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Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimas 

numatomas šį sekmadienį 
Pasitraukė Ozolas, traukiasi ir Prunskienė 

Maskva. — Lietuvos parla
mentas, kaip nutarta, turi susi
rinkti šį sekmadienį, ir numa
toma, kad pirmosios sesijos me
tu bus paskelbta respublikos ne
priklausomybė nuo Maskvos, 
kaip pasakojo Lietuvos oficialūs 
asmenys „New York Times" 
biuro vedėjui Bill Keller, kuris 
tuo klausimu rašo dienraščio 
laidoje kovo 7 d. 

Lietuvos ministerio pirminin
ko pavaduotoja ir Sovietų Są
jungos deputatė Kazimiera 
Prunskienė pranešė, jog res
publikos naujai išrinktas ne ko
munistų parlamentas susirinks 
sekmadienį ir beveik tikra, kad 
nubalsuos nepriklausomos vals
tybės atstatymą, kuris egzista
vo, kol visos trys Pabaltijo 
valstybės buvo jėga Stalino pri
jungtos 1940 metais prie Sovie
tų Sąjungos. 

Praėjusį pirmadienį, kovo 5 d.. 
Sovietų Sąjungos prezidentas 
Michailas Gorbačiovas 90 mi
nučių tarėsi su Lietuvos Komu
nistų partijos vadu Algirdu Bra
zausku, paskutinį kartą atka! 
binėdamas nuo atsiskyrimo r̂ 
įspėdamas būsimaisiais ekono
miniais sunkumais, bet lietu
viai, kurie buvo painformuoti, 
po vizito pasakė, kad Sovietų 
vadas atrodė ..pasidavęs lietu
vių sprendimui", rašo ,.New 
York Times". 

I r Estijai pakeliui... 
Lietuviams esą aišku, kad 

nebus siunčiami tankai, tai jau 
praeities dalykas. Estija taip pat 
esanti arti prie nepriklausomy 
bės atstatymo paskelbimo. Sek
madienį bus pirmoji Estijos nau
jojo Kongreso sesija, kuris buvo 
išrinktas pagal Estijos įstaty
mus, bet ne pagal Maskvos 
Konstituciją. Estijoje galėjo 
balsuoti tie, kurie įrodė savo Es
tijos pilietybę dabar ir kurių 
šeimos buvo nepriklausomos Es
tijos piliečiai. Maskva to Kong
reso nepripažįsta, bet Estijoje 
gyvenimas vyksta pagal jų pa
čių įstatymus. Estai pripažįsta 
išrinktąjį Kongresą kaip savo 
tautos valios reiškėją. Estai taip 
pat ruošiasi pradėti formalius 
nepriklausomybes atstatymo 
pasitarimus. 

Ukra inos kel ias 
Ukrainos tautinio sąjūdžio 

Ruch vadai, žmogaus teisių ko
votojai, disidentai komunistai ir 
Žaliųjų vadai praneša, kad jie 
pradėjo žygius už politinį ir eko
nomini suverenumą, kuris ves
tų vėliau \ atsiskyrimą nuo So
vietų Sąjungos. Tačiau Ukraina 
dar nėra taip stipriai nusitei
kusi savo nepriklausomybės rei
kalu, nes vakarinės Ukrainos 
dalies ukrainiiečiai dar negali 
viena kalba susikalbėti su rytų 
ukrainiečiais, kurie tebežiūri į 
Maskvą. Tačiau jau prasidėjo 
ukrainiečių atbudimas ir jun
gimasis. 

Lietuviai ir estai ypač skubiai 
eina prie apsisprendimo, nes 
nežinia, ką gali padaryti Gorba
čiovas, kai jam bus suteiktos 
naujos teisės specialiai sušauk
tame Sovietų Liaudies Kongre
se pirmadienj. Užsienio diplo
matai bei žurnalistai sutinka, 
kad bendroji strategija lietuvių 
ir estų yra ta pati — turėti au
tonomines valstybes su komu

nistų parama ir naujomis vy
riausybėmis ir pradėtų derybas 
kaip lygūs partneriai su Mask
va ateities reikalams apspręsti. 
Šiuo metu šių respublikų svar
biausias klausimas yra Sovietų 
kariuomenės buvimas. J a u yra 
šeimų, kurios išvyksta į Rusiją 
ir pateikia savo finansinį ieškinį 
tų respublikų vadovybėms. 

N e b e a k t y v ū s Sovie tų n a r i a i 
Lietuvos ir Estijos delegacijų 

nariai, kurie yra deputatais So
vietų Sąjungos Liaudies Kong
rese, pasakė, jog jie nebedaly-
vaus Kongrese aktyviais nariais 
p i rmadien io sesijoje. , ,Mes 
galbūt būsime stebėtojais, mes 
galbūt pareikšime savo nuomo
nę, bet mes negalime dalyvau
ti darant sprendimus sąjungos 
klausimais, kadangi mes save 
laikysime esant kitos suvere
nios valstybės reprezentantais", 
kalbėjo Kazimiera Prunskienė. 
„Jei prezidento institucija bus 
svarstoma ir pr i imama ir vyks 
tiesioginis balsavimas, tai natū
ralu, kad Lietuva nedalyvaus 
tuose rinkimuose", sakė ji „New 
York Times" korespondentui. 
Lietuviai jau suteikė savo man
datą už nepriklausomybe, kai 
išrinko vasario 24 d. Sąjūdžfo 
kandidatus ir valdančioji Ko
munistų partija liko mažumoje. 

Tik formalūs p a r t i e č i a i 
Kazimiera Prunskienė, kur i 

yra Lietuvos Komunistų parti
jos Politbiuro narė, pasakė jog ji 
numato greitai pas i t raukt i iš 
partijos ir mano, kad tokių bus 
ir daugiau. Kitas Lietuvos Po
litbiuro narys Romualdas Ozo
las pasitraukė šią savaitę, rašo 

Pavergtoje Lietuvoje prie Basanavi
čiaus kapo niekada netrūko Relių, 
o dabar pasodintos rožės. 

,.New York Times". ..Nebėra 
reikalo pasilikti partijoje, ku
rioje mes buvome tik formalūs 
nariai, nes dialogas t a rp Lietu
vos ir Maskvos dabar jau veda
mas ne partijos ribose, bet tarp 
dviejų par lamentų" , kalbėjo 
Prunskienė. Lietuvos Komunis
tų partija atsiskyrė nuo Mask
vos gruodžio mėnesį ir pasisako 
už laispniškai siekiamą Lietu
vos nepriklausomybę. 

Jei Maskva bandys daryti 
ekonomine blokadą, t a i Lietu
vos ekonomistai sako . kad 

Pakeliui į Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Lietį 
centre, jos dešinėje Romualdas Ozolas, o kairėje 
ir mums nežinomas asu.uo. 

K. 
vos kelyje matyti Kazimiera Prunskienė, 

• ras Uoka, Vytautas Landsbergis 

Kariuomenė apsupo miestą 
Maskva . — Saugumo daliniai 

apsupo miestą netoli uzbekų 
sostinės Taškento praėjusį sek
madienį, kai įvyko susirėmimai 
su demonstrantais. Oficialūs 
sovietų šaltiniai sako, jog žuvo 
vienas kareivis, tačiau uzbekų 
šaltiniai praneša, kad žuvusių 
y ra daugiau. 

Nežinoma, kas privedė prie 
riaušių Uzbekistane, kuris yra 
musulmonų tradicinis centras 
centrinėje Azijoje. Uzbekistano 
taut inio fronto Berlik veikėjas 
Y. Abidov telefonu iš Taškento 
pranešė AP žinių agentūrai į 
Maskvą, kad to regiono Komu
nistų partijos vadas buvo akme
nimis užmuštas protestuotojų, 
t ač iau oficialūs komunistų 
pareigūnai tai paneigė. Abidov 
sako, jog kareiviai apsupo Par-
kento miestą, maždaug 30 my
lių nuo Taškento, ir niekam ne
leido išvykti a r atvykti į tą 
miestą. 

G e r i a u s i a , nežinoti 
Vidaus reikalų ministerijos 

atstovas Maskvoje pranešė, jog 
mažiausiai vienas kareivis buvo 

Maskvai tai atsilieps tiek pat 
blogai, kaip ir Pabaltijo vals
tybėms, sako Prunskienė. Lietu
voje 2 0 ^ gyventojų sudaro rusai 
ir kitų tautybių žmonės, bet 
Estijoje ši padėtis yra daug 
blogesnė, kur rusai nuolatos 
kelia savo reikalavimus. Estija 
yra numačiusi savo r inkimus į 
Aukščiausiąją tarybą pravesti 
kovo 18 d. ir neaišku, koks bus 
ryšys su Kongresu. 

Neužspr ingsime. . . 
Trečioji Pabaltijo respublika 

— Latvija, kurioje patys latviai 
sudaro tik truputėlį daugiau 
kaip pusę gyventojų, prie nepri
klausomybės eina labai atsar
giai, bet atsiskyrimo klausimas 
yra labai stiprus. 

Kai praėjusią savaitę Gorba
čiovas susitiko su visų trijų Pa
baltijo respublikų atstovais, tai, 
Prunskienės pasakymu, jau bu
vo preliminariniai pokalbiai 
pradėti derybas nepriklausomy
bės ats ta tymui . ..Dabar aš ži 
nau. kad jis žino mūsų nusista-
tatymą apsispręsti", sakė jinai. 
, ,0 kai dėl Lietuvos, tai jis sa
kė, kad Lietuva turbūt bus pir
moji, kuri užsprings nuo tos au
tonomijos. J i s pasakė, jog bus 
blogai abiem pusėm. Bet ne taip 
atrodo mums. Mes pasakėme 
jam, kad neturėtų būti taip blo
gai". 

nukautas susirėmimu metu 
tarp Sovietų dalinių ir demonst
rantų. Gregory Kuphn sakėsi 
neturįs informacijų. *ad būtų 
daugiau žuvusių ar sužeistų ir 
taip pat nieko nežinąs apie 
miesto apsiausties stovį. Par-
kento mieste gyvena 200,000 
žmonių. Uzbekistan* Vidaus 
reikalų ministerije atsisakė iš 
viso ką nors kalbėti t uo reika
lu. Vienas nedidelis laikraštis 
atspausdino trumgą žinią, kad 
įvyko neramumai, bet didžioji 
spauda. įskaitant ir „Tasso" 
žinių agentūrą, nepranešė jokių 
informacijų iš Taškento. 

Kiršini mo politika 
Abidov pasakė koresponden

tui, jog riaušės prasidėjo tada, 
kai Parkente minia žmonių 
susirinko prie Komunistų par
tijos įstaigos reikalauti, kad 
būtų įrašytas jų norimas kan
didatas į pakartotinus rinkimus 
į Uzbekistano parlamentą. Uz
bekistane tie rinkimai buvo va
sario 18 d., o papildomi įvyko 
praėjusį sekmadienį. „Komjau
nimo tiesa" parašė, kad Par
kente įvyko neramumai todėl, 
kad ten atvyko apsigyventi keli 
šimtai turkų kilmes žmonių, pa
bėgusių nuo tautinių kivirčų 
Bukinskio region- Bet Uzbe
kistano Berlik minėtos organi
zacijos veikėjai teigia, kad tai 
Sovietų tautybių *iršinimo po
litika, tokia pat. k ip kad buvo 
ir Azerbaidžane, k ii Baku mies
te žuvo šimtai žmonią. 

Mešketai iš Gruz ios buvo Sta
lino jėga atvežti zbekistaną 
Praėjusią vasar;: lešketų tur
kai buvo puolam "tiniame Uz
bekistane, kur aušių metu 
žuvo daugiau ka ; 100 žmonių. 
Tačiau šį kartą ^buvo nieko 
pranešta, kad būtų įvykę tau
tinių grupių susirėmimai. 

Fronto na*y» — 
pirmir kas 

Ryga. — Vasa 24 d. Rygo
je įvyko Latvijo bepriklauso
mos Komunistų partjpoB (LNKP) 
konferencija, k ' oje nutarta 
balandžio 4 d ušaukti at
kuriamąjį LNK įvažiavimą, 
kur dalyvaus e tūkstantį 
delegatų. Data 'sirinkta po 
kovo 18 d. rinkiir . ir prieš Lat
vijos Komunistu ? »rtijos (LKP) 
suvažiavimą. LN" ? pretenduo
j a į 'A dalį dabart inį LKP 
narių. Organizvf ^ LNKP dar 
bo komitetas. -; ame yra at-

Susibankrutavęs 
marksizmas 

Ar Sovietai nebepavojingi? 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Montrea ly je ,,Le Journal 
de Montreal" pravedė Quebeko 
provincijos žmonių apklausinėji
mus, kur ie parodė, jog 58.4% 
žmonių mano, kad būtų geriau 
atsiskyrus nuo Kanados ir įstei
gus savo nepriklausomą Quebe-
ko prancūziškai kalbančią vals
tybę. Tik 26.7% pasisakė prieš 
atsiskyrimą. 

— Addis Ababa mieste susi
rinkus Marksistų Darbininkų 
partijos nariams, kurie valdo 
Etiopiją, jos prezidentas M. 
Mariam pasiūlė pakeisti siste
mą į laisvą vakariečių stiliaus 
verslo sistemą, nes iš Centro 
kontroliuojama per 15 metų ne
davusi teigiamų rezultatų. 
Centro komitetas prirmė prezi
dento pasiūlymą. 

— Washingtone Respubliko
nų partijos pirmininkas Lee At-
vvater, sakydamas kalbą respub
likonų susirinkime, sukrito ir 
be sąmonės buvo nuvežtas į li
goninę. 

— W a s h i n g t o n e prasidė
jusiame Saugumo viršininko ad
mirolo John Poindexterio teis
me buvo renkami visą dieną pri
siekusiųjų teismo kolegijos na
riai. Iš 27 pakviestųjų tik šeši 
bu ve teisėjo atmesti, kurie pasi
sakė, kad sekė pik. Oliver North 
teismą Irano-Contrų ginklų par
davimo byloje 

— Briusselyje NATO virši
ninkas gen. Manfred VVoerner 
mano, jog Maskva sutiks, kad 
sujungta Vokietija priklausytų 
šiai organizacijai, jei bus leista 
Sovietų daliniams pasilikti da
bartinėje Rytų Vokietijos teri
torijoje. 

— Maskvoje „Izvestijos" at
spausdino pranešimą, pavadin
ta „Honeckerio prieglauda': ku
riame rašo. jog buvęs Rytų 
Vokietijos Komunistų partijos 
vadas Erichas Honeckeris ilsi
si po padarytos operacijos evan
gelikų bažnyčios pastoriaus 
vadovaujamuose Hofnungstalio 
namuose, kurie skirti psichi
niams ligoniams ir alkoholi
kams, nes jo sveikata neleidžia 
jį laikyti kalėjime. 

stovų iš visų Latvijos miestų ir 
rajonų. 

Rygos miesto liaudies depu
tatų tarybos vykdomojo komite
to pirmininku išrinktas Latvi
jos Liaudies Fronto Dūmos 
narys Audris Teikmanis. 

V/ashingtonas. — CIA direk 
torius Vvilham H. Webster. kal
bėdamas Atstovų rūmų Gink 
luotųjų pajėgų tarnybos komi
tete, pasakė, jog jis nemano, kad 
grėstų karinio pobūdžio pavojus 
Amerikai iš Sovietų pajėgų ar 
iš Varšuvos pakto narių Europo
je, net jei ir Gorbačiovas būtų 
pašalintas iš vyriausybės ir pa
keistas griežtesniu komunistu. 

VVebsterio pastabos Kongrese 
gali turėti daug įtakos prez. Bu-
sho pasiūlytam biudžetui, ku
riame karo reikalams prašoma 
skirti 306 bilijonų dolerių suma. 
Gynybos departamento sekreto
rius Diek Cheney. tačiau, kal
bėdamas k ;tame kongresiniame 
komitete, įspėjo, jog vra galima 
laukti, kad Sovietų laisvėjimo 
procesas gali p r i . ošti pr ie 
Sovietų kariuomenes perversmo 
Kremliuje. 

Ar galima t ikėti? 
Tie du vienas kitam priešingi 

liudijimai reprezentuoja esant 
nuolatinį ginčą tarp CIA ir gy
nybos departamento žvalgybų, 
ar iš tikrųjų vyksta istoriniai pa
sikeitimai Sovietų Sąjungoje — 
iš kariškos produkcijos perėji 
mas į žmonėms reikalingų kas
dien var to jamų prek ių 
produkciją. VVebsterio liudi
jimas, kuris esąs Valstybės 
depa r t amen to s e k r e t o r i a u s 
Bakeno patvirt intas, rodo, jog 
Valstybės departamentas ir CIA 
agentūra dalinasi žiniomis, 
kurioms nepr i ta r ia arba ir 
neigia Gynybos departamento 
sekretorius Diek Cheney ir jo 
vadovaujamas Pen tagonas . 
Cheney nebuvo skaitęs VVebste

rio liudijimo teksto. 
CIA direktorius mano, jog ir 

Gorbačiovo paveldėtojas turėtų 
tas pačias ekonomines ir politi
nes problemas, kurias dabar 
turi ir Gorbačiovas, ir galbūt 
tęstų nusiginklavimo susitari
mus su Vakarais. Todėl ši agen
tūra nemananti, kad būtų dras
tiški pasikeitimai, jei ir nebūtų 
Gorbačiovo. Varšuvos paktas 
dar tebeveikia. Vvebster sako, 
jog, kai Rytų Europoje vyksta 
demokratinė revoliucija ir eina 
prie galutinio laimėjimo, neįma
noma būtų įvesti vėl priespau
dos politiką. 

P r a r a d o savo galią 
CIA direktorius pasakė nema

nąs, kad Sovietų hegemoniją be
būtų galima atstatyti Rytų Eu
ropoje. Dar daugiau, ..marksis-
tinė-ieninistinė ideologija dabar 
yra subankrutavusi", pasakė 
jis. ,,Ji niekad ir negalėjo būti 
pakaitalu demokratiniam pliu
ralizmui" o „komunistų partijos 
praras savo stiprybę". Priešin
gos jėgos yra per silpnos diskre
dituoti Čekoslovakijos. Rytų Vo
kietijos. Vengrijos ir Lenkijos 
laisvės sąjūdžius", pasakė kong-
resmenams VVilliam VVebster. 
Tik Rumunijos ir Bulgarijos pa
dėtis dar esanti neaiški, nors 
kariuomenė ir slaptoji policija 
tuose kraštuose prarado savo 
galią. 

Žinoma. VVebsterio praneši
mas susilaukė entuziastiško 
pritarimo iš Ginkluotųjų pajėgų 
komiteto pirmininko Les Aspm, 
kurio komitetas pasiruošė žy
miai sumažinti apsigynimo rei
kalų biudžetą. 

Rinkimų apžvalga Kongrese 
Washingtonas . — Vasario 26 

d. JAV Lietuvių Bendruomenes 
biuras VVashingtone surengė 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos rinkimų pirminių rezultatu 
informacinę apžvalgą JAV At
stovų Rūmu patalpose. 

JAV LB-es VVashingtono biu
ro pristatymą aplankė svečiai iš 
JAV kongresmenų štabų. JAV 
Vals tybės d e p a r t a m e n t o . 
Kongreso Bibliotekos tyrimų 
skyriaus. 

Rinkimine informacija buvo 
pristatyta įvairiais būdais Lie 
tuvos žemėlapyje buvo pažymė 
tos apygardos, kuriose jau buvo 

Be Komunistų partijos 
Vilnius. Šveicarijos Lietuviu 

Bendruomenė atsiuntė Sąjūdžio 
Tarybai te legramą, kurioje 
sakoma: „Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės valdyba svei 
kiną Sąjūdžio Tarybą su pasiek 
tais rinkiminiais rezultatais, 
kurie taip aiškiai išreiškia gy
ventojų griežtą nusistatymą 
siekti ne Lietuvos autonomijos, 
bet nepriklausomybės Mes lin
kime Sąjūdžiui vadovaujant 
siekti tos nepriklausomybės be 
Komunistų partijos ir jos narių 
bendravimo. Toji partija buvo 
Lietuvos tragedijos įrankis ir jos 
vėlyvas patriotizmas sunkiai 
yra patikėtinas, ką ir išreiškia 
rinkiminiai rezultatai". 

Po telegrama pasirašė Šveica
rijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Narcizas Prielaida 

žinomi rinkimų rez.ultatai. Taip 
pat buvo suruoštas trumpas 
vaizdinis informacijos pristaty
mas kompiuteriu. 

Iš rinkiminės analizės paaiš
kėjo, kad nors Sąjūdžio pergalė 
aiškiausiai matyt i Lietuvos 
miestuose, rajonuose Sąjūdis ne 
taip tvirtai laikosi. Miestuose 
Sąjūdis surinko 85.7 nuošimčių 
visų vietų, užimdamas pilnutinę 
daugumą šiuose miestuose: 
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, 
Druskininkuose ir Palangoje. 
Deja, net ir po antro rinkimų 
turo kovo 4 d. Sąjūdis rajonuo
se valdo tik 44.8rv visų vietų. 

Atsižvelgiant i Sąjūdžio koali
cijos pergale per rinkimus, 
nuotaika Kongrese buvo pakili. 
Toje pačioje dvasioje, sekančią 
dieną buvo sutikti keturi JAV 
kongresmenai VVashingtono 
Dulles aerodrome, sugrįžę ir 
Vilniau.-. 

Sią žinia pranešė Darius Su
žiedėlis. 

KALENDORIUS 

Kovo 8 d.: Beata, Vaižgantas, 
Laima. Gaudvile. Kovas, Nau-
gaudas. 

Kovo 9 d.: Pranciška, Domas. 
Visgailė, Žymantas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:16. leidžiasi 5:48. 
Temperatūra dieną 43 L. nak 

M 37 1. 
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VYČIAI VVORCESTER. MA 

įsivaizduokite: Stepas Wa-
linsky. Sr., plunksną laiky
damas rankoje, pasiruošęs 
rašyti rašinį Lietuvos Vyčių fon 
do konkursui. Jis sprendžia: ar 
verta rašyti, ar mintis pakan
kamai gera? Na, ir linkime toli
mesnės sėkmės Stepui. 

Naujiems veiklos metams 
valdybą išsirinkome lapkričio 
mėnesio susirinkime. Valdybą 
sudaro: pirmininkė Rita Pinkus, 
vicepirm. Ona Leseman, 
protokolų sekretorė Aldona 
Waska, finansų sekr. Marijona 
Racicot, iždininkė Lynne Wa-
linsky. revizorius Will iam 
Leseman, tvarkdarys Karolis 
Ku lakusky , . ,Vy t i e s " ko
respondente Olga Keršis, kultū
rinių bei lietuviškųjų reikalų 
komiteto pirm. Ona Bender. bei 
viešųjų reik. kom. pirm. Virgi
nija Cummings. 

Dėkojame kun. Jonui Pet
rauskui. MIC už religinius pa
tarimus praėjusiais metais ir. 
kad jis sutiko toliau pasilikti 
mūsų dvasios vadu. 

Lapkričio mėnesio susirinki
mą pradėjome vakariene. Ją 
organizavo Milda ir K a r o l i 
Lapinskai. Rita Pinkui. Prane 
Kulakusky. Adelė ir Pranas 
Degučiai bei Elena Gil ius. 
Aldona Waska šeimininkavo. 
Šie sus i r ink imai , kur iuose 
pateikiama vakarienė, visada 
pritraukia daugiau nariu 

Stepas Walinsky. Sr.. suorga
nizavo iškylą i šunų lenktynes 
lapkričio menes,. Kai kurie 
dalyviai grįžo su šypsniu, k;n 
kurie — ne. 

Vienuoliai Marijonai dedika 
vo savo naująja koplyčią Palai
mintajam -Jurgiui Matulaičiui. 
MIC. Ji yra Thompson. CT, 
esančioje gražioje Marianapolio 
paruošiamojoje mokykloje. 
Mūsų dvasios vadas kun. Pet
rauskas daug metų buvo tos 
mokyklos vedėju, prieš atei
damas dirbti i mūsų parapiją. 
Palaimintojo Jurgio portretas, 
pirma kartą eksponuotas Ro
moje jo beatifikacijos apeigose, 
dabar kabo ant sienos prie pa
grindinio altoriaus. 

Olga 

NAUJOSIOS A N G L I J O S 
LIETUVOS VYČIU 

APYGARDA 

Racicot bei Rita Pinkus, ir 
archyvų — Lionginas Svelnis 
bei Audronė Toole. 

Suvažiavime dalyvavo vie 
nintelė gyva iš 10-tos kuopos 
kūrėju Antanina (Tina) Andra-
liūnaitė Shatos, kuri aktyviai 
reiškiasi Lietuvos Vyčiuose net 
75 metus. Vyčių steigėjas My
kolas Norkūnas iš Lavvrence, 
MA, pakvietė jaunąją Antaniną 
įstoti. Tuomet ji tebuvo 10-ties 
metų amžiaus ir nario mokestį 
tepradėjo mokėti nuo 16-kos 
metų. Tą dieną, 1914-tais 
metais, į 10-tą kuopą įstojo 98 
jauni lietuviai. Antaninos tėvas 
Antanas buvo vienas pirmųjų 
imigrantų, atvykęs į Athol 
miestą 1889 metais. Jo motina 
buvo Marijona Bendinskaitė. 
Antanina yra 85 metų amžiaus, 
o vis dar gyva ir judri. Pernai 
gegužės mėnesį jį su dukrele 
Marijona ap lankė Lietuvą. 
Marijona atlieka mokslinius ty
rimus Vermonto universitete. 
Kita jos dukra Margareta dirba 
Detroito lietuvių Kultūros cen
tre. Valio, Tina! Linkime daug 
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linksmų, sveikų metų Dievo ir 
Tėvynės tarnyboje. 

Naujosios Anglijos apygardos 
pavasario suvažiavimas įvyks 
1990 m. balandžio 29 dieną 
Bridgeport, CT. 

DETROITO ŽINIOS 
ŽURNALISTŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS 

Sekmad.enį, vasario 25 d., Šv. 
Antano parapijos patalpose įvy-

Metinės mūsų apygardos na- k o L i e t u y , , ž u r n a l i s t ų sąjaD&)6 
rių rekolekcijos Kennebunk-
port, ME. vyks birželio 22-24 
dienomis. Dar ne per vėlu užsi
sakyti vietą. Skambinkite kun. 
Gabriel, tel. '207; 967-2031 "in
formacijai bei rezervacijų klau
simais. 

Aldona Marcavage 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 

Detroito gy r i aus metinis susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
daugiau negu trisdešimt asme
nų, įskaitant kitų organizacijų 
atstovus ir svečius. 

Susikaupimo minute prisi
minti mirt- skyriaus nariai: K. 
Balys, J. Gaižutis, prel. L. Gi-
žinskas, P Januška, V. Mingė-
la, V. Penninas, V. Selenis. K. 
Sragauskas. M. Sims, J. Švoba, 
P. Turūta R. Valatka ir A. 
Žiedas. 

Darbotvarkėje valdybos narių 
pranešimai Kiek platesnis pra
nešimas buvo valdybos pirm. 
Vytautos Kutkaus apie sėkmin
gą skyriaus sidabrinio jubilie
jaus minėjimą, su akademija ir 
menine dalimi, įvykusį 1986 m. 

rugsėjo 21d. Buvo priminti sky
riaus ruošti amžiaus sukakčių 
pagerbimai ir paskaitos rašyt. 
Balio Gaidžiūno, Viliaus Bražė
no, Jūratės Pečiūrienės. Nebuvo 
pamiršti ir meninės programos 
atlikėjai, kurie visuose rengi
niuose dalyvavusiems teikė ge
rą nuotaiką — tai moterų voka
linis kvartetas ir moterų voka
linis vienetas. 

Naujos valdybos r inkimų 
klausimas buvo greit išspręstas, 
nes susirinkusieji prašė dar 
metus tęsti su tais pačiais 
valdybos nariais. Taigi vien
balsiai išrinkta tokios sudėties 
va ldyba: p i rm . Vytau tas 
Kutkus, sekr. Stasys Sližys ir 
ižd. Antanas Grinius. Revizijos 
komisijon išrinkti: A. Misiūnas, 
A. Sakauskas ir V. Tamošiūnas. 

Po klausimų ir sumanymų, 
skyrius susilaukė piniginės pa
ramos iš M. Kizio ir S. Simoliū-
no. tikslu palaikyti ryšius su 

U S A 
Kanadoje (U.S.A dol 
Užsienyje (U.S.A. dol.) . . . 
Savaitinis iŠešt. pned) . . . 

metams 
$7000 
$70 00 
$7000 
$40.00 

'-2 metų 
$40 00 
$40 00 
$40 00 
$25.00 

3 men 
$25.00 
$25 00 
$25 00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Lietuvoje leidžiamais laikraš
čiais. I moterų pagelbinį viene
tą išrinktos: E. Kutkienė, Č. 
Pliūrienė ir N. Sližienė. 

Po susirinkimo buvo rodomas 
Vasario 16-tosios minėjimas, 
1989 metais įvykęs Kaune. Tuo 
pačiu laiku visi buvo vaišinami 
E. Katkienės ir N. Sližienės pa
ruoštomis vaišėmis. 

S. Sližys 

PATIKSLINIMAS 
„Detroito žinių" kovo 1 d. lai

doje atspausdinto straipsnio 
„Trokštam laisvės Lietuvai" au
torius patikslina, kad Vasario 
16 d. minėjimo rengimo vienas 
iš talkininkų buvo Vladas Staš-
kus (ne Staškūnas). Atsipra
šome. 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tai . (1-312) 434-5849 (veika 24 vai) 

Pirm . anU ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Lietuvos Vyčiu 5 tos kuopos Chicagoje narė Linda -Jenckes, viena iš 
į takingiausiu lobijisčių WashiriKtone ir jos šeima Iš k. — motina Kathy Leppa, 
s ū n u s Joseph. J r . . Linda ir jos vvras adv Joseph Jenckes. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Naujosios Anglijos Lietuvos 
Vyčiu rudeninį suvažiavimą 
globojo Atbol-Gardner 10-t «>ji 
kuopa. Rugsėjo 17 dienos pro 
gramoje buvo taip pat įjungta 
mūsų apygardos 75-hi metu 
veikios jubiliejaus šventė. Diena 
prasidėjo Mišiomis Šv. Pranciš
kaus bažnyčioje, kurias atna 
savo drąsios vadas kun. Petras 
Shakalis. Darbo posėdžiai vyko 
po pusryčių parapijos salėje. 

Įvyko valdvbos bei komitetu 
pirmininkų rinkimai Naująja 
valdyba sudaro: pirmininkas 
Aleksandras Akule. pirmasis 
vicepirm Benediktas Coach. 
2 sis vicepirm. \Villiam Wis 
niauskas. 3-sis vicepirm Igną 
cijus Hobitz. sekretore Ona 
Bender. iždininke Marijona 
Hobitz. susirašinėjimų sekr Bi 
rute Stoškus, bei patikėtiniai 
Klena Dallalia ir Aleksas 
Gedrim. 

Komitetų pirmininku sajsl • 
tas: lietuviškųjų reikalų — An.l 
nus Akstin. kultūriniu reik. -
Nellie Kuggles. viešųjų reik 
Aldona Marcavage. sporto reik 
— Stasys Dallalis. Irena Tame 
levich. Bette Ciuryla. Marijona 

J u n o Beach, FL 

MADŲ PARODA 

Lietuves moters išskirtinis 
c h a r a k t e r i o bruožas y r a 
darbštumas ir kūrybingumas. O 
jau atsipalaidavusi nuo šeimos 
auginimo rūpesčių ar karjeros 
įsipareigojimu, nors ir sulau
kusi auksinio amžiaus, vis tiek 
neleidžia veltui užtarnauto 
poilsi.'. 

Turėdama \ ;są laiką sau gali 
puoselėti per gyvenimą, galbūt 
slopmtus talentus, troškimus. 
dar iš jauny.-tes užsilikusias 
svajones. Apsilankius lietuviš
kuos namunse Floridoje, kur 
daugumas pensininkų patogiai 
į s ikū rę , negali nesigrožėti 
šeimininkes sugebėjimu t vark y 

kitos modeliavo pasiūtus ar iš 
krautuves pri taikintus sau ir 
nuotaikai rūbus 

Prad.nė šios parodos t e m a 
buvo Lietuvos gintarai . Tad 
pradžiom meliodingai skambėjo 
Maironio „Lietuva b r a n g i " 
pravesta -J. Šalnienės, pritariant 
publikai, akompanuojant L 
Manomaitienei. Su įsijautimu 
deklamavo dr. A. Čiurys Mairo
nio „Jūrate ir Kastytis". Ir tuoj 

ti savo namų aplinką, savitai ir pat pasiliejo per salę modeliai. 
skirtingai puošti savo gyvena
mas patalpas. Ir svečiui ap
silankius pajunti nepaprasta 
kulinarinį sugebėjimą vaišinti. 

Nemažas dėmesys skiriamas 
aprangai. Dideliam kontrastui 
močiutes vaizdui sengalvėlės, 
užsilikusiam mūsų širdyse ir 
mintyse, šiandienine močiute 
yra elegantiška, žvali, judri, 
energinga, linksma! Ir tokios 
tad nuotaikos atsispindėjo 
Lietuvos Dukterų Juno Beach 
skyr iaus suruoštoj madų 
parodoj, sausio 27 d. 

Naujoje vietos Metodistų 
salėje jūros artumoje - su į jūrą 
atkreiptais langais čia pat 
tyvuliuojančiom bangom, žalu 
mynais ir gėlėm išdekoruotoje 
salėje, prie papuoštu stalų 
susėdusiai publikai -- viena po 

pasipuošė lino megstom ar aus
tom suknelėm papuoštom reto 
grožio vis kitokiais gintarais. 
Savo siūtus ar iš C riekėt ir 
CarniHe krautuvės pr i ta ikytus 
rūbus nikeliavo: A. Biliūnienė. 
E. Darni Jonaitienė. R. Duobienė. 
I. Manc-naitienė, D. Mošinskie-

janti jau ketvirti metai net^ir 
Jacobson krautuvėje, kartu" su 
dvejų metų broliuku Tomuku. 
Tai Angeles Petrikonytės Zarr 
vaikučiai. Taip pat Chelsea 
Seebauer — anūke Gražinos ir 
Jono Stankūnų. 

Lietuvos Dukterų Juno Beach 
skyriaus pirm. Dalė Augūnienė 
šiuo metu buvo išvykus į 
Lietuvą, tai parodą atidarė ir 
svečius sveikino Janina Šalnie-
nė. Komentatore pakviesta Ali
cija Solienė. J. Šalkauskienei 
susirgus, vaišėmis rūpinosi G. 
Petrulienė. A. Pilipavičienė ir L. 
Skripkute su talkininkėms. Vi
suomet nuoširdžiai visuose dar 
buose talkina vyrai: dr. H. 
Solys. J. Garla. R. Valotka. A. 
Pilipavičius. Parodos sklan-

Kab. tai. (1-312) 471-3300, 
Raz. (709) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES L I G O S 

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Kab. (1-312) 73S-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (706)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDvTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. (708) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. I t d 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicagc. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal sus>tanmą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalu1 esant atvažiuoju '' i namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dundaa Ava.. Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos paga; sos>tar.ną 

nė, A Pilipavičienė. K. Rugie- durnu ir puošnumu rūpinosi B. 
Ciūrienė ir D. Valotkienė. 
Loterijai paaukota i . Manomai 
t ienes paveikslą laimėjo L. 
Sčiukienė. 

Parodoje dalyvavo per šimtas 
žmonių. Tokiam mažam lietu-

nė, A Šalnienė, J . Šalnienė, L 
Skripkute, S. Smaliskienė, M. 
Srazdienė, L Žilinskienė. 

Pabaidoje, baliniais rūba is 
pasipuošusius modelius lydėjo 
M. Sadonis ir Z. Strazdas. Iš 
jaunosios kartos modeliavo Ga- vių telkiny tai daug. Tačiau 
ja Giniotvte-Richter ir Gina daugumas atvažiuoja iš toliau. 
Stankų naite-Seebauer su duK- Būtų labai gražu, kad vietiniai 
rele Chelsea. Didžiausia dėmesį, gyventojai labiau vertintų ren-
žavesi ir džiaugsmą sukėlė gėjų pas tangas ir savo at-
mūsu mažasis atžalynas: pen silankymu paremtu ir taip jau 
kiamete Larą Zarr. modeliuo re tus kultūrinius renginius. 

Tikėkimės, kad ši L. Dukterų 
ruošiama madų paroda nebus 
paskutinė! 

Kastulė Štarienė 73 m. mirė 
1989 gruodžio 24 d. Lake Worth. 
Nuliūdime likęs Jonas Štaras 
nuoširdus Balfo rėmėjas Lake 
Worth'e yra dabartinės valdy
bos narys. Užuojauta visai 
šeimai. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 791h Ave Hickory Hills 
Tai. (708) 598-8101 
Vai paga' susitarimą 

Tai. kablnato Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava. , Cicaro 

Kasdien 1 ik; 8 vai vak 
.šskyrus trec šešt 12 ik> 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDVTOJA 

9055 S. Robarts Rd Hickory Hllls. 
' mylia , vakarus nuo Har'er" Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos Dagai susta' ~a 

DR. FRANK PLECKAS 
Optorretr'Sias (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis pntaiko ak^us 
2618 W. 71 st St. 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagai sositarima 

Palos Vision Cantar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. m Ketv .ai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROS'ATOS 

GVDVMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . . Sulta 324 ir 

5835 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 565-2980 įve'k.a 2 - vai | 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonlo kabinetą parama 
T. RAMA, M.D. 

Spec aiyoe — Chi'urgua 
2454 Wast 71 st Straat 

Tai. (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852 088! 
Vai pirm antr Ketv >r penkt 

3 « " •• . * • s-s "a'-s 

J u n o Beach. F!a . Lietuvos Dukterų skyriaus surengtos madų parodos d:.;-. .$ Iš ka i res : A. 
Biliūnienė. K Rugiene. S Smahnskiene. I. Manomaitiene. J. Šalnienė. \ >įlįpavičienė. A. 
SaJaataė, A Sohene. R Duohiene. I.. Skripkute. I. Žilinskienė. G Giniotyte K hter. L. Zarr , G. 
Stankūnaitė-Seehauer ir dukryte Chelsea (nėra E. Damijonaitienės ir M St: izdienės). 

\ uo t r . J . G a r l o s 

Sausio mėn. Singer Island 
atostogavo c. valdybos pirm. 
Marija ir inž Antanas Rudžiai. 
Čia būdami apsilankė vykstan
čiuose renginiuose. 

Aldona Biliūnienė 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 St Straat 

Kablnato tai. (1-312) 737-1168: 
Razld. (708)385-4811 

Dr Tumasonlo kabtnsta. parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 st Straat 

(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71st. St.. Chicago. III. 

Tai. : (1-312) 436-0100 
11800 Southwsst Hlghway 
Palos Haights. III. 60463 

(708) 361-0220 (708) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr i-4 v p p ir ketv 2-5 v p 
Sešt pagal susitarimą 

Kablnato tai. (1-312) 776-2880 
Raz. (708) 448-5545 

Kab. tai (1-312) 585-0348: 
Raz (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
V*i pacjai susitarimą pirm .r Ketv t 

6-9 antr 12-6 penkt 10-12 1-6 
2 4 

EDMUNDS VIŽINAS. M.D.. S.C. 
Specialybe Vidaus ligų gvdytoias 

Kalbame lietuviška' 
6165 S. Archar Ava. ipne Austm> 

Valandos pagal susita^ma 
Tai. (1-312) 585-7755 

Kab. tai (1-312) 566-3166: 
Namu, (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
Vai pirm antr Ketv * penkt 3 6 

Seštacle-iiais paaai susitarimą 

• 

file:///Villiam
file:///uotr


Tarptautinė kova 

PRIEŠ NARKOTIKUS 

TRUPUTĮ DAUGIAU TVARKOS PER AMERIKONIŠKUS 

Tarptautinėje kovoje prieš 
narkotikus tautų suverenumas 
yra opus klausimas, ką parodė 
Kolumbijos a tmet imas JAV 
pasisiūlymo savo lėktuvnešiais 
p a t r u l i u o t i jos p a k r a n t e s . 
Tačiau Jungtinių Tautų (JT) pa
reigūnai sako, jog bendrai pa
ėmus, tiek įvairių kraštų vy
riausybės, tiek ir narkotikus au
ginantys ūkininkai yra linkę 
paaukoti suverenumo teises, 
kad apsigintų nuo didesnio pa
vojaus suverenumui, kuris gre
sia, jei narkotikų pirkliai per
imtų jų kraštų ekonomijas. 

Jungtinių Tautų narkotikų 
kontrolės koordinatorė Marga-
ret Anstee pastebėjo, jog Švei
carija ir Austrija — abu kraštai 
p a s i ž y m i n t y s savo bankų 
sąskaitų privatumo apsauga — 
1988 m. pasirašė JT konvenciją, 
kurioje nuimamos banko są
skaitų slaptumo garantijos nar
kotikų kvotose. Taip pat ir nar
kotikų augintojai ūkininkai, 
matydami, kad ir jų vaikai tam
pa narkotikų aukomis ir neigia
mą narkotikų poveikį į jų kai
mus ir kaimynystes, jau nori au
ginti ką kitą, sutikdami ir su 
žemesnėmis pajamomis. Bet, 
aiškina kitas JT pareigūnas 
narkotikų kontrolei, jie taip pat 
nori užtikrinimo, kad atsisakę 
auginti narkotikus, jie nebus 
palikti be jokios priemonės savo 
šeimą išlaikyti. O tokias garan
tijas suteikti yra sunku, kai 
narkotikų auginimas yra 5 
bilijonų dol. pramonė, o tarptau
tinei kovai su narkotikais yra 
skiriama tik 74 milijonai dol. 
savanoriškų aukų iš įvairių 
kraštų. 

Tačiau narkotikų pramonės 
tarp taut inės grėsmės supra
t imas auga. Tą paliudijo perei
tą mėnesį įvykusi JT-Generali
nės Asamblėjos speciali sesija, 
kuri siekė tarptautiniu mastu 
praplatinti ir suefektyvinti kovą 
prieš narkotikus. Šios sesijos pa
baigoje 1990 dešimtmetis buvo 
paskelbtas „Dekada prieš nar
kotikus". 

Sesijos metu JT narės — vals
tybės buvo prašomos bendradar
b iau t i , t iek kontroliuojant 
prekybą chemikalais, iš kurių 
daromi narkotikai , tiek su
sekant narkot ikų prekybos 
valiutos kelius per tarptau
tinius bankus, juos konfiskuo
jant , kol dar nebuvo „perskalb-
t i " kituose bankuose, tiek ir 
kontroliuojant ginklų bei sprog
menų prekybą, kad „narkotikų 
carams" nebūtų taip lengva jais 
aprūpinti savo agentus. 

Jaudinanti buvo Kolumbijos 
prez. Virgilio Barčo Vargas 
kalba Jungtinėse Tautose, ku
rioje jis pasakojo savo patirtį 
kovoje su narkotikais. Jo kalbą 
girdėjusi korespondentė rašo, 
kad ta kalba įtikino daug besi
klausančiųjų, kaip lengvai nar
kotikų pirkliai gali iškreipti 
visą krašto ekonomiją ir su
trikdyti valstybės aparatą bei 
juridinę sistemą. 

Šioje sesijoje paryškėjo ir dar 
vienas pasikeitimas. Iki šiol 
kalbose apie kovą su narko
tikais, turtingieji, pramoningi 
kraštai kaltindavo neturtinguo
sius, narkotikus gaminančius 
kraštus Pietų Amerikoje ir Azi
joje, kad jie nepakankamai 
veikia prieš narkotikus. Šįkart 
narkotikus vartojantieji kraštai, 
kaip JAV (didžiausia narkotikų 
rinka pasaulyje), pripažino, kad 
ir iš jų pusės yra reikalingos 
didesnės pastangos, mažinant 
narkotikų pareikalavimą švie
timu ir gydymu, kaip ir didesnė 
pagalba gaminantiems kraš
tams pereiti į kitokio derliaus 
auginimą, sudarant rinkas le
galiems jų eksportams turtin
guose kraštuose. 

Neseniai vykusioje viršūnių 
konferencijoje Cartagena, 

Kolumbijoje, JAV įvykdė dalį 
savo įsipareigojimo, pažadė
dama 2.2 bilijonų dol. ekonomi
nei, karinei ir policijos pagalbai 
Kolumbijoje, Peru ir Bolivijoje, 
per ateinančius penkerius me
tus. 

Besivystantiems k r a š t ams 
malonu matyti tokį pasikeitimą 
orientacijos kovoje su narko
t ikais . Kolumbijos užsienio 
ministeris Julio Londono pri
pažino, jog besivystantieji kraš
tai jau per ilgai neša didžiausią 
dalį naštos šioje kovoje, džiaug
damasis, kad pagaliau „ši pro
blema yra pradedama teisingai 
suprasti". Per paskutiniuosius 
80 metų sudarytos tarptautinės 
narkotikų sutartys tik lietė 
reikalą mažin t i n a r k o t i k ų 
gamybą, pastebi Brazilijos 
užsienio ministeris Roberto de 
Abreu Sodre. Dabar jau mato
mas reikalas mažinti ir pareika
lavimą. 

Brazilija suvaidino vaidmenį 
išrūpinant, kad JT speciali se
sija apie na rko t ikus b ū t ų 
perkelta į Generalinę Asamblė
ją, kur visi JT nariai galės turė
ti lygų balsą svarsty bose, o ne 
palikti ją Saugumo Taryboje, 
kaip Britanija ir JAV norėjo. Šį
kart Generalinės Asamblėjos se
sija nepasižymėjo aštriais žodžių 
pasišvaistymais tarp šiaurės ir 
pietų valstybių, kaip praeityje. 
Neturtingesnieji,narkotikus ga
minantieji kraštai pabrėžė, kad 
narkotikų problema matyt ina 
kaip jų ekonominio vystymosi 
problema. Jie pareiškė, jog 
jiems dera ir jie tikisi eko
nominės pagalbos, stengiantis 
savo augintojus įtikinti imtis 
auginti kitką. 

Jų argumentą rėmė ir J T gen. 
sekr. Javier Perez de Cuellar, 
sakydamas, jog joks išliekantis 
sprendimas nėra įmanomas, be 
kokių nors lengvatų išmokant 
skolas ir be rinkos bei teisingų 
kainų užtikrinimo legaliems jų 
eksportams. Šį naują tarptau
tinį sutarimą paskatino ir nar
kotikų pirklių naudojimasis 
tarptautiniais rubežiais. Kai 
vienas kraštas efektyviai su
stabdo narkotikų auginimą, 
nauji jų ūkiai ats iranda gre
timoje valstybėje. Be to, ka i ku
rio nors pirklio ieškoma vieno
je valstybėje, jis persikelia į 
kaimyninę, kuri jo neieško. 

Pagaliau nyksta skir tumas ir 
tarp gamintojų ir vartotojų vals
tybių. Andų kalnų ir Azijos ga
minantys kraštai jau pastebi 
augančią narkotikų problemą ir 
savo piliečių tarpe. Pakistanas, 
kuris prieš 10 metų visai ne
turėjo narkomanų, dabar jau 
prisipažįsta turįs 600,000. So
vietų Sąjunga irgi prisipažino 
turinti narkomanijos problemą. 
Taip pat susirūpinimą išreiškė 
paskirstymo punktai Karibų ir 
Afrikos kraštuose. 

Bet stipriausius ir kontro-
versiškiausius ant inarkot ikų 
įstatymų palaikymo projektus 
jų tarpe JT antinarkotikų teis
mo ir įsteigimą JT narkotikų 
agentų korpusą, pasiūlė Karibų 
kraštai. 

Keturi kraštai, dalyvavę Car-
tagenos konferencijoje, padidino 
bendradarbiavimą kovoje su 
narkotikais. Vakarų Europa, 
ruošdamasi 1992 m. prasidė
siančiai Europai be sienų, stei
gia tarptautinę žinybos agen
tūrą narkotikų prekybai sekti. 
Iš jos gali išaugti ir pasaulinė 
agentūra. 

Atrodo, jog ten, kur fizinio 
sunaikinimo — karo pavojus 
nepajėgė tarptautinės bendruo
menės narius susodinti prie 
bendro stalo, dvasinio sunaiki
nimo tarptautinis pavojus — 
narkotikai — susodins juos prie 
bendro stalo ir išmokys savo 
turtais konstruktyviai dalintis. 

a.g. 

Šiame krašte garsiai ir gerai 
Lietuvą reprezentuoja krepši
n inkas Šarūnas Marčiulionis. 
S p o r t u bes idominč ius j i s 
pasiekia ir už JAV ribų. „ U S A 
Today" (vasario 8) straipsnio 

VYTAUTAS VOLERTAS 

rybes galima neigti, jei yra, kas 
jas atstoja, kaip. pvz.. laisvė, 
kul tūra , kūrybine platuma. 
Tačiau duonos minimumas yra 

antraštėje jį vadina .Lietuvos būtinas net idealistams. Kai jo 
pasiuntiniu' , o pačiame straips- nėra, kai nėra ir pakaitalo 
ny — .neoficialiu Lietuvos am- idealistine prasme, nėra pasi-
basadoriumi*. JAV spauda jau tikėjimo. 
daug kar tų jį atžymėjo, ir Tikrai esame prie naujos eros 
Marčiulionio .ambasadorystė' slenksčio. Artėjąs Vokietijos su-
visada būdavo pabrėžiama arba jungimas. Rytų Europos pa-
jaučiama. stangos dorai tvarkytis ir staig-

Jauno žmogaus pastangomis menos Sovietų sąjungoje 
nepaprastai džiaugiamės. Spor- Pabaltijį stumia laisvėn. Nėra 
tininko poelgiai yra tokie, kokių laiko snauduliui ir poilsiui, 
trokštame. Bet ar ne mes visi. todėl stengiamės judėti. Pa-
— išskyrus užkietėjusius senus demonstruojame, kai kada pa-
bo l šev ikus ir g a l pora iš rašome laiškus ar pasiunčiame 
vėlesnės DP bangos, tyčiomis su t e l e g r a m a s , gana v ik r i a i 
misi ja čia a t s i r adus ius ar renkame aukas ir — pasi-
,velniui sielą pardavusius'. — ar didžiuojant visuomene — vikriai 
ne mes visi ta ip elgiamės, aukojame. Tačiau: ar turime 
viešumą pasiekę? Radę progą, planą? Gal strykčiojame iš kai-
kalbame apie Lietuvos okupa- rės dešinėn, tarsi naują tautinį 
ciją. apie svetimtaučiui neįsi- šokį išpildydami. Vl ikas 
va i zduo jamus ž i a u r u m u s , sveikina I KP. rašo Gorbačiovui 
primename, kad lietuvių t au ta laišką, kitokias įmantrybes ran-
siekė ir sieks laisvės. Anglų da ir prašo aukų PLB ir JAV 
spaudoje užt inkame straipsnių LB tariasi su Sąjūdžiu, stebi 
ir laiškų, pasirašytų lietuvių, 
nesutiktų ir negirdėtų. Džiugu, 
kad visi sutar iame, o svetim
taučiai, net kaimynai lenkai ir 
ukrainiečiai, apie mus taria ne 
vieną pagarbos žodį. 

Toks dailus yra paviršius. 
Toks yra, toks turi būti. Vaizdas 
truputėlį aižėja, kai pasikni-
same po tuo gražuoliu pavir
šiumi. Matome tingumo, apsi
leidimo, vėlavimo. Sutinkame 
plano ir orientacijos stoką, blaš
kymąsi, burblenimus. Po pavir
šiumi galėtų truputėlį geriau 
atrodyti, nors ten, gyvenimo 
viduriuose, visada vyksta įvai
ri chemija, ir tobulumui sunku 
išsilaikyti. 

Šių metų pradžia savo nuo
taikomis buvo panaši į karo pa
baigos džiūgavimus. „Esame 
prie naujos eros slenksčio", 
kalbėjo valstybių vadai. Ir 
anksčiau ne vienas jų taip išsi
tardavo, bet nekreipdavome 
dėmes io ir ne t i kėdavome . 
Šįkart tikime. Be šaudymų savo 
imperijos Gorbačiovas į senus 
rėmus neįspraus, o gal ir žudy
nės nepadėtų. (Tiesa, Kinijoje 
padėjo.) Ryšiams išsiplėtus, 
jokia vyriausybė žmonių neį
tikins šalies geru gyvenimu, kai 
jis iš tikrųjų yra blogas. Kiek
vienas Sovietų Sąjungoje žino 
apie garsa juos tes . džinsus, 
McDonald's. Kaip tada įrodysi. 
kad suvytusi bulvė yra ska
nesnė už kotletą, kad dviejų 
šimtų rublių mėnesine alga 
siekia toliau, negu du tūkstan
čiai dolerių? Medžiagines gė-

rinkimus Lietuvoje, ragina -
vis pavėluotai — rašyti į Wa 
shingtoną. Lietuvoje šelpia tai 

mūsų reikalai nesimaišytų. Ar 
jau tinka bendradarbiauti su 
LKP? Ar pr i imtina rašyti 
laiškus Gorbačiovui? Kas gali 
raštu kreiptis į popiežių? 

Šie paprasti klausimai kyla 
dėl p r i e š t a rav imų . Kas 
anksčiau buvo drausta , ar 
šiandien jau leista? Jei leista, 
tarkime, kad leista. 

Kai nei Bushas. nei Gorbačio
vas, nei .mūsų" Brazauskas, nei 
jų* generolas Eismuntas nėra 
tikri rytdiena, ir mums sunku 
planuoti. Tačiau verta pasitarti 
ir sudaryti vieną nuomonę bent 
tuose reikaluose, kurie ateičiai 
nekenktų. 

Ir Lietuvoje šios naujos eros 
aplinkoje jaučiame pasimetimo 
trupinėlių. Jiems reikia varžy
tis su Maskva, laipioti per jos 
kuriamas kliūtis (ekonominis 
savarankiškumas duotas ir 
a t imtas) , p r a t i n t i s prie 
demokratijos. Tačiau demokra 
tija nėra atliekų sąvartynas. 
Dabar — atkuria partijas, jas 
tuojau kerta į dvi ar daugiau 
dalių, siekia r inkimų, bet 
ragina juos ignoruoti. O lie
tuviai kareiviukai — rusų 
mušami, o piktinesni lenkai 
Vilniaus krašte steigia savo 

AKINIUS 
RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

vieną, tai kitą ir. visą strategiją valstybėles, Eismuntas. Baltrū
nas, Švedas nepripažįsta jokios 
administracinės tvarkos Lie
tuvoje. Jei Sąjūdis ir doresnieji 
nariai nepajėgia susitvarkyti. 

pavedusi sumania: A. Baniony
tei, prašo aukų. Aitą savo kele
liais juda ir ieško pinigų. 

Darbai yra pozityvūs ir nau
dingi po trupučiuką. Bet ar jie 
rikiuojasi viename fronte? gal 
tik sudaro partizaninę veiklą be 
štabo. Visuomene remia visų 
darbus, nes mato padėtį, kurio
je Lietuva šiandien yra atsidū 
rusi. Bet ji nesupranta, kodėl 
nėra vienos nuomonės pagrindi
niuose klausimuose, nors ir ne
būtinai su viena vadovybe 

pagalbon turėtų ateiti ir gar-
Ojie 

Valstybių sąjunga, dabartine 
je kalboje jau įsipilietinusi im
perijos vardu, nebūtinai būna 
sudaryta pagal laisvą žmonių 
apsisprendimą. Tokių imperijų 
griuvimai tačiau turi daug 
bendrų bruožų, ką pastebime 
dabartinio Amerikos preziden
to ir rusų perestroikos vado 
galvosenoje. 

Ką reiškia toks aiškus tauty
bės žodis pasaulyje? Kadaise 
žodis ..nationality" turėjo tik 
vienų reikšmę, visiems puikiai 
suprantamą. Bet griūvančioms 
dabarties imperijoms paremti 
prireikė daugiau reikšmių, kad 
būtų patogiau apginti savo 
pozicijas. Kai rusai dar vis 
remiasi ideologijos sąvoka. 
Amerikoje prigijo nau jas 
..etnikų" pavadinimas, varto
jamas labai neigiama prasme. 
Žmogaus teise būti savosios 
tautos nariu visai nepriimtina 
ten. kur jis reiškia teisę ir į 
nepriklausomybę. Pažvelkime 
ir į oficialia kalbą, kada yra 
svarstomi Rytų Europos reika
lai. Amerika tebežiūri į tai. kaip 
į vientisą bloką, o ne kaip į 
paskiras tautas, norinčias išsi
veržti iš sovietinio bloko jungo. 
Apie Lietuvos komunistų parti
jos atsiskyrimą nuo Maskvos čia 
vienas Valstybes departamento 

bingų kankinių energija O jie , . T, 
~ ! . . ,. . vadų su svpsena pastebėjo: „Ką 
štai: inteligentai tingi ir neiš
mano (taip buvo atestuotas LPS. ir pats girdėjau). Sąjūdis patą 
kauja Maskvai ir 1.1. Rinki 
mams visos partijos galėjo 
sudaryti vieną bloką, tada būtų 
turėję t r i s tv i r tus kelius. 
Sąjūdis, L K P ir grynai 

Kodėl nesusirenka pasitarti demokratinis judėjimas. Lie-
veiksniai? Visi jaučiame, kaip t u v « s spaudoje apstu piktokų 
jaučia Marčiulionis, tačiau kaltinimų. „Respublikos" laik 
geresne pastangi; koncentracija rastis, įsisavinęs Sąjūdžiui išei-
nepakenktų. >. vijos dovanotą kompiuterį, nuo 

Maža patirtis iš Philadelphi- Sąjūdžio atsitraukė. LKP. daug 
jos. Suvargęs darbininkėlis, k u r drąsiai pasielgusi, stokoja 
ramus ir tylus, po mišių užklau- JėgU savo praeitį smerkti, nors 
sė: „Kur čia atiduoti auką Lie
tuvai? Vakar radijo programoje 
skelbė, kad rinks. Toli man iki 
čia, bet specialiai atvažiavau". 
Nurodžiau. O ten. žiūriu, eilėje geruose savo darbuose įterp

kime geresnės tvarkos čia ir 

jos atskiri nariai šio mosto 
reikalauja. 

Jei leidžia mūsų išmintis, 
drąsa ir val ia , gausiuose. 

stovi ne vienas j j) panašus. 
Susirinkimuo>e jie ginčams 
nekyla, spaudo e nerašo, gerais 
automobiliais nevažinėja ir 
valgyklose nesedinėja. Tačiau 
Lietuvą gerbia, nors ir ten tik 
piemenėliais ar samdiniais dir
bo. Ar galima uos apvilti? 

Muspamai- ir eilė paprastų, 
lengvai paaiškinamų klausimų. 
Nors savo nuomones gal turime, 
tačiau norėtur >• jas derinti, kad 

Lietuvoje. Taip reikalauja nau
ja era. 

GRAŽINS UŽ ELEKTRA 

Illinois komercijos komisija 
įsakė Edison elektros bendrovei 
grąžinti 6 mil. dol. vartotojams, 
nes 1988 m. tiek bendrovei jie 
permokėjo. 

gi tai reiškia? Ar tuo norima 
pasakyti, kad aš nebemokėsiu 
jums nario mokesčio? O gal tai, 
kad nebesiųskite man Lenino 
raštų 50-ties kopijų?" Tuose 
žodžiuose galima lengvai paste
bėti etnikų vardą pajuokiančiai 
priskiriant tarsi dar vienai indė
nų genties rūšiai. O gal tik 
žydai nėra gentis, turinti teisę 
j nepriklausomybę? 

Pabaltiečių atveju čia yra 
prieita prie tikro nesusipratimo. 
gal daugiau nesusigaudymo iš
laikyti neva tai galiojančiu 
mūsų tautų prievartinio pri 
junginio prie sovietų nepri
pažinimą, o iš kitos pusės 
sakant, kad tai esąs Rusijos im
perijos „vidaus reikalas". Artai 
tikrai nauja prezidento linija? O 
kaip buvo tais metais, kai 
sovietų t a n k a i įriedėjo į 
Vengriją ir Čekoslovakiją? 
Dabar vėl t i k r a s i s veidas 
parodytas po įvykių Kinijoje vėl 
susėdant kokteiliams prie ben-
dro stalo. 

Supraskime vienas kito m 
teresus. — sako mūsų preziden
tas, kai tai liečia imperijas Tai 
ypač buvo ryšku, kai iš Baltųjų 
Rūmų atėjo palankus žodis apie 

raudonosios armijos žygį Azer
baidžane net ir po to. kai buvo 
prisipažinta gynybos ministerio 
Yazovo jų tikslą buvus sunaikin
ti Azerbaidžano Populiarųj; 
frontą, o ne apsaugoti armėnus. 
Tada ir mes sulaikėme kvapą, 
galvodami apie Panamos užėmi 
mą ir laukdami, koks bus rusų 
atsakymas i mūsų Sąjūdžio 
veiklą. 

Žodis nacionalistai yra tapęs 
beveik keiksmažodžiu kiek
viename posakyje. Tai randa 
pr i ta r imą ir supratimą šio 
krašto viduje, kur tautybių su
virinimas visad buvo šventa 
piliečiu pareiga. Čia jau susto 
ja parama „žmogaus teisių" 
kovai, nebent ji vyktų Pietų 
Afrikoje. Gal bijoma Kinijos 
karinės jėgos ir pro cenzūra 
prasiskverbiančių žinių, kad jie 
jau tur i atominius ginklus? Bi 
joma Sovietų subyrėjimo, nors 
vis kalbama apie laisve vi 
šiems? Vietoj patruliavę Kolum 
bijos pakraščius gaudant nar 
kotikų prekiautojus, gal geriau 
pasirūpinkime ne tais. kurie 
parduoda, bet tais. kurie perka. 

Aišku, nuims daugiausia rūpi 
Pabaltijo kraštų nepriklauso 
mybes reikalai. Tai jau nebe et
ninis klausimas, o žūtbūtinis 
tautos išsigelbėjimas nuo rusifi
kacijos. Iki šiol reikalai ten 
namie neatrodo blogai, matant 
griūvančią komunizmo sauvale 
visuose pasaulio kraštuose, ne 
vien pas mus. bet ir pačioje 
Maskvoje Kodėl Lenkijai ro
domas palankumas, kodėl iš 
mūsų taksų remiami Pietų 
Amer ikos . Afrikos, Azijos 
kraštai , o mes teliekame tie 
ne lemt ie j i e t n i k a i . k u r i e 
griauname Sovietų imperiją? 
Argi tai nėra pasityčiojimas iš 
savo pačių Vasario 16-tos proga 
atsiunčiamų sveikinimu? Jėga 
prijungtos valstybes yra aukos, 
o ne neramūs nacionalistai. 

SPROGIMAS VALYMO 
FABRIKE 

Netoli Chicagos esančiame 
Whitinge vasario 20 d. įvyko 
sprogimas Amoco skystojo kuro 
valymo fabrike. Sprogo suskys 
tintos dujos Užmušti 2 ta rnau 
tojai, sužeisti penki sunkmeti-
miu šoferiai Sprogimas jvyko 
perkraunant suskystintų duju 
tankus. Sudrebino apylinkes 
namus. 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 

Romanas 

46 
Kas man beliko. Atleidau... Tolimesniuose įūsų 

veiksmuose jie buvo patys pavyzdingiausi vykri 'ojai. 
Aš, kaip vadas juos laimėjau — tėviškai pab ;-ęs ir 

pedagogiškai pasielgęs... 
Šį įvykį papasakojau, norėdamas parodyti, k mes, 

tie miško broliai, ne vien tik antžmogais ir did riais 
buvom — mes drauge buvom ir žmonės su y< 
silpnybėm... 

Po įvykio — būryje — pramogai visados tun 
skanaus juoko, kai draugai, prisigalvoję įvaiv 

variantų vis nesiliovė atgaivinti Jackaus ir 
meilės nuotykių... 

Žolelė grįžo saulei leidžiantis. Buvo išva.os ir 
išalkęs. 

Kiek kvėptelėjęs pradėjo: 
— Vade, į Leliūnus ir musei jau sunku pra "isti. 

Viskas užgriozdyta sargybom. 
— Kaip Alksninis? 
— Puikiai!... Jis dabartinei vyriausybei va.. 

seną skerdžių. Paliktas Leliūnuose pačios valdži- -
jis sakosi... Anot jo, visiems pasakojasi — Lėl. • 
būsiančios didelės kaimenės, kaip kad niekur da 
buvę. Ką ten, Dievulėliau, pas gaspadorius — ji 
Net ir pats caras Nikalojus niekad nėra tokių kai 
matęs... Tai, žinoma, pasakos, kaip Alksninis a; 

sudeginimo. 
— Kai aną pavakare — kalbėjo Žolelė — atkoręs 

kelią prisiartinau prie trobelės, ilgai laukiau, many 
damas, kad iš jos vienu ar kitu reikalu išeis Alksni
nis. Deja. neišėjo. Trobelėje tamsu. įlindau tankumy 
nėn ir apžiūrėjau vietą sekti ir naktį praleisti. Po pus
valandžio išgirdau mašinos burzgimą. Jis vis artėjo ir 
artėjo. Pagaliau pro miško properšą pamačiau šviesas 

kaimenės skerdžius. Juokėsi, tyčiojosi, pešiojo, bet 
pasakysiu, ir jų tarpe yra geraširdžių. Koks tai jų w 
resnysis sutramdė visus ir įsakė namo parvežti... 

Kai Alksninio paklausiau kas ji ir kur jį tardė -
atsakė, kad aiškiai stribų vyresnieji, o kur — nežinia 
Tamsoje išvežė — tamsoje ir parvežė... 

— Ko jie norėjo? - buvo mano sekantis klausimas. 
Pats žinai ko - vado! Jis jau pakrikštytas 

Taip Keliuku artėjo kariška mašina. Sustojo. Ir mano Žaliuoju Velniu. Jo jie ieško. Visaip monnau>. plepėjau 
išjos išlipo Alksninis. Blusos apmirė. Bet, niekus, o apie velnius net neužsiminiau.. Gelbėjo... 
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bet tomis pasakomis jis išgelbėjęs trobele nuo 

nustebimui 
žiūriu, nieko. Alksninis pamojo nuvažiuojančiam, o 
pats įėjo į trobelę. Įžiebė žiburį. Tada ėmiau slinkti ar 
tyn Pro langelį pamačiau už stalo sėdintį Alksninį. 
J is buvo susiėmęs rankomis galvą. Paskui iškėlė 
rankas aukštyn. Valandėlę taip pabuvęs persižegnojo, 
tada tyliai pabeldžiau mums sutartu ženklu ir 
sušnabždėjau: 

— Tai aš. Žolelė!... 
Alksnins išėjo laukan. 
— Taip tai aš! - vėl pakartojau. 
— Kas ten?! - šūktelėjo jis griežtai. 
— Žolelė... 
— Žolelė! - apsidžiaugė ir artėjo į mane tamsoje. 
— Kaip jūs? 
— Mes tvarkoj. Užklupom stribus ir visus įš-

taškėm. Daug grobio: šautuvų, automatų, šovinių, 
granatų... - Kaip pats laikaisi? Atrodo gerai! Mašina 
važinėji?.. 

— Taigi. Parvežė ištardę. Skerdžium apsimečiau 
Į - tai pasakojo ką jau sakiau - apie jo didžiules kaime 

nes Leliūnuose... 
— Taigi. Žolele - pasakos, kalbėjo jis man — bet 

be jų vargu ar būčiau įšsikrapštęs. Kvailiu palaikė, kai 
ėmiau aiškintis, kad esu tos 

Kur jūs visi dabar? 
Papasakojau, kad esame netoli Oželių kaimo ir 

vargstam miške. Ir va, vade. tau perduodu Alksninio 
žodžius: „Grįžkite namo. Čia kol kas viskas tvarkoj. 
Didžioji duobe juos patenkino Ten rado Valodes 
dokumentus. Bus blogai vel dingsite" taip. vade. 
žodis į žodį kaitėjo Alksninis Man dedas, vade, kad 
mes turime juos iš Leliūnų išrūkyti. Pats laikas, kol 
jie dar tik kuriasi. Vėliau jų jėgos mums bus nebe
įkandamos Norėjau dar eiti i Leliūnus, bet kaip n lt i i i 
— neįmanoma. Sargybos ant kiekvieno žingsnio. Ir 
todėl aš čia Alksninis mūsų laukia. 

Tai išklausius suvirpo širdis. Leliūnai ir namai vel 
atgimė akyse ir širdyje. Nutarėm tą pačia naktį būti 
būste. Taip ir padarėm 

Prie būsto artėjom grandimis Pirmajai laimingai 
praėjus - siunčiau sekančią Su pertraukomis, už poros 
valandų visi jau buvome būste. Atsikvėpėm Drėgna 
ir čia — tamsu, bet vejai nebosiančia ir akių negraužia. 
o išsitiesus ant šieno pasijunti, kad guli karališkame 
patale. 

įBus daugiau' 
būsimos didžiulės 
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VASARIO 16-TOJI 
LIETUVIŠKAME NEW YORKE 

P. PALYS 

Didžioji New Yorko lietuviš
koji visuomenė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 72 me
tų sukakties ir 739 metų vals
tybingumo minėjimą pradėjo 
vasario 16 d. rytą, su demonst
racija prie Jungtinių Tautų, pro
testuodama, kad nutraukiami 
neformalūs pasikalbėjimai su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
s tovais . Šią demonstraciją 
suorgan izavo New Yorko 
Jaunimo sąjunga. Dėl blogo oro 
demonstracijoje dalyvių buvo 
mažoka. 

Tuo pačiu laiku plačiai klau
soma klasikinės muzikos ir 
žinių radijo stotis WQXR visą 
valandą skyrė lietuviškai muzi
kai. Šiai valandai vadovaująs 
Robert Sherman priminė, kad 
jau daugiau kaip 10 metų (iš 
tikro jau 16) kai jis, minint Lie
tuvos nepriklausomybės šventę, 
visą valandą skiria lietuviškai 
muzikai. Laidą pradėjo su „Lie
tuviais esame mes gimę". To
liau buvo girdima Br. Jonušo 
maršas „Į Vilnių", Čiurlionio 
muzikinė poema „Jūra", dvi 
operų ištraukos iš J. Karnavi-
čiaus „Gražinos" ir Klovos „Pi
lėnų", Br. Kutavičiaus „Senų
jų pagonių apeigų" :r Ant. 
Lukoš i aus „Segmentų" . 
Programą užbaigė Lietuvos 
himnu, pažymėdamas, kad šis 
h imnas komunistų valdžios 
buvo uždraustas ir t ik prieš 
pusan t rų metų vėl leistas 

giedoti. Bendrai, šios radijo 
laidos vedėjas R. Sherman 
pasakė daug gražių žodžių apie 
lietuvišką muziką bei Lietuvą. 
Šios, ir anksčiau buvusių radi 
jo laidų suorganizavimu rūpina
si dr. Jonas Lenktaitis. 

Tos pačios dienos vakare, In
ternational viešbučio patalpose, 
Manhattan, NY, Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simut is 
surengė diplomatinį priėmimą, 
kuriame, šalia kitų valstybių 
atstovų, dalyvavo ir lietuviai. 

Pagrindinis minėjimas įvyko 
sekmadienį, vasario 18 d. Minė
jimas buvo pradėtas šv. Mišio-
mis Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Brooklyn, NY. Iškilmin
gai procesijai atėjus prie alto
riaus, o Lietuvos, Amerikos ir 
lietuvišku organizacijų vėlia
voms išsirikiavus altoriaus šo
nuose. Mišias atnašavo vysk. 
Paulius Baltakis. OFM, parapi
jos klebonas kun. Vytautas Pa
lubinskas, pranciškonų vienuo
lyno v-kas kun. Antanas Praka-
pas. buvęs parapijos klebonas 
kun Jonas Pakalniškis ir For 
dham un-to prof. kun. Vladas 
Jaskevičius. Religiniai patrijo-
tinį pamokslą pasakė vysk. Pau
lius Baltakis. OFM, kuriame 
girdėjome: „Atrodo, kad ne 
metais ar mėnesiais, o su kiek
viena diena mūsų tautai artėja 
išsilaisvinimas iš Sovietų oku 
pacijos. Jei dar prieš metus t ik 
mes lietuviai, ir tai dar ne visi. 
tikėjomės greitu laiku susilauk
ti valstybinės nepriklausomy
bės, tai šiandieną ir pati Mask 
va Lietuvos atsiskyrimą priima 
kaip neišvengiamą artimos atei-
t ies įvykį... bet pilnos valstybi
nes nepriklausomybės jgyvendi 
nimas pareikalaus iš mūsų visų 
- gyvenančių tėvynėje ir išeivi

joje, daug vieningų pastangų, iš
minties, aukų. maldų ir politi
nio budrumo..." Palietęs mora
lines Lietuvos blogybes vysku
pas kalbėjo ..Si moralinio nuo
smukio problema yra tokia kri
tiška, kad net dabartinė komu
nistine Lietuvos valdžia susirū
pino savo ateistinio auklėjimo 
rezultatais. Šiek tiek atsipa 
laidavę nuo Maskvos kontrolės, 
j pagalba pasikvietė net Bažny 
čią . Padėkime tautai ir šioje 
srityje, n<-s be stiprių moralinių 
pagrindų, nebus ir pilnos nepri 
klausomybes .." Pamokslą bai 

gė šiais žodžiais: „Įvairios ir pa
siaukojančios pagalbos yra rei
kalinga laisvėjanti, bet dar ne
laisva tauta. Teikime tą pagal
bą abiem rankom ir mylinčia 
širdimi. Tepadeda mums Dievas 
ir mūsų Motina Marija". 

Parapijos choras giedojo lietu
viškas, Gedimino Šukio parašy
tas, Mišias „Karalienes garbei". 
Intarpuose buvo giedama Nau
jalio „Lietuva brangi", Sasnaus
ko „Kur bėga Šešupė" ir Damb
rausko „Malda už tėvynę". 
Prieš palaiminimą, klebonas 
kun. V. Palubinskas pakvietė 
Lietuvos gen. konsulą Anicetą 
Simutį tarti žodį. Konsulas savo 
neilgą kalbą baigė šiais žodžiais: 
„Lietuvos kelias į pilnutinę lai: 
vę ir nepriklausomybe dar yra 
netrumpas. Kreipkimės Į A 
čiausiąjį. kad jis ta kelią galimai 
greičiau sutrumpintu". 

Mišias užgaigus ir vysk. P. 
Baltakiui, OFM, palaiminus, 
buvo sugiedoti Lietuvos ir Ame
rikos himnai. 

Iškilminga minėjimo i 
mija ir meninė dalis prašu >3 
vai. p.p. Kultūros Židinyje. LB 
NY apygardos pirmininkui Vy
tautui Alksniniui atidarius mi
nėjimą, į sceną buvo atnešto.-> 
Amerikos ir Lietuvos velia 
Jas pagerbus ir sugit d ;..-• him
nus, invokaciją eilėraščio formo
je perskaitė poetas kun. Leonar
das Andriekus, OFM. 

Apie ALTo veiklą kalbėjo N Y 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas dr. Jokūbas Stukas. 
Buvo priimtos ir pasiųstos rezo
liucijos JAV prezidentui. NY 
valstijos senatui ir kongresui. 

Programoje kalbėjo pol t mis ir 
sąžinės kalinys, drąsus kov 
jas Petras Cidzikas. J is tarė 
drąsų ir atvirą žodį. a t skk 
damas dabartinės Lietuvos pa 
dėti. jos nespalvindamas 
kiomis spalvomis. Jo kaiba ne 
visi vienodai suprato ir priėmė 
rezervuotai. 

Pagrindine kalbą pasakė Lie
tuvos atstovas Washingtone ir 
prie Švento Sosto Stasys Lozo
raitis, Jr . Jo kalba buvo su di
deliu atidumu ir susidomėjimu 

išklausyta. Joje tarp kita ko 
pasakė: „...ir šiandien, po ilgų 
okupacijos metų Lietuvos nepri
klausomybes paskelbimo aktas 
tebegalioja. Jis nereikalingas jo
kių patvirtinimų, jokių referen
dumų, jokių pareiškimų. Jį 
turime respektuoti ne tik mes 
lietuviai, bet ir visas pasaulis... 
Jis tapo neatšaukiamas istori
nis lietuviu tautos nutarimas 
gyventi savoje nepriklausomoje 
valstybėje... Mes gerai gyven
sime ne su Sovietų Sąjunga ir 
susijugę su ja, bet mes gerai 
gyvensime būdami atsiskyrę 
nuo jos... Ne kartą lankantis 
Amerikos valdžios ištaigose, 
man oficialiai buvo sakoma: Lie
tuvos nepriklausomybės reika
las yra nuspręstas dalykas ir 
Maskva žino, kad šį reikalą rei
kės tvarkyti; psicholigiškai su 
tuo Maskva jau yra susitaikiu
si. Nežinoma tik kada ir kokia 
forma... Žiūrėkime į ateitį su op
timizmu ir pasitikėjimu savo 
jėgomis... Turėkime drąsos atei
čiai. Nereikia nusileisti jokiai 
baimei, ko misų priešai tik ir 
nori, kad gal mes paskutinę mi
nutę suklupsime, gal padarysi
me kokį kompromisą, o gal ir iš 
baimės nebekovosime už savo 
teises. . . Svarbiausia reikia 
neužmiršti, kad mes norime at
statyti laisvę ir nepnklausomy-
Dv, bet taip pat mes turime 
atstatyti ir naują lietuvį — 
žmogų. Žmogų tauresnį, švares
nį, aktyvesnį; žmogų, kuris 
buvo ilgos, baisios < ^upacijos 
spaudžiamas ir persekiojamas. 
Mes turime visas savo intelek
tua l ines ir dvasines jėgas 

' ; ir parodyti ką mes 
galime... Būkime išdidūs ir 
ištikimi Bažnyčiai... Žiūrėkime 
į ateitį su d;deliu pasitikėjimu 
ir viltimi... ir tegul Dievas 
mums padeda!" 

Po trumpos pertraukos, pirmą 
kartą New Yorke, pasirodė so
listė iš Chicagos — Jina Varytė. 
Mezzo sopranas Jina Varytė 
turi vidutinio stiprumo balsą, 
kuri- palyginti gerai skamba 
viduriniame ir žemesniame 
egistre. Pasigėrėtini solistės 

perėjimai iš piano į pianisimo. 
kas girdėjosi jai dainuojant 
..Voverėlė" ir „Debesėlis". 
N e p a k a n k a m a i išvystytos 
dinamines slinktys buvo jau
čiamos pirmojoje koncerto daly
je . Tas ypač buvo ryšku, 
nelengvoje ir didesnės balsines 
lechnikos reikalaujančioje ari-

CLASSIFIED GUIDE 

Antano Varnaičio portretas, tapytas dail. Adomo Varno. Portretas kabo 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 

Nuotr. Edvardo Mankaus 

joje iš opero- ..Roberto ii Diavo
lo". Soliste lina Varytę piano 
palydėjo gerus lietuvių bičiulis, 
garsus pianistas Wi l l i am 
Smiddy. 

Aktorius Juozas Boley-Bulevi-
čius jautria, paskaitė Maironio 
ir L. Šimučio eilėraščius; jį 
publikai pri-tatė ir supažindino 
rašytojas Paulius Jurkus. 

Baigiama . žodį ta rė Tautos 
Fondo pirn ainkas Jurgis Va

lait is . J i s padėkojo visiems pro
gramos dalyviams ir į minėjimą 
a ts i lankius iems. Pranešė, kad 
Lietuvos vadavimo reikalams 
buvo sur ink ta S500 dolerių. 

Scenos dekoracijas atliko Pau
l ius J u r k u s . 

Minėjimą rengė: Amerikos 
Lietuvių Taryba New Yorke, 
Lie tuvių Bendruomenės NY 
apygardos valdyba ir Tautos 
Fondas . 

Rašytojas Pauliu? •linkus daiU .: \',w Yorke pristato 
Romualdo Požerskio knv^j huanian hlp-image". 

:r Vyt. MaJelio 

PADĖKA 
LIETUVIŲ DAILĖS MUZIEJAUS 

STEIGĖJAMS 
Didelė padėka priklauso Lietuvių Fondui ir LB Kultū

ros • irybai už jų visapusišką pritarimą ir dosnią paramą 
steigiant pirmąjį Lietuvių Dailės muziejų Amerikoje bei 
ren.' ant pirmąją Lietuvių dailėo šventę Šeštojo mokslo ir 
kūrybos simpoziumo metu Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonie. 

Šis didžiulis užmojis pareikalavo ne..iažai padėjėjų, 
kurie pašventė daug laisvalaikio, prisidėdami savo darbu 
ir ek.-pertize. 

Pirmiausia, ypatinga padėka priklauso Romui Au
ga ičrai už profesines ir asmeniškas pastangas muziejaus 
patalpų dažymo darbuose, o taip pat už paramą Dailės 
šventei ir dailininkams. 

Taip pat didelė padėka priklauso Liudui Slėniui ir jo 
paga'hininkams už muziejaus patalpų įrengimo darbus: 
Romai Kupstui. Miglei Kupstaitei, Zenonui Mereckiui, Ig
nui Navickui. Kostui Stankūnui. Daliai Šlenienei, Algiui 
ir Laimai Trinkūnams. 

DAILĖS Š V E N T Ė S 
ORGANIZATORIAMS 

Prie Dailės šventės pasisekimo pasidarbavo gausus 
būrys talkininkų, be kurių pagalbos šios šventės 
įgyvendinimas nebūtų buvęs įmanomas. Jiems priklauso 
nuoširdi padėka. Parodų rengėja i : Algimantas Kezys, 
Karolis Avižienis. Jud i ta Patra i tė-Jozai t ienė, dr. 
Gediminas Balukas. Algis Janusas . Romas VisGirda. 
Joana Plikionytė-Bružiene. Romas Pūkštys, Magdalena 
Stankūnienė. Aldona ir Ramojus Vaičiai. Ona Pajedaitė. 
Birutė Saldukiene. Jonas Augustinius. Rimantas Kun-
ča-Žemaitaitis, Vytautas Šliūpas. Konstantinas Žar-
dalevičius ir Dalia Šlenienė. 

Parodų apipavidalinimas: Daiva Karužaitė. Paulius 
Nore Ka, Ramojus Mozoliauskas, Aldona Markelienė, 
Donatas Bielskus. S. Karosas. E. Kaminskas. Birutė 
šonta.tė, K. Žardalevičius, Vanda Aleknienė. Rimas 
Rudy-;. Algis Trinkūnas. Laima Trinkūnienė. Dalia 
Siena nė. 

Reklama: Kęstut is Mus t e ik i s , dr. P r a n u t e 
Domar.-kienė. Rimas Vėžys. Petras Petrutis. 

Koncerto atlikėjai: Rita Markelytė-Dagienė, Manigir-
das M -eikaitis. 

At idary m o žodis: Dalia Kučenienė, Viktorija Mat 
ranga Laurie Wilson. Algimantas Kezys. 

Bufeto darbuotojai : Marytė Černiūtė. Birute Daiii-
diem. Zina Katiliškiene. Agnė Katiliškyte. Nijole 
Mask iūnienė, Jo landa Mockai t ienė . J a n i n a 
Mozol-iuskienė. Birutė Navickienė. Bronė Nainienė, 
Aldon . Vaitienė, Dalia Šlenienė. 

Ta ;. pat padėka priklauso ir tiems tūkstančiams as
menų atsilankiusiems į Dailės šventę už moralinę ir ma-
tenahre paramą. Tad dar kartą visiems didelis ačiū. 

E. Holender is 

R E A L ESTATE REAL E S T A T E 

RE/MAX 
REALTORS 

r GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią (sta+gą, prašome 
paminėti, kad esate arba/ionte būti 
Rimo Stankaus klųentais Nuosa
vybes Įkainavimas n e m o k a m a i . 

«s Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba ga-te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ T este • or e-^ esčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
B E L . B A C E REA.'ORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S <E0Z:E 

778-2233 

Parduodame greičiau 
už didesne kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine jstaiga 

ALEXANOER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

6610 S. Pulaski. Chicago. IL 60629 
(312)767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas 

ta 
= MIS, 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis te! 
767-0600 aroa 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

T 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmd., kovo 11 d. 1—4 v. p.p. 

6210 S. Major 
6 kamb.. 30 metų. 3 did mieg. mūrinis: 
valg. kamb. daug spintelių. TV kamb.: 
alumimo apdaila: naujai įvest elektra: 
galima pasidaryti 4-tą mieg St Syms 
parapija. Geras pirkinys. Skambinkite 
dabar 

No. 623—63 St. & Karlov Ave. 
2 butai. Karališkas! Visas mūrinis su 3 
mieg. kamb kiekv bute. Atremontuota 
virtuvė ir vonia: 3 kamb rūsyje išnuomoji
mui: 2 auto. mūrinis garažas Naujai įvesta 
elektra ir vandens šildymas: labai švarus 

No. 635 — 71 St. « Pulaski Rd. 
3 butai. 3 mieg. 1 Vi vonios pirmame ir an
trame aukšte. Mod virtuve su medžio 
spintelėm: naujas karšto vandens tanKas 
ir šild sistema: platus sklypas: 4 kamb 
rūsyje: 21/2 auto. garažas mūrinis Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys. 

AR NORITE PARDUOTI? ^ -^ 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
gėlime padėti, nes daugiau stengiamės 
Niamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
•tabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
( 3 1 2 ) 4 3 4 - 7 1 0 0 

H E L P W A N T C D 

I E Š K O M E SIUVĖJOS IR 
PRIMIERUOTOJOS 

Patogios valandos, geri ..benefits". puiki 
alga' Gera transportacija Pageidaujama 
mokėti angliškai Skambinti Ms Dean (kal
bėt angliškai). Tel. (708) 438-7603. 

laikoma moteris prižiūrėti du 
mažus vaikus ir gyventi kartu. 
Reikia mokėti šiek tiek angliškai. 
Kreiptis: tel. 423*8762. Skam
binti prieš 2 vai. p.p. 

Check off all thc names 
on your girt list by giving 
U.S. Savings Bonds, thc 
girt that grovvs. Bonds are 
backed by thc U.S. 
Government, pay com 
petitive interest rates, and 
have tax advantages. 

3 MLS 
S I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

Privatus asmuo ieško pirkti Chica-
goje arba pnemiestyje arti Midvvay ae
rodromo 1 arba 2 butų namo, kuq 
reikėtų remontuoti Skambinti po 9 
vai . vakaro tel . ( 312 ) 434-8235. 

Ontuifc KMIECiK REALTORS 
V ^ l 7922 S. Pulaski Rd. 
• V I 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. j i 
p ro fes ional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 6 kamb. butas 
suaugusiems; su baldais, 
apšildomas: Brighton Parko apyl. 

Tel. 523-5291 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

Tunu Chicagos rrvesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

U.S. SAVINOS BONOS 
"HE GREAr AMER'CA\ \ V E S ~ V E \ ~ 

1(VO/O—200/fc—300/o pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 
t r-* 

600 LIETUVOS KRIKŠTO 
JUBILIEJŲ 

paminėti apžvalginis leidinys jau išėjo iš spaudos 
Redagavo J . Baužys. 

Knygoje dokumentinė medžiaga, popiežiaus ir Lie
tuvos vyskupų laiškai, dvasinio atsinaujinimo programa. 
keletas straipsnių, konkursai, leidiniai, medaliai ir 
ženklai, arkiv. Jurgio Matulaičio palaimintuoju pa
skelbimas, kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
paskyrimas ir platūs pasaulyje vykusių minėjimų 
aprašymai su arti 400 nuotraukų. Vertinga knyga sau 
įsigyti ir kitam padovanoti. 

Išleido Jubilijaus vykdomasis komitetas. 315 psl.. 
didelio formato Spausdino ..Draugo ' spaustuvė Kama 
su persiuntimu 14 50 dol. Illinois gyventojai dar pnoeda 
96 centus valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W 63 St. 

Chicago III. 60629 

i 
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A *• T . ,.~- Vonriklau«omybes sukaktį Gary. Ind. Iš kairės: V. J. Gun 

M Ū S Ų KOLONIJOSE 
dalyviai 
Meninę 
a t l iko s 

Gary, IN 
V A S A R I O 16-SIOS 

M I N Ė J I M A S 

J a u daug metų , H a m m o n d 
radijo stot is W J O B 1230 AM 
padeda Lake apskr . A l t a i iškil
minga i pradėt i V a s a r i o 16-sios 
minė j imus . 

Lie tuvos h i m n u i nua idė jus 
radijo bangomis , apy l inkės lie
tuv ia i ir jų d r auga i vasar io 17 
d. 8:30 vai. ryto galėjo k lausyt i s 
radijo stoties komenta to r iaus E. 
Levin pasikalbėjimų su prof. dr. 
F . Pa lub insku ir Altos skyr iaus 
p i r m . V. G u m u l i a u s k i u . Lietu
voj gimęs, Amerikoje baigęs 
moks lus F. P a l u b i n s k a s pasi
rodė, ka ip geras kalbėtojas , j is 
kvalif ikuotai d iskutuoja ir poli
t i n i a i s bei ekonomin ia i s šian
d ien inės Lietuvos k l aus ima i s . 
J o nuomone, per a t e inanč ius 
dvejus me tus L i e t u v a paskelbs 
nepr ik lausomybę , o j a paseks 
Latvi ja ir Estija. Ekonomiška i 
Lie tuva yra labai ats i l ikusi nuo 
V a k a r ų pasaul io , t a č i a u jos vi
suomenė yra gerai išmoksl inta , 
in te l igent i ška , ap suk r i ir pajė
g i a t k u r t i L i e t u v o s ūk į . 
Neužmi r š t a p a m i n ė t i ir gar
bingą Lietuvos istoriją... 

V. G u m u l i a u s k i s g imė ir 
užaugo šioj apy l inkė j , t a rnavo 
armijoj. 1954 m. l ankės i Linz, 
Austri joj , ir turėjo progos ar
t i m i a u susipažint i su komunis
t ine s i s tema bei jos ..gudry
bėmis" . Vėl iau dirbo Veteran? 
of Foreign W a r s organizacijoj. 
Amer ican Legion 289 ir 1.1. Su 
dideliu noru jis pradeda pirmuo
sius me tus Lie tuvos laisvinimo 
darbe Altos gre tose . 

Minėjimo rengimo pirm. P. D. 
Auksei , t r u m p a ka lba at idarė 
L i e t u v o s i r J A V v ė l i a v ų 
pakėl imo apeigas pr ie E. Chica-
gos m i e s t o r o t u š ė s , pri
mindamas da lyv iams , kad šiais 

meta i s ne tekom didelio patrio
to ir t a u r a u s lietuvio A. Viniko. 
I Amžinybę taip pa t iškeliavo 
l ietuvių bičiul is J . Kruppa. 
Trumpą kalbą pasakė Ham
mond mies to burmis t ras . Gary 
klebonas kun . dr . I. Urbonas 
sukalbėjo gražią maldą, o 289 ir 
3 6 5 p o s t o š a u l i a i v ė l i a v ų 
pakėlimą pagerbė tr im šautuvų 
salvėm. Tuo ir baigėsi pirmoji 
iškilmių diena. 

Per ilgus metus , ypač didžiųjų 
įvykių minėj imų dienomis, su 
giliu liūdesiu stebėjom vargingą 
Lietuvos padėtį ir ieškojom pa
guodos garbingoj aisčių t au tų is
torijoj. Svarbūs įvykiai gali pa
keisti t a u t a s , gali pakeist i ir jų 
ateitį . 

A n t r a V a s a r i o 16-s ios 
minėjimo diena, sekmadienis , 
buvo p radė ta iški lmingom šv. 
Mišiom. ku r i a s k u n . I. Urbonas 
a tnašavo už Lietuvos laisvę, 
laisves kovotojus, Sibiro t rem
t inius ir po l i t i n ius -ka l in ius , 
n u k a n k i n t u s okupanto kalėji
muose. Šv. Mišių metu gražiai 
giedojo B. Balt vadovaujamas 
parap i jos c h o r a s . Pamoks l ą 
kun. I. Urbonas pradėjo ta ip 
..Jau lietuviai sukilo nuo Baltijos 
k ran tų , pavasa r i s eina Karpa 
tų kalnais... Lietuviai su dideliu 
apda i rumu ir nepapras tu at
s a rgumu veda savo ir k i t a s Pa
baltijo t a u t a s į nepriklausomy
bę". Kun Urbonas priminė, kad 
L i e t u v a i r e i k a l i n g o s m ū s ų 
pagalba ir maldos . 

Banke to dalyviai sus i r inko 
a n k s t i i r g a u s i a i . V y t a u t o 
postas 289 įnešė JAV ir Lietu
vos vėliavas, o po to,K- Jagiellai 
vedant visi sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos h i m n u s . V a k a r o ve
dėjas k u n . Urbonas paprašė 
tylos m i n u t e pagerbt i neseniai 
mirusi A. Viniką ir k i tus Altos 
rėmėjus, kur ių netekom per 
praei tus veiklos metus. Vedėjui 
pr is tačius B. Vinikienę, vakaro 

dainuod 
kė lę . Jo 
Belazan 
N a u j a i 
P a g r i n 
Kavaki 
d ienin į 
Lietuve 
drabuži 
gumo 
saugun 
sekioja 
g a u n a 
Visi į 
o k u p a 
p a s t a r 
mos n 
t u v i ų 
t ipišk; 
dojim< 

Pas ! 
ir pers 
proga 
į t e ik t 
Balti* 

Alt< 
š ia is 
kūrė j 
Vin i l 
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Noni 
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Lake apskr Altos skyriaus valdyba 1990 metams. Iš kairės: vicepirm 
Auksei, pirm. V. J Gumuliauskis. sekr. B. Vilutiene ir ižd. W Ruzg 

,muliauskis, kun. 
>1. A. Buntinaite. 

Cape Cod, MA 
D A I L I Ų J Ų M E N Ų 

M U Z I E J U S 

C a p e Codo, M a s s a c h u s e t t s 
valsti joje dailiųjų menų muzie
j u s , r u o š d a m a s i s pers ike l t i į 
n a u j a s i r e rdvesnes p a t a l p a s — 
s u ga ler i jomis , sa lėmis , audi to
r i jomis p a s k a i t o m s ir k u r s a m s , 
p a s k e l b ė ar tė jančio pavasar io 
ve ik los p l a n u s . Pirmosios meno 
k l a u s i m a i s paska i tos visuome
n e i p r a s i d ė s kovo pabaigoje. 
T a i p p a t n u m a t y t o s d a i l ė s 
mėgėjų ekskurs i jos pas vie tos 
d a i l i n i n k u s , kur ie tu r i g a u s i a s 
p r i v a č i a s i r ver t ingas m e n o 
k ū r i n i ų kolekci jas . 

Dailiųjų menų muziejus ką tik 
p r a n e š ė savo na r i ams , k u r i ų 
t a r p e y r a I rena Končienė-Lau-
r i n a i t y t ė i r Regina Pe t ru l ie -
n ė - N o r v a i š a i t ė . kad gegužės 
mėnes į muzie jaus patalpose ke

li ją l aba i š i l ta i sut iko, 
g programą į spūdinga i 
sol. A. B u n t i n a i t e . pa-
d a m a Budr iūno Tėvis-
okubėno P l a u k i a ante lė , 
ro Nemunėl is mė lynas ir 
ilio L i e t u v a b r a n g i , 
n d i n ė k a l b ė t o j a A. 
ienė papasakojo apie kas-
tį gyvenimą okupuoto j 
oj: jaučiami dideli maisto, 
iių ir k i t ų pirmo reikalin-

prekių t r ū k u m a i . Tik 
mo tarnautojau k ū n e per-
a ir k a n k i n a l ie tuv ius , 
i pager in tą aprūpin imą, 
ginčai ta rp l ie tuv ių ir 
a n t ų y r a s p r e n d ž i a m i 
rujų nauda i . Y r a ska t ina-
mišrios vedybos t a r p lie-
\ ir ko lon i s tų . V y k s t a 
tas okupuoto k r a š t o išnau 
įas. 
'kaitą į anglų ka lbą išvertė 
rskaitė J . Riškus. Minėjimo 
a paruoštos rezoliucijos b u s 
;tos J A V K o n g r e s u i i r 
iesiems r ū m a m s , 
tos L a k e apskr . skyr ius 
; me ta i s ne teko sky r i aus 
yo ir i lgamečio jo pirm. A. 
iko. p rae i ta i s m e t a i s dėl li-
iš pare igų pas i t r aukė , p e r 
metų buvusi vicepirm A. 
įienė. Nauja va ldyba pasiry-

vieningai tęs t i j ų p r a d ė t a 
ją ir sek t i jų pavyzdžiu. M e s 
j iems l ink ime sėkmės . 

A . V i l u t i s 

:HICAGOS POLICIJA 

IUO m e t u Chicagos policijoje 
1 1 . 6 5 7 p o l i c i n i n k a i . 

agelis y r a išėję į pensiją i r 
o metu pol ic in inkų ska i č ius 
i mažiaus ias , k o k s tik b u v o 

20 p a s k u t i n i ų metų . 

412.000 B A L S U O T O J U 

hieagoje ba lsavimams, k u r i e 
<s kovo 20 d. į s i r e g i s t r a v ę 
12,463 balsuotoja i . Mažiau-
; skaič ius per 50 metų. 

P A I 
A 

ADOLFINA 
Mūsų mylima Motina. B 

sar io 12 d. ir buvo palaidot 
tuvių kapinėse Čikagoje. 

Norime padėkoti visie 
patarnavimą ir palydėjo į 

Nuoširdžiai dėkojame i 
zevičiui už maldas. Lietuve 
rožančių, p O. Bakaitienei i 
reiliui, atlaikiusiam gedu 
velionę į kapines. 

Dėkojame p. D. Stan 
bažnyčioje 

Nuoširdus ačiū karsto 
užprašė š\ Mišias, prisiui 
Dėkojame už pareikštus r 

Dėkojame laidotuvių 
patarnavimą 

J ū r a Kuč iūn ienė ir ^ 

JON 
m i r u s , ž m o n ą V I N C E 
s ū n ų V I K T O R Ą i r a r 
ir k a r t u l i ūdž iu . 

Mvl im. im T ė v e l i u i 

JON 
mirų.- o žmoną V I N C 
A U G . M T I E N E su 
užjau* įme ir k a r t u 1 

Dr. Vida 
Vidas. J 

n. C Balt, vicepirm. P. D. 

GELBEKII 
Vienai i- eniausių lietuv 

apylinkėj 
Kardinolas padar 

SKUBI AKCIJA 
1. Rašv- ne mandagius 

2. Dosr paremkime pa 
GEORt INSTITUTE, Ir 

3. Lieti gyvenantys is 

Laišku> rašyti: 
Josep' ardinal Berną 
1555 N State Parkvvav 
Chica. IL 60611 

Su genu ir atkaki ui 
ŠV. JUR 

Dekoiar ™. Jurgio Liet.Į 

—, — ., 0 r puokščių, vainikų, o rnamen tų 
ruošimą. Šio meno rūš is ypač 
re iškias i , kai žmonės ruošiasi 
Ka lėdų šventėms, puošdami sa
vo n a m u s iš vidaus ir iš l auko 
va in ika i s , gir l iandomis, gėlių 
puokš tėmis ir pan. 

I rena Končienė, ilgą laiką gy
venus i Texas valstijoje, t ena i 
dirbo toje srityje, būdama vienos 
gėl ių parduotuvės vedėja. Kon
čienė ka r tu su Pe t ru t iene , tau
todai lės meno kūrinių specia
liste, dažnai dalyvauja įvairiose 
amerikiečių parodose, Kaziuko 
mugėse, demonstruodamos savo 
darbel ius . 

Abi menin inkės savanoriškai 
padeda Cape Codo muziejui kas
dieniuose re ikaluose, aukoda
mos savo la iką ir energiją 

Pranešame g 

KUN. PI 
ištiktas širdies si 
North Bend. Or< 

Velionis bu' 
ninkuose. Pilviš 
narija Vilkavišl 
tas j kunigus. V 
Aleksote. Fredoj 
jose Po karo pas 
ir Saltzburge. A 
Missoun. Netru 
kapelionu Šv. S 

Nuliūdę lik< 
suo Albina Razi 
seserys Elena S 
Daug kitų gimi 

Ė K A 
t A. 
ŠVELNIENĖ 

očiute ir Sesuo mirė 1990 m. va-
vasario 16 d. Šv. Kazimiero lie 

iš, kurie suteikė jai paskutini 
imžino Poilsio vietą, 
sgr. D. Mozeriui ir kun. S. Juo-
Dukterų draugijai už sukalbėtą 

i prisiminimo žodžius, kun. F. Ki 
ngas pamaldas ir palydėjusiam 

aitytei už įspūdinga giedojimą 

lešėjams, taip pat visiems, kurie 
tė geliu ir dalyvavo laidotuvėse, 
ums užuojautos žodžius, 
direktoriui Gaidas-Daimid už 

y t a u t a s Švelnys su šeimomis. 

\.tA. 
JI GUDUI 
d u k t e r i s VILIJĄ ir B I R U T E , 
imuos ius nuoširdžiai užjaučiu 

Antanas Skeivelas 

A.tA. 
JI GUDUI 
C. duk te r i s VILIJĄ ir BIRUTĘ 
; e i m a ir b ro l į V I K T O R Ą 
ū d i m e . 

ir Maryte Nemickai 
.. Andrius ir Paulius 

mirus , jo zn 
nuoširdžią u 

G* 

TRYS 
PATARNAL 

4i 
Telefonai 

460* 
T. 

MARC 

Al ŠV. JURGJ 
ų parapijų—Sv. Jurgio, Bridgeporto 
—gręsia uždarvmas. 
s sprendimą iki kovo 12 d. 

REIKALINGA DABAR! 
aiškus kardinolui 

auliečiu lietuvių parapijiečių įkurta ST. 
., kuns veda kova už parapijos išlikimą 

įure nuo 35-tos gatves raginami įsirašyti 
į parapija 

Aukas ir 
laiškų kopijas siųsti: 

iin St. George Institute 
3420 S. Lituanica 
Chkrago, IL 60608 

TU n u g a l ė s i m e ir š i ta s l i b i n ą ! 

• 4 G L O B O K M U S ! 

irapijos parapijiečiai ir St. George Institute 

STEP< 

i 
2424 ^ 
11028 

923€ 

Sally 

PATAI 

> 

ad ien i s , 1990 m. kovo mėn . 8 d. ' 

iminėms, draugams ir paž}siam-.c-r"s. kad 

A.tA. 
[JUS BRAZAUSKAS, 
mūgio. 1990 m. kovo 1 d. mirė savo namuose. 
egone. 
<?o gimęs 1905 m. lapkričio 28 d. Baru 
kių valse., Vilkaviškio apskr Kunigų semi 
;yje baigęs, 1930 m. birželio '22 d. įšventin 
ikaravo bei klebonavo Suvalkų Kalvarijoje, 
e. Pajevonyje. Bartininkuose, Sakiu parapi 
toracinj darbą dirbo Glasenbache. Vokiet 
ustrijoje. 1949 m. atvyko į -JAV. į Si. I 
kus išsikėlė į North Bend. Oregon. kur dirbo 
•irdies ligoninėje. 
>: Kanadoje brolis Zigmas Brazauskas 
nienė. Anglijoje brolio duktė Jone. Lietuvoje 
Steponavičienė ir Magdalena Brazauskaitė 
nių Lietuvoje. Kanadoje ir JAV ėst 

Nuliūdę gimines 

A.tA. 
LLOYZUI SIRUČIUI 
įonai G R A Ž U T E I ir g i m i n ė m s re i šk iu 

ž u o i a u t ą . 

Ada Sutkuvienė 

tfDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

> MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 
130-34 S. Cal i fornia A v e n u e 
- (1-312) 5234)440 ir (1-312- 523-9852 

W)7 S o u t h Hermi t age A v e n u e 
e le fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i fornia A v e n u e 
telefonas - (1-312) 523-O440 

! 

P E T K U S 

ĮUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., C h i o a g o 
Te le fonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave.. C i c e r o 
Te le fonas (708) 863-2108 

0NAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

J U D O T U V I U DIREKTORIAI 
Vest 69th St ree t - Tel . (1-312) 737 1213 
S o u t h w e s t Hwy. - T e l . (708) 974-441(1 

i S. R o b e r t s Kd. - Tel . (708) 430-5700 

HJTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
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6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. kovo mėn. 8 d. 

x B r o n i a u s Kviklio „Mūsų 
Lietuvos" pirmą tomą fotogra
finiu būdu jau perspausdino Lie
tuvoje, įžangą parašė pats auto
r ius , bet kar tu rašė ir leidimo 
prižiūrėtojas A. Miškinis, kuris 
a t s iuntė autoriui ją peržiūrėti. 
Ant rą tomą išleis dar šiais 
metais , o kitus du tomus žada 
išleisti ateinančiais metais. Bro
n ius Kviklys yra buvęs „Drau
go" redaktorius. „Mūsų Lie
tuvos" keturis tomus jis išleido 
prieš redagavimo darbą, o dabar 
neseniai išleido septynis tomus 
„Lietuvos Bažnyčios", skirtus 

vyskupijoms, o Vilniaus arki
vyskupijai net du tomus. 

x Vytau to Skuodžio motina 
Elzbieta neseniai mirė ok. Lie
tuvoje. Vytautas Skuodis su 
žmona ir viena dukra, kaip 
gimęs Amerikoje, yra atvykęs 
Chicagon ir čia gyvena. Ok. Lie
tuvo je j i s buvo docentas 
Vilniau- universitete, bet už 
prieškomunistinį nusiteikimą 
buvo kalėjime ir lageryje. 

x Margučio r e n g i a m a s An
tano Vanagaičio gimimo 100 
metų sukakties minėjimas bus 
kovo 11 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Minėjimo talkos komi
tetui vadovauja Salomėja Endri-
jonienė, narės: Janina Dauno-
rienė. Mėta Gabalienė. Dan 
guolė I lginytė, Aleksandra 
Likanderienė, Zunė Žilevičienė. 
Dalyvavimo vietų rezervacija 
baigiama kovo 7 d. 

x Dai l in inkas Sigi tas Ra-
mon i s piešia ir dažo kaimo 
vaizdus, malūn JS ir beržus nau
jam Dainavos ansamblio spek
takliui „Kai papartis žydi", 
kuris bus Mortono auditorijoj 
Cicero, kovo 25 d. Spektaklio 
pradžia 3 vai. p.p. 

x Vaclovo R a k a u s k o , gyv. 
807 N. 12th Ave.. Melrose Park, 
IL 60160. ieško jo pusseserė 
Emilija Matonytė iš Paserninkų 
km., arba jos dukra Valė 
Morkūnienė, gyv. Vilniaus 
199-4. Šiauliai. Lithuania. 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
įvyks š.m. ba l andž io 1 d. 3 v. 
p.p., sekmadienį. Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
grama atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė, 
Algirdas Januta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus i 
koncertą galima įsigyti Gifts 
In te rna t iona l Vaznelių par
duotuvėje. 2501 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629, tel. 471-1424. 

(sk) 

x Šv. J u o z a p o garbe i šv. 
Mišių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. (7 vai. 
rytais), Marijonų koplyčioje, 
prie ..Draugo". Norintieji šioje 
novenoje dalyvauti ir įsijungti 
su savomis intencijomis kviečia
mi nedelsiant kreiptis: Marian 
F a t h e r s , 6336 So. Kilbourn 
Ave., Chicago, 111. 60629. 

(pr.) 

x NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pn 
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312> 847-7747. 

(sk) 

- x Romas P ū k š t y s . Trans-
, pak firmos savininkas , prane 
2~, ša, kad balandžio men. važiuoja 
TZ.\ Lietuvą. Mielai vėl tarpinin-
Z- - kaus įvairiais reikalais: pinigai, 
^ - p a l i k i m a i . Kre ip t i s iki 

balandžio 1 d T r a n s p a k , 2638 
W. 69 St., tel. 312-136-7772. 

(sk) 

x Palaimintojo Jurg io Ma
tulaičio Misijos inauguracija 
bus šį sekmadienį, kovo 11d. , 
11 vai. ryto Lietuvių centre 
Lemonte. Visi kviečiami daly
vauti pamaldose ir iškilmingo
se ceremonijose. 

x Lietuvių Dantų gydytojų 
draugijos šv. Mišios bųs Mari
jonų koplyčioje kovo 11d., sek
madienį, 10 vai. ryto. Po to bus 
cepelinų pusryčiai Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Meninę 
programą čia atliks Siga ir 
Valdas Vasaičiai, suzuki meto
do mokiniai smuiku, akompa
nuojant jų tėvui muz. A. 
Vasaičiui. 

x P r e z . A. S t u l g i n s k i o 
moksleivių atei t ininkų kuo
pos susir inkimas kovo 9 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. vyks 
pas Tomą Vasiliauską, 21 W. 
645 Dorchester Ct., Glen Ellyn, 
IL. bus rodomas filmas iš kelio
nės Alaskon. Bus pravedamas 
gavėninis susikaupimas. Ruoš
damiesi kuopos šventei repetuo
sime R. Poskočimienės 
vaidinimą. 

x Žuvų pietūs Lietuvių cen
tre Lemonte ruošiami penkta
dienį, kovo 16 d., 6:30 v.v. Bus 
teikiama gardžiai pagaminta 
šviežia lašiša. Apie dalyvavimą 
pranešama Rasai Poskočimie-

• nei. 
x Šv. J u r g i o lietuvių pa

rapijos bažnyčia Bridgeporte 
tarp daugelio kitų Chicagos ar
kivyskupijos bažnyčių y ra 
uždaromų sąraše. Dar likę toje 
parapijoje lietuviai yra susi
rūpinę. 

x LB Lemonto apy l inkės 
metinis sus i r ink imas vyks 
sekmadienį, kovo 25 d., Lietu
vių centre po 11 vai. šv. Mišių 
Palaimintojo J. Matulaičio Mi
sijoje. 

x Lietuvių Žagarės k lubo 
metinis narių susirinkimas bus 
ketvirtadienį, kovo 15 d., 1 vai. 
po pietų Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Ave. Nariai prašomi 
dalyvauti. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x Dr. A. Broel-Platcris, Be 
thesda, Md., „Draugo" nuola
tinis rėmėjas, garbės prenume
ratorius, su prenumeratos pra
tęsimu atsiuntė ir 50 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x Petras Juška, Cleanvater, 
Fla.. parėmė „Draugą" 40 dol. 
auka ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. P. Jušką 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už rėmimą savos spau
dos labai dėkojame. 

x Užtrauksim naują gies
mę, broliai! Edmondo ir Rūtos 
Saliklių filmas sut inkamas 
penktadienį, kovo 16 d. 7:30 v.v. 
JC kavinėje. Vakarone ruošia 
Chicagos sendraugiai ateiti
ninkai. 

(ak) 

x J LMFK Chicagos klubo 
ruošiamą lietuvių abiturientų 
pristatymo pokylį abiturientai 
jau sparčiai registruojami Pats 
pirmutinis šįmet užsiregistravo 
Gintas Grabauskas. Laukiame 
visų abiturientų užsiregist
ruojant. 

(sk) 

x Pa rduodame Lietuvoje 
automobilius: Taurija — 2.500 
dol., Lada 2106 - 3,000 dol.. 
Lada 2107 - 3,500 dol., Lada 
2108 - 3,200dol.. Lada 2109 -
3.500 dol. Maskvičius 2141 -
3.700 dol. Volga 24-10 - 6.000 
dol Taip pat keičiame pinigus 
aukštu santykiu Skambint i 
Arūnui 708^39-5557. 

(sk) 

x Ga ran tuo t a s receptinių 
ir nereceptinių vaistų per
s iunt imas i Lietuvą. Trans
pak, 2638 W. 69 St.. Chicago. IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Vik to ras Vese lka , Det-
roit, Mich., per daugelį metų 
nuoširdus „Draugo" rėmėjas, 
garbes prenumeratorius, su pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir vėl 
50 dol. auką. Nuoširdus ir 
didelis ačiū. 

x Ramunė Dičius, Glendale, 
Cal . , ž inodama „ D r a u g o " 
leidėjų s u n k u m u s išlaikyti 
lietuvišką dienraštį, ne kartą 
yra jį parėmusi didesnėmis au
komis. Pratęsė savo prenumera
tą, užprenumeravo sūnui Roy 
Dičius, gyv. Kirkwood, Cal., o 
spaudos paramai pridėjo 40 dol. 
Nuoširdus ir didelis ačiū mūsų 
garbės prenumeratorei ir rė
mėjai. 

x J o n a s Skladai t i s , Phila-
delphia, Pa., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą 1990 metams, 
paaukojo 30 dol. dienraščio 
palaikymui, o už kalėdines kor
teles ir kalendorių paskyrė 40 
dol. auką. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. 

x Kun. Ant. Ber taš ius , Pa 
terson, N.J., lietuviškos spaudos 
dosnus rėmėjas, „Draugo" gar
bės prenumeratorius, pratęsė 
prenumeratą 1990 metams su 
100 dol. auka ir 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Ha l ina Dilys, Stefanija 
Burba, J o n a s Gr iga i t i s . 
Chicago, 111., Algis Ankus, Be-
verly Shores, Ind., A. Šermukš
nis, Baylston, Mass., K. Jakštas, 
Sr., V/isconsin Delis, Wisc., 
Henry Česnauskas, Alexandria. 
Va., V. Radys, Beverly Shores, 
Ind., V. Kažemėkaitis, Racine, 
Wisc., Kazys Venclauskas, Los 
Angeles, CA, Don Kisielis, Up-
per Darby, Pa., V. Dėdinienė, 
Worcester, Mass., Martin Ra
kauskas, Kenosha, Wisc., pratęs 
prenumeratą ir kiekvienas pa
aukojo po 15 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x R a y Mas i l iūnas , O a k 
Lawn, BĮ., parėmė „Draugą" 25 
dol. auka, ir už kalėdines korte
les ir kalendorių pridėjo 15 dol. 
R. Masiliūną skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už aukas 
labai dėkojame. 

x S t a s y s M a r t i š a u s k a s , 
Brockton, Mass., Petras Ven-
skųs, Sudbury, Ont., Kanada. 
. .Draugo" r ėmė ja i , ga rbės 
p r e n u m e r a t o r i a i . p r a t ę s ė 
prenumeratas ir kiekvienas pa
aukojo po 30 dol. „Draugui" ir 
po 20 dol. skyrė už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

x Lie tuvių Vyčių Vidur i 
nės Amer ikos distriktas minės 
savo globėjo šv. Kazimiero dieną 
šv. Mišiomis. Mišios bus kovo 11 
d., sekmadienį. Marijonų koply
čioje 11 vai. Po Mišių bus 
užkandžiai, kuriuos ruošia #24 
kuopa . Prašome iš anksto re
gistruotis pas F r a n k Ju rga i t į , 
tel. 776-8952. 

(sk) 

Lietuvos Operos sol.-tai — sopranas Sofija Jonaityte ir tenoras Algirdas 
•Janutas atliks įvairia solo ir duetų programą „Draugo" dienraščio koncer
tuose Los Angeles, C evelando, Chicagos ir New Yorko lietuviams. Chicago
je koncertas bus balandžio 1 d., 3:00 vai. popiet Marijos mokyklos audito
rijoje Bilietai iš anksto gaunami Vaznelių prekyboje, 2501 West 71st Street, 
telefonas 312^71-1424. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

x P a r d u o d a m e Lietuvoje 
t i n k a m u s k o m p i u t e r i u s , fak
sus, printerius, platerius ir kt. 
kompiuterinę techniką. Kal
bame lietuviškai. Skambink i 
te A r ū n u i tel . (708) 839-5557. 

(sk) 

x N u o š i r d ž i a i d ė k o j a m e 
R e g i n a i i r A d o m u i Vai t 
kevičiams už šeimos dovaną — 
stalų numerius, kurie dabar 
gražiai puošia mūsų didžiosios 
salės pokylių stalus Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte. PLC 
t a r y b a ir v a l d y b a 

(sk) 

x A.L.T.S. Čikagos s k y r i u s 
š.m. kovo mėn. 18 d. 3 vai. p.p. 
Liet. Taut. namuose rengia 
sekmadienio kultūrinę popietę, 
kurioje dr R. Nemickas skitys 
paskaitą: ..Kaip išlaikyti sveiką 
širdį". Visuomene kviečiama 
gausiai dalvvauti. 

(sk) 

„DAINAVA" IR VEL P A S 
MUS ATEINA 

Tiesą pasakius, ji niekur ne
buvo nė išėjusi. Tik dirbo, repe
tavo, rengėsi, o dabar žada 
„paparčiu pražydėti". „Daina
va" yra stipriai su Chicaga su
augusi. Sunku net įsivaizduoti, 
kad galėtų kitaip būti. įvairūs 
minėjimai be jos labai retai ap
sieina. Neturiu duomenų, kiek 
buvo įvairių koncertų, pasta
tymų ir minėjimų, kuriuose 
„Dainava i" teko dalyvauti. 
Tur iu tik pirmojo dešimtmečio 
duomenis, tai j;e yra gana įspū
dingi. Per pirmąjį dešimtmetį 
buvo dalyvauta 227 koncer
tuose, veikalu pastatymuose ir 
minėjimuose. Vėliau veikla 
kiek apsilpo, tačiau ir vėly
vesniu laikotarpiu buvo daug 
nuveikta. Jos nuopelnai mūsų 
meninei ir damos kultūrai yra 
labai dideli. I? ..Dainavos" eilių 
išėjo mūsų žymas solistai Danu
tė Stankaity te. Margarita ir 
Vaclovas Momkai. Taip pat ir 
sol. Jono Vaznelio pirmieji vieši 
pasirodymai iwko „Dainavos" 
rengtuose koncertuose. 

Steigėjams ir pirmiesiems 
dalyviams apleidžiant jos eiles, 
tenka pasidžiaugti, kad ateina 
jaunos jėgos Jos meninė va
dovybė jau yra aunųjų rankose. 
Kaip matome pagal parengtą 
informaciją dirigentas Darius 
Polikaitis. režisierė Liucija Bui-
vydaite-Ambrcsini. šokių vado
vė Rasa Posk"čimienė. chor
meisteris Audrius Polikaitis. 
Tai vis jau išeivijoje užaugusios 
jaunos jėgos. Gerai žinome, kad 
š i m e kontinente men ine i 
veiklai sąlygos yra labai sun
k ios . Ir jokiu pagerėj imu 
nesimato, nes vįs plačiau pa-

sklindame. Jaunimo centro 
aplinkoje, kur vyksta repe
ticijos, jau beveik nėra gyve
nančių. Beveik visi turi at
važiuoti iš tolimesnių gyven
viečių. Bet tai neatbaido tų, 
kurie myli dainą arba šokį. Da
bar dar prisidėjo antplūdis įvai
rių menininkų iš okup. Lietu
vos. Labai malonu matyti tė
vynainius, tačiau reikia žiūrėti, 
kad toje bangoje išeivija nepa
skęstų, kad savęs neprarastų. 
Turi būti balansas išlaikytas. 

„Dainavos" ansamblis savo 
pastangas apvainikuos nauju 
pastatymu, kuris vadinasi „Kai 
papartis žydi". Tai yra Danutės 
Bindokienės dviejų veiksmų 
muzikinis vaidinimas. To vaidi
nimo pagrinde yra mūsų liau
dies papročiai ir darbai, perpinti 
dainomis ir šokiais. Savaime 
aišku, neapsieinama be merginų 
juoko ir vaikinų išdaigų. \ 
veikalą yra įpinta 12 dainų, taip 
pat ir 17 dalyvių orkestras. 
Bendrai paėmus, pastatymas 
yra didelis ir \ jj daug rankų 
įjungta. Rūbų projektai Ados 
Sutkuvienės, kuri mūsų vi
suomenei savo kūriniais jau 
gerai žinoma. Dekoracijos Sigi
to Ramonio, bent rašančiajam 
jis nežinomas. Tačiau reikia 
manyti, kad ir jis glaudžiai įsi
jungs į darnią ansamblio vi
sumą. Buvo parodyti dekoracijų 
eskizai, kurie padare gerą 
įspūdį. 

..Kai papartis žydi" pasta
tymas įvyks kovo 25 d., sekma
dienį, Morton auditorijoje, ku r 
vyksta ir mūsų operos pasta
tymai. Dėl susidariusių aplinky
bių reikėjo patalpų ten ieškoti. 
Iš l i e tuv i škų gyvenviečių 
važiuos specialūs autobusai, tad 
skundams neturėtų būti pa

grindo. Mūsų visuomenė savam 
kolektyvui turėtų parodyti tiek 
p a t dėmes io , k i e k pa rodo 
atvažiuojantiems. Tur ime rem
ti savus kolektyvus, jeigu neno
r ime kul tūr inė je dykumoje 
gyventi. Kad šis pas ta tymas 
sėkmingai pavyktų, labai daug 
energi jos įdeda a n s a m b l i o 
valdyba, kuriai vadovauja Mė
t a Gabalienė. O galutinis žodis 
priklauso jums, kur ie skaitote 
šias eilutes. Jeigu namuose 
nesėdėsite, bet pastatymuose 
dalyvausite — tai papar t is tik
rai žydės! 

J. Ž. 

VASARIO 16-OJI 
MARQUETTE PARKO 

LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE 

Minėjimas vyko salėje, į kurį 
buvo pakviesti visi angliškos 
mokyklos mokytojai ir moki
niai. Buvo apie 300 žmonių. 
Mūsų parapjos klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas sukalbėjo 
maldą. Po to, ka i a š tun to 
skyriaus mokiniai įnešė vėlia
vas, buvo sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos h imna i . Ta ig i po 
maldos ir himnų prasidėjo šios 
reikšmingos šventės minėjimas. 
A r ū n a s B i lu s p e r s k a i t ė 
Nepriklausomybės aktą. 

Aštunto skyriaus mokytoja 
Rūta Jautokienė vadovavo šiam 
minėjimui, pasakydama įvadinę 
kalbą. J i kalbėjo apie savo 
buvusią mokinę Ritą Dapkutę, 
kuri aštuonerius metus lankė 
šią mokyklą. Džiaugėsi, kad 
Rita, mokėdama labai gerai 
lietuvių ir anglų kalbas, atsto
vauja Chicagoje Sąjūdžiui ir 
dar džiaugėsi, kad tuo metu, 
būdama Lietuvoje, buvo apklau
sinėta amerikiečio žurnalisto ir 
rodoma per visas Amerikos tele
vizijas. Mokytoja R. Jautokienė 
ragino, kad šios mokyklos moki
niai pasektų Ritos pėdomis. 

Po to mūsų parapijos klebonas 
kun . J . K u z i n s k a s pasakė 
kalbą, kurioje buvo pabrėžta 
Lietuvos padėtis dabar ir praei
tyje. Taip pat pasisakė seselė 
Margarita Marija, Švč. M. Mari
jos Gimimo angliškos mokyklos 
vedėja. J i minėjo, kad mes tu
r ime būti gerais lietuviais, 
garbė būti lietuviu ir žinoti savo 
šaknis, iš kur esi kilęs, kas esą 
tavo tėvai. Patr iot inę kalbą 
pasakė svečias iš Lietuvių fon
do. Antanas Juodvalkis, kuris 
apdovanojo mūsų lit. mokyklą 
pinigine parama. A. Juodvalkis 
įteikė mūsų mokyklai ir kle
bonui „Lietuvių fondo" knygas. 

R. Jautokienė pakvietė mane 
ant scenos pravesti meninę pro
gramos dalį. Žemesnių skyrių 
mokiniai deklamavo eilėraš
č ius , vy resn i d a i n a v o . O 
mūsų aštuntas skyrius paruošė 
vaidinimą, kur iame buvo vaiz
duojama televizijos, skrendan
čios satelito pagalba, programa 
Vilniuje ir čia, mūsų salėje. 7-to 
televizijos kanalo pranešėjai 
buvo Rimas Pu t r ius ir Rimas 
Gecevičius. Vilniaus lietuviai — 
Simona Pulikai tė ir Arūnas 
Bilus. Vokietijos parlamento 
narys, lietuvių draugas Jonas 
Umbrasas. Satel i tui sustojus 
virš mūsų mokyklos, pasirodė 
pirmo skyriaus mokiniai Algis 
B a b a r s k i s , V y t a u t a s Gry
bauskas. Mykolas Halac, An-

..V - ienes diferenciacija Lietuvoje ir i$ei\ijoje" sausio 27 d., svarstė Los Angeles politiniu 
studnu savaitgaly. Iš kairės: Danguolė Navickienė, dr Kazys Ambrozaitis. dr. Vytautas Vardys 
ir D • isafranavičiua iš Lietuvos 

drius Linas, Tomas Mikužis. 
Bet programa dar nesibaigė. 
Jaunųjų mokinių grupė šoko, 
paruošti mok. Violetos Smie-
liaii8kaitės Fabijonovich. An
sambl i s dainavo l ie tuvių 
liaudies dainas, kurias išmokė 
mokytoja Lina Viržintaitė. Bu
vo smagu. 

Programai pasibaigus man 
pasirodė, kad galbūt dabar 
atsiras daugiau vaikų lietuvių, 
susidomėjusių savo protėviais, 
Man patiko minėjimas ir, aš 
manau, kitiems, kurie jame 
dalyvavo, paliko gerą įspūdį. 
Mes visi džiaugiamės, kad da
bar Lietuvoje švęsti Vasario 
16-ąją yra legalu. Ir reikia 
tikėti, kad galbūt Lietuva turės 
dar vieną tokią didžią istorinę 
datą ateityje. 

Simona Pul ikai tė , 
8 sk. mokinė 

BŪRYS NEDIDELIS, 
DARBŲ DAUG... 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų provinciolei ses. Berna
detai lankantis Chicagoje, kovo 
2 d. buvo sukviesta seserų 
rėmėjų valdyba ir talkininkės 
t rumpam pasikalbėjimui Sek
lyčioje. Dalyvavo ses. Margarita 
ir ses. Loreta iš Lemonto. 

Rėmėjų pirm. Salomėja Endri-
jonienė pasidžiaugė seselės apsi
lankymu ir būreliu susirinku
siųjų, nes ne visos darbo dienos 
laiku galėjo dalyvauti. Pirmi
ninkė pranešė, kad rėmėjų 
rengiama metinė vakarienė dėl 
susidėjusių aplinkybių turėjo 
būti nukelta iš gegužės 6 d. j 
gegužės 20 d. Kadangi šiais 
metais sukanka 40 metų, kai 
leidžiamas vaikų žurnaliukas 
„Eglutė", tai ir meninę pro
gramą per vakarienę atliks 
„Eglutės" skaitytojai vaikai — 
Dariaus-Girėno mokyklos moki
niai, kuriuos paruoš dr. Austė 
Vygantienė. Ses. Onutė iš Put-
namo atstovaus seselėms. Me
tinis narių rėmėjų susirinkimas 
bus birželio mėn. Programoje — 
ses. Margaritos paskaita. Prieš 
susirinkimą bus šv. Mišios už 
gyvus ir mirusius rėmėjus Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Madų paroda „Eglu
tei" paremti rengiama spalio 21 
d. Parodą koordinuos Nijolė 
Mackevičienė, Giedrė Mereckie-
nė ir Gražina Liautaud. 

Ses. Bernadeta papasakojo 
apie įvairius renginius Put-
name. Per gavėnią keturis sa
vaitgalius vyks rekolekcijos 
įva i r ioms grupėms. Pr ieš 
Velykas bus palaimintojo arki-
vysk. Jurgio Matulaičio mi
nėjimas, rengiamas amerikie
čiams, nes yra svarbu, kad jo 
pažinimas paplistų plačiau 
pasaulyje. Jis jau populiarus 
Lenkijoje ir ypač pradeda jį 
pažinti Vokietijoje. Jau žinomas 
ir Pietų Amerikoje. Palaimin
tasis laikomas atgimstančių 
tautų užtarėju. 

Matulaičio namuose Putname 
rengiama šeimų diena. Birželio 
3 d. seminaras apylinkės lietu
viams. Vadovaus kun. Sigitas 
Tamkevičius. Vėliau jis praves 
rekolekcijas kunigams. Liepos 
29 d. bus susiartinimo šventė ir 
tada sąskrydis. Seselė Berna
deta kvietė susiorganizuoti ir 
būriu atvykti į šventę. Šioje 
šventėje dalyvauja arti 3000 
žmonių. Programą a t l i eka 
Neringos stovyklautojos. 

Pasikalbėjus apie Chicagoje ir 
Putname renginius dar buvo 
papie tau ta ir pabendrauta 
Nekalto Prasidėjimo seserys 
verčia gilią vagą išeivijos lietu
vių gyvenime. Joms reikia pa
dėti, nes jų būrys nedidelis, o 
darbų begalės. 

A. K. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624" 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 


