nuomonę 
negu jo. Jie tvirtino, kad iš 
Savimbi negalima tikėtis tai
kingo proceso, vedančio Jungti
nių Tautų priežiūroje į demo
krat inius r inkimus. Jonas 
Savimbi kaltinamas, kad jis 
tebelaiko slaptą armiją prie 
Namibijos sienos ir neleidžia 
pietryčių Angolos srityje, kur 
buvo „Unitą" karinė bazė, 
valdžios atstovams prieiti ir 
pasiruošti rinkimams. Iš kitos 
pusės dr. J. Savimbi apkaltino 
tuos du pabėgėlius, buvusius jo 
pagalbininkus, kad jie su Luan-
dos valdžia planuoja jį nužudyti. 

JAV Valstybės sekretorius J. 
Bakeris pasiuntė laišką dr. J. 
Savimbi, reikalaudamas pasi
aiškinti dėl jam primetamų 
nusikaltimų, kurie atrodo vis 
labiau patikimi. Praėjusiais 
metais gegužės mėnesį pasira
šytų paliaubų sutartis Portuga
lijoje gali nut rūkt i ir vėl 

IGNAS MEDŽIUKAS 

įsiliepsnoti civilinis karas, 
prasidėjęs 1975 m., taip kad 
numatyti, Jungtinių Tautų ste
bėtojams prižiūrint, rinkimai 
rugsėjo mėnesį vargu galės 
įvykti. 

Pagrindinis Angolos gyvento
jų užsiėmimas yra žemdirbystė. 
Didelės kavos plantacijos. Augi
nama medvilnė, cukrinės nen
drės, bananai ir kiti karšto 
klimato vaisiai. Paskutiniu 
metu plečiama pramonė. Žemė
je surasta vertingų gamtos tur
tų: geležies rūdos, naftos, dei
mantų ir kitų vertingų metalų 
bei mineralų. Tačiau civilinis 
karas trukdo šiomis vertybėmis 
produktingai pasinaudoti. 

Šio karo pasekmėje padaryta 
daug nuostolių. Vien per pasku
tinius 12 metų, Jungtinių Tau
tų duomenimis, nuostoliai sie
kia 30 bilijonų dolerių. JAV 
rėmė dr. Jonas Savimbi, kad at
svertų šaltojo karo sąlygomis 
Sovietų ir Kubos įtaką Angolo
je. JAV, Sovietų Sąjunga ir Por
tugalija 1988 m. susitarė, kad 
būtų išvežtos Kubos karinės pa
jėgos ir Namibijai duota nepri
klausomybė. Susitarimas nu
matė, kad būtų demobilizuo
jama 250 tūkstančių kariuome
nės ir įvesta daugelio partijų 
demokratinė valdymo forma. 

Skundžiamasi, kad šią padėtį 
įvesti sunkina aplinkybė, jog 
„Unitą" ginkluoti kadrai, nors 
būdami civiliniuose rūbuose, pa
sklido miestuose visame krašte. 
Apie „Unitą" slaptus ginklų 
sandėlius daugelyje vietų išsi
gandę žmonės yra pranešę 
Jungt. Tautų stebėtojams. Sun
kieji „Unitą" ginklai nėra 
tarptautinės kontrolės žinio
je, kaip reikalauja paliaubų 
sąlygos. 

„Unitą" vyrai, nesiskaityda
mi su niekuo, sauvaliauja ir 
vartoja smurtą. Lubango mieste 
du valdininkus palaidojo gyvus 

Lietuvos ekonomikos tarptautiniam skyriuje Ingrida Bublienė vadovauja 
pasitarimui su Baltijos oro linijos viceprezidentu Brian Glynn iš Amerikos 
(kairėje) ir Vytautu Gricium, tarptautinių ekonominių santykių 
viceministeriu (dešinėje). 

vienas buvo negyvai sudegintas. 
Tokių nesusipratimų ir smurto 
veiksmų paskutiniu metu buvo 
gana daug. 

Angolos teritorinės admini
stracijos ministeris, kuriam 
pavesta pasiruošti rinkimams, 
pasakė: „Unitą" turi totalitari
nį supratimą —jie negali daleis-
ti, kad kur jie yra, gali būti 
kitos nuomonės. Kur mes nega
lime pravesti registracijos, 
negalime turėti rinkimų, nes 
daugelis sričių tebėra ,Unita' 
dalinių žinioje". 

Sostinės Luanda gatvėse pa
liaubų laikotarpyje yra skelbia
mi politinių partijų šūkiai: „Dr. 
Savimbi yra vienybės ir orumo 
simbolis". Kitur matyti šūkis: 
„Padarykime Angolą meilės 
sodu" ir pan. 

Angolos civilinis karas parei
kalavo 300 tūkstančių gyvybių, 
80 tūkstančių liko suluošintų, 
50 tūkstančių vaikų liko našlai
čiais. Daugiau kaip 1 milijonas 
žmonių turėjo palikti savo kraš
tą ir tapo benamiais. Šalyje yra 
didžiausias kūdikių mirtingu
mas. JAV yra svarbiausias ne
matomas veiksnys, kreipiantis 
likimą šalies, kurioje gyvena 10 
milijonų žmonių. Dr. Jonas Sa
vimbi yra gavęs iš JAV per pa
skutiniuosius 10 metų po 15-30 
milijonų dolerių kasmet. 

Lankydamasis VVashingtone 
dr. Savimbi, padedant viešųjų 
santykių firmoms, pavaizduo
jamas kaip drausmingas ir 
organizuotas demokratas, pati
kimiausias vadovas vadovauti 
Angolos žmonėms. Bet „Unitai" 
sunku persiorganizuoti iš kari
nės organizacijos į politinę 
partiją. „Unitą" kaltinama ne
silaikanti žmogaus teisių. Jos 
vadai įtariami nužudę užsienio 
reikalų ministerį gen. Tito 
Chingunji, kuris buvo areštuo
tas 1988 m. 

Demokratinio atsinaujinimo 
partijos vadas Joachim Pinto de 
Andrade, buvęs MPLA gar
bės pirmininkas, sako: „Abi 
šios partijos sunaikino kraštą: 
,Unita' fiziškai, o MPLA savo 

nežabota korupcija ir aroganci
ja. Žmonės yra pavargę ir ne 
viena iš jų nepasitiki. „Unitą" 
gauna JAV paramą, o MPLA 
naudojasi valdžios fondais, ir 
niekas jiems negali prilygti." 
Jis labai pesimistiškai galvoja, 
jei rinkimai bus pravesti už 6 
mėnesių. Reiktų nors 18 mėne
sių, kad galima būtų pasiekti 
žmones ir juos supažindinti su 
partijų siekimais. De Andrade, 
kuris yra buvęs kunigas, tur i 
pritarimą daugelio katalikų, 
kurių krašte yra apie 50% 

Kai užsispyrę žydai puolė 
apaštalus Paulių ir Barnabą už 
jų skirtingą mokslą apie Kris
tų, apie Kristaus gyvenimą, jo 
paskirtį žemėje, šv. Paulius iš
drįso pasakyt i a iškiai ir 
griežtai: „Aš pastačiau tave pa
gonių šviesa, kad būtumei iki 
išganymui iki žemės pakraščių. 
Tai girdėdami pagonys džiau
gėsi ir garbino Viešpaties žodį. 
Visi, kiek tik buvo paskirta 
amžinajam gyvenimui, įtikėjo. 
O Viešpaties žodis plito visose 
šalyse" (Apd. 13, 47-49). Apaš
talo šv. Pauliaus žydai nenu
gąsdino, nors prieš jį ir Barna
bą sukėlė visą miestą. Jis drą
siai pasisakė, kam jis yra skir
tas, ką jis turi daryti ir palikti 
netikėliams apsispręsti savo 
likime už Dievą ir Kristų 
žemėje ar prieš Dievą. 

Kadaise Jėzus Kristus savo 
apaštalams ir sekėjams pasakė: 
„Mano valgis yra daryti valią 
to, kurs mane siuntė, kad iš
tesėčiau jo darbą" (Jn. 4, 34). 
Taip pat jie pasakė apaštalams, 
kad jie dar labiau tikėtų: „Kurs 
mane siuntė, yra su manim; jis 
nepaliko manęs vieno, nes aš 
visuomet tai darau, kas jam 
patinka" (Jn. 8, 29). O šv. 
Paulius vykdė savo dieviško 
Mokytojo, kurs kadaise gyveno 
žemėje valią, nes, jo valią 
vykdydamas, vykdė valią to, 
kuris patį Jėzų ir apaštalus 
siuntė į pasaulį skelbti Evange
liją iki žemės pakraščių. 

Apaštalas tiek pagonims, tiek 
žydams įvairiose vietose 
įrodinėjo Dievo valią, priminė 
Šv. Raštą ir pasakymus, ku
riuos bent žydai žinojo. Juk 
psalmėje pasakyta: „Tu mano 
Sūnus, šiandien aš tave pagim
džiau... Aš duosiu jums ištiki
mas Dovido gėrybes. Todėl kitur 
pasakyta: Tu neduosi savo šven
tajam puvimo... Tas, kurį Die
vas pažadino iš numirusiųjų, 
nematė puvimo" (Apd. 13, 
33-37). Tai įrodymas, kad Jėzus 
buvo ir tebėra Dievo Sūnus, kad 
jis jau yra prisikėlęs ir sėdi 

gyventojų. 
Tačiau de Andrade kategoriš

kai pareiškė, kad jis negalėtų 
bendradarbiauti su dr. Savimbi 
„Unitą". „Aš geriau prisirisčiau 
akmenį po kaklu ir įšokčiau į 
vandenį", jis pasakė. 

Apskritai pravesti demokrati
nius rinkimus krašte, kuriame 
yra arti 30 partijų ir kurio 
žmonės yra mažai susipažinę su 
demokratiniu bendravimu, o 
pripažįsta tik fizinę jėgą, yra 
labai sunkus uždavinys. 

Dievo garbėje, kad jis nėra 
paprastas numirėlis, nors mirė, 
bet prisikėlė ir nematė puvimo. 
Nors tas mokslas šv. Pauliui 
atsiėjo daug vargų ir kainavo 
gyvybę, bet jis jo neatsisakė 
niekur. 

Viešpats Jėzus dažnai prikiš
davo savo išrinktajai tautai, kad 
ji netiki. „Darbai, kuriuos aš 
darau savo Tėvo vardu, tie liu
dija apie mane" (Jn. 10, 25). O 
juk daugelis matė jo daromus 
stebuklus, jo išganymus, jo iš 
numirusių prikėlimą. Vieni tais 
darbais tik stebėjosi, kiti galvas 
kraipė, treti laukė ateinančio 
Kristaus politine prasme — jie 
norėjo išlaisvinti savo tautą iš 
romėnų vergijos. Jei kai kurie 
ir tikėjo, tai buvo tas bran
duolys, kuris vėliau suprato 
Prisikėlimą, suprato Jėzaus 
Kristaus paslaptis žemėje ir 
danguje, kūrė toliau paties Kris
taus jau pradėtą kurti Bažnyčią. 

Ir Viešpats Jėzus labai aiškiai 
ir griežtai priekaištautojams at
sako: „Bet jūs netikite, nes 
neesate iš mano avių tarpo. 
Mano avys klauso mano balso; 
aš jas pažįstu, ir jos seka mane. 
Aš joms duodu amžinąjį gyve
nimą, ir jos nepražus per 
amžius; niekas neišplėš jų iš 
mano rankos. Ką man davė 
mano Tėvas, tai už viską di
desnis dalykas, ir to niekas 
negali išplėšti iš mano Tėvo 
rankos. Aš ir Tėvas esame 
vienas" (Jn. 10, 26-30). Aiškiau 
niekas negalėjo pasakyti, nes 
Jėzus ir Tėvas yra vienas, viską 
vykdo kartu, geruosius ir 
tikinčiuosius veda Sūnus ir 
Tėvas, tai yra vienas Dievas, 
kuris davė gyvybę, k u r i s 
kentėjo žmogiškus vargus ir ku
ris išsirinko klusniausius Dievo 
valiai vykdyti. 

Pats Jėzus Kristus ir vėliau 
apaštalas šv. Paulius pasakė vi
siems, kurie tikėjo ir kurie ne
tikėjo, kad jie žiūrėtų į savo 
Viešpatį. „Jis, esme būdamas 
Dievas, nelaikė pasisavinimu 
būti lygiam su Dievu; bet jis 
pats save sunaikino, prisiimda
mas tarno pavidalą, pasidaręs 
panašus į žmones ir viršujine iš
vaizda rastas kaip žmogus. J i s 
pats save pasižemino, pasidaręs 
klusnus iki mirčiai, mirčiai gi 
kryžiaus" (PU. 2, 6-8). Dėlto jo 
tikinčiųjų ir jį sekančių niekas 
negali išplėšti, nes tai pelnyta 
krauju ir mirtimi, tai yra 
Sūnaus ir Tėvo kaip vieno Dievo 
nuosavybė. Apaštalas Paulius 
buvo pagonių šviesa, bet jis 
švietė Jėzaus, kaip Dievo, švie
sa ir pažadėjo Dievo žadėtą 
amžinybę. p . 

ŽVILGSNIS Į VILNIAUS 
SENAMIESTĮ 
PETRAS MATEKŪNAS 

kurių galima spręsti, kad Vilniui turėjo didelės įtakos 
ne tik vakarai, bet ir Rytų kultūra. 

Pirmasis architektūrinis stilius Vilniaus mieste 
pasireiškė gotų. Jam įsigalėti didelės įtakos turėjo 
vienuoliai domininkonai, pranciškonai konventualai 
ir bernardinai. Gotų stilius buvo mėgiamas. Pirmoji 
gotų stiliuje buvo pastatyta Šv. Mikalojaus, o vėlau Šv. 
Stanislovo katedra, Šv. Jono, Šv. Onos, Bernardinų, 
Šv. Jurgio ir kitos. Vienos iš jų, kaip Mikalojaus, Šv. 
Onos ir Bernardinų, išliko iki šių dienų, nors ir buvo 

Vilniaus miestas įsikūręs slėnyje, apsuptas 
moreninės kilmės kalvų, tarp kurių vingiuoja Neris 
ir Vilnelė, suteikdami miestui ir jo apylinkei gražų restauruotos, gotiškame stiliuje, o kitos, kaip katedra, 
gamtovaizdį. įsikurti Vilniui dabartinėje vietoje turėjo Šv. Jono, Pranciškonų ir Šv. Jurgio po dažnų gaisrų 
didelės įtakos Neris ir Vilnelė, jų susidariusios buvo perstatytos į baroko ar, kaip katedra, į klasikinį 
seklumos, per kurias lengvai galėjo persikelti į kitą stilių, išskyrus tik jos Šv. Kazimiero koplyčią, kuri 
jų pusę, gana aukštos kalvos ir Gedimino pilis, apsaugo- perstatant katedrą palikta baroko stiliuje, 
jusi šią vietovę nuo priešų. Visos 15 šimt. pastatytos gotiškame stiliuje 

Vilniaus miestas šimtmečiams bėgant augo ir plė- bažnyčios pasižymi formų paprastumu ir sunkumu, bet 
tesi be jokio plano. Jo dalys viena nuo kitos skiriasi 16 šimtm. pastatytos bažnyčios, kaip sakysim Šv. 

Onos — grakštumas ir lengvumas, kuri yra artima 
flamų — prancūzų vėlyvajam gotų stiliui, atėjusiam, 
kaip manoma, per Dancigą. Tas lengvumas matomas 

Šv. Mykolo bažnyčioje, kuri artima Liublino tipo ir 

Kiekvienas širdies supla
kimas įkerta mums žaizdą, ir 
gyvenimas būtų nuolatinis 
kraujo nutekėjimas, jei ne poe
zija. Ji mums teikia tai, ko at
sisako duoti gamta: aukso laiką, 
kuris nerūdyja, — pavasarį, 
kurio žydėjimas nesibaigia, 
giedrią laimę ir amžiną 
jaunatvę. 

L. Boerne 

Visą savo nuosavybę atida
viau savo šeimai. Beliko dar 
vienas dalykas, kurį norėčiau 
jiems duoti: krikščionių religiją. 
Jeigu jie ją turės ir aš nebūčiau 
jiems palikęs nė šilingo, jie bus 
turtingi; ir jeigu jie jos neturės, 
nors būčiau jiems visą pasaulį 
palikęs, jie būtų vargšai. 

P. Henry 

ir neturi tarp savęs tampraus ryšio. Pagrindinę mies
to dalį sudaro senamiestis, kuris 16 šimt. buvo aptver
tas mūro siena apsiginti nuo priešų, o už sienos kūrėsi 
priemiesčiai, kaip Lukiškis, Šnipiškės. Rasų, An
takalnis, Užupis, Kalvarija ir kiti, kurie vėliau įsiliejo bažnyčioms, pasižyminčioms aukštais stogais, kontra-
į senamiestį, sudarydami Vilniaus miestą, kurio plo- forsais ir kitomis detalėmis. 
tas 1940 m. buvo apie 10,500 ha. Baroko stilius pradėjo įsigalėti 17 šimt. Jo formas 

Vilnius yra vienintelis miestas Rytų Vidurio į Vilnių atnešė italų menininkai, kurių tarpe buvo 
Europoje, kuris pasižymi architektūrinių paminklų nemažai jėzuitų vienuolių. Pirmoji bažnyčia,kuri buvo 
gausumu ir originalumu, M*JTT>dam*g pirmą vietą. Prie pastatyta baroko stiliuje, yra Šv. Kazimiero bažnyčia, 
jo kūrybos prisidėjo kunigaikščiai, vyskupai, didikai, Ją pastatė jėzuitai, kai tik pradėjo vadovauti prieš 
vienuoliai, architektai ir įvairių tautybių menininkai, reformaciniam sąjūdžiui. Be Sv. Kazimiero bažnyčios 
ypatingai italų. Jų dėka tiek Vilniaus senamiesty, dar buvo pastatyti Vilniaus Akademijos rūmai ir Šv. 
tiek ir jo priemiesčiuose sutinkami beveik vis archi- j o n o bažnyčios varpinė. Visi šie paminklai buvo 
tektūriniai stiliai, kaip gotika, ankstyvasis ir vėlyvasis pastatyti ankstyvojo baroko stiliuje. Jose matomas di-
barokas. renesansas, klasikinis, bizantinis ir kiti, iš dingumas ir sunkumas. 

Vėlyvojo baroko stiliuje, kurį dar vadina rokoko 
vardu, pasireiškė 18 šimt.. vyrauja žaismingumas, 

lengvumas ir grakštumas. Tuo stiliumi buvo pastatytas 
Misijonierių, Kalvarijos, Trinapolio ir iš dalies Šv. 
Kotrynos. Bet kitose bažnyčiose, kaip Šv. Jokūbo ir 
Pilypo ar Šv. Rapolo, nors jos pastatytos vėlyvojo 
baroko stiliuje, to žavingumo nėra. Vėlyvojo baroko 
stiliuje buvo perstatytos Šv. Jono ir Šv. Jurgio 
bažnyčios. 

Tiek ankstyvajam, tiek ir vėlyvajam barokui įsi
galėti Vilniuje sąlygos, ypatingai po 1610 m. didžiojo 
gaisro (tuomet sudegė 10 bažnyčių ir virš 4000 namų) 
buvo neblogos, nes didikai, miestelėnams nustojus 
reikšmės, viską perėmė į savo rankas ir kai kurie iš 
jų, kaip L. Sapiega ir kiti, sugrįžę į katalikų tikėjimą, 
atlikdami atgailą, pradėjo statyti bažnyčias ir 
vienuolynus baroko stiliuje, kurio formos geriau tiko 
šio krašto aplinkai. 

Kiti architektūriniai stiliai, kaip klasikinis, neo-
gotika, renesansas ar bizantinis taip plačiai kaip 
barokinis stilius nepasireiškė. Iš šių stilių plačiau pasi
reiškė tik klasikinis. Tuo stiliumi buvo perstatyta 
katedra, Verkių dvaro rūmai. Pranciškonų bažnyčia 
ir Naujoji Rotušė, De Reusų, Vittinghofo, Pžostovskių 
ir kiti rūmai pagal arch. M. Knakfuso, L. Stuokos-Gu
cevičiaus, M. Šulco ir Podčasinskio. 

Bizantinis stilius, kaip gotinis. barokinis ar 
klasikinis, neįsigalėjo, nors Lietuvą rusai buvo okupavę 
virš 100 metų. Bizantiniu stiliumi buvo pastatytos tik 
kelios cerkvės. Šventos Dvasios soboras ar basilijonų 
Šv. Trejybės bažnyčia pastatytos baroko stiliuje su bi
zantinio stiliaus priemaišomis. 

(Bus daugiau) 

• 
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HORIZONTAI 
LIETUVIAI CALIFORMJOJE 

KITAIS B E S I R Ū P I N A N T I 
SU KAKTŲ V I N I N K Ė 

Elena Dambriūnienė, 1976 m. 
Washingtone mirusio kalbi
ninko Leonardo Dambriūno 
našlė, Velykų popietę pakvietė 
į savo namus būrelį bičiulių ka
vutei ir p a s i m a i / t i su jų 
va ika i s : iš VokietMos at
skr idus ią d u k r a Mary te 
Šmitiene su dukrelei, i s ir iš Los 
Angeles atvykusiu sūi. 'm An
tanu bei jo šeima, l a b i a u 
truputį pabuvojus s m a g u TI 
lietuvių būryje, kai po valandos 
kitos sūnus ir dukra apjuosė 
savo mamytę lietuviška juosta 
ir apdovanojo gėlėmis, iš Mary
tės Šmi t ienės ta r to žodžio 
paaiškėjo p a s l a p t i s , kad 
„susirinkom atšvęsti mamos 
ypatįngą amžiaus sukaktį ir 
kad mes visi džiaugiamės, kad 
šią akimirką gaiim būti kartu 
su mama..." 

Buvo pakeltos šampano tau
rės už tą mielą moterį ir motiną, 
kuri niekad neužmiršta sergan
čiųjų ar kitokion nelaimėn 
pa tekus ių a p l a n k y t i , liū-
dinčiųjų paguosti, telefonu pa-
informr oti apie įvairius įvykius 
vietos lietuvių bendruomenės 
gyvenime. Tai svarbu ypač šiuo 
metu, kada lietuviškoji spauda 
iš Chicagos, New Yorko ar 
Clevelando sava i tėmis ėmė 
vėluoti, o radijo valandėlės Wa-
shingtono lietuviai visai neturi. 
Radijo mėgėjams tenka pasik
liauti Vilnium, tuo tarpu iš 
kaimyninės Baltimorės sekma
dieniais transliuojama radijo 
valandėlė ne visur čia girdima. 
Todėl kai kas Eleną yra pra
minę Dambriūnienės radiju 
Washingtone geriausia prasme. 
Popieriuje t u r i m e čia Wa 
shingtone ir Lietuvos Dukterų 
draugijos skyrių, bent taip 
skelbia mūsų misijos biuletenis. 
Bet faktiškai jo veikla ypač per 
13 paskutinių metų visai neeg
zistuoja. Daugelį ligos ar ki
tokios nelaimės ištiktų lietuvių 
suspėjanti ap l anky t i Elena 
Dambriūnienė ir yra čia nebe
egzis tuojančios L ie tuvos 
Dukterų draugijos skyriaus si
nonimas. T a d smagu buvo 
Velykų popietę pakelti taures ir 
palinkėti jai drauge su vaikais 
bei a n ū k ė m i s i lg iaus ių ir 
sveikiausių metų, nuo sienos 
žvelgiant jos velionio vyro 
Leonardo D a m b r i ū n o gimi
naičio, nepriklausomos Lietuvos 
švietėjo prel. A. Jakšto-Damb
rausko portretui. 

VASARIO 16 GIMNAZIJA -
TILTAS T A R P L I E T U V O S 

IR I Š E I V I J O S 

E. Dambriūnienės namuose 
buvo proga pasikalbėti su jos 
dukra M. Šmitiene, kuri yra jau 
10 metų Vasario 16 gimnazijos 
direktoriaus pareigas einančio 
Andriaus Smito žmona, toje 
gimnazijoje dės tan t i anglų 
kalbą ir taut inius šokius. Mūsų 
pokalbis ir nukrypo į tą gim
naziją, kuri M. Šmitienės žo
džiais yra t i l tas tarp Lietuvos ir 
išeivijos. Šiuo metu gimnazijo
je mokosi 89 mokiniai, suvažia
vę bene iš 9 valstybių: Lietuvos, 
Vokietijos, JAV, Kanados , 
Australijos, Argentinos, Brazi
lijos, Urugvajaus ir Mali. Iš 
Lietuvos gimnazijoje dabar yra 
11 mokinių, kurie padarę abi-
tūrą grįš atgal į Lietuvą. 
Marytė, dienraščio „Draugo" ir 
žurnalo „Pasaul io l ietuvio" 
nuo la t inė b e n d r a d a r b ė , 
papasakojo, kad „nor inčių 
mokytis mūsų gimnazijoje iš 
Lietuvos buvo daug, gal koks 
150 ar daugiau, bet mes galim 
priimti tik tuos, kurie patys ga
li užsimokėti už pragyvenimą. 
Užmoka a rba jų tėvai, arba 
Vokietijoje gyvenantieji gimi
nės". 

Paklausus, kodėl taip veržia
si mokiniai iš Lietuvos, pas save 
turėdami geras mokyklas, mano 
pašnekovė atsakė, kad apla
mai šalia mokslo j ie čia pama
to ir vakarietišką gyvenimą, 
ku l tū rą , demokra t i ją , pa
brėždama, jog tuo atveju, jei jie 
norėtų čia Vokietijoje studijuoti, 
t a i su Lietuvos abitūra būtų 
nepriimami į Vokietijos uni
vers i te tus . Dabar t in ia i mo
kiniai iš Lietuvos atvyko dau
giausia į 11 klasę ir, baigę 
trylika klasių, jie gali Vokieti
jos universitetuose studijuoti 
teologiją, filosofiją, ekonomiją, 
ta i yra tokias šakas, kurios 
Lietuvoje gal dar nėra pilnai 
išvystytos. 

Paklausta apie gimnazijos 
išlaikymą, ji papasakojo, kad 
g imnazi jos ir b e n d r a b u č i o 
išlaikymas metams kainuoja 2 
milijonus markių. Tris ketvir
tadalius tos sumos duoda Vokie
tijos valdžia, o pusę milijono 
markių turi pa tys lietuviai 
surinkti . Pasak M. Šmitienės, 
„Mes tą sumą nelabai suren
kam. Vokiečiai m u s kol kas dar 
toleruoja, bet laukia, kada mes 
tą pusę milijonų markių sumą, į 
kurią įeina ir tėvų įnašas už 
mokslą, pilnai galėsim pa
dengti. Aukos labai sumažėju
sios. Amžinai tokio žaidimo su 
vokiečiais visgi nežaisime: jeigu 
jie matys, kad mes pinigų nesu-
renkam, tai pasakys, jog mums 
t a gimnazija daugiau nebe
rūpi..." 

Prisiminęs žmonių pasako
jimus, kad gimnazijoje beveik 
visada pilna visokių svečių iš 
Lietuvos, kurių tarpe b ū n a ir 
nemažai spekuliantų, viešnios 
ir paklausiau, ką ji gali apie tai 
pasakyti. „Taip, — sakė M. Šmi
tienė — svečių iš Lietuvos 
nuolat turim. Pro mus pra
važiuoja nemažai ansamblių ir 
visokių menininkų, vykstančių 
į Prancūziją, Italiją, i r jie 
paprašo nakvynės vienai kitai 
nakčiai. Ta proga jie mums dar 
ir padainuoja. Tokius svečius 
mielai priimam. Daugiausia 
esam nusistatę prieš tuos tau
t iečius, kurie a tvažiuoja į 
gimnaziją ir nori čia apsistoti, 
iki susiras ku r uždarbiauti. 
Tokių atvykėlių skaičiui vis 
didėjant, mes jiems ir aiškinam, 
kad čia yra mokykla, ne viešbu
tis. Ir dažniausia taip gražiuoju 
išsiaiškinam. Vienu metu vadi
namų svečių iš Lietuvos tu
rėjom dešimtimis. Tad reikėjo 
ką nors sugalvoti, kad jų skaičių 
sumažinus. Nustatėm kainas už 
nakvynę, nes gimnazija turi 
išlaidų. Tuo ta rpu aukštuosius 
svečius iš Lietuvos stengiamės 
kuo gražiau priimti. Maždaug 
prieš pusantrų metų čia lankėsi 
buvusi Lietuvos premjerė K. 
Prunskienė, o praeitą vasario 
mėnesį Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis..." 

Paklausta, kaip Vokietijos 
lietuviai laikosi, kokie yra svar
besni jų telkiniai šalia Vasario 
16 gimnazijos, atsakė, kad yra 
dar s t ip r i a i b e s i l a i k a n t i s 
Kultūros insti tutas. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjungos sky
rius, kad jo atstovai buvo 
nuvykę į VII PLJS kongresą P. 
Amerikoje ir dabar padės orga
nizuoti VIII PLJS kongresą, 
kuris už poros metų įvyks Lietu
voje ir D. Britanijoje. 

Toliau mano pašnekovė paste
bėjo, kad kai kurie baigusieji 
Vasar io 16 gimnaziją abi
turientai yra įsijungę į lietu
višką veiklą. Pvz. gimnaziją iš
laikanti kuratorija susideda iš 
10 nar ių ir pusę iš jų sudaro tos 
gimnazijos mokiniai: Domi-
jonaitis. Šiugždinis ir kit i . Taip 
pat buv. abiturientų yra Vokie
tijos LB k r a š t o t a rybo je , 
valdyboje. Kultūros instituto 
vadovybėje. 

Baigiant viešnia iš Vokietijos 

A T I D E D A M A S R E N G I N Y S 

Pie tūs , tu rė ję įvykti gegužės 
24 d., dėl susidar iusių aplinky
bių a t idedami . Pietų pelnas 
buvo n u m a t y t a s paremti Veik
los centrą i r Lietuvos Ambasa
dos Washingtone kompiuterio 
sistemos projektą. 

Veiklos cent ras Californijoje 
y ra re ikal ingas kol buv. sovietų 
okupac inė kar iuomenė nė ra 
pas i t r aukus i iš Lietuvos ir kol 
ekonominė padėtis Lietuvoje te
bė ra k r i t i ška . Veiklos centras 
į takoja Pie t inės Californijos 
Kongre smanus ir Senatorius 
r emt i rezoliucijas, reikalaujan
čias i š t r auk t i rusų kariuomenę 
iš Lietuvos, bei rezoliucijas, ra
ginančias te ikt i technišką ir 
ekonominę paramą Lietuvai. 
Visi prašomi paremti šiuos pro
jektus , pasiunčiant savo auką 
L i t h u a n i a n Action Committe, 
3 3 5 4 G l e n d a l e Ave. , Los 
Angeles , CA 90039. Tur in t 
klausimų a r patarimų, prašoma 
skambin t i Zigmui Viskantai , 
te l . 310-541-1464. 

L i e t u v a i Remt i k o m i t e t a s 

V E R B Ų S E K M A D I E N I O 
K O N C E R T A S 

Sv. Kazimiero lietuvių parapi
ja Los Angeles, CA, savo veikla 
pasižymi daugiaspalviu įvai
r u m u , be t labiausiai, tu rbūt , 
savo rel igine praktika. Pamal
dos sekmadieniais būna visada 
pagr indinė susibūrimų inspira
cija. Parapijos gyvavimo užduo
tį sus t ipr ina bažnytinis gie
dojimas. Šiuo metu , bažny
t i n i am giedojimui vadovauja 
p l a t aus ta lento menininkas , 
sakra l inės muzikos žinovas ir 
mylėtojas muz. Viktoras Ralys. 
Klebonas kun . dr. A. Olšauskas 
šį b randų jauną maestro prieš 
dvejus m e t u pakvietė vargoni
ninko pareigoms. Pamažu plėto
josi nauji giesmių tempai, gau
sėjo r e p e r t u a r o r i n k i n y s . 
Parap i jos choras įsijungė į 
bendrų renginių programas su 
dainomis; publika pajuto džiu-

d a r ka r t ą pabrėžė: „Nuo to 
laiko, k a i Lietuva tapo laisva, 
daug kas klausia, a r ta gimnazi
j a re ikal inga, nes juk dabar 
Europos lietuviai gali vykti į 
Lietuvą mokytis tenykštėse mo
kyklose. Bet mes visi Vokietijoje 
esam tos nuomonės, kad ji 
turė tų išsilaikyti ir toliau, ji yra 
re ika l inga , ji yra tiesiog kaip 
t i l tas t a r p Lietuvos ir išeivijos 
Ypač ka i dabar gali atvykti 
mokiniai iš Lietuvos mokytis 
pas m u s " . 

K A S T V A R K O 
M I N I S T E R I U VIZITUS? 

Balandžio trečią savaitę Wa-
s h i n g t o n e l ankės i Lietuvos 
t r a n s p o r t o ministeris Jonas 
Biržiškis. Iš JAV Transporto 
ministerijoje dirbančio dr. S. 
Bačkaičio sužinojau, kad minis-
terio vizito dienotvarkę tvarkė 
p r iva tūs Amerikoje gyvenan
tys l ietuviai biznierai. Gerai, 
kad čia j ie ministerijoje surado 
aukš to se pareigose dirbantį 
lietuvį, kuris savo tautiečiui 
padėjo. Tačiau dr. S. Bačkaitis 
iškėlė ir klausimą: ar privatūs 
asmenys turi tvarkyt i svečio 
vizito J A V sostinėje reikalus? 

Apie ta i paklausus ambasado
r iaus S. Lozoraičio padėjėją 
Viktorą Naką, j is taip atsakė: 
„Mūsų supra t imu visi oficialūs 
vizitai į JAV tur i būti derinami 
per Lietuvos ambasadą. Jeigu 
jie nė ra derinami per Lietuvos 
ambasadą, tai j ie nelaikomi o-
ficialiais vizitais. Toks mūsų yra 
požiūris į jų apsilankymus. 
Žinoma, ministeriai t u r i teisę 
kel iaut i kur jie tik nori ir kada 
tik nori , bet mes laikome juos 
oficialiais tik tuo atveju, jei pro
grama yra derinama per mus". 

ginantį pasikeitimą, bet vis abe
jojo, ar šis dailios išvaizdos 
jaunas dirigentas Los Angelėse 
pasiliks. Choro dalyviai, tačiau, 
nekantriai buvo pratinami prie 
naujos disciplinos, labiau ir la
biau juto dirigento platų mostą 
ir atkaklų reikalavimą tam 
mostui paklusti. Paskutinysis 
choro pasirodymas religinės 
muzikos koncertu pilnoje švie
soje atskleidė tų reikalavimų 
pasekmes. Šis koncertas įvyko 
Verbų sekmadienį, balandžio 
mėn. 12 d., pasibaigus trijų die
nų rekolekcijoms. Pirma re
kolekcijos, o po jų religinis 
koncertas — yra būdinga Los 
Angeles lietuvių velykinė tra
dicija, kur dvasiniai pasiruošia 
Kristaus prisikėlimo džiaugs
mui ne t ik parapiečiai, bet ir 
aktyvūs balsingi giedotojai. 
Rekolekcijas šiais metais turi
ningais pamokslais pravedė 
kun . Kęstutis Trimakas. Visas 
t r i s dienas prieš Verbų sekma
dienį jas lankė įvairaus amžiaus 
žmonės i r įdėmiai k l ausė 
pamokslininko. 

Verbų sekmadienį, atitinka
momis apeigomis sumą atna
šavo klebonas dr. A. Olšauskas, 
pamokslą pasakė kun. K. Tri
makas. Giedojo parapijos choras 
ir sol. Stasė V. Šimoliūnienė. 
Per komuniją ji atliko įspūdingą 
trijų dalių atgailos ariją „Pieta 
Signore" (A. Stradelos), vargo
n a i s akompanavo Viktoras 
Ralys. 

Po sumos, iki koncerto, Lietu
vos Dukterys apatinėje parapi
jos salėje visus maloniai aptar
navo šiltais užkandžiais. Pasi
sotinę žmonės rinkosi atgal į 
bažnyčią. Rekolekcijų vedėjas 
kun . K. Trimakas pasakė bai
giamąjį pamokslą, atnaujino 
kr ikšto pažadus ir v i sus 
palaimino. Pasigirdo Bach'o 
preliudija „Mit Fried Und 
Freud Ich Fahr Dahin". Chor
meisteris Viktoras Ralys pirmas 
pradėjo choro dalyvių eiseną 
nuo altoriaus. Moterys ir vyrai, 
koncertine apranga, iškilmingai 
pražygiavo bažnyčią iki 
vargonų. Klausytojai plojo 
visiems, taip išreiškė kiek
vienam ir choro vadovui savo 
padėką už įdėtą darbą ir pasi
šventimą. Preliudijai nutilus, po 
trumputės pauzos, prasidėjo 
koncertas. Skoningai paruošta 
i r Vinco Skiriaus pastangomis 
atspausdinta programa padėjo 
atsilankiusiems sekti jo eigą. 

Koncerto programą sudarė iš
traukos iš oratorijų — Verdi 
,,Requiem", Rossini „Stabat 
Mater" ir Dubois „Septyni 
Paskutiniai Kristaus žodžiai" — 
kurias lotynų kalba atliko solis
tai Vita Vilkienė (sopranas), An
tanas P a v a s a r i s ( tenoras) , 
Rimtautas Dabšys (bosas), miš
rus parapijos choras, vado
vaujamas Viktoro Ralio ir 
akompanuotojas vargonais , 
svečias iš Toronto, muz. Paulius 
Vytas. Solistai savo nelengvas 
partijas su giliu įsijautimu 
puikiai atliko. J ų gražūs išla
vinti balsai kėlė gailesčio, kan
čios, atpirkimo jausmus lyrinio 
ar dramatinio atspalvio in
terpretacija. Dainavimo linija 
išryškino teksto žodžius, kurie, 
iš tikrųjų, yra maldos žodžiai ir 
todėl taip svarbu juos suprasti. 
Tai ypač gerai perdavė sol. 
Vita Vilkienė, kuriai teko 
atlikti visų tr i jų oratori jų 
soprano partijas. 

Daugelio klausytojų nuomo
ne, mišrus parapijos choras čia 
geriausiai pasirodė. Nuo pat pir
mojo pianiss imo „Requiem 
aeternam" pradedant, vienaly
tis choro skambesys išsilaikė 
skaidrus ir gyvas. Dainininkų 
balansas lygus, be išsišokimų, ir 
pasakojamasis oratorijų elemen
tas choro, kaip liaudies, žmonių, 
dirigento nuostabiai lengvai 
buvo išgautas, pvz. sekcijose — 
„Reus est mortis" Pirmajame 
Kristaus Žodyje, „Susceptor 
salutis meae" Šeštame Kristaus 
Žodyje ir Septinto Žodžio poli-

UTHUA1ŪAN TRANSLATORS, 
EDTTORS, AND PROOFREADERS 

WANTED FOR IREB-LANCE ASSKHVMEJVTS 

^ ^ T ^ W E S T CONCEPTS INC. 
THE LANCUAGE EXPERTS OF EASTERN EUROPE 

Piease send resume to: 
196 Tamarack Clrcle 
SkHlman.NJ 08558 
Phone: (609) 924-6789 
Fax: (609) 466-0864 

Muz. Viktoras Ralys 

foniškai išplėtotoje maldoje 
„Adoramus Te Chr i s te" . Šia 
malda, tokiu pat pianissimo, 
kaip pradedant , daug iau negu 
valandą t rukęs koncertas buvo 
užbaigtas. Po benedikcijos visi 
klausytojai ilgai plojo solistams, 
koncertmeisteriui, akompanuo-
tojui ir visiems choro dalyviams. 
Ž m o n ė s s k i r s t ė s i p a k i l i a i 
nusi teikę. 

Choro valdyba po koncerto 
dalyvius pakvietė į viršutinę pa
rapijos salę vaišėms, kurias 
puošniai paruošė A. Uldukienė. 
Čia ilgametė pirm. Salomėja Ša
kienė pasidžiaugė pasisekimu, 
dėkojo d i r igen tu i V i k t o r u i 

(Nukelta į 6 psl.) 

LIETUVIAI, KURIE NORĖTŲ 
LIETUVOJE ESANTĮ 

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

prašomi kreiptis į Kazimierą Ramanauską 

VARPAS 
2437 Mlchertorena St. 

Los Angelas, CA 90039 
Tel. 213-662-3963 

f \^ midlcind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ELE 
tOUUHOUSHC 
UENDER 

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

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS Į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 
SKANDINAVŲ — per Kopenhagą 

Gegužės 4 iki gegužės 17 
Gegužės 18 iki gegužės 31 
B rželio 4 iki birželio 20 
Bvželio 15 iki birželio 27 
Bi-želio 29 iki liepos 11 
Liepos 13 iki rugpjūčio 2 
Lieoos 27 iki rugpjūčio 8 
Rugpjūčio 10 ik i /ugpjūčio 22 
Rucojūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalo 8 iki spalio 24 

LUFTANSA — per Frankfurtą 

Gegužės 19 iki birželio 2 
Gegužės 31 iki birželio 16 
Birželio 14 iki birželio 30 
Birželio 25 iki liepos 7 
Liepos 12 iki liepos 28 
Liepos 26 iki rugpjūčio 11 
Rugpjūčio 4 iki rugpjūčio 27 
Rugpjūčio 16 iki rugsjėo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

AUSTRŲ — per Vieną 

Gegužės 14 iki gegužės 30 
Gegužės 28 iki birželio 13 
Birželio 7 iki birželio 22 
Birželio 14 iki birželio 27 
Liepos 2 iki liepos 19 
Liepos 19 iki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsėjo19 
Spalio 1 iki spalio 17 

_ 

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

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

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

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

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

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

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

I N T E R N A T I O N A L ^ 
TRAVEL CONSULTANTS £A į fag* 

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

CAROO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu | namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•82S South Ttlt l Avenue 
iHcko^f HM, imnoto S0457 
Tatafonaa (70S) 430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
VMnfcK, Lietuva 
Telefonas 350-11S Ir 778-392 



PAGARBA MOTINAI DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. gegužės mėn. 9 d. 

Darželiuos rožės tebežydi, 
O liepos laužosi šakas, 
Motulė suimtus palydi, 
Dangun užlauždama rankas. 

Balys Gaidžiūnas 

BEDAGUOJA ST. SEMĖNIENE. 6507 TOOY ST., CH1CAGO. LLL. G0629. TELEF. ( 3 1 2 ; 925-5988 

POKALBIS SU KATHLEEN JOHNSON, 
JAV AMBASADORIAUS LIETUVAI ŽMONA 

Šypsena, pavasar iškai gelsva 
sukne le ir gintaro karol iais pa
sipuošusi JAV ambasador iaus 
Lietuvai Darryl Johnson žmona 
Ka th l een sutiko m a n e lyg ar
t ima draugė. Kelios pokalbio 
valandos prabėgo ta rs i kelios 
minu tės , šiai kukl ia i tarptau
t inės meno mokyklos mokytojai 
atskleidžiant savo įdomų, kūry
ba , muzika, išraiškos šokio ir 
meno juostomis apipintą gyve
nimą. 

JAV7 ambasadoriaus Lietuvai žmona 
Kathleen Johnson 

Nuotr. Elvyros Vodopa l i enės 

Kathleen Johnson ne vien 
meno mokytoja, bet dail ininkė 
ir s i e n i n i u k i l i m ų audėja , 
dalyvavusi keturiose parodose, 
k u r i ų dvi individual inės — 
akvarel ių ir sieninių kilimų, 
1978 ir 1980 metais suruoštos 
New Dehli, Indijoje. Jos kūry
bos temat ika — gamtovaizdžiai. 
Sieninių kilimų audimas jos 
labai mėgiama meno šaka. ..Lie
tuvoje, turbūt , rasi mane kur 
ka ime, tarp vietinių audėjų", — 
kuk l i a i šypsodama pareiškė 
Kath leen . Ji 1986-87 metų va
saras praleido Varpapu vasaros 
audimo mokykloje Myllykoski, 
Suomijoje, gi l indama austinių 
k i l imų techniką. Domisi ir 
žmogaus kūno ekspresija, studi
javo išraiškos šokį, o 1970-71 m. 
Indijoje atliko indų klasikinių 
šokių studiją. 

Kathleen 1942 m. lapkričio 29 
d. gimė Cincinnati, Ohio. moky
tojų šeimoje. P i rmą diplomą 
meno studijoj gavo iš Cottey 
kolegijos Nevada , Missouri. 
Bakalauro ir magistro diplomus 
iš meno pedagogikos įsigijo iš 
Nevv Yorko universiteto, NYC 
Meno studijas doktorato pro
gramoje tęsė New Yorko univer
si tete . Trenton valstybinėje ko
legijoje baigė Mallor ta prog
ramą, įsigydama teisę mokyti 
anglų kalbą, šios kalbos nemo
kančius. 

Meno mokytojos karjerą 1967 
m. pradėjo Nevv Yorko miesto 
mokyklų sistemoje bei Bellevil-

E L V Y R A V O D O P A L I E N Ė 

le, Nevv Jersev. Buvo meno in
struktorė Fordham universitete 
ir Kean kolegijoje New Jersev. 
Administravo ir vadovavo meno 
mokytojų paruošime. 

Nuo 1976 m. perėjo į tarptau
t inį mokytojavimą. Pirmas pa
skyrimas buvo VVoodstock Tarp
tautinėje mokykloje Mussoorie, 
Indijoje. Šalia mokytojavimo 
dalyvavo meno parodose, išvys
tė ir iliustravo mokymo karto
teką Indijos sveikatos skyriui, 
kurią gydytojai naudojo nemo
kančioms skaityti motinoms. 
Meno mokytoja ir mokyklos 
meno skyriaus vedėja Indijoje 
išbuvo iki 1983 m. Vėliau, 
perėjusi į Amerikos Varšuvos 
mokyklą, Lenkijoje išbuvo iki 
1991 m. Lenkijoje dėstė meną, 
buvo meno skyr. viršininkė, 
dėstė anglų kalbą ir išraiškos 
šokį Varšuvos universi tete . 
Lenkijoje susipažino ir su savo 
būsimu vyru, dabartiniu JAV 
ambasadorium Lietuvai. 

Mūsų pokalbis vedė ir prie 
keleto klausimų atsakymo. 

— Kas s u d o m i n o J u s d i rb t i 
t a r p t a u t i n ė j e mokyklo je? 

— Mane visuomet domino 
skir t ingos kultūros, žmonių 
papročia i , gyvenimo būdas. 
Mūsų šeimoje buvo puoselėjama 
žmogaus vertė, jų skirtumai ir 
pagarba asmeniui. Tėvelis buvo 
griežtųjų mokslų mokytojas. Jis 
ir mamytė skatino domėtis vis
kuo, o „National Geographic" 
žurnalas buvo mūsų nuolatinis 
palydovas. Dar nemokėdama 
rašyti, bandžiau iš paveiksliukų 
pri taikyti žmonių gyvenvietes. 
Svajojau tas vietas pamatyti. 

— K a d a suž inojo te apie 
L i e t u v ą ? 

— Apie Lietuvą žinojau tik iš 
laikraščių bei gyvendama Len
kijoje. Pirmą tikrai gilų jausmą 
pajutau, kai grįždama iš Lenki
jos, Clevelando aerouoste pradė
jau vartyti Česlovo Milošo „The 
Issa Valley*' knygą. Ją įsigijusi 
perskaičiau. Labai gražus apra
šymas gamtos ir žmonių, gyve
nančių tame slėnyje, bei jų san
tykis su gamta, labai patiko. 
Susijaudinau supratusi, kad jis 
apie Lietuvą rašo. 

— A r j a u b u v o t e Lietuvoje 
i r kokį įspūdį su s ida rė t e? 

— Kalėdų metu daugiau negu 
savaitę buvome Lietuvoje. Mus 
labai šiltai sutiko. Vieną dieną 
buvome Kauno mero svečiais. 
Mums aprodė visą Kauną. Daly
vavom kalėdinių giesmių vaka
ronėje — buvo miela susijungti 

JAV ambasadorius Lietu\ ryl .Johnson ir jo žmona Kathh-en Johnson. 
Nuotr Elvyros Vodopalienės 

rankomis su vietiniais lietu
viais. Lietuvą pamilau iš karto, 
nes jos gamta labai priminė mo
čiutės ūkį Ohio valstijoje, kurio
je praleidau gražias vaikystės ir 
jaunystės vasaras. 

— Ar j a u p ramokot lietuviš
kai ir k i ek k a l b ų kalbate? 

— Lietuviškai dar nepramo
kau, bet t a m tikslui knygą jau 
dovanojo mano vyras. Susikalbu 
hindi ir lenkiškai. 

— Kaip įs ivaizduojate gy
venimą, k a i p ambasador i aus 
Lietuvai ž m o n a ? 

— Labai darbingą. Pirmas 
uždavinys — išmokti lietu
viškai. Be to noriu sutvarkyti 
namus, kad jie būtų svetingi, 
jaukūs, su mano krašto etnine 
istorija. Mano proseneliai iš 
tėvo pusės buvo airiai, o iš 
mamytės — quakeriai ir šiauri
nės Karolinos. J ie dengtuose 
vežimuose keliavo į šiaurės 
vakarus ir apsigyveno Ohio 
valstijoje. Džiaugiuos, kad mano 
85 metų mama dovanojo man ir 
Darryl į Lietuvą gabentis mano 
prosenelių sukurtus tris rankų 
darbus — kraičio skrynią, kuri 
prikrauta audinių keliavo deng
tuose vežimuose; komodą su 
stalčiais ir ąuakerio dailininko 
Henry Coat tamsiai apsirengu
sios jaunos moters paveikslą. 
Šie daiktai ambasadoje liudys 
kuklią, bet reikšmingą praeitį. 
Menas ir muzika buvo svarbūs 
ir mano prosenelių gyvenime. 
Kartu su mumis keliauja Stein-
way pianinas, mano vyro įsigy
tas Lenkijoje. Darryl labai 
mėgsta klasikinę muziką. Mudu 
planuojam turėti ambasadoje 
muzikinius vakarus. Per tokius 
vakarus, muzikos garsais pri
pildytoje atmosferoje, norim 
arčiau susipažint su Lietuvos 
žmonėmis, kultūra, papročiais. 
Kelionės irgi bus svarbia mūsų 
gyvenimo dalimi — norim apke
liauti Lietuvą, pamatyti mies
tus, kaimus ir tokiu būdu pažin
ti kraštą, žmones, jų kasdieni
nius rūpesčius. 

— B ū d a m a mokytoja , k u r 
žadat išlieti s avo profesinę 
energi ją? 

— Pedagogika visada bus dalis 
mano gyvenimo. Įsijungsiu į 
Taikos korpusą. Palaikysiu 
glaudžius ryšius su amerikiečių 
personalu ir Lietuvoje gyven-
čiais Amerikos lietuviais. Me
nas ir audimas visad bus su 
manimi. Buvimas Lietuvoje yra 
naujas mano gyvenimo šauki-
mas-tikslas. Esu labai laiminga 
turėdama šį naują tikslą, tad, 
kaip pedagogė, pradėsiu nuo 
pradžių — mokytis lietuvių kal
bos, istorijos, papročių, tau
todailės. 

— Kas d a r J u s domina? 

— Kalbant pastebit, nekalbė
jom apie politiką. Politiką pa
lieku savo vyrui. Tačiau esu lai
minga kai galiu savo gyvenimą 
praturtinti susipažindama ar
čiau su mokamosios kalbos kul
tūra ir gyvenimo būdu. Nesu 
materialiste. Esu romantikė — 
mėgstu simboliką, mėgstu būti 
pasakorė. Būdama mokytoja sa
vo meno klasėje kurdavau vai
kams pasakas iš tikro gyvenimo 
ir pasakodavau jiems, po to, visą 
tai išreiškdavom vaizdais popie-

Šiais metais sukanka 82-tros 
metinės, kai Motinos diena 
įsipilietino vakarų pasaulyje. 

Šios šventės iniciatorė buvo 
Ann Reeves Jarvis, pirmoji vie
šai šią gilią pagarbą savo moti
nai išreiškusi. J i gyveno Phila-
delphijoj ir šią mintį iškėlė savo 
artimųjų tarpe, minint jos mo
tinos pirmąsias mirties metines. 
Pirmoji motinos diena čia buvo 
švenčiama labai kukliose aplin
kybėse, pamaldomis Grafton 
kaimo bažnytėlėj. Tačiau A. 
Jarvis nuo to laiko savo minties 
neatsisakė, o stengėsi ją išpopu
liarinti. 

Taip 1910 m. West Virginijos 
gubernatorius William Glass-
man proklamacija Motinos die
ną paskelbė vieša švente toje 
valstijoje. 1912 m. A. R. Jarvis 
buvo paskelbta šios šventės ini
ciatore Amerikoje. Tais pat me
tais ir kongresas Motinos dieną 
paskelbė tautine švente, nusta
tydamas jos datą antrą gegužės 
sekmadienį. Po šio nutarimo 
JAV prezidentas Woodrow Wil-
son paskelbė, kad ši šventė 
privaloma visose valstijose. Vi
sa Amerika tokiam motinų pa
gerbimui pritarė ir įvairiais bū
dais stengėsi tą dieną išreikšti 
pagarbą savo motinoms. 

1948 metais šventės sumany
toja mirė, tačiau jos idėja liko 
gyva ne tik šiame krašte, bet pa
plito visame pasaulyje. O mažo
ji Grafton kaimo bažnytėlė stovi 
ir šiandien kaip simbolis, vi
siems primenanti pirmąsias šios 
šventės apeigas ir pačią šventės 
kilmę. Dabar bažnyčia laikoma 
vienu iš tautinrq paminklų. 

Motinos dienos idėja pasklidu
si po pasaulį reiškiasi įvairiomis 
kalbomis ir įvairiose kultūrose, 
tačiau visi vadovaujasi viena 
mintim — pagarba motinai. 
Šiandien 50 kraštų švenčia Mo
tinos dieną. JAV-se ji gerokai 
sukomercinta ir motinai pagar
bą išreikšti siūloma daugiau 
dovanom bei įvairiais pirkiniais 
negu kitais būdais. Pažvelkim, 
kaip kitur pasaulyje ši šventė 
švenčiama! 

Egiptas Motinos dieną švenčia 
kovo 21. Čia ypač daug kreipia
ma dėmesio, kad mokyklinio 
amžiaus vaikai motinoms reikš

tų pagarbą. Tam tikslui moki
niai paleidžiami net t rumpoms 
atostogoms. 

Kaimynin iam Izraelyje t a ip 
pat mokiniams skiepijama mei
lė motinoms ir raginama moti
nas apdovanoti savo pagamin
ta i s rankdarbiais , kurie moti
noms mielesni, nes išreiškia 
daugiau meilės, negu krautu
vėje pi rkt i . 

Peru valstybės vaikai Motinos 
dieną išreiškia savo jausmus 
motinoms dovanodami šviesiai 
raudonas gėles. O mirusioms 
motinoms pagerbti neša į bažny
čią ar a n t kapų baltų gėlių 
puokštę. 

Jamaikoj Motinos diena pasi
re i šk ia daugiau rel iginėmis 
apeigomis, panašiai kaip Kalė
dos ar Velykos. Visi tą dieną 
lanko bažnyčias, ku r celebruo-
jamos iškilmingos pamaldos. 
Taip pa t ir Liberijoje šventės 
esmė reiškiasi pamaldomis. 

Belgijoje net du kartus per 
metus pagerbiamos motinos. 
Pirmą kartą, kaip ir šiame kraš
te , ant rą kar tą bažnyčios šven
te rugpjūčio 15 d. Šios šven
tės proga vaikai rašo savo mo
tinom laiškus ir prideda t a pro
ga pagamintus savo piešinėlius. 

Haiti gyvųjų motinų garbei tą 
dieną kiekvienas pasipuošia 
raudona gėle, o kurių motinos 
mirusios — balta gėle. 

Napale formalios šventės nė
ra, bet vaikai kartą metuose, 
motinas pagerbdami; renkasi 
šventyklose pasimelsti ir iš ten 

MŪSŲ GINTARĖLĖS 
Chicagos Lietuvių Moterų 

klubo narės rengia 30-jį „Gin 
t a r o " balių šeštadienį, birželio 
13 d., Palmer House viešbučio 
didžiojoje salėje. Čia 6 jaunos 
gintarėlės bus pristatytos visuo
menei su tradicine lietuvių liau
dies muzika ir taut iniu šokiu. 

V a n e s s a M a e A b r i g n a n i 

savo motinoms parneša švento 
vandens. 

Lietuvoje ši šventė buvo pra
dėta 1929 metais. Organizacijų 
atstovai nutarė ją švęsti gegužės 
pirmąjį sekmadienį. J aun imas 
mokyklose buvo skatinamas pa
gal savo sugebėjimą pagerbti 
motinas, reiškiant daugiau mei
lės, gerais darbeliais, paklusnu
mu ir t.t. 

Kata l ikų bažnyčia taip pat 
daug dėmesio skyrė motinų gar
bei bei meilei. Popiežius Pius XI 
leido ta ip pat katalikų bažny
čios ribose Motinos dieną švęs
t i specialiomis pamaldomis ir 
prakt ikuot i šią šventę šeimose. 
J u k motina yra vaiko dvasinio 
išsivystymo lobynas, tad vaikas 
daugiausia išjos ir pasisavina 
Motina savo gyvenimą pašven
čia vaikams, todėl nėra kito 
žmogaus pasaulyje nusipelniu
sio daugiau meilės ir pagarbos, 
kaip motina. 

St. S t a s i enė 

Vanessa Mae, Donnos Jean 
Brazy tės ir Paul William Ray-
mond dukra. Hinsdale, IL, bai
gia Hinsdale South aukštesnią
ją mokyklą, kur y ra į t raukta į 
studentų garbės ir dekano gar
bės studentų sąrašus. Priklau
so futbolo ir imtynių koman
doms, sporto skatintojų — cheer-
leaders grupei; y ra studentų 
tarybos atstovė. Apdovanota 
akademikės — atletės žymeniu. 
Skambina pianinu, mėgsta šokį. 
Miesto saugumo jaunuolė asis
tentė. Dirbo golfo turnyre. Atli
ko dainos ir šokio programas 
Hinsdale senelių namuose. Jos 
motina Donna J e a n debutavo 
1965 m. „Gintaro" baliuje. 
Močiutė Aldona Brazienė yra 
veikli ilgametė Chicagos Lietu
vių Moterų klubo narė ir buvusi 
„Gintaro" baliaus komiteto pir
mininkė. Vanessa Mae Abrig
nani tęs tolimesnes studijas 
universitete, tačiau nėra pilnai 
apsisprendusi, kas dominuos jos 
studijas. 

A m y A. Va la i ty t ė 

virtuvėje, vyresniųjų namuose, 
Šv. Šeimos jaunuol ių darbinin
kų organizacijoje. Studijuos St. 
Catherine kolegijoje, St. Pau l , 
MN, kur s ieks klinikinės vaiko 
psichologės laipsnio. 

Kr i s t in M a r i s s a K r u p a i t ė 

Kristin Marissa, Margar i tos 
Marijos ir John Richard Krupų 
dukra, Olympia Fields, IL, mo
kosi Marian ka ta l ikų aukštes-
nioje mokykloje, k u r yra mo
kyklos laikraščio „Mar ian Me-
gaphone" administracinė redak
torė ir rašo įvairių temų komen
tarus . Priklauso dramos grupei 
ir turėjo pagr indinę rolę muzi-
kaliniame veikale „Brigadoon" 
bei „Go, ask Alice"; dalyvavo 
studentų sukurtuose ir pastaty
tuose experimentiniuose vei
kaluose. ..SnowbaH'" jaunuolių 
vadovės kandidatė bei studentų 
patarėjų grupės narė . Skambina 
pianinu, slidinėja, nardo ir dai
nuoja. Savanorė pagelbininkė 
South Suburban Tarybos alko
holio bei narkot ikų naudotojų 
atsipalaidavimo programoje. Ti
kisi kel iauti į Lietuvą ir, gali
mybei esant , nori t en būti pasi
keitimo s tudente , kad galėtų 

riuje, o vėliau interpretuo-
davom. Kūryba man yra arti re
ligijos. Sukuriu kūrinius vaiz
duotėje ir bandau juos įgyven
dinti. Vienas tokių kūrinių yra 
mūsų rezidencijos Lietuvoje 
kieme įrengti pavyzdinį gėlių, 
krūmų bei vaistažolių daržą, 
sodą, naudojant senųjų augalų 
sėklas ir želmenis. Jie būtų ne 
patys gražiausi, bet naudin
giausi — tie, kuriuos mūsų 
protėviai naudojo, nes tai yra ir 
dalis Amerikos istorijos. Esu jau 
kalbėjusi su Smithsonian bota
nikos direktorium Monticello, 
Williamsburgo sodų prižiūrėto
jais. Renku informaciją iš knygų 
apie mūsų senuosius augalus. 
Šis sodas būtų tam t ikras sim
boliškas mano ir mano vyro pra
džios gyvenimo gestas Lietuvo
je, nes mes, kaip ir mūsų protė
viai, esam pirmūnai. Statom 
viską nuo pradžių, o tauta i ši 
simbolika yra tam tikras gyjimo 
procesas. 

Padėkojau. Išėjusi į JAV 
sostinės gatvę galvojau, kad 
Lietuvoje žmones turės progą 
pajusti tokią Ameriką, kokią 
man per šias kelias valandas 
Kathleen Johnson sugebėjo at
vaizduoti pasakodama apie savo 
gyvenimą. Kuklų, su kilnia 
praeitim, pagrįsta žmogaus 
gerove ir tolerancija. Į Lietuvą 
Kathleen gabenasi dalį Ameri
kos kultūros ir istorijos ne 
vaizdajuostėje, bet savo pro 
senelių kraičio skrynioje. 

VERTINAMA 
MOTERŲ PAGALBA 

Įvertindamas Chicagos „Cari
t a s " ta lkos būrelio pastangas 
suda ran t siuntini 150 porų 
batų. 120 porų kojinių Telšių 
ka ta l ikų mokyklos vaikams. 
Telšių vyskupas Antanas Vai
čius būrelio pirmininkei Julijai 
Šaulienei atsiuntė velykinį laiš
kutį, kur iame tarp kitko rašo. 
„Aleliuja! Linksmų šv. Velykų, 
gausių Prisikėlusio Kris taus 
malonių linkiu Jums ir visam 
ki lniam Chicagos .Caritas' bū 
reliui!" Dėkodamas už „didelę 
dėžę ir du siuntinius", vyskupas 
pranešė, kad viską perdavė mo
kyklos kapelionui kun. Jonui 
Kauneckui. 

Paskutinysis šio pavasrio pro
jektas — siuntinys sudegusių 
Rumbonių senelių namų gyven
tojoms — jau įvykdytas, bet tam 
siuntiniui jau buvo sunaudoti 
visi iždo ištekliai, kurį prižiūri 
būrelio iždininkė Jolanta Mi-
kūnienė, dirbanti Midland Fe-
deral banke. Ateinantis būrelio 
susirinkimas numatomas ru-
rudenį . Būrelio p i rmininke 
Julija Šaulienė labai dėkoja 
būrelio narėms Jonei Valaitie
nei ir Danutei Šmitienei, supir-
kinėjusioms ir supakavusioms 
siuntinius, o taip pat ir visom? 
narėms, visuomet greitai ir gau 
šiai atsiliepiančioms į prašymus 
tiek nupirktomis dovanomis, 
tiek ir pinigais. ^ ^ 

arčiau pažinti Lietuvos politinę 
padėtį. Jos m i t i n a Margari ta 
Maria Rudytė-Krupienė prista
tyta 1963 m. „Gintaro" baliuje; 
močiutė Maria Rudienė y ra il
gametė Chicagos Lietuvių Mo
terų klubo narė ir buvusi pirmi
ninkė. Kristin Marissa Krupai
tė planuoja studijuoti Atėnų ko
legijoje, kur ją domina teat-
ro-dramos studijos. 

Tiffany C e r n a k F o x 

Amy, Carol Marie ir Joseph 
Anthony Valaičių dukra. Rock-
ford, IL. baigia Boylan aukštes
niąją mokyklą, ku r priklauso 
prancūzų kalbos, 3-D (Don't 
Drink-Drive* ir kūrybinio rašy
mo klubams: gavusi žymenis 
mokyklos plaukimo ir bėgimo 
sportuose bei premijas už tapy 
bos kūrinius. Yra gavusi St. 
Catherine of Alexandria stipen
dija už akademinį, vadovavimo 
bei savanoriškos tarnybos pasi
žymėjimą; atžymėjimą iš Rock-
ford Moterų klubo meno ir lite
ratūros skyriaus už kūrybingus 
rašinius; Winnebago šerifo ..Ro
lės modelio" atžymėjimą nar
kotikų atsispyrimo ir švietimo 
programoje; steigiamoji ir val
dybos narė gyvulių globos gru
pėje; studentų ambasadorė į 
Australiją žmonių suartėjimo 
programoje. Mėgsta keliauti ne 
tik po JAV. bet yra aplankiusi 
Afriką. Australiją ir Britų salas. 
Mėgsta literatūrą, meną, nardy
mą. Palaiko lietuviškas švenčių 
tradicijas namuose. Laisvalai
kius pašvenčia kaip savano
rė pagelbininkė Oakwood Psy-
chiatric Center. Vvomanspace. 
AUen Chapel & Emmanuel liu
teronų bažnyčios šelpiamųjų 

Tiffany yra Cheryl Mar ie ir 
Gerald VVarren Fox dukra . Ji 
baigia Lyons Township aukštes
niąją mokyklą, k u r yra į traukta 
į garbės s tudentų sąrašą. Yra 
užsipelniusi Illinois State Scho-
lar titulą, įrašyta į „Who is Who 
among American High School 
Students" , sporto skatintojų — 
cheerleaders grupės narė, tradi
cinės mokyklos šventės progra
mos dalyvė. Laisvalaikius pra
leidžia aukštesniosios mokyklos 
katalikų studentų organizacijoj 
„Cross Roads". dirbdama su be
namiais ir vargšais, š ios vasa
ros atostogas praleis du Page 
apsk. aerouoste, siekdama prak
tikos aviacijos technologijoj. 
Mėgsta plaukti , lošti tenisą ir 
golfą. Jos motina Cheryl Marie 
Černakai tė buvo 1968 m. „Gin
taro" bal iaus debu tan tė . Tiffa
ny lankys Purdue universitetą, 
kur sieks aviacijos technologės 
laipsnio, o vėliau komercinės 
lakūnės profesijos. 

M. K. 

• i 
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DR. SIGITA 
RAMANAUSKIENĖ 

JURGIS JANUŠAITIS 

Išeivijos lietuvių gyvenimą 
stebint, matome, kai į pavargs-
tančiųjų vyresniosios kartos 
darbininkų vietas a te ina 
vidurinioji ir jaunesnioji karta. 
Ateina gerai pasiruošę, išsi
mokslinę, gyvenamųjų kraštų 
gyvenimą gerai pažįstantys, 
tačiau drauge nenutolę ir nuo 
savo tautos kamieno. O tokių 
darbininkų mums labai reikia, 
nes lietuviškoji išeivija išliks 
dar daugelį metų. 

Tenka pasidžiaugti, kad tokių 
jaunųjų veikėjų ugdymu rūpi
nasi Lietuvių Bendruomenės. 
Jaunimo sąjungos ir patriotinės 
išeivijoje veikiančios lietuvių 
organizacijos. Štai praėjusiais 
metais vyko JAV Lietuvių 
Bendruomenės rinkimai. O po 
jų paaiškėjo, kad į LB tarybą 
buvo išrinkta absoliuti dau
guma iš viduriniosios ir jaunes
niosios kartų žmonių. 

Be abejo, kaip sakoma, nauja 
šluota gal šluos kitaip, kitais 
metodais, bet iš LB krašto 
valdybos pareigūnų pareiškimų 
ir planuojamų darbų matyti, 
kad jie pasirenka konkrečių ir 
pozityvių darbų kelią, rodydami 
rūpestį išeivijos išlikimui, li
tuanistinio švietimo ir kultūri
nio gyvenimo išlaikymui, ugdy
mui, drauge nepamirštant kon
krečiais darbais padėti Lietuvai. 

Šį kartą noriu paminėti Day-
tona Beach, Fla., gyvenančios, 
veiklios lietuvės dr. Sigitos Ra
manauskienės aktyvią veiklą 
lietuvių ir amerikiečių tarpe 

Dr. Sigita Ramanauskienė 
gimė Lietuvoje, tačiau aukštąjį 
mokslą baigė Amerikoje, įsigy-
dama doktoratą iš psichologijos. 
Sigita Ramanauskienė,Ph.D., 
dabar dirba Daytona Beach 
kaip mokyklų ir švietimo sis
temų psichologė. 

Šalia savo atsakingų pareigų 
visą laisvąjį laiką ski r ia 
lietuvių ir amerikiečių tarpe 
veiklai. Ji yra JAV LB krašto 
valdybos Visuomeninių reikalų 
tarybos narė, rūpinasi Floridos 
regione politine veikla, palaiko 
glaudžius ryšius su Floridos 

politikais, amerikiečių spauda, 
kurioje, kai iškyla Lietuvos 
problemos, ji tuojau reaguoja 
savo laiškais ar straipsniais 
Sigita Ramanauskienė taip pat 
yra LB Daytona Beach apylin
kės valdybos vicepirmininkė 
visuomeniniams reikalams, o 
paskutiniuoju laiku uoliai 
rūpinasi ir ruošia drauge su 
valdyba LB Floridos apygardos 
suvažiavimą, kuris įvyksta 
balandžio 25 d. Daytona Beach. 

Dr. Sigitos Ramanauskie
nės darbus spaudoje įvertino 
Orlando Sentinel dienraščio ad
ministracija ir ji buvo pagerbta 
specialiu atžymėjimu kovo 19 d. 
suruoštame to dienraščio laiškų 
rašytojų forume. Šiame forume 
dalyvavo 175 išskirtinai įver
t inti šio dienraščio laiškų 
skyriaus rašytojai 1991 m. Atsi-
mintina, kad dienraštis gauna 
tūkstančius laiškų, o tebuvo iš 
jų išrinkta 175 kandidatai, 
kurie už savo laiškus 1991 m. 
gavo po atžymėjimo žvaigždutę. 

Forume dalyvavo šio dien
raščio redaktoriai, minėti laiškų 
rašytojai, miesto ir valstijos 
aukšti pareigūnai — Orlando 
meras ir kiti. Forumas vyko 
gražiame Radisson viešbutyje. 
Buvo įrengta 8 mikrofonai, prie 
kurių rikiavosi atžymėtieji 
laiškų rašytojai ir kiekvienas iš 
jų pasakė dviejų minučių 
kalbas. Galėjo kalbėti ką tik 
nori — apie abortus, mokyklas, 
politiką ir t.t. 

Lietuvaitė Sigita Ramanaus
kienė ta proga padėkojo Orlan
do Sentinel už paramą Lietuvos 
bylai per paskutiniuosius dvejus 
metus, padėkojo politinių kar
tūnų dailininkui ir ypač kolum-
nistui Charley Reese, kurio 
straipsniai pasirodo 85 
Amerikos laikraščiuose ir kuris 
dažnai gina Lietuvos reikalus, 
už ką jis ir Daytona Beach 
lietuvių jau buvo pagerbtas. 
Taip pat pareiškė padėką ir šio 
dienraščio tarptautinio skyriaus 
redaktoriui John Bersia. Po ofi
cialiosios dalies dalyviai buvo 
vaišinami. 

LIETUVIAI 
CALIFORNIJOJE 
(Atkelta iš 4 psl.) 

Raliui, solistams, akompanuo-
tojui Pauliui Vytui, kuris, nebū
damas losangelietis, mielai 
talkina chorui per repeticijas ir 
sekmadieniais per pamaldas, ne 
vien tik šiame religiniame 
koncerte. Už vis labiausiai ji 
vertino choro dalyvių ištikimy
bę Šv. Kazimiero parapijai. 
Patyrę seno choro dainininkai 
savo naujajam vadovui, sąži
ningai dalyvaudami dažnose 
repeticijose ir „kaldami" sunkų, 
sudėtingą repertuarą, parodė 
didelį pasitikėjimą. Valdybos 
narys Vytautas Zelenis ragino 
ir kvietė šį pasitikėjimą ugdyti 
ateities planams. Rež. Petras 
Maželis entuziastingai sveikino 
jaunąjį maestro žodžiais: 

Ir mes valgome, dainuojame ir bendraujame. Nuotr. J . Tamulaičio 

Sigita Ramanauskienė kovo 
24-28 d. buvo pakviesta ir daly
vavo NASP (National Associa-
tion of School Psychologists) 
mokyklų psichologų metiniame 
suvažiavime Opryland viešbu
tyje Naxhville, Tennessee. Šis 
viešbutis apima kelių akrų 
plotą, viskas po stogu, turi 2000 
kambarių, čia auginama apie 
10,000 įvairių tropikinių auga
lų, kas ir sudaro nuostabiai gra
žų vaizdą. 

Šiame suvažiavime dalyvavo 
keli tūkstančiai psichologų, 
skaitė paskaitas. Dr. Sigita 

Ramanauskienė skaitė paskai
tą apie mokyklų psichologus 
Lietuvoje ir jos paskaita, kiek 
sutrumpinta, buvo atspausdin
ta konferencijos leidinyje. J i 
pakviesta ir darbar bus NASP 
organizacijos laikraščio tarp
tautinio skyriaus koordinatorė 
ir ji turės progos ir čia iškelti 
Lietuvos problemas, ypač švie
timo srityje. 

Dr. Sigita Ramanauskienė 
praėjusią vasarą viešėjo 
Lietuvoje, dalyvavo Lietuvos 
mokytojų seminaruose, skaitė 
paskai tas ir dabar palaiko 

glaudžius ryšius su Antanu Va-
lantinu, Lietuvos švietimo mi
nisterijos mokyklų psichologijos 
centro direktorium. Sigitos 
Ramanauskienės veikla džiau
giasi ir LB, kuriai ji taip pat 
nuoširdžiai dirba. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Harmis Deckys 

Tel. 585-6624 Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

,,Dubois ten aukštybėse 
meldžiasi ir dėkoja už tokį 
puikų, gerai paruoštą Verbų 
sekmadienio koncertą Los 
Angeles, Ca. Dėkojame ir mes, 
kurie išklausėme, gėrėjomės ir 
to ilgai nepamiršime". Galiau
siai prabilo pats dirigentas Vik
toras Ralys. Lietuvių kalba jam 
vis geriau sekasi išsireikšti ir 
žodžiai iš pačios širdies plaukė 
per juokavimus apie sunkumus 
ir stoką laiko viską apibūdinti, 
ko trūksta. Betgi, jei ir tokiomis 
sąlygomis pavyksta sutelkti 
visų dėmesį, yra vilties choro 
kantrybę mėginti sunkesniais' 
dalykais, negu šis religinis kon
certas. Kito kelio nėra, tik pir
myn ir aukštyn. Visi mielajam 
dirigentui ilgai ir karštai plojo. 
Pritarimas triukšmingu aidesiu 
liko užantspauduotas. 

Stasė V. Šimoliūnienė 

JŪS NORITE PADĖTI GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJE 
JŪS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASĖS PATARNAVIMO UŽ 

PRIEINAMIAUSIAS KAINAS 
JŪS TURĖTUMĖTE KREIPTIS i 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS RAPŠYS 
MES S IUNČIAME VISKĄ, NAUJA IR NAUDOTA, S U PRI
STATYMU Į N A M U S BE JOKIO M U I T O . APDRAUDŽ1AME, 
PAKUOJAME, P A I M A M E IŠ N A M Ų . 

LAIVO KONTEINERIS IŠPLAUKIA GEGUŽĖS 18 D. 
M Ū S Ų S U P A K U O T I M A I S T O S I U N T I N I A I I Š GERIAUSIŲ 
AMERIKIETIŠKŲ P R O D U K T Ų . 40 sv. T IK $85.00 

ORO CARGO SIUNTOS PER 14-22 DIENAS 
IŠSIUNČIAME KIEKVIENĄ TREČIADIENI 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 
3782 W . 791h ST . 

CHICAGO, IL 60652 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

Kreiptis: 708-724-5320 

TEL. 1-800-SPARNAI TOLL FREE 
1 -800-772-7624 

1-312-6449 

N E W CONSTRUCTION 
lnterior-exterior remodeling, 
carpentry, brick work, painting, 
siding, tiling & plumbing. Ali 
jobs 2 5 % discount! 

Call Andrew: 
tel. 312 -434 -9678 . 

HAPPY ! 
MOTHER'S 

DAY 

Happy Mother's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 

Meat Products 
Phone: (312) 277-309S 

3420 8. Pulaakl, Chicago, III. 

Happy Mother's Day 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 71«t St., Chicago, III. 
(312) 434-9666 

Open Tuesday thru Sunday 
8 AM. to8P.M. 
Closed Monday 

Happy Mother's Day 
From 

LAWN LANES 
67SO S. Pulaskl 

Chicago, M-
(312)582-2525 

Open Bovrting Mother's Day 

Best VVishes To Our Many Friends For A Happy Mother's Day 
Courtesy of 

EDWARD HINES LUMBER CO. 
P h o n e : ( 3 1 2 ) 7 6 7 - 8 3 0 0 

4 6 2 6 W e « t 6 3 r d St . , Ch icago I l l inois 

j Happy Mother's Day 
j Remember Your Mother On Mother's Day In This Ever Changing VVorld, 
į Mother Always Remians the Šame Loving, Caring and Beautiful as Ever 
j Courtesy of 

INDEPENDENT PAVING COMPANY 
| Bel lwood, Illinois. Tel.: (708) 544-7120 

M A S T E R PLUMBING 
C O M P A N Y 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 

j vamzdžius^ 
Į BEN SERAPINAS 706436-2960 

I 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737 -5168 

R A C I N E KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archsr Avs. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

TORVIL LTD. 
woold tikt TO i*fo«M * l l of OUR C 
ova „TORVIL 9 2 " CAT*toquc CONTAI** AIMOST 
fvi ayriti»q TRAT yot amu UI atsimt TO «cnd TO 
youa O U Counnay. PttA« MOTT TNAT T IK paici* 
lisTca* in „TORVIL f 2" wcac CNOMN roa youa »<K»«rr»t,». 
C A T A U K J U C S CAN be o a d c e e d by TeUpkof i t 
B l P A C I t F n EARCELS WY AM* Oft 6Y BOAf) 
Vou pov oniu S 1.20 per Kg or $ 0 . 5 0 per lo 
to sene) o porce l t o your count ru . * 
CALL TOLL FREE C A N A D A l - 8 0 0 - 6 6 1 0 2 1 0 
U S A I ' 8 0 0 - 9 7 2 - 9 2 8 4 O R 1 - 8 0 0 - 9 * 2 - 7 9 9 * 

C A N A O A 
I Offier 63 Oaksy »vr) . I M I «7. R C M M C . Onttno M9W 5F1 Td . MM) m j . 1 » F u (416) 79* 3371 

404 Ronotmfe A«e . Tnromo. Onoro M6ft 2M0Ttl I4M0 S34-VM F u (416) 531 4910 
U . 3 . A . 

:2 .36W«Oiic««oAv«.OBe»»i> lilmen S0622 T«. (312) Z7S-S2S* F u <3'2)27« 0*7< 
Braawto R4VXncrEJtF0CTMnt l055BRMriwiy. IMblo.NY 1421? T*JFn ( 7M) I 

PAVASARIO KELIONĖS Į VILNIŲ 
C h i c a g o — V i l n i u s (į vieną pusę) $ 6 1 2 . 0 0 
C h i c a g o — V i l n i ų * — C h i c a g o (ten ir atgal) $ 8 0 3 . 0 0 
V i l n i u s — C h i c a g o — V i l n i u s $ 8 8 5 . 0 0 

(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

G O L O W I N G 8 T R A V E L 
5 3 4 8 N . M l h v a u k e e 
C h i c a g o , IL 0 0 6 3 0 
T a i . 3 1 2 - 7 7 5 - 5 7 0 0 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRiTERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5 6 1 0 8 . Pulaskl Rd. 

Phono (312) 581-4111 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simam* 

Irena Blinstrublenė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kedzle Ava. 
Tai. 436-7878 

CMy^ 21 
1 MIS 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R l i . 708-423-0443 

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

Parduodamas dviejų kambarių 
bu tas Vilniuje, prie Vingio Parko. 
Skambinti NATALIJAI nuo 9 vai. 
vak. 718 -859 -7416 . 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

T»l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va We»t 95 th Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312 ) 581-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chictgos miesto leidimą DTDU ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

r 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

—IT. 

STASYS SAKINIS 
Dažytojas 

iš vidaus ir iš lauko; 
popienuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas 
4412 S. PmiHna, Chicago 

Tel. 312-827 9107 

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

438-8837 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
. Vytautas Tara* 

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

REAL ESTATE 

LB 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kadzie Ava., 
Chicago, IL 80629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir paraavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas :r sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Gntuifc 2I 
ra ar i s 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

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

Sav. parduoda namą, 6500 W. 64 St. 
51/2 kamb mūrinis ..raised level ranch" 
stiliaus. 1V2 vonios, (rengtas rūsys: 2 auto 
garažas: oro vėsinimas Puikiai išlaikytas 
Arti mokyklos, transportaciją ir krautuves 
K r e i p t i s : 312 -586 -5339 (pal ik i te 
..message") Kalbėkite angl iškai . 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

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

(vertinimas 
" Perkame ir 
parduodame namus 

" Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas tr sąžin;ngas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu' 
(312) 767-2400 

4545 W. 67th Street, Chicago. IL 60629 

FOR RENT 

DĖMESIO! 
Turistams, vykstantiems į Lietuvą. 
Vilniuje, centre, pigiai išnuomojami pri
vatūs butai, su visais patogumais. 
Kreiptis: tel . 1-904-2 i5-8017 — Flo
ridoje arba tel. 62-04-00 nuo 9 v.r. 
— 7 v.v., tel . 22-58-59 nuo 7 v.v. 
Vilniuje. 

Turistams nuomoju butus su visais 
patogumais trumpesniam arba il
gesniam laikui Kaune ir kurorte prie 
Baltijos jūros Mokestis JAV doleriais 
Kreiptis: (Kanada) 514-363-6284. 

Union Pier, pr ie pat e ž e r o iš
nuomojamas 4 kamb. butelis vi
sai vasarai arba po mėnesį. Kreip
tis: t e l . 7 0 8 - 7 8 8 - 3 7 6 9 arba 
6 1 6 - 4 6 9 - 1 6 0 0 . 

HELP WANTED 

laikoms ilatuvaa «tud»m*a. kal
bančios angį ir liet. pruūrėti 6 mėn. 
berniuką ir gyventi kartu i lą vasarą. 
Rekomandactjoe būtino*! Kamb. 
maistas, alga ir darbo laikas susitarus 

Kreiptis tai. 706-432-1897 

IEŠKO 

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

Tel. 1-708-636-5190 

Uatuvofe gimusi, Amerikoje užaugus;. 
lietuvė norėtų susoažinti/susirašineti su 
teisingu, subrendusiu, legaliai nešusi-
rišusiu, giedrios nuotaikos lietuviu — 
išsilavinusiu, kultūringu, pakeliavusiu 
po pasauli ir susipažinusiu su skirtingais 
kraštais bei jų kultūrinėmis apraiškomis 
Korespondencija liks konfidenciali 
Rašyti: L.M.R, P.O. Box 29121, 
Chicago. UI. 60629. 

' < 

http://l055BRMriwiy.IMblo.NY


NETAKTIŠKAS ĖJIMAS 

KAZYS BARONAS 
Vieniems vyresnės kartos kai

mynams esu „Litauer", kiti 
girdėdami pasikalbėjimą su 
a m e r i k i e č i a i s k a r i a i s ar 
daugiabučio namo prižiūrėtojui 
eiti vertėjo pareigas amerikiečių 
šeimoms, prašant išaiškinti gy
venamo namo taisykles — esu 
jau „Amerikaner". Mat daugia
bučiai namai tur i vokišką tvar
ką. Prie jos pvz. priklauso tyla 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio t a rp 1 vai. p.p. iki 3 vai. 
p.p. ir nuo 8 vai. v. iki 8 vai. ryto 
bei šeštadienį nuo 4 vai. p.p. iki 
pirmadienio ryto. Taigi tom va
landom reikia atsisveikinti nuo 
remonto darbų, kalimo, divonų 
dulkinimo ir t.t. Mat vyresnio 
amžiaus žmonės mėgsta „pri-
snūsti" , guldomi vaikai. Daug 
protestų vokiečiai kėlė dėl žemų 
amerikietiškų lėktuvų skry
džių, pastatydami ant kojų ne 
tik krašto apsaugos min., bet ir 
parlamentą. Ir gyventojai lai
mėjo: lėktuvai neskraido ramy-
bės-tylos metu ir aplamai skry
džiai yra labai ret i , gal kartą ar 
du kar tus savaitėje. O nuo tų 
lėktuvų — drebėdavo langai, 
Bavarijoje sugriuvo kelios senos 
koplytėlės, suskilo senų pastatų 
mūrai . Prie namų tvarkos pri
klauso taip pat švara: negalima 
į šiukšlių „konteineri" mesti 
tuščių butelių. Tam yra specia
lūs, obuolio ar kriaušės pavidalo 
dideli konteineriai, atžymėti 
spalvomis (atskirai baltos spal
vos buteliai, atskirai žalios ir 
pan.j, atskiros dėžės laikraš
čiams ir popieriui, a tskiros 
dėžės maisto likučiams. 

Nustebau, kai prieš keletą 
savaičių mano pažįstami vokie
čiai gan šaltokai iš tolo pasvei
kino „Litauerį", pasakydami 
tik t rumpą „Tag", be jokio 
paklausimo kaip einasi, kaip 
sveikata. Tas „ša l tumas" pa
aiškėjo paskaičius tos dienos 
spaudą ir mūsų pasiuntinio 
JAV St. Lozoraičio pasakytus 
žodžius Vilniuje: „šiandieną a r 
rytoj Rytprūsiai priklausys Lie

t u v a i " „ re ik ia sulaužyti Ber-
lyno-Maskvos ašį". 

Mano a r t imiaus ia s pramo
ningas Mannheimo miestas dar 
po pirmo pasaulinio karo susigi
miniavo su Klaipėda, priim
damas i r po an t ro karo 300 
Klaipėdos vokiečių šeimų. Mir
ties praneš imuose labai dažnai 
randamos nuk i r s tom galūnėm 
lietuviškos pavardės , mano 32 
tūks t . gyventojų skaitančiame 
miestelyje telefono knygoje yra 
t r y s , , K a l l w e i t " - K a l v a i č i ų 
pavardės , du Malskiai (Mal-
skies), Peschke (Peškys), Nor
ber tas Ponel ies ir t.t . Suprantu 
aš juos, kadang i suvokietėję 
Klaipėdos a r -Rytprūsių krašto 
l ie tuvia i j auč ias i šiandieną 
vokiečiais, o nori jų gimtines 
priskirti Lietuvai, randa atgarsį 
ištremtųjų vokiečių spaudoje. 

Neliko ji „skol inga" ir St. 
Lozoraičio, pasakyčiau ne laiku 
ir ne vietoje, pasakyt iems saki
niams, pavad indama juos pap
ras tu „Plauderei" (plepėjimu), 
kadangi Kara l iauč iaus sritis 
dar yra stipriose rusų kariuome
nės rankose. Maskva nenumato 
joje apgyvendint i net Rusijos 
vokiečių, nežiūr int dedamų Vo
kietijos vyr iausybės pastangų. 
Mat Vokieti ja ir ta ip yra „per
k r a u t a " gyventojais, įvairių 
kraštų pabėgėliais, azy liaus glo
bos j ieškančių Afrikos, Azijos 
atbėgėlių. Tad jai būtų žymiai 
g e r i a u i n v e s t u o t i pinigą į 
Kara l iauč iaus apygardą ten at
vyks t an t i ems Rusijos vokie
čiams, ka ip juos kviesti pas 
save, nes j a u an t paruoštų la
gaminų sėdi 1 mil. Rusijos 
vokiečių. 

Nuo 1979 m. gyvenu Vokieti
joje, paž indamas vokiečių gyve
nimą, j ų būdą, papročius, sva
jones. Ypač vyresnės kartos Ryt
prūsių, Lenkijos, bei Sudetų 
kraš tų t remt in ių . J ų suvažiavi
mai s u t r a u k i a tūkstančius tau
tiečių, pagr indines kalbas sako 
minis ter ia i a r įtakingi parla
menta ra i , ne vieną kartą viešai 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. gegužės mėn. 9 d. 

Didžiausias 
nugalėti save. 

laimėjimas — 

Platonas 

Dievo priešas niekada nebus 
tikras žmogaus draugas. 

Young 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
VVashington, D.C. 

T E L Š I U O S E GEGUŽĖS 
VIDURY LAUKIAMA 

Š A L P O S S IUNTOS 

P r i e š ke l io l ika d i e n ų i š 
Ba l t imorės uos to Lenk i jos 
prekinis laivas „Starzynski" iš
gabeno s t a m b i ą s i u n t ą — 
konteinerį, skirtą Telšių vys
kupijos ribose veik iant iems 
našlaičių ir senelių globos 
namams, daugiausia vaiku
čiams. Siuntoje — drabužiai , 
žaislai ir medicinos įrankiai. Jos 
vertė — daugiau kaip 800,000 
dol. 

Šią siuntą sudarė ir paruošė 
Balfo Washingtono ir Baltimo
rės skyriai. Gausios paramos 
susilaukta ir iš tolimesnių vie
tovių. Pavyzdžiui, kel io l ika 
dėžių atsiųsta iš Rochesterio, 
N.Y. Pagal siuntėjų pareiškimą, 
siunta turėtų pasiekti Telšius 
apie gegužės 15 d. Ji „nupluk
dyta" į Gdynios uostą, iš kurio 
visas konteineris bus iškeltas iš 
laivo ir v i s i ška i n e l i e s t a s 
siunčiamas tiesiog į Telšius arti
miausiu keliu. Tai bene pirma 
lietuvių šalpos siunta, nukreip
t a į Gdynios uostą, gavus 
užtikrinimus dėl pr is ta tymo 
saugumo. 

Šio šalpos s iunt in io-kon-
teinerio pradininkė y ra Balfo 
Washingtono skyriaus pirmi
ninkė Marijona Dymšaitė-Og-
den, k i lus i iš Žemai t i jos . 
Neseniai lankydamasi Lietuvo
je ji susipažino su našlaičių ir 
apskritai benamių vaikų bei 
senelių globos namais, matė jų 
stygius. Pasiryžo prisidėti su 
apčiuopiama pagalba. Išrinki-

Ir jie pasiruošę Lietuvių Tautinių šokių šventei 

pareikšdami priešingą vyriau
sybei nuomonę sienų klausimu 
pasirašytoms sutartims. Nuo 
sudėtų a r Lenkijos vokiečių ne-
atsiel ieka Klaipėdos krašto vo
kiečiai, įsijungę į Rytprūsių 
organizacijos eiles. Jų organas 
„Das Ostpreussenblatt" remia 
visus Klaipėdos vokiečių norus 
ir reikalavimus. Jis atspausdino 
raš tus po Lietuvos-Vokietijos 
diplomatinių santykių užmez
gimo, prašydamas nenurašyti 
Klaipėdos krašto bylos. Neat
spausd ino j is mano dviejų 
stipriai pamatuotų laiškų Klai
pėdos krašto reikalu, nežiūrint 
pakartotinų klausimų — kodėl? 

S u m m a summarum. Estai 
ieško pagalbos ir paramos pas 
savo brolius suomius, latviai 
dairosi į Švediją, o mūsiškiai 
linksta į vakarus-Vokietijon. Jo
je kiekvieną savaitę vieši gra
žiom vakarų pasaulio ei lutėm 
apsirengę ministeriai, aukšt i 
valdžios pareigūnai, ieškodami 
finansinės paramos, pa tar imų 
prašydami atsiųsti į Lietuvą 
įvairių sričių žinovų, prašydami 
pas save priimti apmokymui 
finansų a r socialinės globos tar
nautojus, prašydami buvusios 
Rytų Vokietijos kariuomenės 
ginklų, norime įeiti į Europos 
Bendruomenę į jos rinką, kur 
stiprų balsą tur i Vokietija. 

Atsiminkime, kad vyresnioji 
ka r t a savo širdyse dar i r šian
dieną nešioja viltį — pamatyt i 
prieškarinės Vokietijos sienas! 

Tad mums , lietuviams šiuo 
metu nereikėjo kelti Rytprūsių 
klausimo. J i s dar nepribrendęs, 
geriau ieškot „modus vivendi" 
su Vokietija. 

Mano nuomuone mums reikė
tų atkreipt i dėmesį į Gedimino 
miestą. N e tik lenkai, bet ir 
gudai kėsinasi į mūsų sostinę. 
Tiesa, Minskas atšaukė Reute-
rio agentūros pranešimą, tačiau 
neužmirštini yra M. Gorbačiovo 
žodžiai, atgausite nepriklauso
mybę , b e t be Vi ln iaus ir 
Klaipėdos! 

N A U J I COOK MOKESČIAI 
Cook apskr. taryba nusprendė 

pakelti mokesčius, nes t rūksta 
lėšų socialinei paga lba i i r 
kalėjimams plėsti bei išlaikyti. 
Nebus keliami mokesčiai už 
perkamą maistą, vaistus, bet 
keliami mokesčiai už kambarių 
nuomojimą viešbučiuose. Tiki
masi naujais mokesčiais su
rinkti 262 mil. dol. per metus. 
Tačiau baiminimąsi, kad tie 
mokesčiai gali skat int i daugelį 
pirkėjų vykti į parduotuves už 
Cook apskr. ribų. 

mas jos Balfo skyriaus pir
m i n i n k e pag re i t i no jos pa
s t angas skubiau vykdyti pasi
ryžimą pagelbėti , kaip ji sako, 
l ikimo labiausiai nuskriaustie
siems. Konteinerio persiuntimo 
išlaidas padengė Balfo centras. 

S i u n t o s paruoš imo la ivan 
įkrovimo proga į Baltimorės 
uostą a tvyko ir Balfo pirmi
n inkė Mar ia Rudienė. Uoste 
netoli laivo prie sandėlio suruoš
tos t rumpos palydos apeigos. 
Pa la imin imo žodį tarė kun. 
Kas ty t i s Ramanauskas , mari
jonas, gyvenąs Washingtone, 
pagelbstįs ir Baltimorės lietuvių 
sielovados srityje. Atsi lankė 
uosto ir krovinio persiuntimo 
bendrovės pareigūnai , vietinės 
t e l ev iz i jo s k o r e s p o n d e n t a s , 
Marylando kongrsmano Cardin 
ats tovė, grupė Washingtono ir 
Baltimorės Balfo skyrių valdybos 
nariai — vicepirm. Izabelė Lauč-
kaitė-Howes, sekr. Mindaugas 
Juodeika, Balt imorės pirm. Ce
zaris Surdokas ir kiti. Apeigoms 
vadovavo pirm. Dymšaitė-Og-
den. Kiek ilgesnį žodį apie Balfo 
veiklą pasakė pirmininkė Maria 
Rudienė. J i paminėjo, kad šiose 
apeigose dalyvauja ir paskutinis 
gyvas Balfo steigiamojo 1944 
metų kovo 25 d. susirinkimo 
dalyvis. Oficialių Balfo steigėjų 
buvo 20. 

W a s h i n g t o n o Balfo pirmi
n inkė Marijona Dymšaitė-Og-
den savo žodyje pažymėjo, kad 
ši s iun ta paruoš ta įvertinant 
Gražinos Landsbergienės pa
s t a n g a s pagelbėt i labiausiai 
pa ramos reikal ingiems lietu
viams. Daugiausia medicinos 
ins t rumentų , reikalingų ligoni
nėms, su te lkė inž. Alfredas 

Jakn iūnas , Howardo universi
te te VVashingtone biomedicinos 
reikalų tvarkytojas. Prisidėjo ir 
dvi apylinkės ligoninės. Siunto
je yra ir vienas inkubatorius, 
kurį parūpino Baltimorės Lais
vės komitetas. Drauge su Balfo 
skyr iaus pirmininku Surdoku į 
palydos apeigas atsilankė ir 
Vl iko vicepirmininkė adv. 
Armonienė. 

Norisi pridėti vieną k i tą saki
nį apie Balfo Washingtono sky
r iaus naująją pirmininkę Mari
joną Dymšaitę-Ogden. Jungti
nėse Valstybėse ji gyvena nuo 
1950 metų, atvykusi iš Vokie
tijos drauge su savo tėvais . Jos 
tėvas Leopoldas Dymša, aukš
tuosius mokslus baigęs Angli
joje, buvo ilgametis Lietuvos 
diplomatinės tarnybos narys. 
Užsienio reikalų ministerijoje 
j is dirbo nuo pat nepriklausomy
bės pirmųjų dienų. Dalyvavo ir 
Klaipėdos sukilime. Ilgiausiai 
L i e t u v a i Dymša a t s t ovavo 
Vokietijoje. J is buvo paskutinis 
Lietuvos general is konsulas 
Karaliaučiuje. 

Dymša mėgo grožinę litera
tūrą. Išvertė į lietuvių kalbą 
jaunuomenės godžiai skai tytas 
knygas: „Dėdės Tomo trobelę" 
ir „Gulivero keliones". 

Nuo 1946 metų Dymša buvo 
Balfo įgaliotinis Vokietijos bri
tų zonoje. Atvykęs į Jungt ines 
Vals tybes Dymša su šeima 
įsikūrė Connecticut valstijoje, 
netoli New Yorko. Jis mirė 1959 
metų pavasarį. Atrodo, Tėvo 
veikla labdaros srityje padarė 
didelį įspūdį ir poveikį jo 
dukter ia i Marijonai, ku r i visu 
nuoš i rdumu rūpinasi gyvy
biniais Lietuvos žmonių reika
lais. 

jbl 

PADĖKA 
A.tA. 

JADVYGA LEMKIENĖ 
RUKUIŽAITĖ 

B u v . G a i l e s t i n g a S e s u o 

Mirė 1992 m. balandžio mėn. 23 d. ir balandžio 25 d. po 
gedulingų pamaldų Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Nuoširdus ačiū kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, 
šv. Mišių auką, už labai gražų, turiningą pamokslą ir 
palydėjimą į kapines. 

Nuoširdi padėka priklauso solistei Danai Stankaitytei už 
puikų giedojimą bažnyčioje ir muzikui Manigirdui 
Motekaičiui už vargonavimą. 

Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems už apsi
lankymą koplyčioje, dalyvavimą laidotuvėse ir mums 
išreikštą užuojautą raštu ir spaudoje, už gėles, aukas šv. Mi
šioms ar šeimos nuožiūrai tariame širdigną ačiū. 

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams. 
Dėkojame laidotuvių direktoriams Petkui ir sūnui Donald 

ir jų tarnautojams už rūpestingą ir tvarkingą patarnavimą. 
Ilsėkis ramybėje, Mamyte! 
Nuliūdusi duktė Lydia Liepinaitienė ir žentas Algis. 
Taip pat paliko nuliūdusius brolius Vytautą Rukuižą su 

žmona Milda ir jų šeimą ir Aleksą Rukuižą su žmona 
Aldona. 

BALTŲ PAPUOŠALAI 
Gintaras, ..sterling" sidabras, 14 k. auksas. Turime katalogą. 
Taisome papuošalus. 

Krlkis Jewelry 
910 Elm Grove Rd. Ste 16 

Elm Grove. Wl 53122 
Tel. 414-821-1-

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

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

Visos laidos i* WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
Willow Springs, IL. 80480. 

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

A.tA. 
LOUISE JOSEPHINE 

MAŽINĄS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. gegužės 8 d., 6 vai. ryto, sulaukusi 81 m. 

amžiaus. 
Nuliūdę liko: vyras Peter Mažinąs, brolis Balys Sebas

tijonas su žmona Anne; svainis Paul Mažinąs, pusbroliai: 
Robert Sebastian, Edmund Sebastian, Felix Sebastian, 
Casimir Oksas su šeimomis ir pusseserė Elaine Pro su šeima 
ir kiti giminės. 

Priklausė Šv. Teresės draugijai, Darius-Girėnas American 
Legion Post 271, Ladies Aux., Lietuvių Šauliu sąjungai, Lietu
vių Prekybos Rūmams, Panevėžio, Tauragės, Lietuvių 
Pensininkų klubams ir Šv. Kryžiaus ligoninės pagalbiniam 
vienetui. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, gegužės 9 d. ir sekmadienį, 
gegužės 10 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St. 

Atsisveikinimas su velione sekmadienį, gegužės 10 d. 7 
v.v. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 11 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčia, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
šv.Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į 
Šv, Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, brolis, svainis, pusbroliai, pusseserė 
su šeimomis. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312^76-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA m CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523O440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laido tuv ių n a m a i Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

t ) 



- .DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. gegužės mėn. 9 d. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
p a r a p i j o s bažnyčioje šį 
sekmadienį, gegužės 10 d., bus 
minima Motinos diena šv. Mi
šios bus 10:30 vai. ryto. Per 
Mišias giedos sol. Arvydas Mar
kauskas, baritonas iš Lietu
vos, Margarita Momkienė, var
gonais gros muz. Ričardas 
Šokas. Choro dirigentas ir visos 
muzikos tvarkytojas yra muz. 
Antanas Linas. Visi kviečiami 
dalyvauti ir pagerbti savo 
motinas. 

x Prof. dr. Ad. Darnusis iš
vyko į Lietuvą porai mėnesių. 
Jis yra pakviestas kaip vienas 
iš dviejų likusių Vytauto Di
džiojo universiteto dekanų (an
tras — dr. J. Meškauskas) 
dalyvauti universiteto 70 metų 
minėjime. Jis skaitys paskaitą 
Vilniuje, dalyvaus Studijų 
savaitėje Nidoje ir Katalikų 
mokslo akademijos suvažiavime 
aptars Lietuvai vertingus lei
dinius, kurių išeivijoje išleista 
apie 60 egz. 

x Dr. Audronė Užgirienė 
surašė arti 30 lietuvių kilmės 
jaunuolių šiais metais bai
giančių gimnazijas. Neužsirašę, 
bet norintys dalyvauti abi
turientų pristatyme „Pavasario 
žiedų" baliuje prašomi skambin
ti Ramintai Lapšienei 
708-459-3787. 

x Trijų parodų — „Vilniaus 
grafika ir akvarelė", Vitalijaus 
Butyrino fotografijos ir Romano 
Krasninkevičiaus medžio raiži
niai — atidarymas bus šiandien, 
šeštadienį, gegužės 9 d. 7:30 
v.v. Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemonte. Visi kviečiami 

(sk) 
x Kelionė Varšuva-Chica-

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

(sk) 

x Gegužinės pamaldos ir 
šv. Mišių auka šeštadienį, ge
gužės 16 d. 6 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Kviečia Židinys. 

(sk) 

x KASA, Fed. Kredito Uni
ja, praneša darbo valandų 
pakeitimą: pirmad., antrad., 
ketvirtad. ir penktd. 9 v.r.—5 v. 
p.p.; šeštd. 9 v.r.—12 vai.. Tre
čiadieniais uždaryta. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x Lietuvių Operos rengia
mas koncertas šiandien Jau
nimo centre įvyksta 7:30 vai. 
vakare. Jame dainuoja solistai 
Virgilijus Noreika, Arvydas 
Markauskas, Audronė Gaižiū-
nienė, Laima Jonutytė, Erika 
Navickaitė, Irena Zalenkaus-
kaitė, Algis Drevinskas, Vytau
tas Juozapaitis, Mikas Necha-
jus, Liudas Norvaišas ir Operos 
choras. Koncerte diriguoja 
Alvydas Vasaitis, Vytautas 
Viržonis, o fortepijonu solistus 
ir chorą palydi Ričardas Šokas. 
Šiandien bilietai dar gaunami 
Vaznelių prekyboje ir vakare 
nuo 6 vai. vakaro prie įėjimo 
į koncerto salę. Mūsų opera yra 
sunkioje finansinėje padėtyje; 
savo dalyvavimu koncerte pa
dėsime jai! 

x Lietuvių Tautinių šokių 
šventę liepos 5 d. Rosemont 
Horizon salėje rengia JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruo
menių valdybos, nors šokiuose 
dalyvaus ir iš kitų kraštų at
vykusios šokėjų grupės. 

x Patikslinimas. „Draugo" 
balandžio 30 d. laidoje buvo pa
rašyta, kad Tautinių šokių 
šventės pranešėja bus Antanina 
Zmuidzinienė, o turėjo būti: 
Antanina Zmuidzinaitė. 

x Victoria Prochaska, gai
lestinga sesuo iš Wisconsino, 
eis sveikatos priežiūros pareigas 
„Lithuanian Heritage" sto
vyklautojų grupei nuo liepos 
26 iki rugpjūčio 2 dienos 
Dainavoje. 

x „Br idges" , Lithuanian 
American News Journal , 
balandžio mėnesio išėjo iš spau
dos ir pasiekė skaitytojus. 
Šiame numeryje Audra M. Ku-
bil iūtė plačiai rašo apie 
Lietuvių Jaunimo kongresą, 
apie Caritą rašo Vincent B. Bo-
ris, daug lietuviškos ir pasaulio 
informacijos, kurią pateikia 
Ramunė Kubiliūtė. Žurnalas 
gerai redaguojamas Joseph Ar
lausko ir padėjėjų. 

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

(sk) 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vaitinė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iŠ tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai 
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

x Kelionių agentūrai rei
kalingas tarnautojas/a, kuris 
moka naudoti oro linijų rezer
vacijų sistemas. Kreiptis: tel. 
70*422-3000. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos susirinkimas bus pirma
dienį, gegužės 18 dieną, 7:30 
vai. vak. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje Brighton Parke. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. 

x J o n a s V e z b e r g a s , 15 
metų amžiaus, iš Lietuvos, 
norėtų susirašinėti su savo 
amžiaus berniukais ar mergai
tėmis, gyvenančiais Amerikoje. 
Jo adresas: Vilniaus 92-22, Uk
mergė, Lithuania. 

x Andrius Naujokas iš Nor-
ridge, 111., žinodamas lietuviškos 
spaudos sunkumus išeivijoje, 
pratęsdamas prenumeratą 
atsiuntė 150 dol. čekį. A. 
Naujoką skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už realią 
paramą savai spaudai tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Edward J . Boreisha, 
Chicago, UI., suprasdamas lietu
viškos spaudos reikšmę išlai
kant lietuvybę išeivijoje, pratęs
damas prenumeratą pridėjo 50 
dol. auką. E. J. Boreisha skel
biame garbės prenumera
torium, o už paramą dienraščiui 
nuoširdžiai dėkojame. 

x P e t r a s Kasu l a i t i s iš 
Chicago, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas 
daugelį metų dienraščio, pra
tęsė prenumeratą su 50 dol. 
auka. Mielam kultūrininkui 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

X Stasys Meškauskas iš 
Sioux City, IA, „Draugo" 
nuoširdus rėmėjas, garbės 
prenumeratorius, pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
auką, o kitą 20 dol. už gautas 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Labai dėkojame. 

x Kazys Skripkus iš Lock-
port, 111., pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 20 dol. 
auka, o už kalėdines korteles ir 
kalendorių, pridėjo kitą 20 dol. 
K. Skripkų skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
savos spaudos tariame nuoširdų 
aiū. 

x B & D Lounge, 6600 S. 
Kedzie, Chicago, tel.312-
925-6264, visus kviečia links
mai praleisti laiką. Groja nau
j a s ansamblis iš Lietuvos 
kiekvieną ketvirtadienio, penk
tadienio, šeštadienio ir sekma
dienio vakarą nuo 9 vai. Lau
kiame! 

(sk) 
x Dr. Romualdas Povilaitis 

su žmona išvyksta į Lietuvą 
at l ikt i profesinį darbą su 
stomatologais. Kabinetas bus 
uždarytas nuo gegužes 14 d. iki 
birželio 29 d. 

(sk) 

x Padėkite vargstantiems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, Dl. 
60457. Tel. (708) 4306090. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-7786766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v.. šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

Mercy Lift darbuotojai ir jų svečiai gegužės 2 d. „Odissey" laive vykusiame Lietuvai medicinos 
priemonėmis remti lėšų telkimo pokylyje. Kairėje — Jurgis Lendraitis, Sigutė Mikrut, Audra 
Gulbinienė, ses. Jeanette, ses. Teresa Mary, Šv. Kryžiaus ligoninės vyr. administratorė. Dešinėje 
— Vyt. Maciūnas, JAV LB Krašto valdybos pirm., Viligailė Lendraitienė, brolis Regis ir ses. Dora 
iš Salvatorian Missions. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS AMBASADA 

WASHINGTONE 

Net beviltiškiausiais laikais 
Lietuvos pasiuntinybė Wa-
shingtone buvo lyg žiburėlis 
tamsoje. Vieni net apsigyveno 
„sostinėje", kad nuolatos jaus
tų to žiburėlio šilumą. Karts 
nuo karto pasklisdavo kalbos 
apie šaunius priėmimus amba
sadoje... Kiti buvo patenkinti, 
kad ji dar šiaip taip egzistuoja. 
Dar kitiems ji jau buvo pasida
riusi visai nebeaktuali... Vienų 
ar kitų tėvai kalbėjo apie amba
sados įnamius lyg apie senus 
draugus, o augantys vaikai ne
kreipė dėmesio į tas kalbas apie 
praėjusius laikus. Tik gerokai 
vėliau paaiškėjo kasdien 
minimų pavardžių bei namuose 
ar gatvėje sutiktų asmenų is
torinė reikšmė. Kokie laimingi 
esame tie, kurie dar sulaukėme 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo. Kaip esame dėkingi 
tiems, kurie tiek metų nesvy
ravo savo įsitikinimuose! 

„Nuostabu! Tai čia Lietuvos 
ambasada", susijaudinusi šnibž
dėjo Sigita iš Lietuvos, kai Biru
tės Zalatorienės vedama turis
tinė grupė sustojo prie iškilmin-

x J o n a s Miežinskas iš Hot 
Springs, Ark., Pius Domeika, 
Webster, N.Y., „Draugo" rėmė
jai, garbės prenumeratoriai, 
pratęsdami prenumeratą, kiek
vienas paaukojo po 30 dol. dien
raščio stiprinimui. Labai 
dėkojame. 

x Pet ras Venckus iš Sud 
būry, Ont., Kanada, lietuviško 
žodžio palaikytojas, rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą su 30 dol. 
(US Fund) auka. P. Venckų 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už auką tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Sol. Dana Stankaityte, 
Chicagos lietuvių operos solistė, 
dalyvaus religiniame koncerte 
kartu su vargonų muzikos vir
tuozu Gediminu Kvikliu ge
gužės mėn. 17 d., sekmadienį, 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny-
čije Marąuette Parke. 

(sk) 

x „Pavasario žiedų" abitu
rientų balius bus gegužės 
30 d., 6 v.v., Sabre Room. Gros 
„Gintaras". Vietas užsisaky
ti pas Dalią Ancevičienę 708-
636-2213. 

(sk) 

x Dr. Leona i ir I r e n a 
Kriaučeliūnai, „Grandies" an
samblio globėjai ir rėmėjai, 
„Grandies" šokėjų kelionei į 
Lietuvą proga padovanojo an
sambliui 1,000 dol. už nenuils
tamas pastangas jaunimo tarpe 
puoselėjant tautinius šokius. 
„Grandies" šokėjai, tėvai, glo
bos komitetas ir vadovai, už šią 
dovaną reiškia nuoširdžausią 
padėką. 

(sk) 

go mūrinio pastato su Vyčiu ir 
lietuviška vėliava. „Jūs tiek 
metų ją išsaugojote!" Stebėjosi 
Sigi ta . Nesijaučiau verta 
komplimentų, bet tada supra
tau, kokį milžinišką darbą 
atliko tie, kurie ambasadą di
deliais vargais išlaikė, kad joje 
vėl galėtų klegėti džiaugsmo 
garsai, trykšti naujos gyvybės 
nuotaikos. 

Buvo įdomu sužinoti truputį 
ambasados istorijos. Ambasada, 
suprojektuota architekto Geor
ge Oakley Totten, Jr. ir pasta
tyta 1908 metais. Priklausė 
senatoriui John B. Henderson, 
kuris šį pastatą išnuomodavo 
įvairiems diplomatams. Pasku
tinis nuomininkus buvo Mare 
Peter, Šveicarijos ministeris, o 
1924 m., senatoriaus žmona par
davė pastatą Lietuvos valdžiai 
už 90,000 dol. Kadangi ji nesu
tiko daugiau negu 5,000 priim
ti, po jos mirties Lietuvos 
valdžia 1931 m. sumokėjo 
likusią skolą jos palikuonims. 
Pirmas ambasadorius buvo 
Petras Vileišis. Toliau reikalus 
tvarkė Povilas Žadeikis, Juozas 
Kajeckas, Stasys Bačkis ir Sta
sys Lozoraitis. 

Nuo 1940 m. pasiuntinybės 
išlaikymas pasidarė itin sunkus 
ir nors JAV nepripažino Lietu
vos įkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą, Amerika nebeteikė 
Lietuvos pasiuntinybei 
p i lnaver t i škumo dėmesio. 
Laikui bėgant, pastatui sens
tant, pradėjo varvėti stogas, 
darželis apaugo piktžolėmis, o 
lėšų išlaikymui nebebuvo. 
Nežiūrint visko, ambasadoje 
kasmet buvo garbingai 
minima Vasario 16-toji, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
diena. Pesimistai klydo. Lietu
va pirmoji išdrįso sulaužyti 
sovietų grandines ir iki 1991 
metų rugsėjo buvo pasaulio pri
pažinta, ir Stasys Lozoraitis 
tapo tikru Lietuvos ambasado
rium. 

Stasys Lozoraitis, kurio tėvas 
buvo diplomatas Berlyne ir 
Romoje, gimė Berlyne 1924, 
mokėsi Kaune ir, baigęs 
gimnaziją Romoje, pradėjo dirb
ti pasiuntinybėje prie Šv. Sosto. 
Romos universitete lankė teisių 
fakultetą. Septyniolika metų iš
dirbęs Vatikane, Lozoraitis at-

x Dr. Juozas Šonta (OH) at
siuntė 250 dolerių IX Tautinių 
Šokių Šventės ruošos išlai
doms sumažinti. Šventės lėšų 
telkimo komisija dėkoja už pa
ramą. 

(sk) 

x Baltia Express ir toliau 
siunčia siuntinius į Lietuvą pa
tikimai ir greitai. Laivo kon
teineris išplaukia gegužės 18 
d. Žiūrėkite reklamą „Draugo" 
viduje arba skambinkite tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

vyko į Washingtoną 1987 m. ir 
pradėjo eiti charge d'affaires 
pareigas. Dažnai buvo diploma
tų ignoruojamas. Nežiūrint įvai
rių pažeminimų, Lozoraitis 
kilniai atstovavo Lietuvai ir 
spaudoje bei televizijoje kėlė 
Lietuvos pripažinimo svarbą. 

Stasio Lozoraičio italų kilmės 
žmona Daniela didelę dalį savo 
uždarbio ir laiko skiria ambasa
dos sutvarkymui — pakeitė 
užuolaidas, atremontavo 
baldus, išstatė meno kūrinius. 
Savo meile Lietuvai ir savo šilta 
asmenybe pavertė senstantį 55 
kambarių pastatą (viename 
interviu Lozoraičio pavadinta 
„a silent, beautiful lady") pasi
didžiavimo vertu Lietuvos 
kampeliu. 

Ambasados pirmame aukšte 
eksponuojamos antikinės lietu
viškos lėlės, tradiciniais vestu
viniais drabužiais. Išstatyti ir 
medžio drožiniai, Rūpintojėliai. 
Per priekines duris įeinančius 
pasitinka Petro Kalpoko tapy
tas portretas pasirašiusių Ne
priklausomybės Aktą. Yra anti
kinių žemėlapių rinkinys. Vytis 
virš židinio priklausė pirmajam 
Lietuvos ambasadoriui Petrui 
Vileišiui. Brokado sienų tapetai 
ir pirmo aukšto baldai užlaikyti 
nuo ambasados pirmųjų dienų. 
Atpažįstame mūsų menininkų 
Stankūnienės, Tarabildos, 
Valiaus, Melninko ir Viesulo 
kūrybą. 

Daugelį metų ambasada 
tarnavo Lietuvai jai atstovau
dama, jos interesus gindama, 
informaciją apie Lietuvą pla
tindama. Dabar ambasadoje 
gyvenimas verda — sekma
dieniais vyksta kultūriniai po
būviai (dažnai su suneštinėm 
vaišėm), kartais būna Mišios 
jaunimui, dažnai apsistoja at-
vykstantieji iš Lietuvos. Vi
suomet reikia būti pasiruošus 
surengti diplomatinį priėmimą. 
Ambasadoje dirba keli ap
mokami tarnautojai ir pora 
savanorių. Čia daug valandų ir 
savo visą sielą įdeda šaunusis 
Viktoras Nakas, per paskuti
nius kelerius metus pasižymėjęs 
savo sugebėjimais Lietuvos 
veikloje. 

Paklaustas, kokios pareigos 
dirbančių ambasadoje, Viktoras 
Nakas papasakojo, kad amba
sadoje dirba keli apmokami 
tarnautojai, konsultantai ir 
pora savanorių, jų tarpe Ange
lė Balley, kuri rūpinasi bendros 
informacijos klausimais bei 
padeda koordinuoti ambasa
doriaus programą, Gailius 
Draugelis, ambasadoriaus 
padėjėjas prekybos ir eko
nomikos klausimais, Meilė 
Mickienė, pasų skyriaus vedėja, 
Viktoras Nakas, ambasadoriaus 
padėjėjas spaudos ir politikos 
reikalams ir Danelė Vidutienė, 
ambasadoriaus padėjėja mokslo, 
kultūros ir švietimo reikalams. 
Lėšų telkimo klausimais rūpi
nasi konsultantės Žiba 

Jurėnaitė-Kelley ir Danutė 
Vaičiulytė-Nourse, o kompiu
terius prižiūri Saulius Levickas. 
Pora kartų į savaitę Ambasadai 
į talką ateina Rima ir Regina 
Bačanskienės. 

Nenorim, kad mūsų amba
sada atvykstantiems sudarytų 
skurdų ar apleistą įspūdį ar 
nebeįstengtų savo naujų 
funkcijų atlikti. Nenorim, kad 
ji vaizduotų suvargusią Lietuvą, 
o Lietuvą lygią kitoms Europos 
šalims. Nereikia prabangos, bet 
nesinori būti pajuokos objektu. 
Paremti ambasados išlaikymą 
yra ruošiamas priėmimas amb. 
Stasiui Lozoraičiui birželio 5 d. 
7 v.v. Balzeko muziejaus Gin
taro salėje, tam tikslui duodama 
nemokamai naudotis. Laukia
ma visų paramos ne vien šimti
nėmis, bet kiekviena auka iš 
širdies bus mielai priimta, kad 
mūsų ambasada būtų Washing-
tono pažiba. 

Indrė 

ŠOKĖJAI IŠ LIETUVOS 

Jau gauta žinia, kad IX 
išeivijos Lietuvių Tautinių 
šokių šventėje liepos 5 d. Rose
mont Horizon salėje atvyks 
„Vėtrungės" šokėjų grupė iš 
Klaipėdos konservatorijos. Jų 
kelionė dar nėra galutinai su
tvarkyta dėl lėšų stokos, bet 
šventės rengimo komiteto 
pirmininkas dr. Petras Kisielius 
neabejoja, kad iki šventės dar 
ateis trūkstamos aukų sumos 
iš lietuvių visuomenės ir atsi
ras lėktuvo bilietams reikalin
gos lėšos. 

Jei šventėje dalyvaus šokėjai 
iš Šiaurės ir Pietų Amerikos ir 
iš Lietuvos, šią šventę bus ga
lima vadinti pirmąja pasaulio 
lietuvių tautinių šokių švente, 
kurioje svečiais dalyvaus ir tūo 
metu į Lemontą suvažiavę 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės atstovai iš visų pasaulio 
kraštų. Tuo būdu šventės 
šokėjai ir šventės žiūrovai bus 
plačiame pasaulyje pasklidusios 
lietuvių tautos reprezentantai 
Vakarų pasaulyje. 

Šventės patalpos yra labai 
geros ir vietų visiems užteks. 
Kaip būtų gera, kad jos visos 
būtų užpildytos. Bilietų kainos 
yra žemos. Juos jau dabar 
galima įsigyti Gifts Interna
tional — J. N. Vaznelių preky
boje Chicagoje, arba paštu, ra
šant ir čekius siunčiant į 
šventės raštinę, kas yra nurody
ta kiekvieno „Draugo" ketvir
tadienio „Aplink mus" skyriaus 
skelbime. 

Šventės komitetas sudarė 
patogų ir pigų autobusais 
nuvažiavimą į šventę ir grįžimą 
po programos ar po banketų iš 
Marąuette Parko, Brighton 
Parko, Oak Lawn, Cicero, 
Lemonto ir Melrose Parko, kas 
bus paskelbta vėliau. Dėl in
formacijos vykstant į šventę 
autobusais galima skambinti 
Aldonai Palukaitienei 312-
471 arba Birutei Podienei 
312-476-2655, Cicero-Melrose 
Parko: Raimundui Rimkui 
708-484-3234. 

Bronius Juodel is 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
— Tel. (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 

Seštad 9 v.r. iki 1 vai. d. 

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

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


