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„Ar Vakarai nori dar 
kartą parduoti Lietuvą 

Sovietų Sąjungai?" 
Maskva [sakė užsieniečiams apleisti Lietuvą 

* 

\Vashingtonas. — Prezidento 
Busho vyriausybė nori sumažin
ti spaudimą Sovietų prezidentui 
Michailui Gorbačiovui ir leisti 
jam veikti, kaip jis nori. JAV 
sušvelnino toną prieš Kremlių, 
kas liečia Lietuvos atsiskyrimą 
nuo Sovietų Sąjungos, kalbėjo 
Baltųjų rūmų Spaudos direkto
rius M. Fitzvvater žurnalistams. 

Po kelių dienų stipresnių pasi
sakymų, šiuo metu Baltieji rū
mai vėl atsisako kritikuoti 
Kremlių, kad Sovietų kareiviai 
brutaliai įsiveržė i dvi Lietuvos 
Raudonojo kryžiaus ligonines ir 
sulaužė tarptautinius susitari
mus, pagrobdami lietuvius, tar
naujančius okupanto daliniuo
se. „Mes nenorime įkaitinti si
tuacijos", pasakė Baltieji rūmai. 
„Mes nenorime plačiau komen
tuoti" ir nepasakė, kad Sovietai 
naudoja jėgą ir prievartą Lietu
voje. „Mes netarsime tokių žo
džių kaip , jėga' ir ,gąsdinimas' 
šioje situacijoje". 

Šis naujas Baltųjų rūmų posū
kis Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų atžvilgiu įvyko po to, kai 
Valstybės sekretorius James 
Baker III pasiuntė privatų 
pranešimą Sovietų Užsienio rei
kalų ministeriui Eduardui She-
vardnadzei, ragindamas Sovie-

ir prašė pripažinti Lietuvos ne
priklausomybe ir jos vyriau
sybę. Landsbergis pirmą kartą 
buvo nepatenkintas prez. Busho 
laikysena, kuris pasisakė už 
pavergtas tautas ir net ragino 
siekti laisvės bei nepriklau
somybės, o dabar susilaiko nuo 
pripažinimo. Jis kaltino Bushą, 
kad vėl „pardavė mus" dėl 
didesnių interesų. 

„Ar Vakarai nori dar kartą 
Lietuvą parduoti Sovietų Sąjun
gai?", klausė Vytautas Landsber
gis, kalbėdamasis su žurnalis
tais. Maskvoje Sovietų Užsienio 
re ika lų minis ter i ja įsake 
visiems užsieniečiams išvykti iš 
Lietuvos, sakydami, kad užsie
nio žurnalistų ir diplomatų 
buvimas drąsina ekstremistus 
nepaklus t i Sovietų gal ia i . 
Žurnalistai turi palikti Lietuvą, 
kai baigiasi jų vizos, kurios 
nebus jiems pratęsiamos. 

Pakv ie tė Sovietų 
kar iuomenę 

Maskvai lojali partija išleido 
pirmą savo laikraštį, kuriame 
rašoma prieš Lietuvos nepri
klausomybe. Vladislav Sved, 
maskvinės partijos vadovas, pa
sakė , kad jie perėmė jiems pri
klausančius pastatus, o visas 

Lietuva NATO posėdžiuose 
Europos valstybių reakcija 

Londonas, kovo 27. lAP) — 
Europos vadai šiandien ragino 
Sovietų Sąjungą baigti savo ka
riuomenės jėgos demonstravimą 
Lietuvoje ir pradėti pokalbius 
su Lietuvos respublikos vyriau
sybe. 

NATO vyriausioje būstinėje 
ir daugelio valstybių sostinėse 
per visą kontinentą valstybių 
vadai įspėjo, jog užpuolimas 
ligoninių, kur buvo priglausti 
lietuviai kariai ir kariuomenes 
dalinių išdėstymas strateginėse 
vietose aplink miestus, pristab-
dys demokratines reformas Ry
tų Europoje ir pakenks Rytų 
Vakarų santykiams. 

Lietuviai antradienį pravedė labai gerai pavyku^.as demonstracijas prieš Sovietų Sąjungos 
kariuomenės smurtą Lietuvoje, reikalaudami, kad pr»-z Michailas Gorbačiovas pripažintų Lietuvos 
respubliką ir pradėtų pasitarimus sujos vyriausyr^ Cia matome vieną demonstracijų vaizdą 
prieš Sovietų ambasadą Washingtone. 

Gruzija reikalauja 
nepriklausomybės 

„Amerikos vyriausybė nėra pasiruošusi ramti 
Lietuvos nepriklausomybės reikalavimo, o kai kurie 
oficialūs pareigūnai galvoja, kad naujasis Lietuvos 
parlamentas spaudžia Maskvą neapgalvotu būdu". 

„Chicago Tribūne", kovo 28 d. 

tus susilaikyti ir tartis su Lie
tuva. Pranešimas buvo pasiųs
tas po to, kai Bakeris sugrįžo iš 
Afrikos kraštų. AP žinios prane
ša, jog stipresnis pasisakymas 
galėtų pakenkti Gorbačiovui, 
todėl prez. Bushas, Valstybės 
sekretorius Bakeris ir Saugumo 
tarybos viršininkas Scovvcroft 
nusprendė sumažinti priešiškus 
Kremliui pasisakymus Lietuvos 
klausimu. 

Washing tonas to nenorįs 
Bendras nusistatymas esąs, 

jog lietuviai per daug greitai ir 
per stipriai to reikalauja, sako 
Busho vyriausybės narys. „Jie 
privedė prie susirėmimo, kurio 
niekas — nei Maskva nei čia — 
nenori šiuo metu". Bushas noris 
išlaikyti šiltus santykius su 
Maskva. Shevardnadze bus Wa-
shingtone kitą savaitę pasitari
mams su Bakeriu. o kitą menes; 
Bakeris skrenda j Maskva ap
ta r t i Busho ir Gorbačiovo 
viršūnių konferencijos reikalų. 
Sovietų-amenkiečių aukšto 
rango delegacijos kitą mėnesį 
turi baigti paruošti strateginio 
apsigynimo ginklu sumažinimo 
sutartį, naują konvencionaliniu 
ginklų sutart;. aptarti Vokieti
jų susijungimo klausimą ir kar
tu NATO ir Varšuvos pakto rei
kalus. 

Žurnalistų klausiamas, ar si
tuacija Lietuvoje labiau plečiasi. 
Spaudos direktorius Fitzvvater 
atsakė, kad gal ne. 

Vėl p r a š o pagalbos 
Vilniuje, kaip vėl praneša U PI 

žinių agentūra, viešai vėl prez. 
Landsbergis kreipėsi pagalbos 
iš laisvojo pasaulio valstybių, 
sakydamas, kad laikas baigiasi. 

Komunistų partijos tu r t a s ten 
esąs 165 mil. dol. vertės. Jie 
negali toleruoti, kad t a partija, 
kuri išėjo prieš Maskvą, juos 
toliau valdytų. Jie paprašė So
vietų kariuomenės pagalbos ats
tatyti tvarkai. 

Lietuvos vyriausybė turi daug 
rūpesčių, kaip apsaugoti savo 
Parlamento rūmus ir komuni
kacijos institucijas. 

Chicago—Maskva 
Washingtonas . — JAV ir 

Sovietų delegacijos sutarė, jog 
bus pradėtas tiesioginis susisie
kimas tarp Chicagos ir Mask
vos, praneša Valstybės depar
tamentas. Liko t ik išpręsti 
mažus klausimus. Norima pa
ruošti sutartį tam laikui, kai 
Gorbačiovas atvyks į JAV į 
viršūnių konferenciją, kad joje 
galėtų ją pasirašyti. Dabar tik 
tuos skrydžius turi New Yorkas 
ir VVashingtonas. Ši sutartis — 
tai Illinois guberna tor iaus 
Thompsono pasitarimų laimėji
mas. Dar reikia aptarti tik kai 
kurias smulkmenas ir sutartis 
bus baigta. Aerofloto sovietų 
lėktuvai pradėjo skristi ) JAV 
1986 m., o prieš tai 5 metus dėl 
diplomatiniu santykių atšalimo, 
tų skrydžių nebuvo. Skridimai 
vyks Chicago-Miami-Anchorage 
ir San Francisco miestų marš
rutu. O JAV lėktuvai galės 
skristi Sovietų Sąjungoje dar j 
Magadaną. Chabarovską, Mins
ką. Kijevą. Tbilisi ir Rygą. 

— Libija pranešė savo tero
ristams visame pasaulyje, kad 
bus sumažinti skiriami pinigai 
jų veiklai ir uždaromos jų įstai
gos Tripolyje. 

Maskva. — Gruzijos respublikos 
parlamentas, arba Aukščiau
sioji taryba, apkaltino Sovietų 
Sąjungą už jos jėga įjungimą į 
sąjungą daugiau kaip prieš pus
šimtį ir pareikalavo pradėti 
pasitarimus atstatyti Gruzijos 
nepriklausomybei, pranešė AP 
žinių agentūra. 

Gruzija yra ketvirtoji iš pen
kiolikos respublikų po Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos neteisėtų 
įjungimų į Sovietų Sąjungą, 
kuri viešai pasmerkė smurto 
veiksmus ir t a i paskelbė 
pasauliui. Gruzijos parlamentas 
taip pat pasmerkė Michailo Gor
bačiovo pasiūlymą sudaryti stip
rią prezidentūrą, kurioje visa 
galia būtų sukoncentruota į 
vienas prezidento rankas. Šią 
žinią pranešė ir „Tasso" žinių 
agentūra, o į užsienį žinią 
perdavė jau įsteigta nepriklau
soma Gruzijos žinių agentūra. 

Pr ieš teises p rez iden tu i 
Tačiau „Tassas" savo keturių 

sakinių p r aneš ime išleido 
gruzinų rezoliucijos punktą, 
kur iame Raudonoji armija 
kaltinama Gruzijos okupacija 
1921 m. vasario mėnesį ir 
primestomis sutartimis, kad 
Gruzija pati įsijungė į Sovietų 
Sąjungą. 

Gruzijos rezoliucija rašo, jog 
„yra nele is t ina , *kad būtu 
galima Sovietų prezidentui 
skelbti apsiausties stovį ir dek
laruoti karą bei suteikti autori
t a r ines prezidentui teises, 
kurios vėliau galėtų būti aiški
namos kaip prezidento teisė pa
šalinti vyriausybę ir eliminuoti 
respublikos suverenitetą" Gor
bačiovas tas teises turi ir šioje 
Liaudies deputatų kongrese 
nubalsuota įvesti konstitucinį 
papildymo punktą, kad tokios 
teisės jam būtų suteiktos. Gruzi
jos deputatai nedalyvavo šio 
įstatymo priėmime, kad vėl 
būtų grįžtama prie diktatoriškų 
valdymo būdų. 

Tarp tau t in i s nus ika l t imas 
Gruzijos rezoliucijoje taip pat 

den to gal ios g.nti t a u t o ą 
teritoriją, neturi reikšti, kad 
..respublika net\r„teisės išstoti 
iš Sovietų Są;ungoe, jei ji to 
nori". Tas įstatymas negali 
liesti tų respublikų, kurios jėga 
buvo prijungtos prie Sovietų 
Sąjungos, kai ten buvo įvesta 
okupanto kariuomenė. 

Gruzija jau sen ia i t u r i 
tautinio judėjimo skyrius viso
je savo respublikoje. Jos Aukš
čiausioji taryba taip pat padarė 
viešą pareiškimą, kad Sovietų 
Rusijos okupac.ja ir aneksija 
y ra tarptautini- nusikaltimas. 
Ši Kaukazo respublika turi 5 
milijonus gyventojų. Gruzija 
irgi prievarta I *po 18 amžiaus 
pradžioje Rusija s imperijos da
limi. Ji trumpai buvo nepri
klausoma prieš nolševiku revo
liuciją. Praėjus) balandį Sovietų 
kareiviai žiaurai ne tik gink
lais, bet ir kastuvais puolė 
laisvės demone rantus Tbilisi 
gatvėse, kur ži:vo 19 Gruzijos 
laisvės kovotoju 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— L i e t u v o s P a s i u n t i n y b ė 
praneša , kad Lietuvos atstovas 
Washingtone ir prie Šventojo uetuvių prasidėtų tokioje vieto-

Slapti pas i tar imai 
Briusselyje NATO oficialus 

aukšto rango pareigūnas, pap 
rašęs neminėti jo pavardės, 
kuris seka įvykius Lietuvoje, 
pasakė, kad tai pakenks page
rėjusiems Rytų Vakarų ry
šiams. ,,Jei situacija nebus iš
spręsta taikiai derybų keliu, tai 
ji sutrukdys daug kitu dalykų ir 
pakenks visiems". Jis taip pat 
pasakė, jog vyresnieji NATO 
16-kos kraštų politikai susi
rinko pirmadienį specialioje 
sesijoje ir tęsė savo pasitarimus 
ir antradienį šiuo klausimu. Po 
šių uždarų posėdžių, vienas iš 
šių dalyvių, pasakė: ..Pasita
rimo dalyviai pageidauja, kad 
pokalbiai tarp Gorbačiovo ir 

Sovietai grobia 
lietuvius 

Vilnius. - Naujosios Lietuvos 
vyriausybės \ idaus reikalų 
min is te r iu > a Mar i jonas 
Misiukonis, ku is tas pareigas 
ėjo ir anksčiai J is patvirtino 
žinia, kad jo sk "ius yra bejėgis 
pasipriešinti p : e š jaunų vyru 
suėmimą,kaip < ad buvo suimtas 
gatvėje lietuvi ginkluotų rusų 
kareivių La: -isbergis Vido 
Zalačiaus sue ūmą pavadino 
„pagrobimu". • s su draugu ėjo 
gatve, kai bu areštuotas ir 
niekas nežino i e t ir jo tėvai, 
kur jis yra. Ka~ -įomenės sargy
biniai neduod. jokių informa 
cijų net ir vyru usybės nariams. 
Liudininkai pasakoja, kad 
aplink Vilnia - miestą išdės
tomos karo lau r> lovos, virtuvės 
ir kiti įrengirr ū, tarsi Vilnius 
būtų apsupta- rusų kareivių. 

— Estijos K< nunistų partija 
nubalsavo a t s i* irti nuo Sovie
tų partijos ir v ikti kaip nepri-

Sosto balandžio 2 d., jau bus 
VVashingtone. Kitą diena Pa
siuntinybėje įvyks spaudos kon
ferencija. 

— Sovietai iš Baykanuro erd
vėlaivių bazės pasiuntė du kos
monautus susitikti erdvėje su 
skraidančia jų erdvės stotimi 
Mir. Kosmonautai tame erdvė
la ivyje t u r ė t ų p ra le i s t i 6 
mėnesius ir atlikti jiems pa
vestus uždavinius. 

— Baltieji r ū m a i savo Spau
dos sekretoriaus M. Fitzvvater 
žodžiais pasakė, jog Busho 
administracija yra priešinga, 
kad Sovietų kariuomenė užėmė 
p a s t a t u s Vi ln iu je , t a č i a u 
Maskvos situacija nėra tokia pa 
vojinga ir numatytoji viršūnių 
konferencija birželio mėnesį 
galės įvykti VVashingtone. 

— „Chicago Tr ibūne" antra
dienio laidos vedamajame rašo. 
kad prez. Busho susilaikymas 
Lietuvos atžviglm yra pateisi
namas . Lietuvos pripažinimas 
galėtų dabar pakenkti Gorba
čiovui , nes jis yra , ,mūsų 
geriausia viltis, kad bus de 
mokratiška Sovietų Sąjunga". 

je ir atmosferoje, kurr>je nebūtų 
gąsdinimu ir bet koki' spaudi 
mo iš kitur". Taip pat buvo ben
drai susiprasta tuose posedžiuo 
se. kad bet kokie priešiški 
įvykiai Lietuvoje turės neigia
mos įtakos pozityviam tarptau
tiniam politiniam reikalui su 
Sovietais Kokios būtu politinės 
išvados, tas NATO asmuo atsi
sakė pasakyti. 

Lenkijos Solidarumo vadas 
Lech VValesa pasiuntė laišką 
Sovietų prez. Gorbačiovui, pa
reikšdamas ..didžiausią susirū-

— Londone Anglikonų Canter-
burio arkivyskupas Robert Run 
cie pranešė, kad jis kitų metų 
sausio mėnesį pasitraukia iš an
glikonų vyriausioj' vado parei
gų, kuriems priklauso maždaug 
70 milijonų tikinčiųjų. 

— Vilniuje antradienį rusų ir 
'.enkų kviestas mitingas įvyko. 
r, kaip žinių agentūros 

praneša, dalyvavo gal 10-12 
tūkstančių žmonių. Pasienio 
lenkai, matę tuos vaizdus tele
vizijoje, sako, kad jiems atrodė 
labai blankiai 

pareiškiama, jog būsimos prezi- klausoma Kor inistų partija 

Lietuvos menininkai - tenorą-- \ltfirrin.. Januta, kain je . ̂ p-at-a.-- SoftJH 
.Jonaitytė ir pianistas Povilas StrB\in«ka» si sekmadieni ..Draugo' 
koncerte atliks menine programa Koncertas bus Marijos mokyklos salėje 
3 vai popiet 

Nuotrauka V. Rim*elio.MIC. 

pinimą" Lietuvos įvykiais jos 
sostinėje Vilniuje. „Lietuovs su
vereniteto pažeidimas yra tie
sioginė akcija prieš naują de
mokratinę tvarką Europoje", 
pareiškė VValesa. „Aš kreipiuosi 
į jus. Pone Prezidente, kad atsi
sakytumėte karinio spaudimo 
praktikos ir pradėtumėte politi
nį dialogą su Lietuvos vyriau
sybe", rašo VValesa prezidentui 
Gorbačiovui. 

Norvegijos ministeris pirmi
ninkas Jan P. Syse Maskvos 
tankų naudojimą ir medžiokli
nių ginklų kofiskavimą pava
dino ,.stebinančiai neprotingu 
žingsniu. Sovietai jau ten esan
čią įtampos būseną dar labiau 
pablogino". Pasitarimų viltis ir 
dialogas išvirto tik į taktišką 
žaidimą ir labai neigiamą 
kursą, nuo kurio mes griežtai 
atsiribojame" pareiškė savo pra
nešime nūn. pirm. Jan Syse. 
..Dabar yra lemiamas metas, 
kad Sovietų vadai pareikštų 
norą tartis, kol dar situacija 
nepasidarė visiškai nesukont
roliuojama. Besitęsiantis jėgos 
naudojimas neišspręs problemų, 
bet rimtai pažeis paskutiniu 
metu pas iektus r e z u l t a t u s 
Rytų-Vakarų santykiuose? pa
reiškė Norvegijos premjeras. 

Olandijos vyriausybė išleido 
pareiškimą, kuriame pareiškia 
savo ..susirūpinimą padidėjusiu 
spaudimu lietuviams, kuris da
romas visai tautai iš karinių 
pajėgų pusės. Olandija ragina 
Maskvą panaudoti ..didžiausią 
susilaikymą ir taikiai išspręsti 
konfliktą su Lietuva politiniu 
atžvilgiu". Iš olandų pusės jau
čiamas didelis palankumas lie
tuviams. 

Britanijos Užsienio reikalų 
ministerija priminė reporte
riams ministerės pirmininkės 
Maryaret Thatcher pareiškimą 
parlamente praėjusią savaitę, 
kuriame ji pareiškė, kad britai 
pilnai remia Lietuvos teisę 
patiems žmonėms apsispręsti ir 
pasakė, jog Britanijos vyriau
sybė niekada nepripažino Mask
vos aneksijos ir yra už Pabalti
jo respublikų pilną nepriklau
somybę. 

Švedijos vyriausybės vardu 
kalbėjo jos Užsienio reikalų 
ministeris. kuris pasakė, kad 
dabar negali pripažinti Lietuvos 
vyriausybės, kadangi ji neturi 
savo teritorijos. Kai Lietuva bū 
sianti pajėgi apginti savo sienas, 
t a d a Švedija pr ipažinsiant i 
Lietuvos vyriausybę. O šiuo 
metu Švedija įspėjo savo pa
krančių sargybą, kad Baltijos 
lūmje padidėjo NATO laivų ju
dėjimas Gotlando salos vadovy
bė esanti pasiruošusi galimam 
lietuvių pabėgėlių atvykimui 
laiveliais, jei Lietuvoje susi
darys tragiška padėtis. Gotlan
das yra 100 mylių nuo Klaipė 
dos uosto. Švedijos Gynybos mi
nisterija atydžiai seka įvykius 
Lietuvoje, o ypač Kaune 

KALENDORIUS 

Kovo 29 d.: Bertoldas. Al
mante, Kernius. Manvydas. 

Kovo 30 d.: Ferdinandas. 
Medą. Danulis. Gvidonas. Vir
mantas 

ORAS t H I C A G O J E 

Saulė teka 5:41. leidžiasi 6:11. 
Temperatūra dieną 44 L. nak 

U 35 1. 
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Liuda Rugienienė ir J o n a s Urbonas Detroite kovo 11d. organizavę Lietuvos 
Nepr ik lausomybės a t s ta tymo paskelbimo lauktuves. 

Nuotr . J . Urbono 

IŠ VYČIŲ CHORO 
VEIKLOS 

Kovo 18 d. Lietuvos Vyčių 
choras dalyvavo Šv. Andriejaus 
bažnyčioje kur su jungtiniu 
choru atliko Fr. Schuberto Mi
šias lotyniškai, tos bažnyčios 
klebonui švenčiant 25 metų 
kunigystės jubiliejų. Dalyvavo 
ir orkestras bei solistai; jų tarpe 
ir solistas Algirdas Brazis. 
Vargonavo muz. Manigirdas 
Motekaitis, dirigentas — muz. 
Faustas Strolia. 

Kovo 24 d., šeštadienį, 5 vai. 
vak. choras dalyvavo Šv. Jurgio 
bažnyčioje, Bridgeporte, iškil
mingose Mišiose už Lietuvą, 
kur ias organizavo Lietuvos 
Vyčiai. Solistai buvo M. Juzė-
naitė ir Algirdas Brazis. Pa
mokslą paskė kun. A. Saulai-
tis,S.J., iškeldamas šių dienų 

būti nebeišmckama, Stipendijų 
fondo komiteto valdybos nuožiū
ra. 

Stipendijos gali būti skiriamos 
universiteto mokslui arba ir 
aukštesniam moksliniam laips
niui įgyti. Amžiaus ribos nėra. 
Veikla Lietuvos Vyčiuose yra 
viena pagrindinių kri teri jų 
stipendiją laimėti. Kiti reika
lavimai arba stipuliacijos: 

Kandidato kvalifikacijos grin
džiamos jo kuopos pirmininko, 
dvasios vado arba klebono, 
buvusių mokytojų rekomendaci
jomis, taip pat atsižvelgiant į 
charakterio bruožus. Bus per
žiūrima ligšioliniai moksliniai 
pasiekimai, asmeniškas inter
viu (kur galima) bus suteiktas, 
tikrinami ir kiti duomenys. Pra
šymai bus kruopščiai t ikrinami 
Stipendijų komiteto valdybos 
narių ir jų sprendimas yra galu-

tis,S.J iškeldamas šių dienų ^ ^ ; d i n i n k a i b u s p a - R y a n š i uo 
įvykių Lietuvoje svarbą J is T ; , T n V O S Vvčiu Vi- MrF.wpn Rd. 

pat turės lemiamos įtakos. 
Rašinį reikia įteikti mašinraš
čiu arba išskaitoma rašysena. 
Pirmajame puslapyje įrašykite 
vien savo vardą, pavardę, kuo
pą, bei rašinio pavadinimą. 
Temą gvildenkime pradedant 
antruoju puslapiu ir savo vardo, 
pavardės tuose puslapiuose neį
rašykite. 

Pirmoji premija — 300 dol., 
antroji — 200 dol., o trečioji — 
100 dol. Premijos nemažos, 
tačiau geriausia premija bus 
galimybė dalyvauti Lietuvos 
Vyčių pastangose atnaujintai 
Lietuvos kovai už nepriklau
somybe. Teisėjai bus Tomas 
Brūzga, Aldona Ryan, Loretta 
Stukienė ir Stepas Walinsky. 

Lietuvos Vyčių Fondas yra 
nuo federalinių pajamų mokes
čių atleista fundacija, kuri 
palūkanas iš investacijų nau
doja finansuoti kultūrinius bei 
religinius Lietuvos Vyčių orga
nizacijos projektus. Šis konkur 
sas yra vienas tokių projektų. 
Fondo augimas reikalingas jū
sų paramos. 100 dol. auka sutei
kia kuopai arba nariui narystę 
Fonde, ir tai remia mūsų 
organizacijos ateitį. Ar jūsų 
kuopa yra Fondo narė? Jei ne, 
kodėl neįstoti šiandien? 

Rašinius siųskite Aldonai 
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POLITINĖ POPIETĖ 

Kovo 18 d. Šv. Antano parapi
jos patalpose buvo surengta poli
tinė popietė. St. Butkaus šaulių 
kuopos pirm. Eduardas Milkus 
pristatė Lietuvoje vasario 15 
Lietuvos šaulių sąjungos konfe
rencijoje ir Vasario 16 Nepri
klausomybės minėjime Karo 
muziejuje, Kaune, dalyvavusį 
LŠST pirmininką ir Lietuvos 
šaulių sąjungos garbės pirmi
ninką Mykolą Abarių. Mykolas 
Abarius pranešė, kad ,.Ir širdį 
ir protą tėvynės rytojui" užrašu 
buvo pasitikti L.Š. sąjungos 
l a ik inos ios t a r y b o s konfe
renci jos d a l y v i a i . Konfe
rencija vyko buvusiuose baulių 
namuose Kaune, šių metų va
sario 15 d. Čia buvo susirinkę 
arti 200 Šaul įų sąjungos narių 
ir kviestinių svečių. Saulių 
sąjunga Lietuvoje buvo nei at
kuriama nei įkuriama, o tik 
pradėjo tęsti savo veiklą. Šaulių 
sąjunga, kaip ir tauta , buvo 
gyva lietuvio širdyje. Išlaikiusi 
terorą. Sibirą ir tremtį. Šaulių 
sąjunga pradeda šventą ir svar
bų darbą siekiant Lietuvos 
nepriklausomybės parlamenta
riniu keliu. Šautuvas šiuo laiku 
palieka tik simboliu. Šauliai, 
kaip ir visa tau ta , turi kitą 
ginklą, didesnį ir galingesnį — 
tai patriotizmo idėją, tėvynės 
meilės ir gėrio idealą. 

Tokiomis mintimis buvo pra
dėta Lietuvos Šaulių sąjungos 
konferencija, kurios metu iš
r i n k t a s p i r m i n i n k a s Alek
sandras Bendinskas, 1941 metu 
sukilimo buvęs Kauno štabo 
Aktyvistų Fronto viršininkas; 
sudaryta 12 asmenų centro 
valdyba ir patvirtintas laikina
sis s ta tutas . 

Šiuo metu Lietuvoje yra dau 
giau negu 3000 šaulių sąjungos 
narių, kurių 60^ yra jaunimas. 
Tai džiugu ir kartu jaudina, kad 
sulaukėme dienos, kurią Šaulių 
sąjunga pradėjo tęst i savo 
veiklą tėvynėje. Nutar ta dar 
šiais metais šaukti suvažia 
vimą. kuriame tikimasi turėti 
daugiau negu 15.000 narių. 

Vasario 16-toji Kaune buvo 
iškilminga ir jaudinanti. Šauliai 
'da l i s uniformuoti) žygiavo 
Nežinomo Kareivio paminklo 
link Nors dar anksti, bet prie 
paminklo jau buvo susirinkę 
daug žmonių. Priartėję šauliai 
užėmė sargybas prie paminklo 
Dalyvavo kardinolas Vincentas 
S l a d k e v i č i u s ir daug iau 
dvasiškių, JAV LB pirm. dr An 

tanas Razma, Sąjūdžio pirm. 
Vytautas Landsbergis, buvusių 
karo veteranų ir kitų organiza
cijų atstovai. 

Paminklą pašventino kardi
nolas V. Sladkevičius. Jo žodžių 
pagrindinė mintis: „Nors mes 
laisvės dar neturime, bet di
džiuojamės, kad vėl atstatėme šį 
didingą Nežinomo Kario pa
minklą. Mes pasirinkome ak
menį kaip stiprybės ženklą. 
Akmuo yra atsparus visoms oro 
a tma inoms ir nekinta , j i s 
pastovus visais metų laikais. 
Turi svorį ir nepasiduoda bet 
kokiam vėjo papūtimui. Bet tas 
akmuo priklauso nuo mūsų pro
to, mūsų valios. Mes akmenis 
surinkę sukur iame didingą 
paminklą, bet bloga valia gali tą 
akmenį panaudoti piktam, su 
juo gali ir gyvybę atimti'". Po 
šventinimo sveikino įvairių or
ganizacijų atstovai — Sąjūdžio, 
Lietuvių Bendruomenės, ir kt. 
Lietuvos Šaulių sąjungos vardu 
sveikino p i rmininkas Alek
sandras Bend inskas . Karo 
muziejaus sodelis atrodė didin
gai ir šventai. Vasario 15 d. 
buvo grąžinti visi būstai jų tar
pe ir Vlado Putvio. prie kurio 12 
šaulių davė priesaiką Dievui, 
Tėvynei ir Šaulių sąjungai. 

Vasario 21 d. su vicepirmi
ninku Juozu Remeikiu dalyva
vo audiencijoje pas kardinolą 
Vincentą Sladkevičių. Susi
tikimas šiltas ir įspūdingas. 
Jam buvo išreikšta padėka už 
pagalbą Šaulių sąjungai. 

Po to buvo aplankyti Vlado 
Putvio kapas Kelmėje, Romo 
Kalantos susideginimo vieta ir 
kapas . D a l y v a u t a centro 
valdybos posėdžiuose aplankyti 
šaulių būriai. I Vilnių grįžta tik 
vasario 23 d. ir dalyvauta 
Vilniaus šaulių rinktinės spe
cialiame posėdyje. Aplankytos 
žymesnės vietos Vilniuje. Va
sario 25 d. viešnagė tėvynėje 
baigėsi. M. Abarius pastebėjo 
šaulių ir kitų organizacijų narių 
gilų tautinį ir patriotinį susipra
timą siekti laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos. 

St. Butkaus šaulių kuopos 
pirm. Eduardas Milkus padė
kojo Mykolui Abariui už 
pranešimą ir jteikė jam dovaną, 
simbolinį varpą, nuo Australi
jos šaulių — meškiuką ir dėžutę, 
kurioje esąs gintaras. 

Algis Z*>parackas perskaitė 12 
kongresmanų paruoštą rezoliu
ciją, kurioje JAV prezidentas 
prašomas remti Lietuvos Nepri
klausomybę. E. Milkus pa-

ragino daugiau melstis už Lie 
tuvą. 

Balandžio 1 d. Lietuvos Vyčių 
choras toje pat Šv. Andriejaus 
bažnyčioje atliko „Septynis 
Kristaus žodžius", kartu su pa
rapijos choru, orkestru ir solis
tais. 

Repeticijų metu choras moko
si ir būsimosios dainų šventės 
repertuarą. Vadovauja muz. 
Faustas Strolia. 

Choro valdyba, vadovaujama 
pirm. Estella Rogers, planuoja 
ateities veiklą, metinį choro po
kylį ir kt. 

APB 

LIETUVOS VYČIŲ 
STIPENDIJŲ FONDAS 

skelbti Lietuvos Vyčių Vi
suotiniame suvažiavime Pitt-
sburgh, PA. 

Prašymai turi būti įteikti su 
prašančiojo nuotrauka, oficia
liais pažymiu nuorašais, reko
mendacijomis ir t.t. Tik tada 
Stipendijų komitetas spręs kan
didato tinkamumą. 

Kandidatai turi būti Lietuvos 
Vyčių organizacijos nariai bent 
vienerius metus ir turi būti 
priimti akademinėn programon 
mokslinį laipsnį teikiančios ins
titucijos. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis.Jr. 

LIETUVOS VYČIŲ 
FONDAS SKELBIA 

KONKURSĄ 

Lietuvos Vyčių stipendijų 
programa yra taikoma padėti 
vertingam ir nusipelniusiam vy
čiui įsigyti aukštesnį mokslą. 
Vien ši programa galėtų būti 
stimulu Amerikos lietuviams 
įsijungti ir būti veikliais mūsų 
organizacijoje. Mat asmens 
veikla Vyčiuose yra pagrindinės 
svarbos šias stipendijas skirs
tant . 

Stipendijos yra skiriamos kas
met. Prašymai turi būti įteikti 
ne vėliau kaip birželio 30 dieną. 
Stipendijos, iki tūkstančio do
lerių vertės, yra išmokamos per 
du kartus. Ypatingais atvejais 
ji išmokama iškart. Kartą sti
pendiją laimėjusiam, antrą 
kar tą ji jau neskiriama. 

Kiekvienas kandidatas turi 
atsakomybę įteikti prašymą ir 
būt i priimtu savo pasirinkton 
kolegijom Jeigu stipendininkas 
išstoja iš universiteto, arba jei 
jo mokslo lygis nepriimtinas 
pagal kolegijos standartus, neiš
mokėta stipendijos dalis gali 

dėkojo Algiui Zaparackui už 
rezoliucijos perskaitymą, o 
parapijos klebonui kun. Alfon
sui Babonui už leidimą pasinau
doti parapijos patalpomis. 

A. Grinius 

Mūsų širdingiausios viltys 
šiuo metu pildosi: matome ir 
skaitome kaip drąsi, ryžtinga ir 
ta iki Lietuva žengia tiesiu 
keliu, atitaisydama blogį, kuris 
jai buvo primestas prieš 50 
metų. Štai. šių metų kovo 11-tą 
dieną, Lietuvoje buvo pskelbtas 
Nepriklausomybės atstatymas. 
Prasidėjo sunkūs pasitarimai su 
okupantu dėl visiško išstojimo 
iš Sovietų sąjungos. 

Naujai atgyjanti Lietuva bus 
reikalinga įvairios pagalbos ir 
iš mūsų. Gal Lietuvos piliečiai 
turės atvykti į JAV pasimokyti 
demokratinio valstybės valdy
mo dėsnių. O gal Amerikos 
lietuviams (įskaitant mūsų or
ganizacijos nariams) reikės 
vykti į Lietuvą instruktoriais, 
padėjėjais įvairiose šakose, ir kt. 
Knygų mainai, minčių bei už
duočių sprendimų pasikeitimai 
bus reikaiingi. Ar mūsų nariai 
pajėgs įvairius s u d ė t i n g u s 
uždavinius spręsti r e ika lu i 
iškilus? Ar mes galime dabar 
tam ruoštis ? Kokius parengia
muosius darbus galėtume dabar 
atlikti? 

Lietuvos Vyčių Fondas ragina 
kiekviena vytį pasidalinti min. 
timis, kad aukščiau iškeltieji 
klausima: būtų viešai gvilde
nami. Tai bus galima atlikti 
skelbiamame metiniame raši
nių konkurse. Šis konkursas, 
prel. Juozo Prunskio dosnumo 
įgalintas, siūlo tokią temą: 

LB Detroito apyl inkės „Kaip Lietuvos Vyčiai turėtų 
valdyba balandžio 21 ir 22 die- ruošt i savo n a r i u s padė t i 
nomis ruošia pasižymėjusios a t s ta ty t i n e p r i k l a u s o m ą 
menininkės dail. Danguolės Lietuva1 Siūlome šia tema 
Šeputaitės-Jurgutienės tapybos pagalvot; ir tada mintis surašyti 
kū r in ių parodą. Danguolė ir rašinį įteikti konkurso j u n 

komisijai 
Rašinys turėtų būti 450-500 

žodžių ilgio ir įteiktas prieš šių 
metų birželio 15-tą dieną. Daly
viai turi būti Lietuvos Vyčių 
organizacijos nariai. Rašiniai 
bus vert.narni pagal jų turinį , 
originaumą ir dėmesį rašinio 
temai. Taisyklinga kalba ta ip 

adresu : 6591 
McEwen Rd., Centerville, OH 
45459. Laimėtojai bus paskelb
t i šių metų liepos 27-tą dieną 
Pittsburgh, PA, ten vykstan
čiame Lietuvos Vyčių 77-tame 
Visuotiniame suvažiavime. Pre
mijuoti rašiniai bus paskelbti 
„Vytyje". 

Loret ta I. S tukienė , 
Lietuvos Vyčių fondo 

pirmininkė 

NAUJAS KLEBONAS 
NEWARK, N.J. 

Lietuvos Vyčiai buvo paten
kinti, kad arkivyskupas McCar-
rick paskyrė kun. Alfredą Že
me ikį Šv. Petro ir Povilo para
pijos klebonu nuo sausio 1-mos 
dienos. Kun. Alfredas vienuo
lika metų buvo klebonu Švč. 
Širdies parapijoje Vailsburg 
mieste, netoli Nevvark, N.J. Jis 
pavaduoja savo brolį kun. Pet
rą, išvykusį pasigilinti Bažny
čios moksluose. 

William Senkus , 
Vertė 

Aleksandras Pakaln išk is , J r . 

Šv. Kazimiero šventė įvyko 
sekmadienj, kovo 4 dieną. Great 
Neck 109-tos kuopos nariai susi
rinko Šv. Aloyzo parapijos baž
nyčioje sumai 10:30 vai. ryto, po 
kurios įvyko pietūs Lauraine 
Murphy's restorane Manhasset 
mieste. J o z 

Vertė 
| Aleksandras Pakaln išk is . J r . 

IEŠKOMA ŽMONA 

Ieškau žmonos. Žemaitės. 
Lipšnios. Resumė siųskite šioje 
skiltyje nurodytu adresu. 
A l e k s a n d r a s Paka ln i šk i s . J r . 

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

S P E C I A L Y B E - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
priklauso Holy Cross ir Cnnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
M . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai | 

(Pirm antr . ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. ML (1-312) 471-3300; 
B tz . (708) 442-8297 

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

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

Pirm . antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Kab (1-312)735-4477; 
jftaz. (708)246-0067; aroa (706)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valanaos pagal susi tar tą 

Cardiac D iagnos is . Ltd 
Marquette Medica l Bui lding 

6132 S Kedz ie 
Ch icago. 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 Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

NEW YORKO VYČIAI 

DANGUOLĖS 
JURGUTIENĖS KŪRINIŲ 

PARODA 

plačiai dalyvauja amerikiečių ir 
lietuvių meno parodose, savo 
darbais yra laimėjusi daug 
dėmesio ir pirmaujančių vietų. 
Visi kviečiami atsilankyti į pa
rodą ir pasigrožėti jos darbais. 
Parodos atidarymas bus balan
džio 21 d.. 7:30 vai. vak. Dievo 
Apvaizdos parapijos patalpose. 

Džiaugiamės susipažinę su 
Alfonsu ir Dorotėja Maželiais, 
kurie neseniai įstojo į Lietuvos 
Vyčius ir dalyvavo mūsų kuopos 
susirinkime. Visuomet miela 
sut ikt i naujus l ietuvius — 
atrodo kad jų tiek mažai 

1990 veiklos metais valdyba 
lieka ta pati. Atrodo, kad vieną 
kartą sutikus prisiimti parei
gas, jos lieka tavo! Tikimės kad 
reikalai pasikeis kai įstos 
daugiau naujų narių. 

Kuopos kalėdinis balius buvo 
ekumeninė puota. Visi sunešė 
maistą ir juo dalinomės. Visi 
buvo patenkinti savo nedaugiau 
kaip dviejų dolerių vertės dova
nėle, ypač Bill Bernatovich. 
kuris išsirinko voką su dešimt 
dolerių. Laimingasis! Sveika 
retkarčiais šitaip pasižmonėti 
Padėka pirmininkei Beatričei 
Jamison ir šios šventės rengimo 
komitetui. 

Užuojautos Karolio Niekiuno 
šeimai. Nors Karolis gyveno 
kitoje valstijoje ir mūsų veiklo
je dalyvauti negalėjo, jis di 
džiavosi sava lietuviška kilme 
ir buvo įstojęs mūsų kuopon 
..palaikyti su lietuviais ryšį". 
Stačia Wain taip pat į amžinybę 
išlydėjo savo motiną Anelę 
Augustus, kuri amžiaus galą 
praleido prieglaudoje. Ji buvo 
Sv. Jurgio parapijos Brooklyn. 
NY; stipri rėmėja ir nusivylė, 
kai parapiją sujungė su kita 
ne l ie tuviška parapi ja . Tai 
buvusi , jos" bažnyčia. Mel 
džiamės už savo mirusius. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krauio Mgos 
NeCh'-rurgiP'S 'ŠS'OletuSių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr . ketv ir penKt 

Reikalu esant atvažiuoju ir j namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dunda* Ava . , Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S ?9th Ave HickO'v Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Va> caga' susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hickory Hllls. H 
1 mylia Į vakarus nuo Hariem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos paga: sus<tar<mą 

Tai kablnato Ir buto; (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien I ik' 8 vai va* 
•SSKVJS treč Sešt 12 i i 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vision Cantar. 7152 W. 127th St 
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Rusų baimė 

NETEKTI PABALTIJO 

Prieš mėnesį Insight žurnalas 
ilguose straipsniuose apie Sovie
tų Sąjungą dar rasė. kad Sovie
tai lengviau leis Pabaltijui atsi
skirti negu Ukrainai. Jie citavo 
ir Lenino žodžius, pasakytus 
1918 m., apie to krašto svarbą 
Rusijos išmaitinimui: „Mums 
netekti Ukrainos būtų tas pats, 
kaip netekti galvos". Ir todėl 
1928 m. rusai išžudė ukrainie
čius komunistų partijos vadus 
kaip buržujus nacionalistus ir 
nuo to laiko tame krašte nacio
nalizmas buvo „labiau repre
suojamas negu kitose respub
likose", anot Harvardo prof. R. 
Pipes: „nes Maskva dar atlaiky
tų Užkaukazės ar Pabaltijo ne
tekimą, bet ne Ukrainos". 

Taip buvo rašoma prieš mėne
si. Šiandien gi matome, kad ru
sai nenori ir Pabaltijo paleisti, 
vykdydami visokį smurtą ir 
provokacijas prieš Lietuvą. Iš 
gandų, skraidančių ir išeivijos 
lietuvių tarpe, atrodo, kad ne
t rūksta provokatorių ir dezin-
formatorių veiklos, skelbiančios 
kaip tik priešingai tam, ką iš 
tikrųjų daro mūsų veiksniai 
išeivioje ar net pačioje Lie
tuvoje. Net buvo gandai, kad jau 
Gorbačiovas nuverstas, arba 
kad Lietuvos p rez iden tas 
nušautas. Tačiau daugiau yra 
blaivesnių žmonių, kurių pirmo
ji reakcija, išgirdus tokią sensa
cingą žinią yra jai nepatikėti ir 
neskambinti kaimynui. O iš 
kaimyno išgirdus tokią žinią, jie 
jį nuramina, laukiant patik
r intų žinių vakare per didžiuo
sius kanalus ir dar priedo prilei-
džiant, jog kartais iš pirmo kar
to galima ir neteisingai žinią 
nugirsti, ypač kai ji yra tokio 
jaudinančio pobūdžio. 

Aišku, kad Sovietai vykdo 
„nervų karą" prieš Lietuvą. Bet 
žinokime, kad jis yra nemažiau 
vykdomas ir prieš įtakingas 
išeivijos lietuvių grupuotes. 
Mums išeivijoje nemažiau svar
bu nepamesti savo galvų, negu 
lietuviams Lietuvoje; išmokti 
tylėti , kol negavome atsakin
goje spaudoje raštu pareikšto 
savo oficialių veiksnių prane
šimų, prašymų veikti — ramiai 
išlaikyti ir mums jaučiamą 
didelį įtempimą, nepasiduodant 
provokatorių sensacijoms ir 
nepasitarnaujant jų dezinforma
cijos darbui. 

gizijos) rusų mažumos reaguoja 
kitaip: jie grįžta atgal į Rusiją. 
Žinia, ugningi tų tautybių 
žmonių temperamentai gal ir 
pagrįstai baugina rusus, jog 
j iems gres ia pavojus. Iš 
Tadžikijos sostinės Dušanbės 
1989 m. pirmoje pusėje išvyko 
10,000 rusų vien dėl to, kad pra
dėta diskutuoti apie Tadžikų 
kalbos padarymą valstybine. 

AR LIETUVIŲ FONDAS PAKEIS 
VEIKLOS KRYPTĮ 

LIETUVOS TIKĖJIMU 
DALINTIS 

Iš šiandieninės rusų veiklos 
matyti, jog jiems nemažiau bai
su netekti Lietuvos pramonės, 
negu Ukrainos agrikultūros. Et
ninių rusų reakcija į pavoju ne
tekti svetimų valdų yra or
ganizuotis į rusų nacionalistų 
organizacjas. kurios stipriau 
reiškiasi ten, kur rusų yra 
mažumos, būtent —jos yra silp
niausios pačioje Sovietų Sąjun
goje, stipresnės Latvijoje ir Es
tijoje, bet stipriausios Lietuvoje, 
kur rusai yra mažiausia dalis 
gyventojų. Bet į šias organiza
cijas nesijungia nei visi rusai, 
pr imena sovietologas John 
Dunlop. Hoover i n s t i t u t e . 
Nemažai rusų — daugiausia jau 
seniai tuose kraštuose gyve
nantys rusai — remia okupuo
tų respublikų vietinių gyven
tojų laisvės siekimą. Didžiausia 
problema esanti su palyginti 
naujai atvykusiais, nemokytais 
fabriko darbininkais , kurie 
lengvai pasiduoda gąsdini
mams, skleidžiamiems Krem
liaus agentų ir Rusijoje lei
džiamos konservatorių rusų 
spaudos. Ji tyčia ieško pavo
j ingai a t rodanč ių c i ta tų 
respublikų spaudoje ir ją skel
bia, norėdama rusus įtikinti 
apie e tnikų augan t į pa
vojingumą rusams. 

Tačiau Sovietinės centrines 
Azijos respublikose (Turkmė
nijos, Uzbekijos. Tadžikijos, Kir-

Maskvoje gi demokratijos sie
kiantys rusai grumiasi su rusų I 
nacionalizmo „bjauriausia ap-
raiška" — Pamjat, rašo Insight 
žurnalas: „Tai neonacių grupė, ! 

anot ku r ios Rusija esant i j 
žydų-masonų sąmokslo auka". 
Atsirado ir mažiau radikalių na
cionalistinių sąjūdžių. Nors šie 
sąjūdžiai yra stipriai antiko-
munistiški, jie randa bendrą 
kalbą su tokiais konservatoriais 
partiečiais kaip Jegoru Ligače-
vu, priešindamiesi tiek demo
kratams, tiek ir vakarietiškų 
minčių puoselėtojams. ..Gana 
aišku", sako JAV unijų or
ganizacijos AFL-CIO tarptau
tinių reikalų skyriaus vedėjas 
Adrian Karatnycky. „kad į 
pirmykštę tvarką sugrįžti no
rintieji elementai komunistų 
partijoje naudojasi rusų nacio
nalizmu ir didgalybiniu šovi
nizmu, kaip vieninteliais liku
siais ,klijais', kurie dar gal su
rišti ideologiniai bankrutavu
sią komunistinę sistemą". 

Bet kitas sovietologas. Walter 
Laąueur. mano. kad ši rusų na
cionalistų ir konservatorių par- j 
tiečių draugystė tėra tik bėdos 
reikalas. „Jie iš tiesų nedaug te
turi bendro, nors jie turi ben
drus priešus: liberalus, užsie
niečius, žydus ir kapitalistus", 
sako Laąueur. „Ir jei tik šie 
priešai išnyktų, rusų nacionalis
tai ir konservatoriai komunistai 
tučtuojau tarpusavy pradėtų 
rietis, nes jie savo tarpe nesu
tinka apie pagrindinius klau
simus". 

Pipes. be to. primena, kad šių 
konservatorių ir nacionalistų 
įtaka Sovietų Sąjungoje yra ge
rokai išpūsta, nes daugiausia 
spaudos Rusijoje nėra jų pakrai
pos. „Argumenty y fakty" — 
daugiausia skaitytojų turintis 
laikraštis (30 milijonų) yra ne 
konservatorių, o demokratinės 
pakraipos. „Todėl", sako Pipes, 
„mano manymu, nacionalistų 
grėsmė yra Gorbačiovo šali
ninkų sukurtas baubas, norint 
išgąsdinti žmones, kad jie remtų 
Gorbačiovą". 

Belieka pagrindinis klausi
mas: Ar rusai yra išsigandę dėl 
savo imperijos skilimo, ar jie 
džiaugiasi, kad jis vyksta? Net 
ir nacionalistų tarpe yra viena 
grupė, kuri laikosi Aleksandro 
Solženicino paskelbtos minties, 
jog t ikram rusų atgimimui pir
miausia reikalinga kitas tauty
bes išlaisvinti. Šių minčių ve
dina net yra įsisteigusi rusų 
antikolonialinė draugija Lenin
grade. Bet yra ir nemaža rusų, 
kurie rusų imperializmą sutapa
tina su nacionalizmu. 

Tuomet rašytame straipsnyje 
Laqueur manė, jog Rusijoje yra 
daugiau tokių, kurie klausia, 
„kuriems galams mums reikia 
šių nedėkingų tautų, kurios 
mums tik vargo daro? Jie mums 
kainuoja — atsikratykime jų". 
Šiandieniniai rusų ėjimai kelią 
rūpestį, ar nebus pasikeitusi ši 
nuomonė, o gal Lietuva kenčia 
tik nuo tos kraštutinės mažu
mos sauvaliavimo, kur iems 
Gorbačiovas nori leisti „išsi-
dūkt i" . kad ramiai galėtų eiti 
savo numatytu keliu? Kokia be
bū tų šių žiaurių veiksmų 
priežastis, lietuviams jie bran
giai kainuoja — ne tik Lietuvoje, 
bet ir išeivijoje. 

a.g. 

LF nedaug pasikeitė per savo 
28 metų veiklą. Nuo pirmųjų 
savo dienų LF atsistojo ant 
stiprių pagrindų ir tik keletą 
kartų statutas buvo pagerintas 

į be pagrindinių pakeitimų. Ku-
Į riant LF 1961-62 metais susi-
j tarėme su Lietuvių Bendruo-
! mene, kad bus tik vienas ben-

dras fondas, kurio pagrindinis 
; kapitalas bus neliečiamas ir tik 
I iš gautų procentų bus remiamas 

lituanistinis švietimas, kultūra, 
mokslas, jaunimas ir t.t. Toks 
Lietuvių fondas greitu laiku 
susiformavo į puikiai organi-

DR- KAZYS AMBROZAITIS 

kraštų lietuvių, tocel laikas nuo 
laiko parama švietimui buvo 
skiriama Pietų Amerikos, Eu
ropos ir kt. lietuvėms. Su oku
puota Lietuva LF artimesnio 
ryšio neturėjo. Iš ten ateidavo 
prašymų, tačiau praktiškai 
buvo sunkumų juos patenkin
ti, apeinant okupacines valdžios 
atstovus bei jų įstaigas. Lie
tuvos respublika: pasiskelbus 
nepriklausomai, Lietuvių Fon
dui atsirado nauji s veiklos ga
limybės. Klausim: - ar pasikei-

zuotą vienetą. LF jau pradžioje t imai Lietuvoje atleidžia LF 
įsigijo visuomenės pasitikėjimą nuo jo steigėjų nustatytų veiklos 
p rad in inkų tol imos vizijos 
dėka. ypač dr. A. Razmos, kuris 
LF kūrėjams įpiršo plačią bazę 
ir demokratinius pagrindus. 

LF efektyviai ir pastoviai 
kasmet rėmė lietuvybės išlai
kymą, lituanistinį švietimą, 
vadovėlių paruošimą ir leidimą, 
rėmė kitus kultūrinius reikalus, 
Lietuvos istorijos rašymą, 
archyvų ir bibliotekų išlaikymą 
ir kt. Stipendijų skyr imas 
studentams virto pastovia LF 
tradicija. LF su savo 6270 narių 
tapo didžiausiu išeivių fondu. 
Nors pagrindinis kapitalas pa
siekė tiktai keturis su puse mili
jono dolerių, fondo darbuotojai 

'• nenusimena: sveikas ir apgal-
: votas investavimas, pergyveni-
' mas kelių biržos kritimų pagrin

dinio kapitalo nesumažino, nors 
' svajojame, kad trisdešimtaisiais 

metais pasieksime dešimt mili
jonų. Tokį fondą Amerikos išei
vija yra pajėgi sudėti. Adminis
t rav imui išleidžiama labai 
mažai,valdybos ir tarybos pasi
aukojimo dėka, veltui įdedant 
savo laiką ir darbą. Tačiau 
rezultatai pasididžiuotini: lie
tuvių kultūriniams reikalams 
LF jau paskyrė 2,537,586 dol. 
Jokie kiti fondai ar organi
zacijos tokiai sumai negali pri
lygti. Visuomenės pasitikėjimą 
fondu patvirtina ir palikimai, 
kurie siekia daugiau kaip 
milijoną dol., jų l auk i ame 
daugiau. Palikimai testamen
tais yra profesionaliai tvarkomi, 
tiesioginėje adv. A. Osčio. LF 
valdybos pirm.,ir St. Baro, LF 
tarybos pirm., priežiūroje. 

gairių. Ateityje išeivijos sudėtis 
Amerikoje mažai pasikeis. Maža 
dalis sugrįš į lasiva Lietuvą, bet 
jų vietą su kaupu papildys nauji 
ateiviai iš Lietuvos, nes imigra
cija į JAV padide^ Lietuvybės 
išlaikymo problemos išeivių 
tarpe liks tos pačios Kultūriniai 
lietuvių pasireišrumai įgaus 
kitą prasmę, tačiau jie ir toliau 
pareikalaus finansinio parėmi
mo. Praeis laiko, kol Lietuva 
galės efektyviau paremti išei
vių kultūrinę veiklą Ameriko
je. Sunku įsivaizduoti, kaip to
liau gyvuotų lituanistinės mo
kyklos, kas skirtu premijas, 
pala ikytų kultūrines insti
tucijas, studentus, remtų meną 
ir ansamblius be Lietuvių fon
do. Jis ir ateityje ne mažiau bus 
reikalingas, negu šiandien. 

Ar reikalinga p a r a m a 
Lietuvos kultūriniams reika
lams dabar? Lietuvoje turės būti 
skubiai perorganizuotas švieti
mas, paruošti nauji vadovėliai 
mokykloms, atgaivintos biblio
tekos, sumodernintos mokslo 
priemonės. Visa tai pareikalaus 
milijoninių sum.. jau pirmomis 
dienomis, dar besirūpinant 
greitu mokytojų paruošimu. 
Gimnazijose, institutuose ir net 
universitetuose dauguma bib
liotekų knygų sunaikinta ir 
reiks jas atstatyti su išeivijos 
pagalba. Kiti Kultūriniai pasi
reiškimai Lietuvoje savaime 
klestės, paramos kultūriniams 
įvykiams daugiau reikės 
išeivijoje. Va.stybės adminis
tracinis biud;vtas kurj laiką 
turės sunkumu, kiekviena para
ma iš užsieni" bus sveikintina. 

gaut i prašymai turėjo bū t i 
įteikti prieš kovo 15 d. LF 
taryba yra pasiūliusi Pelno 
skirstymo komisijai atkreipti 
reikiamą dėmesį į atvykstančių 
iš Lietuvos studentų ir profesio
nalų pasitobulinimo studijų pa
rėmimą. Šiame dvidešimt sep
tintajame LF suvažiavime gali 
iškilti diskusijų dėl didesnio 
Lietuvos ku l tū r in ių reikalų 
parėmimo. Kaip ir anksčiau. LF 
taryba pasinaudos suvažiavimo 
diskusijų išvadomis. Suvažia
vimas yra aukščiausias Lietu
vių fondo organas. Prieš daugelį 
metų keliais atvejais, verbuo
jant naujus nar ius , minėjome, 
kad, ats ikūrus nepriklausomai 
Lietuvai. LF kapi talas galės 
būti perkeltas į laisvą Lietuvą, 
jei to LF nariai panorės. To
kios galimybės nebuvo galima 
įrašyti į statutą, išskiriant fon
do likvidavimosi atvejį. Visa, kas 
liečia LF pagrindinį kapitalą, 
turi būti tvarkoma pagal statu
tą. Statuto pakeitimo procedūra 
irgi yra aiškiai nusta tyta . Nie
kas staigių pasikeitimų Lietu
voje negalėjo numatyt i , todėl ir 
Statuto komisija laiku pagal 
statuto reikalavimą negalėjo 
pakeitimų pasiūlymą pateikti 
suvažiavimui svarstyti . Šį ir 
kitus veiklos k laus imus bus 
galima diskutuoti suvažiavime 

Lietuviu Fondo darni ir demo
kratinė veikla ir toliau liks 
svarbiu kul tūr in iu varikliu. Ta 
veikla bus šiltas pavasario vėjas 
jautr iam Lietuvos valstybės 

JAV Vyskupų konferencijos 
imigrantų pastoracijos komisi
ja kovo 16 d. vyskupui Pauliui 
Baltakiui pareiškė, kad Ameri
kos katalikų Bažnyčią pra
tur t in tų Lietuvos Bažnyčios 
patirt is , kuri išsaugo tikėjimą 
labai sunkiose sąlygose. Susi
t ikimo vyskupo būstinėje metu 
kunigai A. Czarnecki ir P. Zen-
dzian sakė, kad, kai žinios iš 
Lietuvos kasdien pasirodo laik 
rščiuose ir televizijoje, atsiranda 
labai palanki ir t inkama proga 
liudyti tikėjimą — tikinčiųjų 
patirtį, tokią skirtingą nuo ame
rikiečių patirties. 

Vienas pagrindinių imigrantų 
reikalams komisijos uždavinių 
kaip tik ir yra užtikrinti ir ska 
t int i informacijos teikimą JAV 
se ir visuotinėje Bažnyčioje 
Komisijos p i rmin inkas yra 
Bostono arkiv. kard. Bernard 
Law 

Informacija apie Lietuvos 
Bažnyčią duoda laisvuose kraš
tuose gyvenantiems galimybę 
pajusti, kaip tas pats tikėjimas 

pavasariniam daigui. Lietuvių 
Fondo reikalingumas ne mažės, 
bet didės, atsirandant platesnių 
veiklos barų. Lietuvių tautos 
medis, giliai įleidęs šaknis Lie
tuvos žemėje, sunkių šarvuočių 
nebuvo sunaikintas, jis vėl suža
liuoja ir jo šakos prasikiša net 
už Lietuvos valstybės ribų. 
Mums ir toliau tenka rūpintis 
ir tuo medžiu ir jo šakomis. 

yra išsaugojamas dešimtmečius 
be daugybės tokių pagalbinių 
priemonių ir progų, kokios yra 
p r i e inamos ir naudojamos 
JAV-ėse. Pat i komisija perduo
da žinias, nuotaikas, medžiagą 
savo 4,000 egz. tiražo aplink 
raštyje. Lietuvių informacijos 
centras ir Liet. Katalikų rel. 
šalpa, kaip ir vysk. P. Baltakis 
JAV vyskupų konferencijoje 
nuolat teikė ir teikia žinias, 
užtaria Lietuvos tikinčiųjų rei
kalus ir ši JAV Vyskupų konfe
rencijos įstaiga Washingtone 
nori paremti šiuos darbus savo 
informacijos tinklu. 

Iš Lietuvos atvykę svečiai 
susitinka su Vyskupų konfe
rencijos bei vyskupijų parei
gūnais ir perduoda savo asmeni
nius pergyvenimus JAV katali
kiškoje spaudoje. Vysk. konfe-

' rencijos dėmesys Lietuvos 
Bažnyčiai turi du dvasinius 
tikslus: aiškiai įvertinti ir pasi
džiaugti kovojančios Bažnyčios 
sugebėjimu išsaugoti ir ugdyti 
tikėjimą ir užtikrinti vienybę 
tikėjime, broliškumą, artumą su 
Lietuvos Bažnyčia, žengiančia į 
naujas sąlygas ir galimybes. 

„Lietuvos Bažnyčios tikėjimo 
patirtis yra išskirtine, labai ypa
t inga ." pareiškė pokalbyje 
imigrantų komisijos vadovai „ir 
būtina panaudoti šį ryškų 
persekiojamos Lietuvos Bažny 
čios la iko ta rp į , l ietuvių 
atsparumą, tikėjimo patirtį tuo 
metu ir jį perduoti ir apie jį 
liudvti šiame krašte". 

A.S. 

Tol imesnės veiklos k r y p t i s 

LF 28 metų veikla ribojosi 
JAV lietuvių išeivijos lietu
vybės išlaikymo ir kultūros 
puoselėjimo pastangoms parem
ti. LF narių tarpe yra ir kitų 

Veiklos keitimo galimybės 

Lietuviu Bendruomenės tary
bų veiklos pla: ai šiems metams 
buvo paruošti prieš didžiuosius 
įvykius Lietuvoje. LF paramai 

Lemonto Misijos koplyčios inauguracijoje du vyskupai - vysk. A. Abromowtcz ir vysk. P. Baltakis, 
skaitytoja — Nida Misiulytė. Nuotr J . Tamulaičio 

KOkiu 
žinojo 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S RŪTENIS 

R o m a n a s 
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— Kur jūs mus vedat? - paklausė Barko 
— Ateina pabaiga... 
— Tamsiausioji naktis... 
— Taip. 
— Mirtis? 
— Tik mirtis! — sušukau. 
Pajudėję visi, kaip vienas, sustojo. Kaži 

klaikiu žvilgsniu į mane žvelgė ir mano vyrai. J 
ką reiškia įsakymas išvesti belaisvius... 

Tas griovys prieš sodybą buvo skirta- kaip 
paniekos duobė. Kapas... Antrą kartą sukomar.duoti 
aš nepajėgiau. Žinojau, kad blogai, bet, deja, ne> įsten
giau sukaupti balso šūktelt, kad išvestų belaisv lUft Žū
ti ar pasmerkti? Kokia rūsti žmogaus dalia! S. ndien 
jie, o aš rytoj... O kokios baisios mintys... Nežinau ką 
būčiau sakes, bet duryse pamačiau Žiaugrą. J ranka 
buvo parista ir per pirštus sunkėsi kraujas. Pr šokau. 

- Kaip? 
- Niekis. Kulka nudrėskė odą. Aiva ^rkia.. . 

Klausiau — nesako. Kviečia tave. 
- Aiva? 
- Taip. 
Valandėlę laukiau. Ir pagaliau, kaip gri smas, 

surikau: 
- Išveskite belaisvius! Laukit įsakymo! K 

Aiva? 
- Svirne - atsakė Žiaugra. Palydėjom ik: namų 

dabar 

— persirengė, o dabar svirne. 
— Kas kaime? 
— Nieko. Visi dar miega. Vidurnaktis. 
— Žvilgtelėjau į laikrodį. Lygiai dvylikta valanda. 

Man įėjus į svirną prišoko Aiva: 
— Mielas Antanai, mielas... — apsikabinusi vis 

verkdama kartojo. Visu kūnu virpėjo ir mane vėrė 
didelėmis išplėstomis akimis. Čia pa t buvo ir Ūdrė. Abi 
glaudžiau ir jaudinausi.. 

— Jūs atlikot! Jūs... nebaigiau sakinio, bet širdyje 
jas vadinau didvyrėmis Ūdrė atsisėdo. Man atrodė, kad 
ji buvo ramesnė ir santūresnė. Aiva visą laiką kūkčio
jo. Ją ir Ūdrę vėl glaudžiau ir raminau. 

— Raminkis, Aiva, raminkis — viskas jau pra 
eityje. Visi mes laimingai ištesėjom — kalbėjau. — Dar 
nepabaiga, dar daug prieš akis vargo ir rūpesčio, bet 
laikinai esame visi sveiki ir visi kartu Atleiskite man, 
kad savo sprendimu jus buvau į tokį pavojų paskyręs. 
Tai ne mano vieno valia, tai mūsų visų tikslui. Mes 
gi kovotojai už žmogaus teises ir gyvenimą. Nežinau 
ar aš apie tai dabar turėjau kalbėti ar ne, bet man atro 
dė, kad kalbėti apie ką nors kitą buvo ne vieta ir ne 
laikas. Priėjau prie abiejų ir atsisėdau šalia. 

— Pasitikėkite! mes darom viską ką galim. Kol kas 
visi saugūs Prieš akis dar daug nežinomųjų ir begalės 
sprendimų. Pajėgsime! Ištesėjom! 

Tada Aiva prisiglaudė prie manęs Ju tau jos 
alsavimą. Visa virpėjo ir vis šluostėsi ašaras. 

— Jums nėra reikalo čia vargti - tar iau — mes 
valdom Leliūnus. Galite ramiai eiti namo. Vyrai 
palydės ir pasirūpins apsauga. Tada Aiva paprašė, kad 
mes liktumėm vieni du. Žiaugra, Ūdrė ir dar keli vyrai 
išėjo iš svirno. 

— Kur jie? 
— Kas? 
_ Visi suimtieji? J ie gyvi? 

— O kodėl tu klausi9 

Man rūpi... 
— Kas? 
— Vieno žmogaus gyvybė... 
— Kas jis? 
— Pulko adjutantas Lapajevas. 
— Kodėl? 
— Jis buvo mums su Ūdre labai geras. 
— Abiem? 
— Man! 
— Ką tu sakai? 

Taip, man vienai... Aš vaidinau ir veidmainia
vau, o jis rodė savo prielankumą... 

— Kokį? 
— Negalvok nieko blogo. Aš likau ištikima. Aš 

nežinau, kaip viskas būtų vykę toliau, bet jūs iš to 
košmaro išvadavot... 

— Tu jj myli? 
Aiva tylėjo. 
— Aš klausiu! 
— O aš tau neatsakau! — griežtai sviedė Aiva. 
— Labai paprastas klausimas. 
— Man ne! — griežtai atsake 
— Ką tai reiškia? 
— Nieko nereiškia Tu manęs nebekankink ir ne-

bekamantinek! Mano atsakymas tau aiškus — aš likau 
ištikima! Jis buvo doras /mogus. Jis su manim elgėsi 
padoriai. Jo niekuo negaliu kaltinti Aš žinau — jis 
mane mvli.. 

— O tu? 
— Aš prašau, pasigailėk jo... Paleisk — vienas 

daugiau ar mažiau, koks skirtumas.. 
— Kad mus visus išduotų?! 

(Bus daugiau) 
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STASYS ILGŪNAS -
SUKAKTUVININKAS 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

Visais laikais Lietuva turėjo 
pasiaukojusių lietuvių patriotų, 
kurie dirbo ir aukojosi dėl 
tautos laisvės ir gerovės. Tik jų 
dėka mūsų tauta išsilaikė per 
123 metus rusų vergijoje ir per 
50 metų rusų bolševikų okupa
cijoje. Ir šiandien jie drąsiai 
reikalauja laisvės ir nepri
klausomybės. 

Kurie buvo priversti savo 
tėvynę apleisti, kurie bėgo nuo 
rusų caro ir bolševikų, daugu
mas neatitrūko nuo savo tautos. 
Jie tęsė ir tebetęsia kovą už 
Lietuvos laisvę Amerikoje ir 
kituose kraštuose, apeliuodami 
į laisvojo pasaulio sąžinę, ruoš
dami jaunąsias kartas Lietuvos 
laisvinimui. 

Kaip kitose kolonijose. Ro-
chesterio l ietuviai aktyviai 
tebesireiškia visuomeninėje, 
kultūrinėje ir politinėje veiklo
je, nes jų tarpe turime nepails
t anč iu l ie tuvių pa t r io tų , 
v i suomenin inkų , rašytojų, 
mokytojų, artistų, chorvedžių 
bei tautinių šokių mokytojų. 
Vienas iš tokių nepailstančių 
veikėjų yra mūsų solenizantas 
Stasys Ilgūnas, šiuo metu šven
čiantis 70 metų gimtadienį. 
Man yra maloni proga jį ap
lankyti ir pateikti jam keletą 
klausimų. 

— Kada ir k u r J ū s įsi
jungėte į skautų veiklą Lietu
voje ir k a d a J ū s pradė jo te 
veikti Rochesteryje . Ka ip il
gai J u m s teko v a d o v a u t i 
s k a u t a m s ? 

— įstojau į skautų organi
zaciją 1934 m. Kaune. Rusams 
okupavus Lietuvą, b u v a u 
paskutinis Kauno Pilies tunto 
Dariaus-Girėno draugoves drau
gininkai Atsidūręs Vokietijoj. 
dirbau su skautais VViesbadane 
ir Selingesntato stovyklose. At
vykęs i Rochesterj. įsijungiau i 
skautišką veiklą. Buvau 5 
metus draugininku ir 25 metus 
vietininku. Baigiau ..Miško 
ženklo' įokykla pakt-iMs i 
skautininką ir apdovanotas 
Padėkos ordinu. Nuo 1938 m. 
dalyvavau visose tau t inėse 
stovyklose. Tebesu aktyvus 
skautas. Esu Skautijos Fondo 
atstovas Rochesteryje. 

— Žinau, kad J ū s mokė t ė s 
ir d i rbote Kauno ir Vi ln iaus 
t e a t r u o s e , kur g r imavote ir 
p a r u o š e t e pe rukus . Kas J u s 
mokė to meno? 

Kaune buvau t e a t r o 
grimoriaus mokinys, nes tokiu 
mokyklų Lietuvoje neturėjome. 
Keturiolikos metu pradėjau gri 
niuoti statistus operai Radvila 
Perkūnas. Aštuoniolikos metu 
buvau grimoriaus padėjėju 
Atgavus Vilnių, režisierius 
Juknevičius pakvietė mane i 
nauja Vilniaus dramos teatrą 
grimo skyriaus vedėjo parei 
goms Tada buvau 20 metų. 
1943 m. pabėgau i Kauna, nes 
vokiečiai neatleido nuo kariuo
menės. Kaune dirbau su teatru, 
kuris važinėjo po Lietuva. 1944 
metais išvažiavau j Vieną į 
Austrija. Vienoje dirbau Kai 
mond operetes teatre. Uždarius 
teatrus, perėjau dirbti j fab
rikėli, kur dirbo puse lietuvių, 
iš jų daug Čiurlionio ansamblio 
narių Rusams artinantis prie 
Vienos, nuvykau į Vokietiją. 
Lichtenfelse Stepas Sodeika ir 
Gasparas Velička organizavo 
ansamblį, kurj vėliau pavadino 
Lietuvos Tautiniu ansambliu 
Dariau perukus, g r imavau , 
šokau t a u t i n i u s šokius ir 
dainavau Padariau perukus 
Detmoldo operai ..Sevilijos kir
pėjas". Taip pat Augsburgo dra 
mo- teatrui, Hanau „Atžalynui 

- Kada atvykote į Ameriką 
ir su kur ia is lietuvių megejų 
t ea t ra la i s J u m s teko di rb t i? 

I Ameriką atvykau 1949 
metais. Atsiradus teatro mege 
jų grupėms, vel pradėjau daryti 

Stasys Ilgūnas 

perukus ir grimuoti. Rocheste
ryje ir Montrealyje grimavau ir 
perukus padariau režisierės Bi
rutės Pūkelevičiūtės pastaty
tam veikalui Balio Sruogos 
..Milžino paunksmė" ir fil
m u i , ,Auksinė Ž ą s i s " . Su 
Hamiltonu „Aukuru" dirbau 
apie 30 metų. Jam režisa
vo E. Dauguvietytė-Kudabiene. 
Režisieriaus A. Ulbino buvau 
pakviestas į St. Petersburgą 
grimuoti artistus. Grimavau 
Los Angeles lietuvių mėgėjų 
teatre , su kuriuo teko gastro
l iuo t i Lietuvoje: Vi lniuje . 
Kaune ir Panevėžyje. Režisavo 
P. Maželis. Tai buvo šeštas ir 
g e r i a u s i a s a p s i l a n k y m a s 
Lietuvoje. Grimavau D. La
pinsko operą ..Dux Magnus" 
Toronte. Hamiltone per Multi-
cul tural Festivalį grimavau 
kanadiečdių grupę ir gavau 
pažymėjimą už ..special make-
up effects". Lietuviu artistus 
grimavau 45 metus. Dalyvavau 
visuose festivaliuose. Tekdavo 
ne t kel is t e a t r u s iš eilės 
g r i m u o t i . Rochesteryje su 
Vytautu Naku pastatėm su
trumpintą G. Veličkos ..Nemu
nas žydi". 

J ū s ir J ū s ų žmona I rena , 
d u k r e l ė Rūta ir s ū n u s Stasys 

LIETUVIŲ PASIRODYMAS 
TARPTAUTINIAME 

FESTIVALYJE 

Kovo 16-18 dienomis nauja
me St. Petersburg stadione (Flo
rida, Suncoast Dome) įvyko pen
kioliktasis tarptautinis festi
valis. Čia pasirodė 40 tautybių 
su savo tautiniu menu, virtuve, 
tautiniais šokiais ir dainomis. 

Lietuviai festivalyje dalyvavo 
savo klubo vardu, kuriam pir
mininkauja A. Gudonis, su tau
todailės paviljonu, sceniniais 
pasirodymais — tau t in i a i s 
šokiais bei dainomis ir maisto 
skyriumi. Meninėje programoje 
lietuviai reiškėsi per dvi dienas. 
Kovo 16 d. lietuvių klubo cho-

šokote taut inius šokius. Kaip 
ilgai v a d o v a v o t e Roches-
terio t au t in ių šokių grupei, , 
kurią suorgan izavo Bromus 
Krokys? 

- Keturiolika metu vado
vavau Rochesterio tautinių 
šokių grupei. Mūsų grupė gal 
pirmoji iš lietuvių pasirodė 
televizijoj. Ją vėliau perėmė ir 
iki šiol vadovauja jai Jadvyga 
Reginiene. Ši grupė turėjo ne
mažai pasirodymų Amerikoje ir 
Kanadoje. 

- J ū s ir J ū s ų dukrelė Rūta 
esate nuolatiniai Rochesterio 
lietuvių radi jo p rogramų ve
dėjai. T a i p pat da lyvauja te 
vietos Lietuvių Bendruome
nės chore . Ar nepavargo te , 
nors iš išvaizdos a t rodo te 20 
metų j a u n e s n i s ? Be v isų 
minėtų įsipareigojimų lietu
viškoje veikloje. J u m s d a r 
teko s tudi juot i Roches te r io 
technologijos insti tute, k u r 
gavote inžinerijos diplomą 
dirbti f a b r i k e a t s a k i n g ą 
darbą? 

- Turiu puikią žmoną, kuriai 
esu dėkingas, kad jos padeda
mas galėjau veikti. Taip pat 
džiaugiuosi, turėdamas mielą 
dukrelę Rūtą, žentą Viktorą ir 
sūnų Algimantą, kuris dirba ir 
studijuoja Niagaros universi
tete. J iems padedant galėjau 
veikti. 

J u o z a s J u r k u s 

ras, vadovą v amas P- Armono, 
akompanuojant Margaret Sulli-
van, padaina\ o tris smagias bei 
nuotaikinga> dainas; „Audros" 
šokėjai, vadovaujami A. Karnie-
nės, sklandžiai pašoko kelis tau
tinius šokiu- o kovo 18 d. vėl 
pašoko tie patys šokėjai. Meni
nei programa vadovavo A. Kar-
nienė. 

Tautodaile- maisto ir parduo
tuvės pavii ną apipavidalino 
Genė Modt-.:enė, kuri vado
vavo ir tautodailės paviljonui. 
Festivalis jau praeity. 

„Lietuvių paviljono įrengi
mui", — kabėjo Modestienė, — 
„reikėjo ypa::ngo pasiruošimo. 
Pirma, Lietuva a t s idūrė 
pasaulio dėmesio centre, kaip 
pirmoji Sovietų imperijos at
siskyrėlė. Lietuvai paskelbus 
nepriklausomybę, visas Sovietų 
įtūžimas užgriuvo ant jos. An
tra, internacanalinis St. Peters-
burgo centras, visoms festi
valyje dalyva įjančioms tautoms 
sugestionav :emą: ,Kuo kiek
viena tauta pasitarnavo kultū
rai' . Trečia, naujasis St. Peters-
burgo sporto -tadionas festiva
liams ruošti paviljonų neturi, 
nuomoja tik grindų plotą. Pagal 
sumą ir plotis dydis. Mūsų klu
bas pinigų nesigailėjo — pavil
jonas buvo didelis. St. Peters-
burgo lietuv u klubo valdybos 
buvau pakviesta įruošti meno 
paviljoną. Kadangi nebuvo jokio 
paviljono, tek" imtis iniciatyvos 
ir apipavidal nti patį paviljoną. 
Albinas Karraus paruošė planą 
paviljono skyriams: meniniam, 
maisto ir lietuviškų dirbinių 
parduotuvei Visam paviljono 
įrengimui bu-o sudarytas komi
tetas; Lietuvių klubo pirm. A. 
Gudonis, A. ir A. Karniai, K. 
Gaižauskiene. V. Gedmintas. K. 
Staponkus, V. Gružas. J. Pur-
tulis. V. Augustinas, Z. Radvila. 
K. Aleksiejūr.as ir aš. Sugalvo
jusi paviljort- apipavidalinimą, 
tariausi su kai kuriais komiteto 
nariais. Visam komitetui pri
tarus, buvo įrengtas lietuvišku 
raštų motyvais papuoštas pavil
jonas. Lietuvai išgarsinti meno 
paviljone i š s ta tėme plačią 
literatūra apie Vilniaus uni
versitetą Paviljono budėtojai 
aiškino apie ilgaamžį universi
tetą i..i įšstaUlos gražiai 

iliustruotos ir JAV Lietuvoje 
išleistos knygos, kun. Puge-
vičiaus paruošti dideli bažnyčių 
ir Lietuvos vaizdų plakatai su 
trumpais užrašais apie Lietuvos 
okupaciją, apie aplinkos taršą ir 
pan. Taip pat buvo išstatyta 

ig gintaro ir įvairių medžio 
i ožinių. juostų, įvairiaspalvių 
audinių, didelė eglė papuošta 
lietuviškais šiaudinukais. Buvo 
ir labai didelis Kryžių kalno pa
veikslas. Paveikslas apipavi
dalintas V. Jonyno ir A. Marčiu
lionio studento Vytauto Gružo. 
Paviljone kabojo mūsų filmų 
žvaigždžių Ann Jillian-Nausė-
daitės ir Rūtos Lee-Kilmonytės 
paveikslai, o taip pat ir Vilniaus 
, Žalgirio' krepšininkai 1988 m. 
o l impiados aukso medalių 
laimėtojai. Buvo demonstruota 
juostų audimas, šiaudinukų dir
b imas , televizijoje taut in ių 
šokių šventės. 

Atrodo, kad St. Petersburgo 
lietuviai, dalyvaudami festi
valyje prisistatė gana dideliu 
įnašu į kultūrinį gyvenimą. 
Mūsų didžiausias dėmesys buvo 
kreipiamas į Lietuvos dabartinę 
padėtį. 

Nė vienas renginys nėra tobu
las. Iš kiekvieno nepasisekimo, 
kiti rengėjai gali pasimokyti ir 
tų pačių klaidų nedaryti. 

Mais to skyr iui vadovavo 
Petronėlė Gudonienė su gausiu 
būriu talkininkų ir talkininkių, 
kurių vieni dirbo klubo vir
tuvėje, kiti iš klubo teikė mais
tą į festivalį, o treti maisto 
paviljone. Čia tris dienas daug 
dirbta. Paviljonas visą laiką 
buvo publikos apgultas, noriai 
pirkta lietuviški maisto gami
niai, kas davė klubui gražaus 
pelno". 

K. Gmž. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL E S T A T E 

RE /MAX 
REAt.TORS 

GREIT 
PARDUODA Į 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba/tome būti 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas namokamal. 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

(kaino)imas veltui' 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine įstaiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

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

l letuviams žinomas ir patikimas vardas 

LOYOLOS LIGONINĖS 
PAGALBA ŠIRDIMS 

Iš visų Chicagos" ligoninių1 

1988 m. daugiausia širdies 
kraujagyslių persodinimo opera
cijų padarė Loyolos univ. 
McGaw ligoninė — 855. Čia 
tokių operacija kainuoja 33.890 
dol. St. Francis ligoninė Evans-
tone tokių širdies operacijų 
padarė 566. Viena operacija 
•idutiniškai kainavo 24.588 dol. 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmd.. balandžio 1 d. 1-4 v. p.p 

6210 S. Major 
6 kamb 30 metų. 3 did mieg mūrinis 
valg. kamb daug spintelių. TV kamb 
alummio apdaila: naujai ;vest 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 
virtuve ir vonia. 3 kamb rūsyje 'šnuomoji-
mui: 2 auto. mūrinis garažas Naujai Įvesta 
elektra r vandens šildymas: labai švarus 

No. 635 — 71 St. & Pulaski Rd 
3 butai. 3 mieg 1"2 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 
pnžiūrėtas. geras pirkinys 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
•Jamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
<abar 

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

LIETUVOS "HOTLINE 
1-708-257-6777 

Lietuvos žinių tinklas - būstine per kuria \isuominc gali sužinoti kas 

vyfcsta Lietuvoje ir kaip jūs galite Lietuvai padėti! 

• Paskambinkite sužinoti kas 
vyksta Lietuvoje. 

•Paskambinkite pranešti ką jūsų organizacija ruošia. 

LIETUVOS PRIPAŽINIMO 
DEMONSTRACIJA 

si penktadienį, Kovo 30 d. 3 vai. p.p. Daley Centre. 
Tęsis visa popieti. Atsivezkite žvakes, JA l ir Lietuvos vėliavas ir plakatus. 

Bus Čikagos Burmistras Richard M. Daley, Kongresmenas Richard Durbin Senatorius Paul Simon 

Q miš. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BE^_BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

E MLS. 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai Įkainuoja 

jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 776-3071. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One Stop Reel Estete 

01 AKS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kadzl* Ave. 
Tai . 436-7878 

GnfcJĮ^. KMIEOK REALTOCS 
7922 S. Pulaski M . 

4365 S. Archer Av*. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. |i 
pro fes iona l i a i , sąž i n i nga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 2 mieg. butas pir
mame aukšte Brighton Parko apyi. 
Naujos grindys, nauji kilimai $300 > 
mėn. Nuomminksd (tenant) moka už 
šilumą ir elektrą. Skambinti: (312) 
523-1261. 

Išnuomojamas butas antrame 
aukšte Marquete Parko apyl.; 4 
kamb 2 mieg. Su šiluma. 

Tel. 925-8809 

M I S C E L L A N E O U S 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

30% pigiau mokėsit už 
ugnies draudimą pas 

100,0-20° o 
automobilio 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Crucagos miesto leidimą O'-.'u i 
L;.>miestv Di'bu greitai, garantuotai ir ?-,.'. 
-vnga< 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Noriu pirkti senoviškas lietu
viškos muzikos plokšteles 78 
greičio, išleistas JAV (Columbia. 
RCA ir pn ) Skambinti po 4 v. 
p.p. tel. 312-737-4538. 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplauk is-Tyruol is 

Ką Lietuva yra davus i kitų tautų 
literatūrai savo istori ja, gamtova iz 
džiu ir žmonių paproč ia is p i rmą 
kartą panagrinėta Al fonso Sešplau-
kio-TyruoliO knygoie 

LIETUVA P A S A U L I N Ė J E 
L ITERATŪROJE 

Iš'e'do Lituanistikos tyr imo t stu
dijų centras Ch icago je 244 psl 
Knygos kaina 8 dol . su persiunt imu 
9 50 dol Illinois gyvento ja i moka 
10 14 dol Gaunama D R A U G E ir 
pas knygų plat into ius 

file:///isuominc


kleb. kun. A. Volungis. Daly
vavo Marianapolio Tėvų Mari
jonų viršininkas kun. Saplys, 
kun. Šeputa ir kiti. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seselės M. 
Aloyza ir M. Oliveta iš Putnam, 
Conn., Sv. Kazimiero vienuoli
jos seselė Ridick. miesto bur
mistro pavaduotojas R. Early, jo 
žmona ir arti 200 Šv. Kazimiero C a p e C o d , M A 

Kongr. John Miller po savo pranešimo su LB Seattle pirmininke Ina 
Bertulyte-Bray. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Seattle, Wa. 

KONGRESMANO J O H N 
| MILLER PRANEŠIMAS 

A P I E LIETUVĄ 

Kovo 11d. 2:30 vai. p.p. per
pildytoje Latvių salėje kongres-

; mano Millerio laukė Seattle lie-
: tuviai, latviai ir estai. Lietuvių 

nuotaika buvo džiaugsminga, 
latvių ir estų — labai draugiška, 
bet rimtesnė. Šį renginj. kur} 

j filmavo keturios televizijos sto
tys, suruošė Seattle Pabaltiečių 

i komitetas. 
Renginj pravedė tautiniais rū

bais pasipuošusi Seattle Lietu
vių B-nes pirmininkė Ina Bertu
lyte-Bray. Ji pakvietė tautiečius 
sugiedoti Lietuvos himną, po 
kurio susijaudinusi pranešė, 
kad tik ką gauta žinia, kad Lie
tuva paskelbė Nepriklausomy-

• bės atkūrimą. Šią žinią susi
rinkusi minia sutiko su karš
tais, ilgais plojimais. 

Buvo pristatytas pabaltiečių 
draugas kongresmanas John 
Miller. kurio pirmieji žodžiai. 
..Lietuva laisva!'", buvo sutikti 
su aplodismentais. Kongresma
nas papasakojo apie savo 
kelione i Lietuvą. Štai kelios iš
traukos. 

Jis papasakojo apie susitikimą 
su Vytautu Landsbergiu, kuris 
atsiprašė, kad jiems buvo taip 
sunku įeiti pro Lietuvos duris. 
Landsbergio pasakė, kad tai 
įvyko dėl to. kad prieš 50 metu 
vagys pavogė tų durų raktus, 
bet atei ty jau bus ki ta ip . 
Kongresmanams vizų neišda-

• vimas sukėlė didelį dėmes) Lie
tuvoje, ir vietiniams įrodė, kad 
Lietuvos komunistai nepajėgia 
valdyti kraštą. Vienas Kanados 
valdžios atstovas pasijuokė, kad 
kanadiečiai, kurie lankėsi Lie
tuvoje, tik stebėjo rinkimus, o 
amerikiečiai padėjo juos laimėti. 
Amerikiečiai kongresmanai 
nuvežė išdalinti 1000 i lietuvių 
kalbą išvers tos Amer ikos 
konstitucijos, bei Amerikos 
Nepriklausomybės Akto kopijų. 

, Pokalbiuose išaiškėjo, kad lietu-
M viai yra neblogai susipažinę su 
. Amerikos valstybes kūrėju raš

tais. Miller pasakė, kad Amen 
kos universitetuose dažnai dau
giau yra skaitomas Marksas 
negu Amerikos valstybininku 
raštai, lietuviai galvojo, kad 
šiuo pasakymu Miller juokauja. 
Visi kongresmanai dalyvavo 
spaudos konferencijoje Vilniuje 
prieš išvykstant namo 

Millerio kalba dažnai buvo 
pertraukta plojimais. Prane
šimui pasibaigus. Miller at
sakinėjo į žiūrovų klausimus. I 
viena klausima atsakė, kad nuo 
to laiko, kai sugrįžo iš Lietuvos 
į Washington. D C., iš savo kole 
gų kongrese patyrė didesn} susi
domėjimą Pabaltiju. Baigdamas 
tarė. kad rytoj žada susisiekti su 
savo kolegomis Kongrese ir juos 
ragins įsijungti j Nepnklau-

verksmus". Gieda labai gražiai, 
nes solistas V. Roževičius atlie
ka „Graudžių verksmų" dalyje 
„Sielos raudą" . įsijungiant 
chorui. 

J.M. 

somos Lietuvos palaikymą. 
Ina Bertulyte-Bray pakvietė 

John Miller atgal prie mikro
fono, ir visų lietuvių vardu jam 
nuoširdžiai padėkojo už pa 
stangas Lietuvos laisvės byloje; 
ji kongresmaną pabučiavo ir ap
juosė lietuviška juosta, kuri 
priklausė daugel metų už Lie
tuvą kalėjusiam Povilui Pet
kevičiui. Kongresmanas norėjo 
padėkoti už netikėtą dovaną, 
bet visiškai susijaudinęs, nebe
galėjo nė žodžio ištarti, tik ištie
sė rankas. Visi atsistoję žiūrovai 
jam dar sykį dėkojo karštais plo
jimais už dėmesį ir darbą Lie
tuvos reikalams. 

Toliau estas Vello Karuks kal
bėjo apie Washingtono valstijos 
senatorių Slade Gorton, kuriam 
nebuvo duodama viza keliauti į 
Estiją dalyvauti estų kongrese. 

Minėjimas buvo baigtas, bet 
žmonės nenorėjo išsiskirti, dar 
norėjosi pabendrauti, dar kartu 
pasidalinti šios dienos įvykių 
džiaugsmu, nes rytoj laukia dar 
didesnis darbas už Lietuvos Ne
priklausomybės pripažinimą... 
Bet šiandien — tik džiaugsmas, 
ašaros, dainos ir šampanas! Nei 
pats kongresmanas Miller 
neskubėjo namo. bet pasiliko il
giau pasikalbėti su jį apsupu
siais pabaltiečiais. Po kiek lai
ko lietuviai susibūrė prie tri
spalvės fotografija įamžinti šią 
dieną Seattle. Tarp mūsų prisė
do ir kongresmanas Miller su 
žmona. 

Suskambėjo lietuviškos dai
nos. Susibūrę į ratą dainavome. 
o fotografai ir korespondentai 
atrado naują temą savo nuo
traukoms. Sekantį rytą, ..Seat
tle Post-Intelligencer" pirmame 
puslapyje matėsi Vyto Raci-
barsko. Suzanos Price ir Nijolės 
Raišienės nuotrauka. 

Kartu su lietuvių džiaugsmo 
ašaromis mūsų brolių pabal
tiečių ašaros riedėjo iš griau-
desio. kad Latvija ir Estija dar 
turi laukti savo laiko. J .P . 

Worcester, MA 
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ 

Kovo 6 d. šventėme Lietuvos, 
ypač jaunimo ir mūsų parapijos 
globėjo šv. Kazimiero šventę. 
Lietuvos Vyčiu 26-ta kuopa or
ganizuotai dalyvavo šv. Mišiose, 
kurias aukojo ir pamokslą pasa
kė kleb. kun V. Parulis, MIC. 
Pasigėrėtinai giedojo parapijos 
mišrus choras, vadovaujamas 
vargonininkes O. Valinskienės. 
Po Mišių sugiedotas Lietuvos 
Vyčių himnas. 

Po pietų Maironio Parko 
didžiojoje salėje įvyko tra
diciniai parapijos pietūs. Pietus 
ruošė parapijos taryba, kurios 
vardu visus svečius pasveikino 
ir programai vadovavo tarybos 
nare V Rodgers. Invokaciją su
kalbėjo Aušros Vartų parapijos 

parapijos mylėtojų. 
Maironio Parko virtuvės per

sonalas visus pavaišino pietu
mis. Parko vadovybė kiekvie
nais metais parapijai teikia 
nuolaidą, kad į parapijos iždą 
įplauktų galimai didesnės paja
mos. Parapijos mišrus choras 
gražiai padainavo šešias dainas, 
kiekvienos turinį anglų kalba 
paaiškino V. Rodgers. Pabaigoje 
pagiedojo giesmę — anglų kal
ba, dedikuotą choro nariui, ku
rio kūnas tuo laiku buvo pašar
votas šermeninėje. Vadovavo 
vargonininkė O. Valinskienė. 

Programos vedėja pasveikino 
visus Kazimierus ir Kazimieras. 
Maironio Parko pirmininkas, 
taip pat Kazimieras. Viena 
moteris pasveikino pirmininką 
Kazį Adomavičių, apjuosdama jį 
labai gražia juosta»atgabenta iš 
Lietuvos. Po to ji priėjo prie 
mikrofono ir pasveikino visus 
Kazimierus, Lietuvos Kazimie
rų vardu ir nuėjusi vėl atsisėdo. 
Neteko jos net pavardės suži
noti. 

Zodj tarė kleb. kun . V. 
Parulis , MIC. J is padėkojo 
visiems,kurie darbu, ar auka 
prisidėjo pr ie šių pie tų 
paruošimo, o ypač parko pirm. 
K. Adomavičiui ir visai parko 
vadovybei. Painformavo apie 
parapijos salę ir su ja susijusius 
remonto darbus. Mes. parapie-
čiai. jau nuo praėjusių metų 
pavasario laukiame, kada bus 
pradėtas salės atnaujinimas. 
Vyskupijos ganytojas nebuvo 
palankus parapijos salės at
naujinimui. Pagaliau sutiko. 
Klebonas užtikrino, kad pagrin
dinis salės atnaujinimas prasi
dės birželio mėnesį ir kainuos 
arti 400,000 dol. 

Pabaigoje programos vedėja 
pareiškė, kad turėsime gražią 
salę. tad atnaujinkime mūsų pa
rapiją ir įneškime į ją daugiau 
šviesos. Turime gražiai veikian
č ias organizacijas. ALRK 
Moterų sąjunga, L ie tuvos 
Vyčiai, Vyrų klubas, skautai, 
Lietuvių Labdaros draugija. 
Junkimės į jas, ne tik mes, bet 
paraginkime ir draugus. Visi 
vieningai dirbkime, ne tik pa
rapijai, bet Dievui ir Tėvynei. 
Šio sekmadienio pagrindinė 
esmė yra ne parapijos pietūs, 
bet šv. Kazimiero Lietuvos glo
bėjo šventė. Kiekvieną dieną, 
nors trumpa maldele, kreipki
mės į jį. Prašykime, kad globotų 
mūsų parapijąjaunimą išeivi
joje ir Lietuvoje, kad eitų doros 
keliu ir užsidegtų šv. Kazimie
ro dvasia. Prisiminkime Lie
tuvą, kurią Šv. Kazimieras 
labai mylėjo, ir tą meilę parodė, 
net ir po mirties, kaip 1618 m. 
nuostabiai pasirodė Lietuvos 
kariuomenei prie Polocko ir 
užtikrino pergalę. Jis rūpinasi 
Lietuva ir šiuo laiku kada 
pergyvena naują taut inį ir 
religinį atgimimą. Kova sunki. 
Jėgos menkos, prieš milžiną 
okupantą komunistinę Rusiją, o 
pagalbos ir užtarimo iš didžiųjų 
pasaulio valstybių vadų nėra. 
Tautai reikia, ne tik materiali
nės, bet ir dangaus palaimos, 
šiuo nepaprastai sunkiu laiko
tarpiu Melskimės, kad šv 
Kazimieras vėl išvestų mūsų 
tėvynę Lietuvą į laisvę ir 
nepriklausomybę. 

J .M. 

GRAUDŪS VERKSMAI 

Šv. Kazimiero parapijos baž 
nyčioje kiekvieneriais metais 
gavėnios laike prieš lietuviškas 
šv. Mišias (9:30 vai. ryto) kiek
vieną sekmadien i choras , 
vadovaujamas vargonininkės O. 
Valinskienės, gieda „Graudžius 

VASARIO 16-0 J I 
CAPE CODE 

Vasario menes} reikėtų pa
skelbti Lietuvos nepriklauso
mybės mėnesiu, nes Vasario 
16-tos šventės nv.nejimai lie
tuvių telkiniuose vyksta beveik 
ištisas keturias savaites. 

Cape Codo lietuviai Pirmojo 
Lietuvos prisikė'.:mo šventę 
paminėjo vasario 18 dieną, 
sekmadienį, Centervilėje, pa
maldomis ir iškilminga sueiga, 
kurioje dalyvavo svečių ir iš 
kitur. 

Our Lady of Vieton, bažnytėlė 
yra tapusi lyg sava. lietuviška 
parapija, nes čia vietos lietuviai 
dažniausiai dalyvau a Mišiose ir 
kitose religinėse apeigose. 

Vasario 18 d vidudienio 
Mišiose, kurias atnašavo kle
bonas John Perry. dalyvavo 
pilna bažnyčia maldininkų. 
pusė jų buvo lietuviai Buvo ma
lonu stebėti, kai Mišių auką 
prie a l t o r i aus , prie kurio 
a tok i au s tovėk Lietuvos 
trispalvė, nešė tautiniais dra
bužiais pasipuošusios Genovai
tė Treinienė ir Regina Petru-
tienė. 

Pamoks le klebonas John 
Perry sakė. kad '.utuviai mini 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą, įvykusi prieš 72 
metus; kad po 22 -jų laisvės 
metų rusų armijos Lietuvą 
okupavo; ir kad p<i ilgų vergovės 
metų dabar Lietuva ruošiasi 
naujam valstybiniam prisikėli
mui. Perry priminė, kad lie
tuviai prieš daugiau nei šešis 
šimtmečius apsikrikštijo, ir kad 
Lietuva yra katalikybės avan
gardas rytinė'e Europoje; kad 
jos žmonės tvirtai gina savo ti
kėjimą, kalba, papročius. 

Po pamaldų letuviai persike 
lė į netoliese e-ančią parapijos 
salę — modernų, erdvų pasta
tą, kur pra-idėjo 
šventės minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas — irnemijos inžinie
rius Donatas Šatas, iš Rhode 
Island valstijos, supažindino 
klausytojus su galimybe Lie
tuvą atsistatyti ne tik politiškai. 

bet ir ekonomiškai, i Prelegentas 
pernai rudenį su grupe Ameri
kos lietuvių specialistų lankėsi 
Lietuvoj ir tenai vietoje susipa 
žino su esama padėtimi*. 
Minėjimo dalyviams buvo per
skaityti Massachusetts valstijos 
gubernatoriaus Michael Duka-
kio ir Valstybės sekretoriaus 
James Bakerio III sveikinimai 
lietuviams sukakties proga. 
Buvo priimtos rezoliucijos: 
viena — prezidentui George 
Bushui, kita — Kongreso na
riams. Jie raginami paremti 
Lietuvos pastangas tapti lais 
vai ir nepriklausoma nuo 
Maskvos. (Proklamacijas skaitė 
vietos Amerikos lietuviai: dantų 
gydytojas Ričardas Shakalis. 
verslininkas James Kraskaus-
kas ir trumpų radijo bangų 
specialistas Edvardas Shakalisl 

Meninėje dalyje dalyvavo 
muzikos srities atstovai iš 
Bostono: solistas Benediktas Po 
vilavičius ir kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas. Pirmą 
kartą toje salėje skambėjo 
lietuviškos liaudies dainos ir 
lietuviškų operų ištraukos. 
Programą pravedė valdybos 
vicepirmininkė Genovaitė Trei
nienė. 

Prie minėjimo sėkmingumo 
žymiai prisidėjo inž. dr. Jurgis 
Gimbutas, iš Bostono atsivežęs 
parodėlę: tai rinkinys daugiau 
nei 100 Lietuvos sąjūdžio ir kitų 
atsikūrusių organizacijų nau
jausių leidinių, pasirodžiusių 
pastaraisiais metais Lietuvoje. 
Dalyviai turėjo progos pasi
džiaugti tokia gausia lietuviška 
periodika ir pavartyti jos pusla
pius. 

Cape Codo lietuviai savo 
meilę Lietuvai įrodė ir darbais, 
minėjimo metu jie suaukojo 

MOTINOS DOVANA 

Chicagos universiteto ligo
ninėje balandžio 2 d. vyks dėl 
Hillary Mitehell. 37 m., perso
d in imas kaulo sniegenų, 
duodamų jo motinos. J i s serga 
vėžiu, gydomas chemoterapijos 
būdu. tačiau jo gyvybei būtinas 
šis persodinimas. Tas Harwood 
gyventojas prieš keletą metų 

oficialus gelbėdamas savo motiną, davė 
jai savo inkstą persodinti. 
Operaciją atlikti imasi dr. Ro-
bert Geller. Jis sako. kad tai pir
mas atvejis, kai motina už gau
tą inkstą atsiteisia duodama 
savo kaulo smegenis. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m kovo men. 29 d. 

A.tA. 
IRENE RAKAUSKAS 

HURCZYN 

Riverside. IL, anksčiau Kenosha. WI 
'90 m. kovo 26 d.. 11:30 vai rvto. sulaukusi 1 m 

Gyver 
Mirė 1 

amžiaus 
Gimė vf-avropol. Rusijoje. 
Pašile < dideliame nuliūdime duktė Irena Trenholme. 

brolis Zy. mnt, anūkes April ir Lisa 
Veliorv buvo našle a.a. Algirdo Rakausko. 
Laid"' vės įvyks kovo 31 d. Ali Saints kapinėse. Keno

sha. Wl p' 11 vai. ryto gedulingų mišių kapiniu koplyčioje. 
Nuošu lžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 

tarnus d.i vauti šiose laidouvėse. 

Nuliu 
Laidi" 

708-447 Z 

duktė, brol is ir anūkės . 

direkt. Kuratko Funeral Home Tel i v i ų 
K). 

Brang.am giminaičiui 

A.tA. 
VLADUI GARBENIUI 

nelauk- » mirus, ponią ONĄ RUŠENIENE, su meile 
j , gĮnb sią ir slaugiusią, pussesere STASE' ()1 ~SA l ^ 
KIENt -u šeima bei visus a.a. Vlado giminaičiu 
draug širdingai užjaučiame. 

Aldona 
Aurelijus ir Dana 
Jurgis ir Jane ir 
Marijus Prapuoleniai 

s ir 

beveik 3.000 dolerių. (Lietuvių 
B-menes vedamai r i n k l i a 
vai „Dovana Lietuvai" 1,474 
dol.. LB krašto valdybai — 1.160 
dol.. Altui - 200 dol.. Tautos 
fondui — 125 dol.. o apylinkes 

va ldyba i , k u r i ruošė šj 
minėjimą, teko visa dešimtine' 

Minėjimas baigtas gausiomis 
suneštinėmis vaišėmis ir pa
bendravimu. 

A. P. 

A.tA. 
BRONĖ BANIONIENĖ 

Mūsų mylima Mamytė ir Močiute mirė 1990 m kovo 
27 d., sulaukusi 80 m. amžiaus. 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Elvyra Lile ir 

žentas Ignas Juzėnai , anūka i Lisa ir Vidas, gimines ir 
draugai Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė a.a. Antano. 
Kūnas pašarvotas penktadieni, kovo 30 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Petkus Marąuet te koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks kovo 31 d., šeštadienį. Iš koplyčios 

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

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus \r 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę d u k t ė , ž e n t a s ir a n ū k a i . 

Donald A. P e t k u s . Tel. Laidotuvių 
312-476-2345. 

d i r ek t . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312> 523-9852 

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

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

PETKUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 Wes t 71 St., ( h i o a g o 
T e l e f o n a s - (1-312) 476-2345 

1410 So . 50 th Ave. . C i c e r o 
T e l e f o n a s (708) 863-210K 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t r e e t - Te l . (1-312) 737-1213 
11028 Sou thvves t H w y . - Tel . (708) 974-4410 

9236 S. R o b e r t s R d . Tel . <708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50 th A v e n u e 
C i c e r o , I l l inois 

T e l e f o n a s - (708) 662-1003 

SalK Donald M Ir 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o . I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BKl PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 6 5 2 - 5 2 4 5 



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. kovo mėn. 29 d. 

x Laikrodi pasuk t i vieną 
v a l a n d ą j priekį reikia nuo šio 
sekmadienio, balandžio 1 d. 
Ateinantį sekmadienį, pamal
dos, „Draugo" koncertas, preky
bos parduotuvės, eismas bus jau 
pagal naują laiką — viena 
valanda anksčiau. Geriausiai 
pasukti laikrodį šeštadienio 
vakare prieš einant gulti. 

x Kun. dr. Eduardas Vitch-
koskis . MIC. Plano Šv. Marijos 
parapijos asistentas, sunkiai 
serga ir paguldytas Good Sama-
ritan ligoninėje. Jis turės ilgiau 
gydytis, nes po krešulio palies
ta ir širdis. 

x Povilas Stravinskas, vir 
tuozas pasaulinio garso pianis
tas , po sėkmingų koncertų Los 
Angeles ir Clevelande. koncer
tuos , ,Draugo" rengiamam 
koncerte šį sekmadieni, balan
džio 1 d., 3 vai. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Jis yra apsisto
jęs dr. Vitalijos ir muz. Alvy
do Vasaičių namuose. P. Stra
vinskas akompanuos solistams 
ir parodys savo kūrybos. 

x A. a. Romas Gintautas po 
sunkios ir ilgos ligos mirė 
Coseyville. 111., kovo 27 d rytą. 
Velionis buvo generalinio >tabo 
majoras, gimęs 1905 m. lapkri 
čio 22 d. Bendrinių vsd.. Pandė
lio vis., Rokiškio apskr Baigė 
Rokiškio gimnaziją, Karo 
mokyklą ir Aukštesniuosius ka
rininkų kursus. Bendradarbia
vo spaudoje, daugiausiai iš savo 
specialybės, taip pat buvo 
,,Draugo'* bendradarbis Nuliū
dime liko žmona Irena, duktė 
Guoda su šeima ir gimine- Lie
tuvoje. 

x Palaimintojo Jurgio Ma
t u l a i č i o Misijoje I.Hmonte 
vaikų šv. Mišios bus balandžio 
1 d., sekmadienį, 9:30 vai. ryto. 
Visas šeimas su vaikais kviečia 
klebonas dalyvauti. 

x Kongr. A. Russo C hica-
gos telefonas yra toks : 
1-708-636-4171. Vakar dienos 
..Draugo" laidoje paskelbtas 
telefonas nėra tikras. Bet tikras 
jo telefonas VVashingtono įstai
goje 

x Chicagoj veikianti radijo 
va landa ..Žemė L" turi savo ko
respondentus Vilniuje ir duoda 
naujaus ias žinias Plač ia i 
pasakos savo įspūdžius iš 
Lietuvos kongr. John MUler. Šį 
šeštadienį kalbės valdžios atsto
vai ir Baltųjų rūmų įgaliotinis. 
Radijo valanda duodama per 
stoti WPNA 1490 banga iš Oak 
Parko. 

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

<sk> 

x Maldininku kelionė į Lie
tuvą - rugpjūčio 20 - rugsėjo 9 
d., dalyvaujant Šiluvos ir 
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, 
aplankant Kryžių kalną. Vii 
n i a u s Nidos ir Klaipėdos 
bažnyčias. Rezervacijoms kreip
tis į: Travel Advisers 1515 N. 
Har lem #110. Oak P a r k . 111. 
60302, 708-524-2244. 

— (sk) 

— x KASOS, liet. federalinės 
:; kredito unijos Chicagos skyriai 
^.neveiks šeštadienį, kovo 31 d. 
"Z-Bus apskaičiuojami ketvirčio 

procentai. 
(sk) 

x Gintė D a m u š y t e iš New 
Yorko ir prof. R. V a š t o k a s iš 
Toronto papasakos vėliausias ži
nias iš Lietuvos šį penktadienį, 
kovo 30 d., 7 vai . vak. Jaunimo 
centro kavinėje. G. Damušyte 
yra Lietuvių informacijos centro 
vedėja ir neseniai buvo Lie
tuvoje. Prof. R. Vaštokas prisi
dėjo prie Vytauto D. universi
teto steigimo Kaune. J i s yra 
Kanados L i e t u v i ų Bend
ruomenės valdybos narys. Visi 
kviečiami dalyvauti pranešime. 
Rengia Ethmc Community Ser
vice organizacija. 

x P e n k t a d i e n į , k o v o 30 d., 
3 vai . po pietų miesto centre — 
Daley Plaza bus demonstracijos 
už laisvą Lietuvą. Dalyvaus me
ras Richard Daley, sen. Paul 
Simon ir kongr. Richard Dur-
bin. Visi kviečiami dalyvauti , 
moterys su taut in ia is drabu
žiais. Su savim reikia pasiimti 
lietuviškas ir amerikiet iškas 
vėliavėles, p lakatus ir žvakes 
vakariniam budėjimui. Prašome 
pranešti visiems savo drau
gams. L i e tuv i a i r e i k a l i n g i 
paramos. 

MAŽUETUVIV RENGINIAI TO A DTT TU T O L I 

J.A. VALSTYBĖSE 

Solistai ir pianistas ..Draugi' -J:e dalyvaus „Dr .igo"' koncerte ateinantį sekmadienį, balandžio 
1 d. Iš kairės: Algis Grigas, sol. Dana Stankait .ė, sol. Sofija Jonaitytė, sol. Algirdas Janutas. 
Rūta Pauperiene, pianistas Povilas Stravinską- ir „Draugo" redaktorius Vytautas Radžius. 

Nuotr. Viktoro Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DANTŲ GYDYTOJŲ S-GOS 

P I E T Ū S 

Lietuvių dantų gydytoju są
junga šiais metais mini savo 40 
metų darnios veiklos sukaktį. 
Šios sąjungos nares eilę pasta
rųjų metų vieną kartą metuose 
susirenka i bendrus šeimyniš
kus pietus. Susirenka kolegės 
gydytojos ir jų artimieji bei 
pažįstami, o tų pietų proga su
telktas pelnas skiriamas įvairio
pai lietuvių, neretai kolegėms 
Sibire, kolegų šeimoms atsidū
rusioms varganoje padėtyje ir 
pan. 

Šiemetiniuose pietuose. įvy
kusiuose Chicagos liet. taut. na
muose, kovo 11d. dalyvavo apie 

x Kun. J o n a s K u z i n s k a s , 
Švč. M. Marijos Gimimo pa 
rapijo> klebonas, per t rumpa 
laiką užsirekomendavo kaip 
g e r a s a d m i n i s t r a t o r i u s ir 
apskritai visiems malonus ir 
prieinamas. J i s suorganizavo 
lėšų ir įtaise naujus vargonus, 
kurių pašventinimas įvyks kar
tu su r e l i g i n i u k o n c e r t u 
balandžio 8 d.. Verbų sek
madienį. 3 vai. p.p. Visa vi
suomene kviečiama jame daly
vauti. 

x į s t e ig ta Hot L i n e — žinių 
perteikimo įstaiga apie įvykius 
Lietuvoje . S k a m b i n t i t e l . 
1-708-257-6777. 

x P A D Ė K I M E LIETUVAI! 
Šį p e n k t a d i e n į , k o v o 30 d., 3 
v. p.p. miesto centre. Daley 
Plaza. o r g a n i z u o j a m o s de
m o n s t r a c i j o s — . .Lithuanian 
Freedom Rally". Visi Chicagos 
lietuviai kvieč iami b ū t i n a i 
dalvvauti! 

(sk) 

x G a r a n t u o t a s r e c e p t i n i ų 
ir n e r e c e p t i n i ų va i s tų per
s i u n t i m a s į Lie tuvą . T r a n s -
pak, 2638 VV. 69 St.. Chicago, IL 
60629. te l . 312-436-7772. 

(sk) 

x SKILANDIS , S P R A N D I -
N Ė (palendvica). rūkytos deš
ros pasieks jūsų gimines VE
L Y K O M S , užsakan t dabar . 
$84.00 T r a n s p a k , 2638 W. 
69 St., C h i c a g o , I L 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x J A V LB Vidur io Vakarų 
a p y g a r d o s v a l d y b a kviečia 
metinį suvažiavimą balandžio 
29 d., sekmadieni. 8:30 vai. ryto operos primadoną Vincą Jonuš-
Jaunimo centro mažojoje salėje, kaitę. Pasisekimas buvo didelis. 

pusantro šimto asmenų. Pietų 
programą pra :ejo Ju l i ja 
Smilgienė, pasveikindama susi
rinkusius ir supažindindama su 
Liet. dantų gydy.ijų sąjungos 
40 metų darbuote. 

Šiemet minime Liet. dantų 
gydytojų s-gos 40 metų sukaktį, 
kalbėjo ji. 1950 metais kovo 4 d. 
išeivijoje įsikūru.-i Liet. dantų 
gyd. s-ga pirmiausia turėjo 
rūpintis savo priešiniais rei 
kalais. Amerika; tuo 
nep r ipaž į s t an t mūsų 
diplomus, ėjome į kitas pro 
fesijas. Savo veiklą nukreipėme 
į lietuvybės išlaik- mu besirūpi
nančias kultūrines įstaigas ir 
šalpą. Savo kukli;ns uždarbiais, 
negalėdamos reaguoti minėtų 
užsimojimų, nutarėme ruošti 
koncertą-balių. Ir 1953 m. 
balandžio 25 d surengėme 
pirmąjį koncertą balių. Jo pro
gramą atlikti pakvietėme Liet. 

laiku 
u-tų 

x R o m a s P ū k š t y s , T r a n s 
p a k f i rmos sav in inkas , prane 
ša. kad balandžio mėn. važiuoja 
į Lietuvą. Mielai vėl tarpi 
ninkaus įvairiais reikalais: pini 
gai. palikimai. T r a n s p a k , 2638 
W. 69 St. , tel . 312-436-7772. 

(sk) 
x N A M A M S P I R K T I P A 

S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tes į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk-

Suvažiavime dalyvauja visos 
apylinkių valdybos, kontrolės 
komisijos. LB tarybos nariai ir 
apylinkių įgaliotiniai. Dalyvių 
sąrašus reikia pristatyti Birutei 
Vindašienei iki balandžio 15 d. 
Visi suinteresuotieji kviečiami 
dalyvauti. 

x Vac lovas Momkus , Lie
tuvių Operos vicepirmininkas, 
šiais metais taip pat tvarkys 
operos mecenatų reikalus. Jis 
deda pastangas, kad į operos 
aukotojų eiles įsijungtų visi 
buvusieji rėmėjai, o taip pat 
l a u k i a m a ir naujų, k u r i e 
papildytų mirusiųjų mecenatu 
eiles. Lietuvių Opera yra labai 
dėkinga savo mieliems operos 
rėmėjams už jų dosnią parama. 

x Kazio B r a d ū n o paska i ta 
Balzeko Lie tuv ių kul tūros 
muziejuje, ruošta šį penkta
dieni, neįvyks dėl rengiamu 
demonstracijų miesto centre ir 
kitų įvykių. Ji nukeliama vėles
niam laikui. 

x Dail . Vyten i s Lingys iš 
Vilniaus yra atvykęs į Chicaga. 
Jo tapybos paroda bus Lietuviu 
Dai lės muzie juje Lemonte 
balandžio 21 d. ir tęsis iki 
balandžio 29 d. 

x Lietuvių Tautiniai namai 
įsigijo modernų, filmams ir 
vaizdajuostėms rodyti aparatą. 
(Vaizdo didumas, kaip kino teat 
re). Tačiau apara tu galima 
n a u d o t i s t i k Tau t in iuose 
namuose. Organizacijos ar pa 
vieniai asmenys, norintieji apa
r a tu p a s i n a u d o t i , prašomi 
skambinti (708M99-2172. 

(sk) 
x G r a ž u s 2 miegamųjų bu

tas , didelis salonas ir valgo
masis; didele virtuvė su visais 
įrengimais ir „dinette". Keli 
žingsniai i krautuvę, resto
raną ir bažnyčią. Kaina 375 
dol. į men. Teiraut is : tel. 
708-4257161. 

(sk) 

Kolegės A Polikaitienės ma
mytei, amžinos atminties Ksa
verai Pimpienei pasiūlius, eilę 
metų rengėme koncertus-kartū-
no balius, kur suknelės buvo 
premijuojamos pačių baliaus 
svečių balsais. Ir šitie kartūno 
baliai turėjo pasisekimą ir buvo 
tapė. kasmet.nė tradicija. Pas
kui, keičiantis laikams ir mums 
pačioms, ieškojime naujų kelių 
savo veikla; pratęsti. Kolegei 
Didžiuliene, pasiūlius, pra
dėjome ruošti cepelinų šventes. 

Liet. dantų gyd s-ga rėmė Lie
tuvos laisvinimo veiksnius. Kul
tūros fondą. Lietuvių fondą, 
l i tuanist ines mokyklas čia, 
vai go mokyk'.is Vokietijoje. Jė
zuitų. Sa'ezicčių įstaigas. Put-
namo seselių leidžiamą vaikams 
laikraštėlį Eglutę. Jaunimo bei 
kultūros kong esus. Lituanus 
žurnalą. Studentų šalpos fondą. 
Dainavos bei -kautų stovyklas, 
sportininkų išvykas, parodose 
rengiamus lietuviu paviljonus, 
dainų ir tautinių šokių šventes. 
Ypatingai kase t inėm aukom 
buvo remiam i Vasario 16 gim
nazija, Gautin^o (Vokietijoje) 
sanatorijoje <->rgantys džiova 
lietuviai ligoniai ir sergančios 
lietuvės dantų gydytojos Sibire, 

Lietuvoje Vokietijoje ir čia 
mūsų tarpe vargan patekusios 
dantų gydytojų šeimos. Vėliau, 
parengimams kuklėjant. mūsų 
šalpa ribojosi t ik kolegėmis 
Amerikoje ir Lietuvoje. Iš viso 
per tuos metus surinkta ir iš
dalinta virš 35,000 dolerių. 

Metų bėgyje Dantų gyd. s-gos 
pirmininkėmis yra buvusios a.a. 
kol. Antanina Mačiuikienė, kol. 
Antanina Trimakienė (dabar 
seselė Rita Putname), ilgametė 
s-gos pirmininkė kol. Alicija 
Ruibienė. Jos a.a. Mamytė 
Paulina Lenkauskienė buvo 
mūsų visų globėja: ji priimdavo, 
vaišindavo ir mylėjo mus visas 
kaip savo dukras. Dabartinė s-
gos pirmininkė yra kol. Elena 
Repšienė. 

Visais balių, salių ir stalų puo
šimais nuo pirmo baliaus iki 
šio paskutinio susibūrimo rūpi
nasi kol. Paulina Vaitaitienė. O 
kiek gražių idėjų yra ji mums 
davusi metų laikotarpyje! Taip 
visos kolegės kartu susibėgusios 
stengdavomės įgyvendinti užsi
brėžtus tikslus. Ačiū visoms. 
Tiek suglaustai apie mūsų 
veiklą... 

J. Smilgienės gražų dantų 
gydytojų bendrojo kelio atsklei
dimą palydėjo ilgais plojimais, 
tuo reikšdami padėką joms už 
atlikta bei atliekamą šalpos 
darbą, už tuos kolegių susibė
gimus. 

Pietų meninę programą atliko 
jaunučiai Valdas <9 m.) ir Siga 
(6 m.) Vasaičiai, besimokantie
ji suzuki metodu smuikuoti. 
Akompanavo muzikas Alvydas 
Vasaitis. 

Pietautojai buvo apsirūpinę 
bilietukais į dovanų laimėjimą. 
Patį dovanų paskirstymą pra
vedė dr. J. Danilevičienė. 
Dovanos-laimikini buvo suauko
tos dan tų gydytojų a r jų 
artimųjų. Tarp jų Barboros Mor
kūnienės, Birutės Žemaitienės 
tapyti paveikslai, dr. R. Po
vilaičio ir kt. Taip pokalbiuose 
ir šeimyniškoj nuotaikoj užkan
džiaujant praėjo maloni popietė. 
Pietų organizatorėm su pirmi
ninke dr. Elena Repšiene pri
klauso padėka ir sėkmės lin
kėjimai. 

(m.v.) 

Marijos aukšt vklos mokines pasirodo muzikinėje komedijoje „Of Thee 
1 Sinfj" pietn , ,gley mokykloje 15 kairės: Mattie Szydajr/tė. Barbara 
Nauvokaite Yiržintaite. 

Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugija, pokario ateivių Chica-
goje įsteigta, buvo gausi nariais 
ir reiškėsi gyva veikla. Dešimt
mečių slinktyje vyresniųjų ei
lėms retėjant, o jaunajai kar ta i 
vis plačiau išsisklaidant krašte, 
veiklos apimtis siaurėja. Nors 
susirinkimai retesni ir nebe taip 
gausūs, įvairiomis progomis 
stengiamasi susiburti , pabend
raut i , bendrais rūpesčiais pasi
dalinti. Viena tokių progų yra 
metinis šiupinio vakaras, į kurį 
ir šiemet visus kvietė Maž. Lie
tuvos Lietuvių dr-jos valdyba. 

Nors vasario 24 d. — šalčiau
sią šios žiemos dieną Chicagoje 
ir apylinkėse siautė pūga, iš 
Tėvynės išsineštos tradicijos 
tęsti į Tautinius namus slidžiais 
keliais suvažiavo daugiau negu 
150 mažlietuvių ir jų draugų, 
kurių tarpe buvo ir dr. Petras 
Kisielius, Tautinės sąjungos 
veikėjas Petras Bučas su žmona, 
„Baltijos" restorano savininkai 
Marius ir Emilija Kielai ir kt. 
Lilės Buntinienės pavasariškai 
papuoštoje salėje sus i r inkę 
maloniai bendravo, užmiršę 
speigą ir kelionėje pat i r tus 
nepatogumus. 

Vakarą pradėjo draugijos vice-
pirm. V. Žiobrys, pasveikin
damas susirinkusius ir kvies
damas sentėvių papročiu prie-
t e l i š k a i p a s i l i n k s m i n t i . 
Nepašykštėjo pas ida l in t i ir 
vė l iaus iomis ž iniomis apie 
Tėvynėje atgimstančią mažlie
tuvių veiklą. Mažosios Lietuvos 
r e ika l a i s nuoš i rdž ia i besi-
sielojąs t e i s i n i n k a s J o n a s 
Dainauskas t rumpame žodyje 
apie Vokietijos susijungimo 
ga l imybes pas tebė jo , kad 
vokiečių spauda ir l i teratūra iš
kreiptais faktais apie Maž. Lie
tuvą klaidina skaitytojus. Ryš
kėja ir vokiečių ateities pre
tenzijos į karo pabaigoje praras
tas Prūsų sritis. 

Programai vadovavusi Aldona 
B u n t i n a i t ė s u s i r i n k u s i u s 
supažindino su aktoriais Apolo
nija Matkevičiūte ir Petru 
Steponavičium, papasakodama 
apie jų teatrinę veiklą Lie
tuvoje. Aktoriai publikos buvo 
šiltai sutikti ir plojimais paly
dėti, o rengėjų — gėlėmis ap
dovanoti. Jų atliktos programos 
labiausiai vert inama dalis buvo 
tarmiškai dainuojamos liaudies 
dainos. 

..Tėviškės'" evangelikų liute
ronų parapijos klebonui kun. H. 
Dumpiui sukalbėjus maldą, 
buvo vaišinamasi puikia vaka
riene, gardžiuojamasi tradiciniu 
šiupiniu. V a k a r u i įpusėjus, 
pasigesta muzikos. Deja, or
kestrui kažkur pakelyje pusnyje 
įstrigus, tą vakarą neteko šokti, 
tuo ypač nusivylė prieš gavėnią 
pasilinksminti norėjusieji. „Tė
viškės" parapijos choro pirm. L. 
Gružo in i c i a tyva nuota iką 
stengtasi kelti dainavimu. Gau
sių laimikių t raukimą pravedė 
A. Regis. E. Žiobrienė. dr. K. 
Srugytė ir L. Buntinienė. Dr. K. 
Srugytės pastangomis buvo su
telkta daug vertingų dovanų, 
pradžiuginusių j as laimėjusius. 
Vidurnakčiui artėjant, pradėta 
skirstytis , re iškiant padėką 
draugijos valdybai už puikiai 
suruoštą vakarą. Daugelis pa
geidavo progų dažniau susi
burti. 

Maž. Lietuvos Lietuvių drau
gijos valdyba, atsižvelgdama į 
pageidavimus šį sekmadienį, 
balandžio 1 d., 12 vai. „Dainos" 
restorano mažojoje salėje šaukia 
narių susirinkimą — pietus. Bus 
aptar iami draugijos įvairūs 
ateities veiklos planai, eina
mieji reikalai bei pranešimas 
apie vėliausius įvykius Lie
tuvoje. Visi nariai laukiami. 
Apie dalyvavimą prašoma iš 
anksto pranešti valdybos pirm. 
R Buntinui arba vicepirm. V. 
Žiobriui. 

Maž. Lietuvos Lietuvių drau
gijos valdyba — pirm. R. Bunti-
nas. V. Žiobrys, K. Vėlius, dr. K. 
Srugytė, V. Trumpjonas. A. 

— Phoenixo ir Sun City lie
tuviai šiomis dinomis turėjo 
progą pasirodyti dviejuose tele
vizijos kanaluose ir papasakoti 
apie Lietuvos kovas už nepri
klausomybę. Ypač gražiai buvo 
perduotos lietuviškos pamaldos 
už Lietuvos laisvę kovo 25 dieną 
Our Lady of Guadalupe koply
čioje. Taip pat išsamūs straips
niai su vietinių lietuvių nuo
traukomis išspausdinti dvie
juose Sun City laikraščiuose. 

— A u k o s „Car i t a s " orga
nizacijai sušelpti vargšus se
nelius, ligonius ir našlaičius 
Lietuvoje buvo renkamos po lie
tuviškų pamaldų kovo 25 dieną, 
sekmadienį. Rinkliavą suor
ganizavo Phoenixo Lietuvos 
Dukterų draugijos skyrius, 
bendradarbiaujant lietuvių mi
sijos kapelionui kun. Romanui 
Klumbiui. Buvo surinkta ir pa
siųsta į Lietuvą 1,500 dolerių. 

— Kun. prof. Antans Rub-
šys, Šv. Rašto specialistas ir 
dėstytojas Manhattan College, 
rengiasi duoti viso Senojo Tes
tamento naują vertimą lietuvių 
kalba. 

— A. a. P e t r a s Lukoševi-
čius-Lukas, 73 metų amžiaus, 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 
kovo 9 d. Elizabeth, N.J. Po 
gedulingų pamaldų Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje palaidotas 
Hollywood Memorial Park 
kapinėse Union, N.J. Nuliū
dime liko žmona Bronė ir sesuo 
Valerija, taip pat giminės 
Lietuvoje. 

Regis ir A. Bagdonas yra veik
lūs visuomenininkai , daly
vaujantieji ne vien mažlietuvių 
veikloje, bet užimdami vado
vaujančias pareigas ir kitose 
visuomeninėse kultūrinėse ir 
politinėse organizacijose V. 
Žiobrys vadovauja Maž. Lie
tuvos Rezistenciniam sąjūdžiui, 
R. Buntinas — Maž. Lietuvos 
Lietuvių draugijos pirmininkas, 
dr. Karina Srugytė — „Tėviš
kės" evangelikų liuteronų pa
rapijos tarybos pirmininkė, o 
Algis Regis šiuo metu yra Vliko 
ta rybos p i rmin inkas . Visų 
veiklos t ikslas — laisva ir 
nepriklausoma Lietuva su Tilže. 
Karaliaučium ir kitomis mažlie
tuvių sritimis vienos valstybės 
ribose. 

IR 

KRIVŪLĖ 

Filmas, pasakojantis apie lie
tuvių tautos likimą, atskeltos 
jos šakos išeivijos lūpomis. 
Pirmą kartą, neleistinai pa
vėlavę, turime rasti galimybę 
paaiškinti apie save pasauliui. 
Kino. televizijos, video kalba 
yra bene universaliausia tokio 
aiškinimo priemonių. 

Turime ištarti pasauliui, kad 
nėra didelių ir mažų, išrinktųjų 
ir pasmerktųjų tautų, kad 
esame pilnaverčiai pasaulio 
bendrijos nariai. 

Filmas bus orientuotas pla
čiausiam žiūrovų ratui, išliks is
toriniu metraščiu, nužyminčiu 
vieną reikšmingiausių mūsų 
tautos gyvenimo puslapių. \ išei
viją pažvelgsime, kaip į Lie
tuvos pasaulio dalį už tėvynes 
ribų (Sibiras, Amerika. Europa. 
Aust ra l i ja . . . ) . Tai filmas 
tyrimas, išsakantis mūsų patir
tas genocido ir holokosto kan
čias. 

Šiuo metu jau filmuojame 
JAV. Chicagoje. Filmo režisie
rius Arvydas Reneckis. opera
torius Alvydas Buklys, filmo 
direktorius Vytautas Vilimas. 
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