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Buvusio Valstybės 
sekretoriaus Shultzo 

žodis Gorbačiovui
„Paskelbkite Lietuvos Respublikos 

pripažinimą”

Landsbergio raštas 
Gorbačiovui

San Francisco. — Buvęs 
JAV Valstybės departamento 
sekretorius, Stanfordo Hooverio 
instituto narys George P. Shul
tzas, Pasaulio Užsienio reikalų 
taryboje pasakė kalbą, adre
suotą Sovietų vykdomajam pre
zidentui Michailui Sergejevičiui 
Gorbačiovui. Štai kelios ištrau
kos, kurias perdavė „The Wall 
Street Journal” balandžio 9 d.

Pone prezidente, aš skaičiau 
jūsų kalbą, kai jūs buvote 
išrinktas naujuoju vykdomuoju 
prezidentu. Man nereikėjo dėl 
jos kreiptis į ČIA. Aš tik pa
skambinau į jūsų konsulatą San 
Francisce ir ją gavau. Pilną 
tekstą. Aš tikiu skaitomu 
tekstu. Ką pats žmogus gali 
pasakyti, ne tai ką reporteris 
sako, kad jis tai sakė.

Taip, aš perskaičiau tai, ir 
kaip visuomet, Michailai Ser- 
gejevičiau, jūs nušviečiate 
peisažą savo idėjomis. Tai buvo 
drąsi ir įspūdinga kalba. Jūs 
kalbate apie „tikrą žmonių 
galią”. Apie „įstatymais 
valdomą kraštą”. Ir jūs sakote 
„Jokia valdžios sistema negali 
pakeisti moralės, kuri yra rei
kalinga bet kurioje sistemoje”. 
Jūs sakote: „Praeityje individo 
šiame krašte išaugimas buvo 
apipintas idealizmu, bet dabar 
mes turime už tai užmokėti 
brangią kainą. Mums reikia 
skirtingo sąžiningo atsinešimo 
darbui, mokslui, auklėjimui, 
menui ir kultūrai plačiausia to 
žodžio prasme”. Jūs sakote: 
„mums reikia sukurti sąlygas 
visoms dvasinėms vertybėms, 
kurios būtų pripažintos vi
suomenėje vitaline jėga pilnam 
gyvenimui ir progresui”.

Puikūs žodžiai, bet,.,
Michailai Sergejevičiau, man 

malonu girdėti jus sakant 
tokius dalykus. Jūs esate teis
ingame kelyje. Tai puikūs 
žodžiai. Ir štai, ką jūs sakote 
valdymosi klausimu: „Aš pra
dedu nuo premisos, kad taisyk
lių priėmimas turėtų stiprinti 
sąjunginių respublikų suvere
numą ir jų ekonominį bei poli
tinį nepriklausomumą, kad bū
tų padidintas autonominių res
publikų statusas, o kitų tau
tybių teritorinis buvimas turėtų 
būti prezidentūros specialus rū
pestis... Kad patvirtinus respub
likų suverenumą ir jų teisę pa
čiom apsispręsti, įskaitant ir iš- 
tojimą, kaip aptarta Konstituci
joje, Aukščiausias Sovietas turi 
nustatyti ir aptarti teisinį 
mechanizmą atsiskyrimui iš są
jungos kaip galima greičiau”.

Čia Shultzas pažymi, kad tai 
vėl reikšmingi pareiškimai. Jis 
sako, jei Gorbačiovas sugebės 
įstatyti kraštą į tokią sistemą, 
kur prekyba, bet ne politinė 
centrinė vyriausybė darys 
sprendimus, tai ir tautybių 
įtampa sumažės. Jis jam pri
mena, kad krašto sienos dabar 
nebėra tai, kas buvo. Tegu būna 
leista žmonėms laisvai keliauti, 
tai vėl įtampa sumažės. Šiądien 
beveik visi kraštai susiduria su 
tautybių įvairumu, stipriais 
tautiniais nusiteikimais, kul
tūrų įvairumu, religijų skirtin
gumu. Negali būti vienodumo. 
Todėl tie, kurie valdo, turi leisti 
tą įvairumą ir išmokti jį apval

dyti. Amerika ir Kanada tai 
gerai supranta, taip pat ir 
Šveicarija. Jis primena ir mažų 
kraštų problemas, kaip Fiji su 
indėnų reikalavimais, arba Šri 
Lanka su Tamili mažumų rei
kalavimais. Tos problemos yra 
visur.

O dabar ir Lietuva
Ir čia Shultzas sako: „Tas pats 

veda ir prie Lietuvos. Pažiū
rėkite į faktus. Pirmiausia, 
lietuviai nori savo nepriklau
somybės. Niekas dėl to neabejo
ja. Aš girdėjau kai kurių jūsų 
kalbėtojų keliamą klausimą, 
kad lietuviai neturėjo plebiscito. 
Bet jie turėjo beveik plebiscitą, 
koks tik begali būti. Aš mačiau 
jūsų pareiškimą, kad jūs tai 
pripažįstate faktu,nežiūrint, jog 
jūs sakote, kad abejojate jų iš
mintimi norint nepriklauso
mybės. Jie vistiek to nori.

Aš maniau, kad jūs labai 
gudriai teigsite, kad Lietuvos 
nepriklausomybė yra priimtina, 
kada jūs atmetėte negarbingą 
Ribbentropo-Molotovo paktą ir 
pasmerkėte kartu Stalino-Hitle- 
rio susitarimą. Ir tada jūsų 
Aukščiausias Sovietas nubal
savo, kad Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų aneksija yra 
neteisėta. Žinant, kad jūs esate 
advokatas, aš maniau, kad jūs 
dedate pagrindą nepriklauso
mybės įvedimui ir darote skir
tumą Pabaltijo valstybėms nuo 
kitų Sovietų respublikų.

Jei Shultzas būtų valdžioje
Jūs žinote, kad aš negaliu 

daugiau kalbėti JAV vardu, bet 
leiskite man pasakyti jums štai 
ką, jei aš būčiau:

Amerika supranta, kad tai 
nėra atsiskyrimo klausimas. 
Mes pirmoje eilėje niekada ne- 
pripažinome Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Todėl mes esame su lietuviais. 
Jie nori nepriklausomybės. Jie 
yra nepriklausomi. Aš daug 
kartų praėjau pro jų vėliavą, 
kuri kabo valstybės departa
mento fojė. Mes pripažįstame 
Lietuvą ir mes tą pareiškiamė 
nuolatos nuo 1940 metų. Aš 
galvojau, kai jūs deklaravote, 
kad ta aneksija yra neteisėta, 
kaip kad jūsų Aukščiausiasis 
Sovietas paskelbė prieš kelis 
mėnesius, kad jūs taip pat į tai 
žiūrite iš to paties požiūrio.

Bet jūs naudojate Sovietų 
kariuomenę Lietuvoje ir jūsų 
paskutiniu metu priimtas 
Sovietų įstatymas, nustatantis 
5 metų procesą atsiskyrimui, 
priešinasi logiškai jūsų pačių 
pozicijai. O tai reiškia, kad 
pasitarimai vyks jėgos bei 
priespaudos ženkle. Tad ši kom
binacija — Sovietų karinė jėga 
ir po įvykusio fakto įstatymo 
išleidimas vėliau bus laikomas 
ne tik Lietuvos žmonių, bet ir 
pasaulio kaip neteisėtos ir nely
gios derybos.

Todėl, Michailai Sergejevi
čiau, atstatykite šios bylos 
tvarką: išveskite Sovietų 
kariuomenę iš jos grasinančios 
pozicijos Lietuvoje, paskelbkite 
savo Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimą ir tada tikrai 
lygiomis sąlygomis aptarkite 
atsiskyrimo detales.

Paskutinė Vakarienė — Švenčiausiojo Sakramento įsteigimas. XT , ... . , , _ .
Nežinomo dailininko kūryba

Senatoriaus D’Amato sugrįžimas
New Yorkas. — Nevv Yorko 

senatorius Alfonse D’Amato 
sugrįžo į Nevv Yorką šeštadienį, 
balandžio 7 d., po nesėkmingo 
bandymo įvažiuoti į Lietuvą per 
Lenkiją su Lietuvos prezidento 
Landsbergio išduota viza, pra
neša „Draugo” korespondentė 
Rasa Razgaitienė.

Senatorių JF Kennedy aerod
rome pasitiko didelė grupė Nevv 
Yorko lietuvių su vėliavomis, 
plakatais ir padėkos žodžiais. 
Spaudos konferenciją, kurią su
organizavo senatoriaus štabas, 
atidarė Vliko reikalų vedėjas 
Jonas Bobelis, kuris keliavo 
kartu su senatorium ir jo palyda 
į Lenkiją. Iš ten buvo stengtasi 
peržengti Lietuvos ir Lenkijos 
sieną su lietuviška viza Nume
ris 3.

Spaudos konferencijoje sena
torius D’Amato pasakė kodėl jis 
važiavo, nes Lietuva neturėtų 
būti palikta viena, kai jai yra 
būtinai reikalinga pagalba ir 
kai sovietai bando užgniaužti 
Lietuvos demokratijos siekius. 
Nors jam ir nebuvo leista 
įvažiuoti į Lietuvą, jis laiko 
savo misiją atlikęs, nes jis jautė, 
kad jo kelionė parodė Amerikos 
įsipareigojimą Lietuvos laisvės 
siekiam. „Kaip JAV senatorius, 
aš jaučiau, jog buvo labai svar
bu parodyti Lietuvos žmonėm, 
kad jie mums rūpi. Jie jaučiasi 
labai izoliuoti. Jie visiškai at
skirti nuo pasaulio”.

Raginimas Gorbačiovui 
Pone Prezidente, mes gyvena

me pasaulyje, kuriame žmonės 
žino, kas jame vyksta. Jame yra 
neatskiriamas permatomumas, 
kurį mes turėtume visi statyti. 
Michailai Sergejevičiau, jūs 
esate žymus vadas ir jūs atlikote 
tokus dalykus, kurie yra uniku
mas daugeliu atžvilgių. Yra for
muojama nauja pasaulio tvar
ka, ne tik nauja Europos tvarka, 
bet tikrai nauja pasaulio 
tvarka. Šiuo metu mums reikia 
tokio kalibro vadų, kurie 
vadovavo mums Vakaruose II 
Pasulinio karo gale ir pateikė 
mums liberalią, politiniai atvirą 
ekonominę sistemą, kuri veikė 
taip gerai. Mes esame istorijos 
momente, kuris gal būt tepasi
taiko kas pusšimtį,- dabar yra 
galimybė nubrėžti ateities 
vaizdą. Ir Shultzas ragina 
Gorbačiovą būti tos dabar 
vykstančios dramos dalimi.

Atsakydamas į reporterės 
klausimą, kodėl jis važiavo, šen. 
D’Amato atsakė: „Aš važiavau 
dėl to. kad niekuomet nėra 
netinkamo laiko atsiliepti į 
laisvės šauksmą ir niekuomet 
nėra netinkamos vietos, kurio
je reikia pasirodyti ir kelti 
laisvės reikalavimus. Va, kodėl 
aš vykau”. Jis žadėjo Senate pra
vesti akciją, kad, kol Maskva 
nereaguos į Lietuvos laisvės ėji
mus, tol nebus Sov lų Sąjungai 
suteikiama ekonominė pagalba, 
kreditai ir technologija.

Manhattano LB pirmininkas 
Juozas Kazlas padėkojo 
senatoriui už jo žygį ir pabrėžė, 
kad tokių aiškių pasisakymų už 
Lietuvos teisę į nepriklauso
mybę laukiama daugiau, ypač iš 
Baltųjų rūmų.

New Yorko lietuvių vardu 
Indrė Biskytė užrišo senatoriui 
juostą per petį. N.Y. Lietuvių 
Jaunimo sąjungos vardu Daiva 
Izbickaitė įteikė dvi trispalves 
puokštes gėlių. Maironio šešta
dieninės mokyklos mokinukai 
Darius ir Vaiva Razgaičiai ir 
Gabija Astrauskaitė jam įdavė 
spalvingą kortelę, pasirašytą 
visų mokinių ir mokytojų, ku
rioje buvo išreikšta padėka už 
senatoriaus pastangas Lietuvos 
bylą iškelti pasauliniam 
dėmesiui. Mokiniai taip pat 
prašė senatoriaus, kad jis 
nominuotų Lietuvos prezidęntą 
Vytautą Landsbergį Nobelio 
Taikos premijai.

Informacijos amžius 
Pagaliau, Pone Prezidente,

leiskite man priminti, kad tai 
yra informacijos amžius. 
Leiskite pacituoti Lech Walesą 
iš jo pareiškimo, kai jis praėjusį 
rudenį kalbėjo, kai sąlygos 
Lenkijoje nebuvo nusistovė
jusios. Jis sakė: „Technologija 
priverčia daryti kai kuriuos 
sprendimus. Satelitinės lėkštės, 
kompiuteriai, video ir tarp
tautiniai telefonai visuomenėje 
įveda pliuralizmą ir laisvę. 
Šiandien Stalinas nebegalimas. 
Dabar jūs sakote, o kaip su Ki
nija? Ateities paminklai Kinijo
je bus statomi tiems, kurie buvo 
sušaudyti. Kinija ateis į pliu
ralizmą, demokratiją ir laisvę. 
Jie negalės sunaikinti mūsų 
televizijų. Žmonės negalės būti 
be telefonų. Aišku, technologija 
nebegalės grįžti į praeitį. Štai 
kodėl aš esu taip tikras 
pergale”.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Baltuosiuose rūmuose 
vakar buvo priimta pabaltiečių 
delegacija.

— Lenkijos Solidarumo vadas 
Lech Walesa pranešė, kad jis 
kandidatuoja į prezidento postą, 
kurio rinkimai turi būti dar tik 
1993 metais. Lenkijoje sklinda 
kalbos, kad generolas W. Jaru- 
zelskis galįs net atsisakyti anks
čiau iš savo prezidento pareigų.

— Ukrainos Tautinio Fronto 
„Ruch” atstovai buvo atvykę į 
Vilnių dalyvauti demonstracijo
se už Lietuvos nepriklauso
mybę. Jie su savo vėliava žygia
vo per Vilnių į demonstracijos 
vietą, norėdami viešai parodyti 
visiems savo pritarimą Lietuvos 
dabartinei vyriausybei.

— Šen. Robert Dole, Senato 
mažumos vadas informacijos 
tikslais lankosi Viduriniuose 
Rytuose. Jis jau buvo susitikęs 
su Sirijos prezidentu Hafez 
Assadu ir aptarė pagrobtųjų 
išlaisvinimo reikalus ir taikos 
problemas tame regione. Po to 
susitiko su Egipto prez. Hosni 
Mubarak.

— NASA neiškėlė į atmosferą 
Hubble erdvių teleskopo iš 
Discovery erdvėlaivio, kaip 
buvo numatyta.

Iš šen. A. D’Amato sutikimo Kennedy aerouoste. Iš kairės j dešinę Darius 
ir Vaiva Razgaičiai ir Gabija Astrauskaitė. Antroje eilėje, kairėje, gen. 
konsulas Anicetas Simutis, Jonas Bobelis, Indrė Biskytė, šen. D’Amato 
su juosta, ir Daiva Izbickaitė.

Nuotrauka D. Jurytės

Vilnius, balandžio 10 d. (LIC)
— Lietuvos prezidentas Vytau
tas Landsbergis dar kartą 
šiandien kreipėsi jautriu raštu 
į Sovietų Sąjungos prezidentą 
„vardan taikos, teisingumo ir 
sugyvenimo ant žemės”, kad 
Gorbačiovas atsilaikytų prieš 
reikalavimus pašalinti Lietuvos 
vyriausybę.

Prez. Landsbergis savo rašte 
prezidentui Gorbačiovui taip 
rašo: „Garbingasis Prezidente, 
mes esame labi susirūpinę, kad 
ultra dešinieji, imperinės jėgos 
verčia jus imtis klaidingo kelio
— tęsti 1940 metų klaidas Pa
baltijyje. Toliau nedarykite to. 
Prašome jus taikos, teisingumo 
ir sugyvenimo vardan to 
nedaryti”.

Sulaikė nepriklausomą spaudą, 
bet neišėjo ir maskvinė

Vilnius, balandžio 3 d. — (AP) 
— Lietuvos Parlamente aną 
savaitę vyko atsargūs pa
reiškimai bei diplomatiški 
sprendimai. Tačiau visai kito
kia nuotaika vyksta darbai 
respublikos centrinėje spaustu
vėje, kurioje spausdinami 
beveik visi didieji laikraščiai bei 
spaudos darbai.

Sovietų dalinių kareiviai ir lo
jaliosios Maskvai komunistinės 
partijos pareigūnai sustabdė 
Lietuvos nepriklausomų laik
raščių spausdinimą. Sustabdy
mas įvyko po to, kai jau nemažą 
egzempliorių buvo atspausdin
ta ir jie jie buvo gaunami Vil
niaus mieste.

Tie laikraščiai buvo Maskvai 
ištikimos partijos sekretoriaus 
Juozo Kuolelio paskelbti „anti
komunistiniais” ir konfiskuoti. 
Jis spaustuvėje pasakė kalbą, 
pranešė vyriausybės informaci
jos biuras, kuris užsienio žurna
listų buvo telefonu pasiektas. 
Užsienio žurnalistai turėjo

— Šen. E. Kennedy siūlo 
sumažinti apsiginklavimo išlai
das 27% per penkerius metus 
ir tuos pinigus investuoti į įvai
rias programas, kad būtų page
rintos amerikiečių gyvenimo są
lygos.

Šią telegramą pasiuntė po to, 
kai Gorbačiovo prezidentinė ta
ryba atmetė Lietuvos Parla
mento prašymą pradėti pasitari
mus ir įspėjo, kad imsis „papil
domų ekonominių, politinių ir 
kitų sankcijų” prieš Lietuvą. 
Praėjusį pirmadienį Sojuzo 
grupė pasiūlė, kad paleistų 
Lietuvos Parlamentą ir Lietuva 
būtų valdoma tiesioginiais pre
zidento įsakymais iš Maskvos.

Kremlius visą laiką dabar rei
kalauja, kad Lietuva atšauktų 
savo paskelbtą Lietuvos nepri
klausomybės deklaraciją. 
Lietuvos parlamentas sutinka 
tartis visais klausimais, iš
skyrus nepriklausomybės dek
laraciją.

apleisti Vilnių anksčiau, nors 
kai kas sugebėjo dar pasilikti. 
Vakarų žinių agentūros taip pat 
dar sugebėjo paskleisti iš ten ir 
kai kurias nuotraukas.

Darbininkai atsisakė
Informacijos biuras praneša, 

kad ir vėlai naktį nebuvo 
pradėti spausdinti nepriklauso
mieji nepartiniai laikraščiai. 
Spaustuvės darbininkai atsi
sakė spausdinti promaskvinius 
laikraščius. Respublikos tele
vizijos centrinė stotis tuo metu 
dar buvo Landsbergio vyriausy
bei palankių asmenų žinioje.

Ne viena žinių agentūra 
praneša, kad Vilniuje šiuo metu 
daug įvairių gandų, bet atrodo, 
kad daugiau pastatų nebuvo 
užimta. Įdomi situacija esanti 
Valstybės Prokuroro įstaigoje. 
Daugelis tos įstaigos tarnautojų 
yra lojalūs dabartinei vyriau
sybei ir jos prokurorui Artūrui 
Paulauskui, bet ne Maskvos at
siųstam prokurorui Antanui 
Petrauskui. Jau sklinda žinios, 
kad tas Petrauskas nesąs lie
tuvis, nes niekas negirdėjo jį 
kalbant lietuviškai, greičiausiai 
jo pavardė yra specialiai sulie
tuvinta.

„Nuotaika „šaltesnė”
Įdomus pranešimas yra, jog 

Gorbačiovo vyriausias politinis 
patarėjas Anatolijus Lukjano- 
vas, Sovietų Parlamento pirmi
ninkas, pasakė šiandien, kad 
Kremlius „esąs šaltas ir gal 
kiek draugiškesnis Lietuvai”. 
Tačiau pats Gorbačiovas tuo rei
kalu nekalbėjo. Landsbergio 
pasiųsta delegacija iš Ozolo, Bič
kausko, Laurinkaus ir Gudaičio 
buvo Maskvoje, norėjo sueiti į 
sąlytį su vyriausybės parei
gūnais. Vienas iš tų atstovų 
tikslų yra pasimatymas su So
vietų kariškių vadovybe dėl jau
nuolių šaukimo į sovietinę tar
nybą.

KALENDORIUS

Balandžio 12 d.: Didysis 
ketvirtadienis. Julius, Dami
jonas, Jūratė, Galmantas.

Balandžio 13 d.: Didysis 
penktadienis. Mindaugas, 
Algaudė, Ida, Hermenegildas.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 6:17, leidžiasi 7:27.
Temperatūra dieną 47 1., nak

tį 31 1.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. balandžio mėn. 12 d.

ATVYKSTA LIETUVOS 
EKONOMISTAI

Lietuvių ekonomistų delegaci
ja balandžio 16-23 dienomis lan
kysis Amerikoje. Detroite jie 
bus balandžio 21 d.

Kazimierą Prunskienę,išrin
kus Lietuvos Respublikos mi- 
nistere pirmininke, jos pra
matytas lankymasis Amerikoje 
atšauktas. Jos vietoje lietuvių 
ekonomistų delegacijai vado
vaus — Algis Dobrovolskis. Kiti 
delegacijos nariai: Kęstutis Gla
veckas, Filomena Jasevičienė, 
Romualdas Visokavičius, Kęs
tutis Baltrimaitis, ir Vytenis 
Aleškaitis.

Delegacija lankysis Washing- 
tone, Lansinge ir kitur. Detroi
te lankysis balandžio 21 d., 
šeštadienį, 12 vai. Susitikimas 
su jais vyks Dievo Apvaizdos 
parapijos patalpose.

Delegaciją Detroite globoja 
Lietuvių Bendruomenės Detroi
to apylinkės valdyba.

Jonas Urbonas

LITUANISTINES
MOKYKLOS
JUBILIEJUS

Detroito Lituanistinės mo
kyklos 40 metų veiklos sukak
tuvinė šventė ruošiama gegužės 
6 d., 12 vai., Dievo Apvaizdos 
parapijos patalpose. Bus pa
gerbti dabartiniai ir buvusieji 
šios mokyklos mokytojai ir ve
dėjai. Meninę minėjimo pro
gramą atliks buvę šios 
mokyklos mokiniai — Rimas 
Kasputis, Vidas Neverauskas, 
Paulius Baltušis, Darius 
Polikaitis, Asta Jurgutytė, Kris
tina Zubrickienė ir Regina 
Puškulienė. Mokyklos tėvų 
komitetas kviečia visus šioje 
šventėje dalyvauti — pasi
vaišinti, susitikti su buvusiais 
ir dabartiniais mokiniais ir 
paskatinti lituanistinę veiklą, 
pasidžiaugti stipriai atgimusia 
lietuviška dvasia.

Tėvų komitetas

NELĖS PALTINIENĖS 
ESTRADINIS KONCERTAS

Sekmadienį, balandžio 22 die
ną, 12:55 vai. po pietų, Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre vyks 
Nelės Paltinienės estradienių 
dainų koncertas. Kartu su Nele 
atvyksta ir jos vyras muz. Ar
vydas Paltinas. Paltinai pra
ėjusią vasarą koncertavo Lie
tuvoje, kur buvo šiltai priimti. 
Prieš koncertą bus proga pasi
vaišinti. Koncertą rengia 
„Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėlė. Visi kviečiami.

LANKYSIS
ARKIVYSKUPAS

Sekmadienį, gegužės 27 
dieną, 10:30 v.r. šv. Mišių metu 
Šv. Antano bažnyčioje dalyvaus 
Detroito arkivyskupas kard. Ed- 
mund Szoka. Detroito lietuviai, 
o ypač Šv. Antano parapijos na
riai kviečiami dalyvauti.

REKOLEKCIJOS
DETROITE

Dievo Apvaizdos parapijoje 
balandžio 5-8 dienomis vyko 
rekolekcijos, kurias vedė kun. 
Kęstutis Trimakas iš Chicagos.

GIRDĖSIME VYSK.
BALTAKIO SVEIKINIMĄ

Vyskupo Pauliaus Baltakio 
velykinis sveikinimas bus per
duodamas per „Lietuviškų 
melodijų” radijo valandėlę 
balandžio 13 dieną 3 vai. po 
pietų iš radijo stoties WP0N- 
AM banga 1460.

DANGUOLĖS 
JURGUTIENĖS 

DAILĖS PARODA

Per pastaruosius metus 
Detroite gausiai lankėsi įvairūs 
menininkai iš Lietuvos iš iš kitų 
JAV lietuvių telkinių. Džiau
gėmės ir grožėjomės jų menu, 
kartais ir pakritikavome. Šios 
jų kultūrinės viešnagės praplėtė 
mūsų akiračius, praturtino 
mūsų gyvenimus. Dabar norime 
atkreipti dėmesį, kad mūsų 
pačių tarpe irgi yra talentingų 
žmonių, kurių pasiekimais 
norėtųsi pasidalinti su Detroito 
lietuvių visuomene. Balandžio 
21-22 dienomis Lietuvių Bend
ruomenės Detroito apylinkės 
valdyba rengia detroitiškės 
Danguolės Jurgutienės dailės 
kūrinių parodą. Dailininkė yra 
išvysčiusi unikalią, jai būdingą 
techniką, o jos kompozicija, 
gamtovaizdžių abstraktai yra 
aukštai vertinami Michigano 
dailininkų tarpe. Įdomu dar 
paminėti, kad 1989 m. žymi 
New Yorko meno leidykla (Wat- 
son-Guptill Publications), rink
dama meno eksponatus knygai 
„Painting in Harmony With 
Nature” įjungė ir kelis 
Danguolės Jurgutienės kūri
nius. Toks profesinis dėmesys 
jos kūrybai liudija jos 
pasiekimus dailėje.

Visi detroitiškiai ir svečiai yra 
maloniai kviečiami apsilankyti

n,iiBWv®a

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403.

LIETUVOS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMO 

PROGRAMA

1990 metų liepos 25-29 
dienomis Sheraton viešbutyje, 
Pittsburgh, PA, įvyks 77-tasis 
Visuotinis Lietuvos Vyčių su
važiavimas, kurio programą 
organizuoja vietinė 19 kuopa. 
Programos knygelės spaus
dinimu rūpinasi Fritz Wenslo- 
vas (258 Crestview Drive, Pitts
burgh, PA 15236); jis priima 
užsakymus skelbimams šioje 
knygelėje. Daugiau informacijų 
galima gauti skambinant jam 
telefonu (412) 655-0558.
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr.

77-TASIS LIETUVOS
VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

77-tame Lietuvos Vyčių seime 
vyks sesijos ir jaunučiams 
ketvirtadienio, penktadienio bei 
šeštadienio rytais. O šeštadienį 
popiet jie dalyvaus suaugusiųjų 
sesijoje. Jiems bus suteikta pro
ga dalyvauti Mišiose, iškyloje 
laivu, kultūrinėse vakaronėse 
bei bankete su vyresniaisiais. 
Be to, jiems yra suplanuota 
iškyla į Kennywood parką, 
modernią visokiausių karuselių 
bei pasivažinėjimų vietovę. 
Vyks ir į Carnegie muziejų 
apžiūrėti pasaulinio garso dino
zaurų eksponatus. Jiems taip 
pat bus pramogos prie 
paplūdimio. Detales galima 
pasiskaityti programoje, užsi
registravus seime. Įėjimas į 
muziejų bei parką įskaitomas į 
registracijos mokestį. Su USA 
ir oro linija susitarta

Dail. Danguolė Jurgutienė savo darbo studijoje.

į Danguolės Jurgutienės dailės 
kūrinių parodą! Parodos atida
rymas ir pabendravimas su 
dailininke bus šeštadienį, 
balandžio 21 d., 7:30 v.v. Dievo 
Apvaizdos Kultūrinio centro 
patalpose.

J. Udrienė, 
Detroito LB vardu

dėl papiginimo vykstantiems į 
Seimą, Pittsburge liepos 22 - 
rugpjūčio 1 dienomis. Galima 
gauti 35% nuolaidą už skrydį 
dienos metu arba 5% nuolaidą 
už skrydį po visų kitų nuolaidų. 
Pirkdami bilietus, atkreipkite 
pardavėjo dėmesį į USAir 
Gold File Number 259509. Tuo 
būdu gausite skelbiamą 
nuolaidą, kuri gali užsibaigti jei 
iš anksto neužsisakysite vietas.

Iš aerodromo į Sheraton Sta- 
tion Sųuare viešbutį galima 
nuvykti Airlines Transporta
tion Company autobusu už 8 
dol. Aerodrome labai lengva su
rasti tų autobusų sustojimo 
vietą. Trunka 30-40 minučių į 
viešbutį nuvažiuoti. Autobusai 
kursuoja iš aerodromo tarp 9 
vai. ryto ir 9 vai. vakaro 
kiekvieną valandą, o iš vieš
bučio, tarp 7:15 vai. ryto ir 8:15 
vai. vakaro, kas valandą. Vieš
bučio patarnautojai padės rezer
vuoti vietą grįžimui aero- 
droman, bet tai reikia atlikti 
bent 24 valandas iš anksto. 
Tiesa, galima ir taksį nusi
samdyti — jo kaina arti 30 dol.

Sheraton viešbutyje galima 
rezervuoti kambarį, skambi
nant telefonu (412) 261-2000. 
Reikia pasisakyti, kad dalyvau
site Lietuvos Vyčių seime, kad 
gautumėte mums teikiamas 
nuolaidas. Patartina rezer
vacijas daryti iš anksto, nelau
kiant paskutinio momento — 
liepos 6-tos dienos.

Daugiau informacijų galite 
gauti skambinant Jonui P. 
Baltrui telefonu (412) 881-1716 
arba rašant: John P. Baltrus, 
5325 Orchard Hill Drive, Pitt
sburgh, PA 15236.
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr.

LB APYLINKES 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Bendruomenės Det
roito apylinkės metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 29 dieną, 12:30 v. 
p.p. Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. Visi kviečiami 
dalyvauti.

BROOKLYNO 41-MOSIOS 
KUOPOS VEIKLA

Brooklyn, NY, esančioje Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
kovo 18 dieną iškilmingas šv. 
Mišias 11 vai. ryto koncelebra- 
vo vysk. P. Baltakis su klebonu 
kun. V. A. Palubinsku ir ilgus 
metus buvusiu šios parapijos 
klebonu J. Pakalniškiu. Iškil
mingose pamaldose dalyvavo or
ganizacijos su vėliavomis, jų 
tarpe ir šioje parapijoje vei
kianti Lietuvos Vyčių 41-moji 
kuopa. Iškilmes bažnyčioje fil
mavo iš Japonijos atvykęs tele
vizijos personalas.

Po Mišių dalyviai parapijos 
salėje pasivaišino Vyčių paruoš
tais užkandžiais. Susirinkime 
atidaromąją maldą sukalbėjo 
kuopos dvasios vadas kun. V. A. 
Palubinskas. Susirinkimą pra
vedė pirmininkas W. Kurnėta. 
Praėjusio susirinkimo protokolą 
perskaitė sekretorė Aldona 
Zaunius, o kuopos piniginį stovį 
pranešė iždininkė Veronika 
Kazlauskas.

Kovo 4 dieną parapijos baž
nyčioje įvyko Vyčių surengta šv. 
Kazimiero šventė. Po pamaldų 
svečiai susirinko Richmond Hill 
restorane pasivaišinti lietuviš
kais pietumis. Po savaitės 
Newark, NJ, įvykusiuose Vidu
rio Atlanto apygardos rengtuose 
pusryčiuose bei apygardos 
suvažiavime dalyvavo ir mūsų 
kuopos atstovai bei svečiai.

Mūsų kuopos pirmininkas W. 
Kurnėta pranešė, kad kuopos 75 
metų gyvavimo sukaktis bus 
paminėta gegužės 6 dieną 
pamaldomis parapijos bažny
čioje, o salėje puota ir programa. 
Aptarus opesnius kuopos klau
simus, susirinkimas buvo baig
tas kun. J. Pakalniškio malda.

S. K. Lukas

LIETUVOS VYČIŲ 
„GINTARO”APYGARDOS 

VEIKLA

Lietuvos Vyčių „Gintaro” 
apygarda kovo 11 dieną surengė 
šv. Kazimiero minėjimą Šv. Ka-

DEMONSTRACIJA
PREZIDENTUI

LANKANTIS

Balandžio 3 dieną, Dearborne 
lankėsi prezidentas Bush. Ta 
proga daugiau negu 350 lietu
vių susirinko demonstracijai, 
reikalaujant prezidento stip
resnės akcijos Lietuvai. Su 
šūkiais, dainomis ir įvairiais 
plakatais demonstracija patrau
kė vietinių televizijos stočių 
dėmesį. Demonstracijų eigą 
aprašė ir vietinė spauda. 
Demonstracijose prisijungė lat
viai, ukrainiečiai ir lenkai. 
Demonstracijas suorganizavo 
jaunimo organizacijos, Lietuvių 
Bendruomenė ir Detroito Lie
tuvių organizacijų centras.

KONGRESMANAS
BROOMFILED REMIA
LIETUVOS REIKALUS

Michigano kongresmanas Bill 
Broomfield turėjo atskristi kar
tu su prezidentu į Dearborn, 
tačiau pasiliko Washingtone 
vadovauti rezoliucijos pra- 
vedimui (H. Con. Res 289), už 
kurią balsavo 416 kongres- 
manų. Trys kongresmanai pa
sisakė prieš, jų tarpe buvo ir 
Detroito kongresmanas George 
Crockett. Balandžio 4 dieną 
kongresmanas Broomfield 
suorganizavo šešių kongres- 
manų delegaciją, kuri nuvyko į 
Lietuvos pasiuntinybę pasima
tyti su min. Stasiu Lozoraičiu.

DETROITO JAUNIMAS
DEMONSTRACIJOJE

Balandžio 4 d. VVashingtone 
vykusiose demonstracijose daly
vavo ir penki Detroito lietuvių 
jaunimo atstovai.

zimiero parapijoje Philadelphia,
PA. Tuo pat metu vyko apy
gardos suvažiavimas. Šv. Mišias 
atnašavo ir švento Kazimiero 
relikvijų pagerbimą pravedė" 
Lietuvos Vyčių centro valdybos 
dvasios vadas kun. Juozas 
Anderlonis ir parapijos 
klebonas kun. Eugenijus 
VVassel.

Po Mišių delegatai ir svečiai 
pusryčiavo parapijos salėje.

Apygardos suvažiavime užsi
tarnavusiems buvo suteikti pir
mieji, antrieji ir tretieji Lietuvos 
Vyčių laipsniai. Kun. Ander
lonis buvo vienas iš užsitarna
vusių antrąjį laipsnį už savo 
veiklą šioje organizacijoje.

Suvažiavimą globojo Phila
delphijos mieste veikianti Lie
tuvos Vyčių 3-čioji kuopa. Jame 
dalyvavo kuopos pirmininkas 
Viktoras Stepalovich, apy
gardos pirmininkas Jonas 
Mickūnas ir Centro valdybos 
pirmininkė Ona Wargo. Buvo 
pranešta, kad Scrantono 74-toji 
kuopa šių metų vasario 9 dieną 
nubalsavo įsijungti į „Gintaro” 
apygardą.

Po posėdžio dalyviai pavaka
rieniavo ir išsiskirstė, nu
sprendę vėl suvažiuoti birželio 
10 dieną Šv. Juozapo lietuvių 
parapijon, Binghamton, New 
Yorke. Tą suvažiavimą rengs 
vietinė 72-roji Lietuvos Vyčių 
kuopa. Mišios vyks 12 vai. 
vidudienį, po kurių bus pietūs 
ir suvažiavimas parapijos salėje.

Nepamirškime, kad 77-tasis 
Visuotinis Lietuvos Vyčių 
seimas vyks liepos 25-29 
dienomis Sheraton viešbutyje, 
Pittsburg, Pa. Jį rengia 19-ta 
kuopa.

Anna Helen McDonald 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr.

LIETUVOS VYČIŲ 
KALENDORIUS

Balandžio 29 — Naujosios 
Anglijos apygardos pavasarinis 
suvažiavimas. Seimininkai — 
Bridgeport, CT, 141-ma kuopa.

Gegužės 18-20 — Vidurio cen
tro apygardos suvažiavimas ir 
kėgliavimo turnyras. Rengia 
Dayton, OH 96-ta kuopa.
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Jau iš prigimties mes ne
turime tokių ydų, kurių nebūtų 
galima perdirbti į dorybes, ir ne
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J. W. Goethe

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. (1-312) 434-8849 (veikia 24 vai.) 

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

Keb. (1-312) 738-4477;
Raz. (708)246-0087; arba (708)246-6581 
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GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 98 St.
Tai. (708) 422-0101

______Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 928-2670 arba (1-312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

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

ir hemoroidų gydymas
5840 S. Pulaakl Road.
Tel. (1-312) 585-2802

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr., ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

2659 W. 59th St., Chicago, IL
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Vai. pagal susitarimą 
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DR. S. LAL
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Pasisekimo paslaptis — tai 
mokėjimas pergyventi nepasise
kimus.

Anonimas

Kab. tai. (1-312) 471-3300;
Raz. (708) 442-8297 

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

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

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building

6132 S. Kedzie 
Chicago, 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

Namų (708) 884-8527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 8. Kadzla, Chicago, III.
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DR. L. D. PETREIKIS
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DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71 at St.
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Vai. pagal susitarimą.

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

Tel. (708) 448-1777

JONAS V. PRUNSKIS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligoninė, Elgin, IL

Tel. (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai.

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

Specialybė — Chirurgija
2454 West 71st Street 

Tel. (1-312) 434-1818; Rsz. (708) 852-0889
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.

3 iki 7 v.v. Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS
2636 W. 71st. St., Chicago, III. 

Tel.: (1-312) 436-0100 
11800 Southwest Hlghway 
Palos Helghts, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63 r d Street

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

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

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

Kalbame lietuviškai 
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Valandos pagal susitarimą
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DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Šeštadieniais pagal susitarimą



Kaip gera visuomenė

REMIA ŠEIMĄ
Rytų Vokietijos perėjimas į 

Vakarietišką ekonominę sis
temą ypač neramina R. Vokie
tijos moteris, rašė Robert J. Mc- 
Intyre, Smith kolegijos (North 
hampton, MA) ekonomikos pro
fesorius. Kodėl? Nes, jis rašo, R. 
Vokietijos ekonominė-socialinė 
sistema duoda labai didelę 
paramą vaikus auginančioms 
moterims: garantuoja darbo 
išlaikymą, butais aprūpina, 
įvairiais būdais įgalina vaikus 
turinčias moteris ir toliau dirb
ti. Visa ši parama yra daug silp
nesnė, ar kai kurios iš viso nėra 
Vakarų Vokietijoje, ir bijoma, 
jog susijungus abiems Vokie- 
tijoms, staiga atsiras didžiulė 
moterų bedarbė.

Rytų Vokietijoje vaikus tu
rinčios moterys gauna didesnes 
algas kol vaikai gyvena su tė
vais; algos tebemokamos, mote
rims laikinai iš darbo pasitrau
kus gimdymui, ir tuo laiku joms 
normaliai keliamos algos bei te
bedaromi įmokėjimai pensijos 
fondui. Joms yra garantuojama 
teisė grįžti į tą patį ar panašų 
darbą po gimdymo ir jos yra ska
tinamos pagilinti savo darbo 
„kvalifikacijas”, jei dėl ilgesnės 
pertraukos jas prarado.

Mclntyre taip pat nurodo, kad 
Rytų Vokietija visiems vaikams 
nemokamai parūpina gerus 
darželius, kaip ir priežiūrą vy
resniems vaikams po pamokų 
mokykloje, kol tėvai darbe.

Mclntyre rašo, jog visų šių šei
mos paramos programų populia
rumą nurodo ir tai, kad vasario 
mėnesį, kai naujasis R. Vokie
tijos švietimo ministeris Wolker 
Abend pranešė, jog Rytų ir 
Vakarų Vokietijoms jungiantis, 
neišvengiamai turės išnykti kai 
kurios valstybinės pašalpos pro
gramos, kaip pavyzdžiui, vai
kams mokyklose duodami karš
ti pietūs ir jų priežiūra po pamo
kų, kol tėvai dar darbovietėje. 
Po to pranešimo, tarp dviejų ir 
trijų tūkstančių moterų su savo 
vaikais demonstravo prie Švie
timo ministerijos rūmų ir Švie
timo ministeris tą dieną įteikė 
savo atsistatydinimo raštą. 
Tačiau iš tikrųjų 2-3 tūkst. de
monstrantų tokiame krašte 
nėra daug, ir sunku patikėti, jog 
Abend vien dėl to atsistatydino. 
Mclntyre savais sumetimais 
rodo tendencingumą.

Toliau jis nurodo, kad Vaka
rų Vokietijoje sistema veikia 
visiškai priešingai. Moterys 
gauna įvairiausią finansinę pa
skatą pasitraukti iš darbo vaikų 
auginimui. Anot R. Mclntyre, 
tai daroma, nes norima jų vie
tas darbovietėse užleisti vy
rams, tuo sumažinant bedarbę, 
kuri dabar jau siekia 8%. Jau 
dabar Vakarų Vokietija turi 
mažiau dirbančių moterų, negu 
bet kuris pramoningas kraštas 
ir jų mažėja, skundžiasi Mcln
tyre, bet ar moterų darbas už 
namų yra savyje vertybė?
Paskui jis pamini ir nelengvą 

imigrantų būklę, atvykus iš 
Rytų Vokietijos. Oficialios sta
tistikos rodo, kad 70% Rytų 
vokiečių, imigravusių Vak. 
Vokietijon per paskutiniuosius 
septynis mėnesius tebėra bedar
biai. Pagaliau ir Vakarų Vokie
tijos pajėgumas mokėti imigran
tams pašalpą artėja prie savo 
ribų. Nuo praėjusio vasario 
mėnesio pašalpa imigrantams 
tebus mokama jau tik po dviejų 
mėnesių bedarbės, ne tuoj pat, 
o nuo liepos 1 d. net ir šie 
sumažinti mokėjimai repatri
antams bus nutraukti.

Mclntyre tamsiai nudažo Va
karų Vokietijos būklę. Be abe
jo, jos problemos yra komplikuo
tos, bet Mclntyre daromos prie
laidos nepadeda jų suprasti.

Pirmučiausia, ar galima va
dinti teigiamu reiškiniu darbų 
sistemą, kur mažamečių vaikų 
motinos yra verčiamos savo 
vaikus atiduoti svetimų žmonių

priežiūrai arba nustoti pajamų 
ir buto? Mclntyre rašo kaip 
amerikietis, kuris pats galbūt 
turi vaikų, bet dirbant ir jam 
ir jo žmonai, yra sunku ir bran
gu rasti vaikams gerą globą 
dienos metu. Mclntyre rašo 
kaip vyras, panašus į daugelį, 
kuris nori, kad jo žmona galėtų 
parnešti antrą čekį ir kuris 
jaučia, kad vaikai tai užmačiai 
kliudo, nes nėra kam juos ati
duoti pigiai. Socialistiniame- 
komunistiniame pasaulyje tai 
atrodo kaip jo svajonių 
išsipildymas, kuriuo keliu ir 
Amerika turėtų pasekti.

Tačiau Vakarų Vokietijos 
svarbiausia problema nėra nei 
kuo didesnis moterų įdarbi
nimas, nei dirbančių moterų 
parama, kad jos galėtų uždirb
ti šeimai algą. Vakarų Vokie
tijos didžiausias rūpestis yra 
vokiečių tautinės grupės nyki
mas — nepakankamas vokietu
kų vaikų prieauglis. Krašto 
gyventojų daugumą pradedant 
sudaryti įvairioms svetimša
lių grupėms, ne vokiečiams, 
Vakarų Vokietijai jau parūpo 
kaip stiprinti ne savo ekonominį 
gyvenimą, o kaip stiprinti šei
myninį gyvenimą. Vakarų Vo
kietija moterims moka „algas” 
— pašalpą už buvimą namie ir 
vaikų gimdymą ir auginimą — 
ne dėl to, kad jie nevertina 
moterų teisių, bet dėl to, kad jie 
vertina moterų svarbą — kad 
tauta neišnyktų. Todėl jie taip 
gausiai šelpė ir Rytų Vokietijos 
atvykstančius vokiečius imig
rantus: tai daugina vokiečių 
skaičių Vokietijoje.

Amerikai gi netenka rūpintis 
tautos išlikimu dėl kelių 
priežasčių. Viena — tai kad 
amerikiečiai savęs nesupranta 
kaip tautybė — Amerikos pilie
čiai yra įvairių tąutybių 
žmonės, kurie kelis metus po 
atvykimo Amerikon pasidaro 
„amerikiečiai”, tad ir ame
rikiečių skaičiaus augimas 
priklauso ne vien nuo gimimų, 
bet ir nuo imigracijos, kuri kas
met dešimtimis, jei ne šimtais 
tūkstančių didina gyventojų 
skaičių.

Antra, šiame krašte gerovė 
matuojama ekonominiu ro
dikliu, ne šeimyninio gyvenimo 
gajumu ar stiprumu. Tad ir 
krašto problemos suprantamos 
kitaip. Didžiausiomis problemo
mis yra laikoma narkotikų var
tojimas, kriminalinių nusikalti
mų daugėjimas, pornografija ir 
pan., ir tas problemas stengia
masi spręsti tiesiog. O iš tikrųjų 
jos yra šeimyninio gyvenimo pa- 
irimo simptomai. Krašte yra 
daug manančių, kad šeimyninis 
gyvenimas bus remiamas, kai 
motinos bus įgalintos dirbti ir 
gauti gerą vaikų priežiūrą 
nemokamai arba taip pigiai, 
kad ir neturtingos išgalėtų 
apmokėti vaikų priežiūrą.

Šie nesupranta, jog geroje 
visuomenėje, ekonominė sąran
ga leidžia šeimai pragyventi iš 
vienos algos, neverčiant abie
jų tėvų dirbti, o vaikus ati
duoti svetimiems. Motina ar 
tėvas galėtų laisvai pasirinkti, 
kuris pragyvenimą uždirbs, o 
vaikų priežiūra duodama toms 
šeimoms, kur nėra dviejų tėvų. 
Tikrai geroje visuomenėje 
kiekvienai šeimai yra garantuo
jamas pragyvenimą uždirbantis 
darbas, kad šeimos neturėtų iš
siskirti ar nesusikurti dėl to, 
kad nei vyras nei žmona ne
gauna šeimos išlaikymui pa
kankamo darbo.

Socialistinių kraštų patirtis 
rodo, kad priverstinis moterų 
įdarbinimas neišsprendžia di
džiųjų socialinių problemų — 
šeimų pairimo, narkotikų varto
jimo, susvetimėjimo, krimina- 
lizmo. Robert Mclntyre galėtų 
pasimokyti iš komunistinio eks
perimento ir to nesiūlyti čia.

a.g.

GINČAS ŠEIMOJE
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje

Ir vėl „Solidarnosce” orga
nizacijos savaitraštis palietė 
lietuvių-lenkų santykius. Spėju, 
kad straipsnį „Ginčas šeimoje” 
parašė istorikas, nes autorius 
Jonas Skučinskis tiksliai palie
čia abiejų valstybių istorinę 
raidą, nors kai kuriuos praeities 
įvykius jis užtempia ant lenkiš
ko kurpalio, ypač paliesdamas 
J. Pilsudskį ir kovą už Vilnių.

„Lietuvos-Lenkijos valstybių 
sąjunga davė Lietuvai politinį 
bei civilizacinį avansą — sako 
autorius, tačiau kartu beveik 
visiškai sulenkindama Didžio
sios Lietuvos kunigaikštystės 
aukštąjį luomą”.

Prieš lietuvių tautą atsistojo 
realus pavojus prarasti savo 
tapatybę. Priminęs Muravjovo 
laikus, vysk. M. Valančių ir 
„Aušrą”, autorius sako, kad 
laikraštis prisidėjo prie lietuvių 
tautos atgimimo, nagrinėjant 
jame istorinius ir tikybinius 
klausimus. Tuomet pasikeitė ir 
visuomeninė struktūra, nes ji 
praturtėjo lietuviška inteligen
tija, išėjusią mokslus rusiškuose 
universitetuose. Naujas elitas 
pradėjo tautinį atstatymo dar
bą. Jaunas lietuviškas na
cionalizmas vystėsi kaip ir kiek
vienas: atmesdamas viską kas

Pal. Jurgio Matulaičio Misijos Lemonte atidarymas. Šv. Mišias laiko iš kairės: kun. dr. J. Ša
rauskas, Misijos vadovas kun. L. Zaremba, SJ, ir jėzuitų provincijolas kun. A. Saulaitis, SJ.

Nuotr. J. Tamulaičio

ŽALIASIS VELNIAS
JONAS RŪTENIS

Romanas
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nuslinkom jų pasitikti. Vyrai grįžo išvargę. Mūsų 
spėjimas, kad būsto priekyje kas nors vyksta buvo 
patvirtintas.

— Leiskit jiems pailsėti ir užvalgyti — įsakiau.
Po pusvalandžio, nors jau buvo pats vidurnaktis, 

vyrams atsikvėpus ir užkandus susirinkom centrinio 
būsto patalpoje.

— Sveiki sugrįžę, tariau.
— Vargais negalais grįžom...
— Tu pradėk — tarė Uosis Klausučiui.
— Mes, vade, išėję iš būsto į kaimą pasukom pro 

beržyną. Radę tinkamą vietą, palikom savo automa
tus ir tik ginkluoti parabeliais ir granatom nutarėm 
išsiskirti ir sugrįžti už keturių valandų. Beržas norėjo 
laiką pratęsti iki penkių valandų. Visi sutarėm, kad 
pakaks keturių. Atsisveikinom ir išėjom. Sugrįžom 
lygiai po keturių valandų, bet toliau judėti nebe- 
galėjom. Leliūnuose visas kelias, štabo vietovė, iki pat 
pamiškės buvo pilna mašinų, tankečių ir kareivių. 
Teko laukti. Beržynas retas, praeinant aiškiai perma
tomas. Teko sustot ir laukti. Kitos išeities nebuvo. 
Todėl ir užgaišom. Viską matėm kas dėjosi kelyje ir 
prie griovio. Laikas bėgo, o jie apsupę griovį lakstė ir 
pagaliau aplieję benzinu padegė. Matyt surado 
apdegusius lavonus ii' viską norėdami nuslėpti ir vėl 
nutarė padegti. Netrukus ir vėl viskas liepsnojo ir 
kamuoliais vartėsi ugnies stulpai. Tuo pasinaudojom

svetima, taipgi lenkišką įtaką, 
kuria stipriai buvo atžymėta 
istorija ir krašto kultūra. Net 
lenkiška šlėkta buvo raginama 
sulietuvėti. Šis sąjūdis tikrovėje 
rėmėsi lenkiška kultūra, jį 
pritaikant prie naujų reikalavi
mų. Nebuvo aplenktas A. Mic
kevičius ir J. Kraševskis.

Lenkai paniekinančiai žiūrėjo 
į lietuvių tautinį atgimimą, 
gyvendami unijos laikų nuotai
komis. Prie tokių priklausė 
lenkiškai kalbantieji gyvento
jai, neskirdami lietuvio ir lenko 
sąvokos. Jie negalvojo palikti 
nei lietuviškos tėviškės ar 
lenkiškos kultūros, kurioje buvo 
išauklėti.

Bet nesantaika jau buvo aiš
kiai pastebima. Autorius cituo
ja Paryžiaus lenkų „Kultūros” 
žurnalo prof. Viktoro Sukienic- 
kio straipsnio ištrauką: „Kartu 
su lietuvių literatūrinės kalbos 
atgimimu, prasidėjo lenktynia
vimas (ry valizacija) su dominuo
jančia lenkų kalba, ypačiai 
įgaudama drastinį pavidalą baž
nyčiose. Tuo buvo nepatenkin
ti lenkiškai kalbantieji lietuviai 
galvodami, kad tą siundinimą 
inspiruoja rusiška valdžia. Len
kiškai kalbantieji lietuviai 
naujo sąjūdžio atstovams davė

„litvomanų” vardą. Negausių 
grupių pastangos vėl suvienyti 
abi tautas nedavė jokių vaisių. 
Nesimatė jų ir atgimstančiame 
nepriklausomybės laikotarpyje. 
Naujo sąjūdžio atstovai aiškiai 
statė savo reikalavimus: nepri
klausoma Lietuva turi apimti 
visas istorines žemes, taigi ir 
sostinę Vilnių. Griežtai buvo 
atmestas federacijos projektas, 
kurio autoriais buvo nemaža, J. 
Pilsudskio sutelkta politikų 
grupė. Lietuviai bijojo didesnio 
kaimyno hegemonijos. Šį ne
pasitikėjimą stiprino Tautinė 
Demokratinė partija (sutrum
pintai „endekai” — K.B.), 
turėdama Lietuvos okupacijos 
tikslus.

Nenorint lietuviams pripažin
ti politinių teisių, tuo pačiu 
buvo ignoruojama tikrovė, 
kadangi nesantaika jau lietė ne 
vien abi tautas, bet ir dvi 
valstybes.

Autorius vėl grįžta prie min
ties apie federaciją, kadangi jo
je būtų išrištas Vilniaus klausi
mas. Lenkas sako, kad mieste ir 
Vilniaus krašte gyveno lietuviai 
ir lenkai. Tačiau „lietuviai” 
prisipažindavo prie lenkiškumo. 
Čia norėčiau patikslinti auto
rių. 1897 m. statistiniai duome
nys nurodo, kad, Vilniaus gu
bernijoje lietuvių buvo 17.59%, 
lenkų 8.9%, gudų 56.05. Trakų 
apskr. lietuviai sudarė 58.1%, 
Vilniaus apsk. 36%, Švenčionių 
— 33.8%. Dar geresnis vaizdas 
gaunamas kpt. Antano Korevos

ir šliaužte peršliaužėm beržyną. Siekti būsto iš priekio 
buvo pavojinga. Leidomės į mišką ir apsupę upelį vėl 
grįžom atgal.

Ką pastebėjom ar sužinojom turime pasakoti atski
rai. Pradėk, Beržai!

Beržas, aukštokas vyras, kiek patįsęs, drimbančiais 
ant kaktos plaukais, tarnavęs Lietuvos kariuomenėje, 
buvęs šaulys, baigęs Žemės Ūkio mokyką, gan šviesus 
berniokas, tarė:

— Nežinau, vade, mano patyrimas gal niekam ver
tas. Aš nieko nesutikau, nieko nemačiau ir su nieku 
nekalbėjau. Man atrodo tik mano asmeniški pastebėji
mai gal kiek turi vertės. Kaime aš atsiradau iš šiau
rinės pusės. Visur tylu, kaip iššluota. Nei vieno žmo
gaus. Praeinant pro kiemus man atrodė, kad visi išsi
slapstę seka mane. Visi bijo, kad aš jų nesutikčiau. 
Trobų durys visur užrakintos. Kluonai uždaryti. 
Atšlaimuose tik kiaulės kriuksi. Žinoma nepastebėjau 
nieko,kas būtų ne taip, kaip kad paprastai kaime dar
bymečio metu. Pasukau į laukus. Tuščia... Ir taip iš
maišęs visus kiemus nieko įtartino nepastebėjau, bet 
toji tuštuma ir tyla mane erzino. Buvau pavargęs ir 
pasisėmęs vandens iš šulinio atsisėdau Vilučio sodybos 
kieme po didžiuoju kaštonu. Nutariau palaukti. Turi 
kas nors iš kur nors ateiti — pagalvojau. Jie gi mane 
visi gerai pažįsta, o iš Vilučių esu gi saviesiems ne 
kartą puspaltį lašinių parvilkęs... Laukiau. Prisi- 
žinsiu man baugu pasidarė. Nebeištvėriau — ir vėl pa
kilęs moklinau dabar giliau į šiaurę. Ir čia nieko. Tada 
nutariau {lipti į šakotą liepą ir pasižvalgyti. Lipau atsar
giai — šaka po šakos, vis pasidairydamas, o kai jau 
palipau gan aukštokai pastebėjau, kad visi susirinkę 
prie Tarulio sodybos. Visi neramūs, skeryčioja 
rankomis, bėgioja ir visų akys nukreiptos į kelią,atei
nantį iš miestelio. Man nieko nebeliko kaip tik eiti ten 
ir sužinoti ko jie čia. Atsargiai pro sodybas, kurios taip 
pat kaip iššluotos, artėjau prie kelio. Prisiglaudžiau

prie Mauroko pirties ir stebiu, o čia iš nežinios, kažkas 
plaštaka užėmė man burną. Apstulbau... Žiūriu Klau
sutis. Jis mane pasitempęs į šalį tarė:

— Visas kaimas čia susirinkęs. Jie čia kažko 
laukia. Būkime čia. Uosis yra minion įsimaišęs. O da
bar, vade, Uosio eilė.

Žvilgterėjau į Uosį ir jis pradėjo:
— Ilgai svarsčiau, vade, ar man įsimaišyt minion 

ar ne, bet nutariau, kad aš ten nebūsiu atpažintas, nes 
Leliūnuose mažai esu buvojęs, o jei ir buvau tai jau 
kuris laikas. Dabar barzda apžėlęs, tai kas mane 
atpažins. Smuktelėjau pro prie kelio augančius krū
mus ir aš jau su visais... Paaiškėjo: visi čia atėjo baimės 
apimti, kai pastebėjo, kad didžiulės liepsnos globia visą 
pietinį miško pakraštį. Žmonės nežinojo.ką daryti. Visi 
baiminosi, kad ugnis nepersimestų skersai kelio į jų 
sodybas. Kalbėjo, kad yra pasiųsti žmonės į miestelį 
pagalbos — tad dabar ir dairosi į kelią jos laukdami. 
Kiti nebeištverę ėmė atsineštais kastuvais kiton pusėn 
pilti žemes, kad ugnį sulaikytų, nes vietomis jau rūko 
žolė. Visi buvo panikoje tol, kol nepasirodė kelyje 
pirmosios su sunkvežimiais atvežtos kareivių grupės. 
Jie iš sunkvežimių iššokę tuoj pat nuvijo visus nuo kelio 
ir apstoję degantį plotą nieko nedarė — leido degti. 
Laimei ugnis silpo ir nepajėgė persimesti per kelią.

Namas ir visi kiti Tarulio sodybos trobesiai jau buvo 
sugriuvę. Iš sugriuvusių sienojų dar smilko, o tarpais 
ir ugnis prasiverždavo. Gesinti niekas nei negalvojo. 
Tam nebuvo priemonių ir arti vandens. Kareiviai 
šūkalojo, lakstė, bet nieko nedarė. Jų tikslas čia, ma
tyt, buvo kitas. Jie landžiojo visais pakrūmiais ir dau
bomis ir kažko ieškojo. Atokiau nuo sodybos, iš grio
vio veržėsi kartūs ir glitūs dūmai. Iš pradžių niekas 
nesuprato kodėl ir griovys dega. Tik vėliau paaiškėjo. 
Visi nuo kelio dar toliau buvo pastumti, o buvę arčiau 
griovio, atėję minion kalbėjo:

(Bus daugiau)

surašyme, pravestame 1861 m. 
Generalinio štabo kapitonas 
surado 46% lietuviškai 
kalbančių gyventojų, lenkų — 
12.3% ir 29.4% gudų. (Bronislav 
Makovski, „Litvvini w Polsce 
1920-1939, Warszawa, 1986, pis. 
17-18).

Autorius toliau teigia, kad 
joks lenkas politikas negalėjo 
atsižadėti tos Žečpospolitos 
dalies, tvirtai suaugusios su 
lenkiška kultūra, istorija. Bet ir 
lietuviai negalėjo atsisakyti 
Vilniaus, nes tai jų valstybės 
lopšys, Gedimino, Algirdo, Vy
tauto miestas. Tad esą, vienin
telė išeitis — abiejų valstybių 
sąjunga.

1919 m. lenkai okupavo Vil
nių. Savo atsišaukime J. Pil
sudskis buvo Lietuvos Didžio
sios kunigaikštystės sostinės 
likimą, be jokio spaudimo iš 
Lenkijos pusės, atidavęs į gy- 

j ventojų rankas. Tačiau J. Pil
sudskis ir toliau planavo Lietu
vos-Lenkijos valstybių federaci
ją. Užklaustas spaudos atstovo, 
ar tuomet Lenkija Vilnių palik
tų Lietuvai — jis trumpai at
sakė: „be jokių abejonių”.

Manding, Lietuvos valstybė ir 
Vilniaus krašto gyventojai ne
priėmė federacijos planų. Lietu
va kovoje su Lenkija pralaimėjo 
Vilnių (lenkai pralaimėjo prie 
Giedraičių — Širvintų! — K.B.) 
ir turėjo pasitenkinti sostine 
Kaune. 1922 m. seimas Vilniu
je nutarė miestą ir Vilniaus 
kraštą prijungti prie Lenkijos 

. (seimo rinkimuose 1922 m. 
sausio mėn. 8 d. dalyvavo tik 
52.3% rinkėjų — Bronislav 
Makovski, „Litvvini Polsce 
1920-1939”. Warszawa 1986,
psl. 39 - K.B.).

Straipsnio autorius galvoja, 
kad federacija nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų gal galėtų pakeisti 
ir tų valstybių likimą, pasi
priešinant vakarinių ir rytinių 
kaimynų kėslams.

Nepriklausomai Lietuvai 
Vilniaus netekimas buvo skau- 
dus*-smūgis, Kaunas nuo Varšu
vos atsiskyrė nenoro siena. 
Negalėjo išjudinti net ir 
nuoširdūs Lenkijos mostai, nes 
ji, būdama laimėtoja, galėjo 
parodyti didžiadvasiškumą.

Autorius, paėmęs 1922 m. 
balandžio mėn. 22 d. kalbos 
ištrauką Vilniaus seime (imu 
tik pabaigą) kurioje sakoma, 
kad „šiandieną yra lenkiško 
triumfo diena, kurią čia 
susirinkę jaučia... nenorėčiau 
neištiesti rankos per sieną tiems 
Kaune, kurie šią dieną, mūsų 
pergalės dieną, laiko gedulo ir 
pralaimėjimo diena... negaliu 
neištiesti rankos, kviesdamas 
juos prie taikos ir meilės,

negaliu jų nelaikyti broliais”...
Autorius tiki J. Pilsudskio 

žodžiais, kadangi jis buvo 
žmogus „nuo Nemuno”, suprato 
tų žemių reikšmę abiem pusėm, 
apgailestavo kad nesantaiką 
teko spręsti kardu. Jis jautėsi ir 
lietuviu ir lenku, gal net turė
damas daugiau sentimentų 
lietuviams.

Neprotingas, bet kartu ir 
natūralūs konfliktas užgeso 
1937 m. jau po J. Pilsudskio 
mirties. Vėlai. Karas nutraukė 
normalių kaimyninių santykių 
atstatymą, atnešdamas Lenkijai 
ir Lietuvai nepriklausomybės 
pabaigą” — baigia autorius.

Iš savo pusės norėčiau kiek 
paskirti vietos socialistui ir 
vėliasniam diktatoriui J. 
Pilsudskiui. Jis gimė 1867 m. 
Žulavų dv. Pabradės apskr. 
(Pabradė — apie 50 km. į šiaurę 
nuo Vilniaus — K.B.). Mėgdavo 
lankytis Vilniuje. Apsistodavo 
jis Napoleono aikštės rūmuose 
(teko matyti vieną kartą). Jo 
širdis kartu su motina palaidota 
Vilniaus Rasų kapinėse. Sargy
ba stovėjo dar 1939 m. rugsėjo 
17 d. žygiuojant raudonarmie
čiams į Vilnių. Apie Rasų 
kapines lenkai gimnazistai 
susišaudė su raudonosios armi
jos kariais. Kalbama, kad 
kautuvėse žuvo abu sargybiniai. 
Ant marmuro matomi aštrūs 
kirčiai. Kapas yra prižiūrimas 
Vilniaus lenkų ir gausiai 
lankomas jų tėvynainių iš 
Lenkijos. Gautuose laiškuose iš 
Vilniaus pranešama, kad Žula
vų dvaras paverstas sovchozu, 
stovėjusi J. Pilsudskio giminės 
koplyčia nugriauta, nepaliekant 
jokio ženklo. „Tamsios rankos” 
karstuose jieškojo aukso (sene
liai buvo palaidoti koplyčios 
požemyje) ir brangenybių, iš
mėtydami mirusiųjų senelių 
kaulus pievoje. Bulviakasio 
metu raudonarmiečiai juos 
surinko, sudėjo į krepšį ir 
užkasė. Prie pasodinto 1937 m. 
ąžuolo vežamos šiuklės.

GALI ATVYKTI 5,000 ŽYDŲ

Žydai kiek galėdami bėga iš 
Sovietų Sąjungos. Numatoma, 
kad net apie 5,000 Sovietų 
Sąjungos žydų šiemet gali at
vykt į Chicagą.

CHICAGOS PAŽANGA

Roosevelto universiteto pro
fesorius Pierre de Vice, ištyręs 
20-ties miestų gyventojų ir 
darbų augimą, nustatė, kad 
Chicaga teužima 16-tą vietą 
paskutinio dešimtmečio 
laikotarpy.
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Kardinolas Vincentas Sladkevičius kalba Kaune Vasario 16-tos minėjime.

MARIJOS MONTESSORI METODO 
RENESANSAS LIETUVOJE CLASSIFIED GUIDE

PADEKIME
LAIKRAŠČIŲ
LEIDĖJAMS
Palengvinkime rinkėjų 

ir redaktorių darbą 

ANTANAS JUODVALKIS
Tobulėja spaudos technika, 

lengvėja ir greitėja laikraščių ir 
žurnalų paruošimas. Naujoji 
spaudos elektroninė technika 
reikalauja tinkamo supratimo ir 
prisitaikymo. Kalbama apie 
kompiuterinę rinkimo ir spau
dai paruošimo techniką, kuri 
paspartina darbą, tik reikia 
turėti reikiamai paruoštą 
medžiagą.

Rašantieji knygas ar laik
raščiams straipsnius turėtų 
žinoti pagrindinius reikala
vimus ir prie jų prisitaikyti. 
Buvo rašyta ne vieną kartą 
anksčiau, o ir dabar duodama 
nurodymų, kaip paruošti raši
nius, kad redaktoriams būtų 
lengviau skaityti bei įnešti pa
taisas ir rinkėjams netrukdytų 
rinkti. Pagrindinis pageida
vimas būtų: visus raštus rašyti 
mašinėle su lietuvių kalbos 
ženklais, dvigubu tarpu tarp 
eilučių, kad redaktorius, 
reikalui esant, turėtų vietos pa
taisymams. Rašant mašinėle be 
lietuviškų ženklų, reikia tiksliai 
ir aiškiai sudėti lietuviškus 
ženklus. Mašinėlė turi būti 
gerai prižiūrėta, išvalyta, kad 
raidės būtų aiškios, įskaitomos.

Dabar dažnai pasitaiko, kad 
vietoje raidžių „o”, „e”, „s” ir 
kitų išmušama tik juodas klec- 
kas, kurį redaktorius ir rinkėjas 
turi iššifruoti. Nedaug 
tekainuoja mašinėlės išvalymas 
ir tinkamas jos funkcionavimas, 
tik reikia nepatingėti į 
reikiamą vietą pristatyti. Taip 
pat ir pačiam paprastą valymą 
nesunku atlikti, įsigijus 
reikiamas priemones. Atrodo 
smulkmena, bet kasdieną susi
duriantiems su tokiais raštais 
labai ir labai apsunkina laik
raščio ar žurnalo paruošimą ir 
atspausdinimą.

Kai kas gali pasakyti — matai 
ko užsimanė? Tesidžiaugia ir 
dėkoja už parašymą, o ne 
reikalauja rašyti mašinėle ir 
dar su lietuviškais ženklais ir 
dvigubais praleidimais, eikvo
jant popierų.

Žinoma, ne kiekvienas turi ir 
moka naudoti rašomąją 
mašinėlę, ypač vyresnio 
amžiaus žmonės, bet galėtų pa
ieškoti sugebančių mašinėle 
rašyti ir paprašyti jų talkos. Juk 
talkos būdu, savanoriškai at
liekame bemaž visą organizaci
nę lietuvišką veiklą. Nedera vi
są spaudos paruošimo darbą 
palikti tik redakcijoms, bet ir 
rašantieji turėtų prisitaikyti 
prie naujos technikos reikala
vimų ir tuo palengvinti 
redakcijų darbą.

Nesu dirbęs spaustuvėje 
rinkėju ir nežinau visų detalių, 
kaip vyksta paruošimas laikraš
čio, žurnalo ar knygos, bet šiais 
metais teko arčiau susidurti su 
techniniu vieno žurnalo 
paruošimu ir pajusti to darbo 
eigą. Vieni straipsniai parašyti 
reklamai, mašinėle, gera lietu
vių kalba ir redaktoriaus 
rankos mažai paliesti. Rinkėja 
buvo laiminga tokius straips
nius rinkdama ir padarė nuosta
biai mažai korektūrinių klaidų. 
Dalis straipsnių buvo redakto
riaus daugiau taisyti ir ranka 
rašyti pataisymai rinkėjai buvo 
sunkiau išskaityti. Čia ir rikto 
klaidų daugiau pasitaikė. 
Vienas darbas buvo ranka 
rašytas, kurį rinkėja atsisakė 
rinkti ir teko perrašyti 
mašinėle.

Paprastai manoma, kad vy
resnieji amžiumi, baigę lietuviš
kas gimnazijas dar Lietuvoje, 
gerai moka lietuvių kalbą, o 
jaunesnieji, ypač patys jauniau
sieji, silpniau lietuviškai kalba, 
ypač blogai rašo. Dalinai yra 
tiesa, bet ne visiška. Blogai lie
tuvių kalba rašančių yra ir 
vyresniųjų ir jaunesniųjų tarpe. 
Priklauso nuo to, kaip dažnai 
rašo ir ar rašant randa pasi
tenkinimą ar tik atstumia uždė
tą ar pasiimtą pareigą. Aušros 
ir Varpo gadynės šviesuoliai ne
buvo baigę net šeštadieninių lit. 
mokyklų ar kokių kursų, nes 
lietuvių kalba neturėjo vietos 
mokyklose, o lietuviška spauda

Atgimstančioje Lietuvoje vis 
daugiau atsiranda prieš
mokyklinių įstaigų pedagogių, 
besidominčių ir norinčių dirbti
M. Montessori metodu. Skaity
tojai turbūt prisimena, kad 
pirmieji šio metodo renesanso 
Lietuvoje iniciatoriai buvo kau
nietė gydytoja Ona Keturkienė 
ir Respublikos pedagoginio mu
ziejaus direktorius J. Bielskis, 
kuriems nuoširdžiai talkininka
vo „Tėviškės” draugija, jos pir
mininkas V. Sakalauskas.

Dar gilesnį susidomėjimą su
žadino lietuvaičių-montesori- 
ninkių S. Vaišvilienės, D. Petru- 
tytės, M. Kucinienės viešėjimo 
metu suteiktos žinios, per
skaitytos paskaitos, pravesti se
minarai, kursai, pokalbiai.

1989-ųjų metų vasarą, orga
nizuojant seminarą Kaune, rei
kėjo pasirinkti, kurioje įstaigoje 
bus geriausia. Daugiausia noro, 
išradingumo parodė „Drobės” 
susivienijimo lopšelio-darželio 
pedagogės ir jų vedėja Dalia 
Tilindienė. Jos pirmosios Lietu
voje pasiryžo dirbti šiuo metodu, 
ir, padedant generaliniam di
rektoriui V. Gubavičiui, 1989 
metų rugsėjo 1 dieną atidarė 
bandomąją M. Montessori meto
du dirbančią klasę.

Labai apsidžiaugėme, sužino
ję, kad Chicagos lietuvių M. 
Montessori draugijos narė Do
micėlė Petrutytė atvyksta į 
Lietuvą pusmečiui ir yra pasi
ruošusi padėti įrengti klases, 
pravesti kursus. Ji padėjo pilnai 
įrengti klasę „Drobės” daržely
je, konsultavo ir mokė joje 
dirbančias auklėtojas V. Čižienę 
ir V. Šontienę. Domicėlei su
tikus, ši klasė pavadinta jos 
vardu.

Lietuvos M. Montessori drau
gijos kvietimu Domicėlė Petru
tytė pravedė 3 mėnesių kursus 
auklėtojoms, motinoms ir ki
tiems žmonėms, besidomin
tiems šiuo metodu. Šie kursai 
vyko savaitgaliais, į juos 
suvažiuodavo žmonės iš visos 
Lietuvos. Kursų metu Domicėlė 
išsamiai supažindino mus su 
Marijos Montessori gyvenimu ir 
veikla, giliai išanalizavo jos 
metodą, pravedė praktinius 
užsiėmimus. Kursus baigė per 
40 klausytojų. Mums paprašius, 
1990 metų sausio — vasario 
mėnesiais „Drobės” darželyje 
Respublikos švietimo darbuoto
jų tobulinimosi institutas su
rengė trijų savaičių sta-

buvo uždrausta, bet patys 
mokėsi, rašė ir tobulino rašybą. 
Ne kiekvienas rašo ar nori 
rašyti, nors ir moka kalbą. Čia 
reikia turėti ir tam tikrą gyslelę 
bei nusiteikimą, nes vien noro 
nepakanka.

Kompiuterių ir telefaksų 
technikos laikais tenka visiems 
pažangėti ir bent pagrindinius 
dėsnius žinoti ir jais naudotis. 
Kreipiuosi į lietuviškos spaudos 
bendradarbius, kurie siunčia ži
nias iš vietos lietuvių gyvenimo 
bei veiklos ir į tuos, kurie 
komentuoja politinius ar kultū
rinius įvykius. Reikia įvertinti 
redaktorių, rinkėjų darbą ir 
jiems palengvinti bent tinkamai 
paruoštais straipsniais. Lietu
viškai rašančiųjų skaičius 
nuolat mažėja, o gebančius 
rašyti apkrauname įvairiais 
darbais.

Rašome apie įvairius įvykius, 
koncertus, pokylius, minėjimus, 
sukaktis, žmones, nekrologus ir
t.t. Būtina tiksliai ir aiškiai 
rašyti vardus ir pavardes, 
įvykių datas, rengėjus, vietovę, 
apytikrį dalyvių skaičių (jų ne
perdedant) ir t.t. Skaitytojas 
turi susidaryti pilną vaizdą, kas, 
kaip ir kur aprašomas įvykis 
buvo ir kaip praėjo. Būkime 
realūs. Kiekvieną darbą 
atlikime sąžiningai ir kruopš
čiai, kad jaustumėm pasi
tenkinimą patys ir palengvintu- 
mėm kitiems.

cionarinius kursus, kuriuos 
baigė 54 auklėtojos. D. Petru
tytė taip kvalifikuotai perteikė 
M. Montessori metodą, kad pasi
ruošusių juo dirbti ratas 
pasidarė dar platesnis. Kaune 
1990-ųjų metų kovo 1 dieną 
atidarytas montesoriškas vaikų 
darželis „Židinėlis”, vadovau
jamas G. Navickienės. Nuo 
rugsėjo 1-osios bus atidaryta an
troji klasė „Drobės” darželyje ir 
dar 4 klasės kitose įstaigose. 
Turime žinių, kad aktyviai šiam 
darbui ruošiasi Vilniuje, Alytu
je, Mariampolėje, Mažeikiuose, 
Radviliškyje, Šiauliuose ir 
kitose Lietuvos vietovėse.

Kol kas stokojame mokymo 
priemonių, kiekviena įstaiga jas 
gamina atskirai. Ir čia mums 
padėjo D. Petrutytė — ji kon
sultavo entuziastus, dirbančius 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos įmonėje „Įranga”, o 
taip pat susivienijime „Minija”, 
kurie jau pradėjo gaminti šias 
taip reikalingas priemones seri
jiniu būdu.

Viešėjimo metu Domicėlė Pe
trutytė nuolat lankėsi Kauno 
miesto liaudies švietimo val
dyboje, kur ji buvo metodinin- 
kė-konsultantė, nuolat bendrau
janti su pedagogais, patarianti 
jiems, pasakojanti apie M. 
Montessori metodą, mokanti 
dirbti. Ji keletą kartų susitiko 
su visų miesto priešmokyklinių 
įstaigų pedagogėmis, skaitė 
paskaitas, lankėsi vaikų darže
liuose, stebėjo mūsų auklėtojų 
darbą, teikė jiems metodinę 
pagalbą.

Su gerbiama viešnia susitiko 
miesto vidurinių mokyklų di
rektorių pavaduotojai, pagalbi
nių ir bendro lavinimo mokyklų 
pradinių klasių mokytojai. Jie 
visi dėmesingai klausėsi D. 
Petrutytės paskaitų, naudojosi 
jos atvežta literatūra, kartu 
svarstė, kaip pritaikyti metodą 
Lietuvos mokykloje.

Jau vasarą rengto seminaro 
metu Marijos Montessori meto
du labai domėjosi busimosios 
auklėtojos — pedagoginių mo
kyklų moksleivės. Keletas jų 
lankė kursus, kitos dalyvavo 
susitikimuose, pokalbiuose. 
Domicėlė skaitė paskaitą Mari
jampolės pedagoginės mokyklos 
Kauno filialo moksleivėms, da
lyvavo Vilniaus pedagoginės 
mokyklos surengtoje M. Mon
tessori savaitėje. Šių pedagogi
nių mokyklų moksleivės papra
šė, kad į jų mokymo planus būtų 
įjungtas paskaitų ciklas apie M. 
Montessori metodą. Tai, be abe
jo, bus padaryta, nes dabar

MŪSŲ KOLONIJOSE

Springfield, IL
KONGRESMANAS SU 

LIETUVIAIS

Illinois sostinėje, Springfield 
mieste jau kelerius metus 
gyvuoja lietuvių klubas, kuriam 
priklauso 550 narių. Jis apima 
visus lietuvių kilmės žmones — 
senuosius, naujuosius ir čia gi
musius. Balandžio 1 d. klubas 
surengė demonstraciją Lietuvos 
laisvei paremti. Į šią demon
straciją suvažiavo lietuvių ir iš 
aplinkinių miestų, net ir iš to
limojo St. Louis, MO. Visi daly
vavo Mišiose Springfieldo ka
tedroje, kur buvo išsakyta inten
cija Lietuvos laisvei paremti. Po 
Mišių, katedros mokyklos salėje 
įvyko susirinkimas, kurį atida
rė klubo pirmininkas Ted Mack. 
Petras Laucius perskaitė Lietu
vos Nepriklausomybės atstaty
mo aktą, kurį visi dalyviai 
atsistoję išklausė. Buvo sugie
dotas Lietuvos himnas. Viešnia 
iš Lietuvos Rasa Mackevičienė, 
šiuo metu gyvenanti Spring- 
fielde, pasveikino visus sambū
rio vardu.

Susirinkusiems kalbėjo kon-

Lietuvoje kuriama tautinė mo
kykla, tautinis darželis, at
sisakoma nepagrįstų reikalavi
mų, domimasi viso pasaulio pa
žangių pedagogų mintimis bei 
metodais.

Todėl nenuostabu, kad, viešė
dama Kaune, D. Petrutytė ben
dravo su visos Lietuvos pedago
gais. Beveik kiekvieną dieną ją 
aplankydavo svečiai iš įvairių 
miestų, vietovių. Visiems ji 
surasdavo laiko, visiems noriai 
aiškino apie savo pamėgtąjį M. 
Montessori metodą. O kovo 
25-ąją dieną Domicėlė dalyvavo 
„Sekmadienio ryto” televizijos 
laidoje iš Kauno, kurioje pa
sveikino Tėvynės žmones Nepri
klausomybės atkūrimo proga, 
atsakė į gausius jų klausimus.

Viešnagės metu D. Petrutytė 
keletą kartų susitiko su M. 
Montessori draugijos nariais, 
pasakojo jiems apie šios draugi
jos darbą Čikagoje. Jos įtakoje 
Lietuvos M. Montessori drau
gija pasipildė naujais nariais, 
atsirado nauji skyriai, sugalvo
ta ir pradėta daug darbų. Pa
grindiniai jų — tai metodo 
propagavimas, metodinės kon
sultacijos ir pagalba auklėto
joms, dirbančioms šiuo metodu, 
o taip pat literatūros pla
tinimas. Metodinis draugijos 
valdybos sekretorius su D. 
Petrutytės pagalba jau paruošė 
dauginimui konkrečias reko
mendacijas pradedančioms dirb
ti auklėtojoms. Taip pat susitar
ta pakartotinai atspausdinti 
Marijos Montessori knygą 
„Mokslinės pedagogijos 
metodas, pritaikytas vaikų 
auklėjimui vaikų namuose” 
(išversta Igno Šlapelio, pirmą 
kartą išspausdinta Lietuvoje 
1927 m.). Visas šis darbas dir
bamas kartu su Švietimo 
ministerija, Mokytojų tobulini
mosi institutu, Kauno miesto 
liaudies švietimo valdyba. Mes 
visi kartu dėkojame Chicagos 
lietuvių M. Montessori draugi
jai už pagalbą šio metodo 
renesansui Lietuvoje, norime 
palaikyti pastovius ryšius, 
kviečiame bendradarbiauti.

Mes dėkingi Domicėlei Petru- 
tytei už jos ryžtą ir pasiaukoji
mą, kantrų ir nuoširdų darbą 
Lietuvoje, atkuriant ir įtvirti
nant M. Montessori metodą. 
Laukiame atvykstant kitų 
lietuvaičių-montessorininkių, 
kurioms jau galėsime parodyti 
pirmuosius kuklaus mūsų dar
bo vaisius, pasitarsime dėl 
tolimesnių planų.

G. Sadauskienė 
O. Gasparkienė

greso narys Richard Durbin. R. 
Durbin, kurio motina yra lie
tuvė, atvykusi į Ameriką 
būdama trejų metų, papasako
jo apie savo gyvenimą lietuviš
koje aplinkoje East St. Louis 
mieste, apie lietuvišką malda
knygę, kurią šeima atsivežė iš 
Jurbarko, kuri ir dabar yra jo 
šeimos relikvija, apie kelionės 
įspūdžius iš Lietuvos, kurią ap
lankė jau du kartus (prieš 
vienuolika metų ir dabar — va
sario mėnesį). Papasakojo apie 
Šv. Kazimiero bažnyčios grą
žinimą tikintiesiems, kur anks
čiau buvo įrengtas ateistinis 
muziejus. Sambūrio dalyviai 
šiltai išklausė kongresmano 
kalbą, daugelis linkėjo jam kan
didatuoti prezidento rinkimuo
se.

Sambūryje dalyvavo JAV 
laikraščių ir televizijos 
reporteriai. Jau tą patį sek
madienio vakarą Springfield TV 
3 stotis rodė demonstracijos 
vaizdus.

Jei galėtume parduoti savo 
patyrimus už tiek, kiek jie 
mums kainavo, būtume milijo
nieriai.

Abigail Van Buren

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba>norite būti 
Rimo Stankau* ktijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

Parduodame greičiau 
už didesnę kalną!

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD.

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

I ietuviams žinomas ir patikimas vardas.

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
MOVING

Tel. 376-1882 ar 376-5996

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street 

Tel. — GA 4-8654

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RJCAKOaS MIKtlfAViClts
KAD LIETUVA 

NEIŠSIVAIKŠČ1OTŲ

Tai poetinis kalbėjmas apie Donelaitį, apie jo 
būrus, apie lietuvių kalbos ir Lietuvos išlikimą, 
apie sunkias praeities problemas, susi
siekiančias su dabartimi.

Ateities Literatūros Fondo ši knyga išleista, 
minint Kristijono Donelaičio 275 metų gimi
mo sukaktį. Knyga gaunama ir ..Drauge"; jos 
kaina 5 dol.. su persiuntimu — 6 dol. 50 
centų; Illinois gyventojai prie sumos dar pri
deda 40 centų mokesčio.

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

„Broliai Aliukai” atvyksta gastrolėms į JAV! 
Dešinėje — grupės vadovas Evaldas 
Melnikas. „Aliukai” koncertuos Philadelphi
joj, New Yorke, St. Petersburge, Worcestery- 
je, Hartforde ir Baltimorėje.

REAL ESTATE

® MLS KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX — INSURANCE
6529 S KEDZIE

778-2233

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus.
Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One Stop Real Estate

□ PILS
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzle Avė.
, Tel. 436-7878

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

No. 635 — 71 St. & Pulaski Rd.
3 butai, 3 mieg. 1 '/i vonios pirmame ir an
trame aukšte. Mod. virtuvė su medžio 
spintelėm; naujas karšto vandens tankas 
ir šild. sistema; platus sklypas; 4 kamb. 
rūsyje; 2’Zj auto. garažas mūrinis. Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys.

AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
1abar.

O’BRIEN FAMILY REALTY 
(312) 434-7100

OntuftL. KMIECiK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na

mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mlckūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75.

Užsakymus siųsti:

I



LIETUVA MŪSŲ
ŠIRDYJE

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. balandžio mėn. 12 d. 5

Kas yra Tėvynė, sužinai tik, 
kai esi toli nuo jos. Gyvenu kar
tu su tautiečiais jau antra savai
tė. Ir jaučiu jų didelį susirūpini
mą dėl Lietuvos ateities. Sunku 
žodžiais perteikti jų nerimą. 
Visų širdyse šauksmas — padė
kit Lietuvai, padėkit tautie
čiams. Šauksmas lyg tyruose, 
bet jos obalsiai susilaukė pasau
lio visuomenės dėmesio. Masi
nės informacijos priemonės — 
spauda, radijas, televizija — 
skiria ypatingą dėmesį. 
Susirūpina ir didžiųjų valstybių 
vadovai. Masinės demonstra
cijos jau įvyko Los Angeles ir 
Washington, Chicagoje ir 
Sydnėjuje...

Kitas atvirkštinis jutimo polis 
— Lietuva. Pažiūrėkit per tele
viziją rodomus informacinius 
siužetus iš Lietuvos. Vilniaus 
gatvėmis važiuoja tanketės, 
marširuoja kareiviai, jėga im
ami pastatai,puolamos ligo
ninės, skraido helikopteriai, o 
žmonės... valgo ledus, kalbasi, 
linksmai šypsosi, rodos, kad 
nėra jokių rūpesčių, jokių pro
blemų. Ir tai, kad ,jedinstvi- 
ninkai” organizuoja įvairius mi
tingus, taip pat jų požiūriu nėra 
problemos. O gal nėra problemos, 
kad lietuviams reikės maitinti 
daugiau kaip milijoną Sovietų 
kareivių, kurie Lietuvą parda- 
vusiems žmonėms kaip Buro
kevičiui, Švedui ir kitiems yra 
tikras užnugaris įvesti komu
nistinę tvarką.

Kovinėje parengtyje kareiviai 
demonstruoja savo jėgą. Žodžiu, 
pasiilgo šventinių demonstra
cijų, kurių Lietuvoje jau nebė
ra nuo praėjusio pavasario.

Tikėkit, kad ne visi Lietuvos 
gyventojai suvokia istorinę kovo

DAIL. JUOZĄ JASIŪNĄ 
(1902-1990) PALYDĖJUS Į 

AMŽINA ATILSĮ
Juozas Jasiūnas buvo tikras 

tautodailininkas, pasiryžęs tęsti 
sodiečių liaudies kūrybą pri
taikant šių laikų žmonių 
gyvenimo poreikiams. Jasiūnas 
mokėsi Kauno meno mokyklo
je, įsigijo paišybos mokytojo tei
ses. Dar besimokydamas dailę 
pamėgo lietuvių tautodailę, 
kopijavo sodiečių audinių, juos
tų ir margučių raštus. Motina 
išmokė jį austi staklėmis ketur
nyčiais, rinktinius ir kaišy
tinius audinius bei juostas. Jis 
ypatingą dėmesį kreipė į tikslų 
technišką savo audinių ir mar
gučių raštų išpildymą.
Jasiūnas buvo labai darbštus 

ir per ilgus savo gyvenimo 
metus sukaupė gausų savo dar
bų kraitį — raštuotų takelių, 
kilimėlių, juostų ir margučių. 
Su savais darbais dalyvaudavo 
amerikiečių ir lietuvių dailės 
parodose. Amerikiečių rengia
mose Michigan valstijos pa
rodose beveik visada būdavo 
apdovanojamas „Blue Ribbon” 
premijomis arba garbės 
atžymėjimais. Geriausius savo 
darbus neparduodavo, o 
pasilaikydavo savo nuo
savybėje.

Dail. Juozas Jasiūnas buvo 
Lietuvių Tautodailės instituto 
narys ir savo gyvenimo saulėly
dyje nutarė savo darbus 
padovanoti Chicagos Lietuvių 
Tautodailės instituto (CLTI) ar
chyvui. Tuo metu man vado
vaujant LTI Chicagos skyriui ir 
talkinant Vidai Rimienei 1987 
m., atvykome į Detroitą pas 
Juozą Jasiūną ir nustebome ma
tydamos tokią gausią jo darbų 
kolekciją. Kartu su Jašiūnų at
rinkome daugiau dviejų šimtų 
tautodailės darbų, kuriuos 
Jasiūnas padovanojo LTI-tui ir 
išsivežėme į Chicagą. LTI-tas iš
rinko dail. Juozą Jasiūną garbės 
nariu.

11 dienos reikšmę. Daugelis jų 
sėdi po šiltu Maskvos sparneliu, 
gauna geras pensijas. Daug yra 
ir tokių, kuriems pa tikdavo ne
dirbant gauti gerus pinigus. 
Tokių yra ne vienetai, galbūt 
net keletas procentų. O kas tie 
80 ir daugiau procen tų Lietuvos 
gyventojų, kurie pritarė Lie
tuvos vyriausybės nutarimams? 
Žmonės, perėję Sibiro ir Uralo 
kančias, atsibudę iš ilgo letargo 
miego, nesulaukę komunistinio 
rytojaus.

Lietuva nepriklausoma, Lie
tuva dar ne laisva. Apie žmogų 
galima spręsti iš darbų. Gor
bačiovu tikėjo, meldėsi už jį, 
linkėjo sveikatos, ilgų metų. 
Daugelis Lietuvos gyventojų 
vaikščiojo pasikabinę ant 
krūtinės ženkliuką su Gorbačio
vo atvaizdu. Dievinamas ir gar
binamas, keliamas ;į aukštybes: 
„Štai jis, mūsų gel bėtojas, davė 
žodžio laisvę”, „Melskite už jį”. 
Tokia stabmeldystė daug kam 
patiko. Juo tikėjo. Gražiai buvo 
sutiktas Lietuvoje: įsu gėlėmis ir 
liaupsinimais , bet atėjo tikroji 
Lietuvos laisvė. Ir.n.kit ją: Lais
vė ir kariuomenė, kariuomenė 
ir Laisvė.

Dabar galima pasamprotauti, 
ką gi Bushas su Gorbačiovu 
kalbėjosi Maltoje. Ar tik ne apie 
pasidalijimo sferas? Po šio pasi
tarimo Bushas jėga paima 
Panamą, o Gorbačiovas jėgą 
naudoja prieš respublikas, 
inkorporuotas į Sovietų Sąjungą 
— Gruziją, Latviją, Estiją, Lie
tuvą. Palikim samprotavimus 
istorijai, kuri ne kartą įrodė, 
kad tokie susitarimai yra 
nešvarūs.

Išeivija pergyvena sunkias
dienas. _ .. , ...Juozas Aleksaitis

Lietuvių Tautodailė s instituto 
narių dešimtmečio sukaktuvinė 
dailės paroda buvo rengiama 
Gananoąue, Kanadoje, 1987 m. 
Joje buvo eksponuoti keliolika 
Jasiūno austų kilimų. Dail. An
tanas Tamošaitis iš tisą parodą 
įiilmavo vaizdajuositėn, įskai
tant ir Jasiūno audi nius. Video 
juostoje Tamošaitis! meniškai 
įvertino Jasiūno tautodailės 
kūrybą: „Dail. Juozas Jasiūnas 
yra prisiekęs naujosios tau
todailės kūrėjas. Jo darbai iš
tikimi senajam lietu vių liaudies 
menui — audinių raštų įvai
rumu ir savita jasiūniška tų 
raštų kompozicija ki limuose bei 
takeliuose. Jasiūnas mėgo sena
jam lietuvių sodiečių menui, 
suteikti dalinai modernišką — 
šiuolaikinį, monochromišką 
spalvų derinį. Jo au dinių tech
nika ypatingai tiks Ii”.

J. Jasiūnas dėfstė dailės 
dalykus ir gamtois mokslus 
Šakių Žiburio gimna zijoje. Karo 
metu pasitraukė į Vokietiją, 
gyveno stovykloje. Atvykęs į 
Ameriką apsigyveno Detroite. 
Buvo viengungis, iti n mėgo au
ginti gėles ir būdavo patarėjas 
gėlių auginimo mėgėjams.

Dail. Jasiūno namuose dažnai 
lankydavosi lietuviai, jis pa
rodydavo savo tautodailę, o 
ponias apdovanodavo savo sode 
išaugintomis gėlėmis!. Kas tik iš 
lietuvių panorėdavo .aplankyti 
Jasiūną, tai detroit..š kė tauto
dailininkės Gražina Urbonienė 
palydėdavo į kuklius Jasiūno 
namus. Prieš keliolika metų ir 
dail. Anastazija Tamošaitienė 
su G. Urboniene apsilankė pas 
Jasiūną. A. (Tamoša ibienė taip 
pat atsiliepė apie Jasiūno dailę: 
„Jasiūno tautodailė* nuoširdi, 
modernizuota lietuvių audinių 
raštais ir jų kompozicijomis, 
maloniai estetiniai n uteikia žiū
rovą. Jasiūnas atlieka didelį

Vilniaus Pedagoginiam institute. Iš kairės: B. Nainys, rektorius Saulius Razma, dr. A. Razma 
ir profesūra.

SEATLLE SPAUDA APIE 
LIETUVA

Kai kurių vietinių lietuvių 
darbas pagaliau sulaukė gražių 
rezultatų. Du pagrindiniai Seat
tle laikraščiai pradėjo dažniau 
ir daugiau žinių spausdinti apie 
Lietuvą. Kovo 10 d. „Seattle 
Times” vedamajame redakcija 
pasisakė, kad „JAV turėtų rem
ti Nepriklausomą Lietuvą”. 
Toliau vedamajam pareiškiama, 
kad Amerika turėtų pripažinti 
atkurtą Nepriklausomą Lietu
vos valstybę. Vedamasis pasi
juokė iš Sovietų reikalavimo, 
kad Lietuva Sąjungai skolinga 
bilijonus dolerių. Atvirkščiai 
Sovietai turi kompensuoti Lie
tuvai už 50 metų okupaciją, bei 
už gyventojų ištrėmimą į Sibirą. 
Gorbačiovas turėtų priprasti 
prie to, nes taip pat Latvija ir 
Estija tuoj pat seks Lietuvą į 
nepriklausomybę. Narsioji, 
mažoji Lietuva tik rodo visiems 
kelią.

Kovo 10 d. „Seattle Post-In- 
telligencer” beveik visą puslapį 
paskyrė Kongresmano John 
Miller įspūdžiams apie savo 
kelionę į Lietuvą. Prie aprašy
mo pateiktas piešinys, vaizduo
jantis paminklą Lietuvoje. Pa
minkle anksčiau buvęs Lenino 
vardas yra panaikintas, o jo 
vietoje naujai iškaltas Jeffer- 
sono vardas (Jeffersonas yra 
Amerikos Nepriklausomybės 
akto autorius). Savo aprašyme, 
Miller papasakojo apie kongres- 
manams sudarytas kliūtis vyks
tant į Lietuvą, apie jų susi
tikimą su Vytautu Landsbergiu 
bei kardinolu Sladkevičium ir 
apie diskusijas liečiant Goodwill 
Gamės su LTOK atstovais. Iš
aiškėjo, kad praeitais metais 
Maskvoje dingo LTOK laiškai į 
Seattle Goodwill Gamės orga
nizacinį komitetą reikalaujant 
lietuviams sportininkams teisę 
dalyvauti rungtynėse kaip 
Lietuvos, o ne Sovietų Sąjungos 
atstovais. Miller išsamiai papa- 
skojo apie savo kelionę.

Kovo 8 d., Seattle Lietuvių

kultūrinį darbą savąja kūryba 
lietuvių tautodailės motyvais, 
dalyvaudamas kitataučių 
parodose”.

Juozo Jasiūno audiniai buvo 
rodomi Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus galerijoje 
CLTI-to surengtoje parodoje 
„Lietuviški audiniai laiko 
tėkmėje” 1987 m. Šią parodą 
vaizdajuostėn įfilmavo Antanas 
ir Aldona Rauchai.

Dail. Jasiūno margučiai at
spausdinti A. Tamošaičio 
knygoje „Lithuanian Easter 
Eggs” 1982 m. o juostos A. ir A. 
Tamošaičių knygoje . „Lithu- Į 
anian Sashes” 1988 m.

Dabartinė Chicagos Lietuvių 
Tautodailės instituto pirmininkė 
Vida Rimienė džiaugiasi, kad 
turi tokį didelį dail. Juozo 
Jasiūno tautodailės palikimą. 
Tie eksponatai praturtina CLTI-; 
to archyvą ir rengiamas 
parodas.

Aldona Veselkienė

Bendruomenės pirmininkė Ina 
Bertulytė-Bray davė interviu 
KPLU Public Radio. Kovo 11 d., 
kai gavome pirmąsias žinias 
apie Lietuvos valstybės atkū
rimą, Bertulytė-Bray vėl davė 
interviu KIRO News Radio sto
čiai.

Kovo 11d. kongresmano Mil
ler pranešimą apie Lietuvą fil
mavo keturios vietinės televi
zijos stotys; taip pat dalyvavo 
radijo ir laikraščių reporteriai. 
Tai buvo visų stočių pagrindinės 
žinios, vakaro žinių laidose. 
KIRO-TV stotis sekė Irenos Ble-

A.fA.
BALYS PAKŠTAS

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parke.
Mirė 1990 m. balandžio mėn. 10 d., sulaukęs 84 metų 

amžiaus.
Gimė Krasnojarske, Rusijoje; gyveno Užpaliuose, Šeduvoje 

ir Vilniuje, o Amerikoje — 41 metus.
Liko nuliūdę žmona Emilija, duktė Emilija su vyru Romu 

Sakadolskiu, sūnus Balys, duktė Rūta su vyru Kevin Smith 
ir sūnum Andrium Vytu, a.a. brolio Prano žmona Bronė ir 
dukterėčia Ilona Dapkienė su šeima. Lietuvoje liko duktė Da
lia su vaikais Edita ir Daliumi, a.a. dukters Elmos vaikai 
Ričardas ir Ilona, proanūkai, brolis ir seserys Vytautas, Elena, 
Danutė ir Jūratė su šeimomis bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Velionis buvo aktyvus estradinės ir liaudies muzikos 
puoselėtojas Lietuvoje ir išeivijoje. Prisidėjo prie Vilniaus 
Filharmonijos liaudies ansamblio kūrimo, vienas iš „Lietu
vių tautinio ansamblio” Vokietijoje vadovų, Čikagos Lietuvių 
moksleivių tautinio ansamblio steigėjas bei įvairių kitų 
muzikinių vienetų vadovas ar dalyvis. Priklausė Lietuvių 
muzikų sąjungai, Lietuvių bendruomenei ir Lietuvių fondui.

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, balandžio 13 d. nuo 
2 iki 9 vai. vak. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 VVest 71st 
Street. Atsisveikinimas — 7 vai. vak.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 14 d. Iš koplyčios 
10:15 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, Brighton Parke. Po apeigų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Vietoje gėlių, prašoma aukoti Žilevičiaus-Kreivėno muzi
kologijos archyvui.

Nuliūdusi šeima.
Laidotuvių direktorius: Donald Petkus, tel. (312) 476-2345.

Brangiam

A.fA.
BALIUI PAKŠTUI

mirus, mielą žmoną EMULĘ, dukteris EMILIJĄ su 
vyru ROMU, RŪTĄ su vyru KEVIN, sūnų BALĮ bei 
visus gimines Amerikoje ir Lietuvoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Birutė ir Eleuterijus Žilinskai su šeima

A.fA. z
ANTANUI MAŽEIKAI

Amžinybėn iškeliavus, broliams VYTAUTUI ir 
PRANUI bei jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Dalila Mackialienė 
Marytė Miklienė

kytės šeimą visą dieną, parodė, 
kaip viena Seattle šeima sutiko 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
žinias.

Kovo 20 d., KSTW televizijos 
žinių laidoje buvo apklausinė
jami Aida Liubartaitė ir Ar
noldas Bulovas, Kauno Politech
nikos instituto studentai apie 
naujuosius įvykius Lietuvoje. 
Šie du dalyvauja studentų ap
sikeitimo programoje su Pacific 
Lutheran universitetu. Aida pa
sisakė, kad norėtų padėti Lietu
voje išvystyti laisvos rinkos 
ekonomiją, Arnoldas priminė, 
kad prieš 50 metų įvairių 
kariškų pagrasinimų, rusų ka
riuomenė okupavo Lietuvą.

Malda mus nuneša į pusiau- 
kelį prie Dievo, pasninkas — 
prie jo rūmų durų, o išmaldos 
davimas — atidaro mums tas 
duris.
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VLADAS GARBENIS
1990 m. kovo 26 d., sunkios ligos pakirstas, Amžinybėn 

iškeliavo mūsų mylimas Pusbrolis.
Kovo 29 d. po gedulingų šv. Mišių Švč. M. Marijos Gimimo 

bažnyčioje buvo išlydėtas ir palaidotas šalia savo mylimos 
šeimos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Širdingai dėkojame kun. V. Mikolaičiui už atnašautas šv. 
Mišias bažnyčioje, maldas koplyčioje ir palydėjimą į Amžino 
Poilsio vietą.

Dėkojame sol. J. Vazneliui už giesmes šv. Mišių metu.
Dėkojame Ramovėnams už budėjimą prie velionio karsto 

ir pareikštas užuojautas, atsisveikinimo žodžius.
Dėkojame Marąuette Parko Namų savininkų valdybai už 

pasakytą atsisveikinimo žodį.
Dėkojame karsto nešėjams, taip pat giminėms, draugams, 

už aukas šv. Mišioms ir lietuviškoms organizacijoms.
Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse.
Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą 

patarnavimą.
Amžiną Atilsį suteik Jam, Viešpatie!

Nuliūdę pusseserės su šeimomis ir kiti giminės.

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

4005-07 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 VVest 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 470-2345

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telefonas (708) 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 VVest OOth Street — Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. — Tel. (708) 974-4410

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 

Sally Donald M., Jr.

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI
1424 So. 50 Avė., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245

Geras liežuvis yra tas, kuris 
vietoj susilaiko; gera kalba ta, 
kuri rimtai apgalvota. Kai tu 
kalbi, tavo žodžiai turi būti 
geresni už tylėjimą.

Arabų išmintis
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x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Prisikė
limo šv. Mišios Marųuette Par
ke bus sekmadieni, balandžio 15 
d., 6 vai. ryto. Klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas kviečia visus 
parapiečius velykinėse 
iškilmėse dalyvauti.

x Šeštadieni prieš Velykas 
„Draugo” administracija dirba 
kaip paprastais šeštadieniais — 
iki 12 vai. Redakcija nedirba, 
bet reikalui esant galima skam
binti ir redakcijai.

x Lietuvių Dailės muzie
jaus atidarymo metu dalyvaus 
parodoje dailininko Vytauto Ig
no, Dailės instituto Čiurlionio 
galerijoje naudota kolekcija ir 
Tautodailės instituto dailės dar
bai. Paroda bus Lietuvių centre 
Lemonte nuo gegužės 5 iki 20 
dienos. Atidarymas — gegužės 
5 d. 6:30 vai. vakaro.

x Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje Brighton Par
ke Prisikėlimo Mišios bus 
šeštadienį, balandžio 14 d., 7:30 
vai. vakaro. Visus parapiečius 
klebonas kun. A. Puchenskis 
kviečia dalyvauti.

x Jono Adomaičio, Jono sū
naus, gyvenusio 16550 Fulton 
Terrace, Tinley Park, III. 60477, 
ieško paieškomojo brolio žmona. 
Apie jj žinantieji ar jis pats 
prašomi rašyti: V. Adomaitienė, 
Pažangos 8, Panevėžys, Lithu
ania.

x Dr. Petras Žemaitis, Can- 
ton, Mich., „Draugo” garbės 
prenumeratorius, dosnus jo 
rėmėjas, su prenumeratos pra
tęsimu atsiuntė 150 dol. čekį. 
Nuoširdus ir didelis ačiū už 
paramą savai spaudai.

x Viktoras Sutkus, Bad 
Kreuznach, West Germany, 
„Draugo” garbės prenumerato
rius, rėmėjas, pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo 75 dol. 
dienraščio palaikymui. Nuošir
dus ačiū už gražią paramą lie
tuviškam žodžiui.

x St. Šiliauskas, Lachine, 
Kanada, mūsų garbės prenume
ratorius, rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 40 dol. 
„Draugui” ir 10 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių, 
su tokiu prierašu: „Sunku būtų 
man, nebejaunam pensininkui 
susivokti šių dienų painiavose 
ir apsieiti be .Draugo’ , nors jį 
gaunu nereguliariai, bet man 
yra aktualu, kas nesensta ir kas 
mano širdžiai miela ir 
laukiama. Išgirstu savo pa
vergtų tautiečių laisvės ir 
Nepriklausomkybės šauksmą ir 
regiu išeivijos kasdienybę...” 
Nuoširdus ačiū už mielą auką ir 
gražų laiškutį.

x Marųuette Parko, Chi
cago, III., Lietuvių namų savi
ninkų organizacijos valdyba 
nuoširdžiai dėkoja už jų veiklos 
garsinimą „Drauge” ir ta pro
ga skiria dienraščio paramai, 
per Antaniną Repšienę, 25 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū.

x KASOS Liet. Fed. Kredi
to Unijos Čikagos skyriai 
veiks iki 2 v.p.p Didįjį Penk
tadienį, balandžio 13 d. Hicko
ry Hills skyrius bus uždarytas 
visą tą dieną. KASA linki vi
siems linksmų šv. Velykų!

(sk)

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

(sk)

x Irena Smieliauskienė jau 
beveik 30 metų vadovauja 
„Grandies” jaunimo tautiniam 
ansambliui. „Grandies” tau
tinis ansamblis šią vasarą 
planuoja vykti į Lietuvoje vyk
siančią dainų ir tautinių šokių 
šventę. Išvykos išlaidoms 
sumažinti yra rengiamas vaka
ras šeštadienį, balandžio 21 d., 
Jaunimo centre. Visi kviečiami 
ateiti ir pamatyti gražiai 
šokantį jaunimą.

x Sol. Arnoldas Voketaitis
dainuos Lietuvių Operos pasta
tyme „Meilės eliksyras” 
balandžio 28 d. ir gegužės 5 d. 
(ne tik gegužės 5 d., kaip buvo 
parašyta po jo nuotrauka). Sol. 
A. Voketaitis yra profesionalas 
dainininkas, dainavęs solo įvai
riuose amerikiečių pasta
tymuose.

x Jaunimo velykiniai 
šokiai Jaunimo centre bus 
balandžio 15 d. nuo 8 vai. iki 1 
vai. r. Kviečiamas jaunimas nuo 
18 metų. Gros „Aido” orkestras. 
Šokius rengia Studentai ateiti
ninkai.

x Leonora Jankauskaitė- 
Kontrimienė ieško žinių apie 
savo mamos Agotos Simutytės- 
Jankauskienės brolius ar jų 
šeimas, kurie atvyko į JAV-bes. 
Brolis Juozas yra miręs. Brolis 
Stanislovas turėjo dukrą Stepa- 
niją, kuri gyveno New Hamp- 
shire. Brolių Petro ir Leono 
likimas nežinomas. Žinantys 
prašomi kreiptis: Leonora Jan- 
kauskaitė-Kontrimienė, Kurtu
vėnų 21, Kuršėnai 235420, 
Lithuania.

x Valentinas Račiūnas, 
Chicago, III., „Draugo” garbės 
prenumeratorius, rėlnėjas 
daugelį metų, su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu vėl parėmė 
dienraštį 40 dol. auka. Labai 
dėkojame.

f

x Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų moterų sąjungos 
jubiliejaus rengimo komitetas 
dėkodamas „Draugui” už 
garsinimą jų 75 m. jubiliejaus 
šventės proga per komiteto ižd. 
Vidą Sakevičiūtę atsiuntė dien
raščiui 25 dol. auką. Labai dėko
jame.

x LB Worcesterio apylin
kės valdyba, Worcester, Mass., 
žinodami sunkias dienraščio lei
dimo sąlygas, jo paramai at
siuntė 25 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū.

x Chicagos skautai ir skau
tės, Chicago, III., vertindami 
„Draugo” dėmesį lietuviškojo 
jaunimo ir skautiškai veiklai, 
per skautininką Ant. Paužuolį 
atsiuntė 30 dol. dienraščio stip
rinimui. Nuoširdus ačiū.

x Romas A. Shatas, Sunny 
Hills, Fla., pratęsė prenumera
tą už dvejus metus, pridėjo 25 
dol. dienraščio paramai ir 15 dol. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių. R. Shatą skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkojame.

x Dr, B. Ročkus, Oak Park, 
III., Vaclovas Mažeika, Park 
Ridge, III., Danutė Domkus, Los 
Angeles, Cal., Peter G. Kauf- 
mann, Anandale, Va., A. 
Vailokaitis, Los Angeles, Cal., 
V. Paškauskas, Albany, Ga., 
Alex Juchnevičius, Bonsall, 
Cal., R. Stočkus, La Canada, 
Cal., atsiuntė po 20 dol. aukų už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū.

x Garantuotas receptinių 
ir nereceptinių vaistų per
siuntimas į Lietuvą. Trans- 
pak, 2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772.

(sk)

x SKILANDIS, SPRANDI- 
NĖ (palendvica), rūkytos dešros 
— $84.00. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
MŪSŲ ABITURIENTAI

Rasa Putriutė, Danutės ir 
Vytauto Putrių duktė. Baigia 
Maria High School. Honor roll 
mokinė. National Honor Socie
ty narė. Illinois State Scholar. 
Aprašyta Who’s /Who Among 
American High School students. 
Priklausė vokiečių kalbos klu
bui. Yra mokyklos laikraštėlio 
„Maria Herald” korespondentė. 
Rasa su kelių kitų lietuvaičių 
pagalba atkūrė Marijos gim
nazijoje ilgai veikusį, bet pasku
tiniu laiku išnykusį „Rūtos” 
ratelį ir buvo šio ratelio pirmi-

x Jaunimo sąjungos Chi
cagos skyrius per iždininką 
Vytenį P. Kirvelaitį atsiuntė 
„Draugui” 25 dol. auką už 
demonstracijų pranešimus 
įdėtus „Drauge” vasario 16 d. 
proga. Labai dėkojame.

x Vytautas ir Eugenija Ge
čai, Sunny Hills, Fla., buvo 
atvykę į Chicagą pas dukrą Lai
mą ir žentą Andrew Withy daly
vauti anūko Kristupo krikšty
nose. Ta proga aplankė „Drau
gą”, įsigijo naujausių leidinių ir 
pratęsė prenumeratą su visa 
šimtine. V. ir E. Gečus skel
biame garbės prenumeratoriais, 
o už auką labai dėkojame. Gečai 
daugelį metų gyveno Cicero ir 
tik praėjusių metų rudenį 
persikraustė ir apsigyveno 
Floridoje.

x Antanas Vosylius, Los 
Angeles, Cal., Juozas Jurkus, 
Webster, N.Y., kiekvienas at
siuntė po 20 dol. už gerą „Drau
go” informaciją. Labai 
dėkojame.

x Ona Dambrauskienė iš 
Chicago, III., lankėsi „Drauge”, 
įsigijo naujausių leidinių ir ta 
proga paaukojo 30 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. La
bai dėkojame.

x Adelė Vizgirdienė, Auro
ra, III., lankėsi „Drauge” ir 
įteikė 20 dol. jo apsigynimo fon
dui. Malvina Zdanavičius, 
Chicago, III., už kalėdines kor
teles ir kalendorių paaukojo 20 
dol. Stasys Mankus iš Chicago, 
„Draugo” paramai paaukojo 15 
dol. Visiems ačiū.

ninkė. Baigė Kristijono 
Donelaičio aukštesniąją mo
kyklą. Lanko Pedagoginį 
institutą. Vasaros metu ruošiasi 
lankyti lietuvių kalbos kursus 
Vilniuje. Yra veikli Kun. A. 
Lipniūno ateitininkų kuopos 
narė, kur ji yra ėjusi sekretorės, 
vicepirmininkės ir laikraštėlio 
redaktorės pareigas. Taip pat 
yra gintare skautė. Yra vadova
vusi Rako ir jaunučių atei
tininkų stovyklose Dainavoje. 
Šoka „Grandies” tautinių šokių 
grupėje. Rasa mėgsta muziką, 
teatrą, literatūrą, šokti,skaityti 
ir bendrauti su lietuvišku 
jaunimu. Studijoms pasirinko 
inžineriją University of Illinois, 
Urbanoje.

Diana Kleinaitytė, Rūtos ir 
Algio Kleinaičių duktė. Baigia 
Hinsdale South gimnaziją. 
Honor roll mokinė. Student 
Council narė, priklausė „home-

Auksė Kane įteikia gėlių puokštę solistei Sofijai Jonaitytei po „Draugo” 
koncerto balandžio 1 d.

Nuotr. J. Tamulaičio

coming” komitetui. Imtynių 
komandas menedžerė. Šoka 
„Vyčių” tautinių šokių grupėje. 
Yra vyresnė skautė. Priklauso 
„Tėviškės” jaunimo grupei. 
Lankys Du Page kolegiją.

CHICAGOS SUVALKIEČIŲ
DRAUGIJOS VEIKLA

Artėjant pavasariui, pra
dedama ruoštis organizacinei 
veiklai vasaros metu. Šiemet 
vyksta dideli pasikeitimai: pra
dėjus pūsti laisvės vėjams, vis
kas taip greitai keičiasi Lietu
voje. Garbė mūsų broliams ir se
sėms tėvynėje už drąsą ir ryžtą 
reikalauti to, kas jiems 
priklauso. Kad tik ši viltinga 
laisvės aušra nebūtų užtemdyta 
represijų debesų... Kad prasi
dėjęs atgimimas — kaip laisvės 
varpas skambėtų per amžius 
vaikams Lietuvos. Ir mums, 
gyvenantiems šioje laisvės 
šalyje,yra labai daug ir svarbių 
uždavinių.

Tą gražią kovo 23 dieną suval
kiečiai susirinko į Z. Kojak salę 
išklausyti valdybos pranešimų 
nustatyti ateities planus. 1 vai. 
p.p., dalyvaujant visai klubo 
valdybai ir 42 nariams, šį 
metinį susirinkimą atidarė Alex 
Navardauskas, pasveikindamas 
gausiai susirinkusius dalyvius, 
linkėdamas draugijai sėkmin
gos veiklos. Valdybai užėmus 
vietas, — vienos minutės susi
kaupimu buvo pagerbti nariai, 
kurie 1989 metais iškeliavo į 
Amžinybę. Tegul ilsisi ramybė
je: Emilija Survilienė, M. Tiš

kevičienė, E. Strungienė, Čepu- 
lionis, Gražulis ir Adolfas 
Ramonin. Victor Utara parašė ir 
perskaitė protokolą. Jis buvo 
vienbabiiai priimtas. Revizijos 
komisija, susidedanti iš Peggy 
Dovidauskas, Carrie Navar- 
dauskaų ir Matilda Folius, 
Peggy Dovidauskas, perskaitė 
revizijos aktą, kuris buvo pri
imtas be komentarų. Renginių 
komisija, susidedanti iš B. Žem- 
gulis ir Victor Utara, pranešė — 
kad užsakė salę gegužinei Šau
lių namuose ir susitarė su 
muzikantu K. Ramanausku. 
Gegužinė įvyks birželio 24 d., 
sekmadienį, pradžia — 12 vai. 
Visi ma loniai kviečiame ruoštis 
gegužinei, nes šis renginys bus 
vienintelis šiais metais. Todėl 
yra svarbu, kad pasisektų. Iš 
parengi i;ių vadovo pareigų pasi
traukė Helen Vilkelis. Jos vie
ton buvo išrinkta nauja vadovė 
Regina .Petrauskas; jai padės — 
Marytė Strungienė ir Carrie 
Navardauskas. Sekantis susi
rinkimas įvyks gegužės 25 d. ir 
bus skirt as Motinos minėjimui. 
Geroje nuotaikoje praėjęs susi- 
rinkimeis baigėsi vaišėmis.

A.
ĮVYKIAI DARIAUS

GIRĖNO MOKYKLOJE
Vasario 17 d. mokykla su

rengė Va sario 16 minėjimą. Mo
kyklos vedėjas J. Plačas pasakė 
patriotinę įžanginę kalbą. Pas
kiau buvo uždegtos trys tau
tinių spa lvų žvakės. Vieną užde
gė mokinys, antrą mokytoja, o 
trečią — tėvų atstovė. Simboliš
kai tos trys grupės buvo sujung
tos į vieną lietuvišką, tautinę 
šeimą.

Toliau programą pravedė aš
tuntojo s kyriaus mokinė Elytė 
Žukauskaitė. Programą atliko 
visų skyrių mokiniai. Buvo 
skaitomi eilėraščiai, atlikti 
montažui, rodomos skaidrės. 
Program ą paruošė mokytojai su 
tėvij talka. Mokiniai pašoko 
mokytojos N. Pupienės išmoky
tus tautinius šokius. Muzikos 
mokyto; ąs Faustas Strolia diri
gavo chorui, kuris gražiai ir 
sutartiritai dainavo patriotiškas 
dainas. Tarpais įsijungdavo ir 
žiūrova i, kurių prisirinko pilna 
mažoji J.C. salė. Minėjime daly
vavo vie šnia iš Lietuvos, žymi 
kovotoja už Lietuvos laisvę — 
Nijolė Sadūnaitė. Ji pasakė 
trumpą kalbą. Pasidžiaugė 
mokinių gera lietuviška tarsena 
ir palinkėjo dirbti Lietuvos 
laisvei. .Ji buvo džiaugsmingai 
sutikta ir gausiais plojimais 
išlydėta. Minėjimo salė buvo 
gražiai papuošta įvairiais tauti
niais žen 'klais. Papuošimu rūpi
nosi tėv ą komitetas, kuriam 
pirmininkauja skautininkas 
Gintarą.- Plačas. Minėjimas 
buvo baubtas tautos himnu. Po 
minėjimo buvo pasivaišinta 
tėvų kom iteto paruoštu maistu 
ir pasikalbėta įvairiomis te
momis. Minėjime dalyvavo dalis 
iš Kauno atvykusių estradinių 
šokių šokėjų.

Visiems buvo staigmena, kai 
kovo 11 dieną išgirdome links
mą žinių, kad Lietuva pasiskel
bė nepriklausoma valstybe. Ka
dangi buvo sekmadienis, 
mokykis. negalėjo paminėti. Pa- 
minėjimą kovo 11 d. surengė 
visos try s mokyklos, veikiančios 
Jaunimo centre: Pedagoginis in
stitutas, aukštesnioji mokykla 
ir Da riaus Girėno. Šis 
minėjimas buvo aprašytas 
„Drauge;”. Įspūdingas buvo tau
tinių spalvų balionų paleidimas 
su pridėtais laiškais nuo pa
minklo Jaunimo centro sodelyje.

Kovo 1 B dieną surengė pamal
das už L iestuvą Marųuette Parko 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Jose dalyvavo ir mokiniai su 
savo tėvais.

Dovanai laisvės priešas ne
duoda: už ją reikia kovoti. Taip 
atsitiko ir šį kartą. Rusų tankai 
pasipylė sostinės ir kitų Lie
tuvos miestų gatvėmis. Ėmė 
gaudyti Lietuvos jaunuolius, 
kurie nenorėjo tarnauti priešo 
kariuomenėje, buvo pralietas 
kraujas. Pasipylė visų lietuvių

PROTESTAS PRIEŠ
GORBAČIOVO
PAGERBIMĄ

Brown universitetas Provi- 
dence, R.I., žada suteikti garbės 
daktaro laipsnį Sovietų Rusijos 
prezidentui Michailui Gorbačio
vui. Dalia Bobelienė, kuri yra 
baigusi tą universitetą, parašė 
protesto laišką universiteto pre
zidentui Warten Gregorian ir 
kviečia visus tą universitetą 
baigusius ar lankiusius rašyti 
protesto laiškus, kad buvusiam 
KGB nariui toks laipsnis ne
būtų suteiktas. Alumnai daro 
susirinkimus ir lietuviai turėtų 
juose dalyvauti, pareikšdami sa
vo protesto nuomonę.

protestai išbudinti užmigusiai 
Vakarų sąžinei. Neatsiliko ir 
šios mokykos mokiniai, moky
tojai ir tėvai. Kovo 24 d. buvo 
rašomi laiškai Amerikos repre
zentantams, kad sudraustų 
rusus nuo sauvaliavimo ir 
pripažintų teisėtai sudarytą 
Nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybę. Su visų parašais 
buvo pasiųstas laiškas ir Gor
bačiovui.

Mokykla dėkinga Vygantų ir 
Užgirių šeimoms, už nupirktą 
kompiuterį. Šio žygio iniciato
rius buvo tėvų komiteto pirmi
ninkas G. Plačas. Nebedaug 
laiko liko iki šių mokslo metų 
pabaigos programos sudarymui 
ir vykdymui. Pradžia bus pa
daryta dabar, toliau bus tęsia
ma sekančiais mokslo metais. 
Stengiamasi sumoderninti li
tuanistinį švietimą.

Lituanistinis švietimas 
reikalauja didesnio visuomenės 
dėmesio bei paramos ir 
dvasiniai ir medžiaginiai, nes 
jis atlieka didelį tautinį darbą.

J. Plačas
NAŠLIŲ KLUBAS

Našlių našliukių ir pavienių 
klubo metinis narių susi
rinkimas buvo vasario 9 dieną. 
Prisirinko pilna svetainė. Pirm. 
Bernice Žemgulis atidarė susi
rinkimą 1 vai. po pietų. 
Sveikino gausiai susirinkusius 
ir prašė prie tvarkos. Valdyba 
buvo visa, išskiriant naują 
nutarimų rašt. Simą Naujoką.

Pati pirm. Bernice Žemgulis 
turėjo perskaityti protokolą iš 
pereito susirinkimo, kuris buvo 
priimtas su pagyrimu. Buvo 
pranešta, kad serga 3 nariai — 
Alice Pauliukas, Antaneta 
Heyder, Vytautas Abraitis. 
Visiems buvo pasiųstos kortelės 
su dovanėle ir linkėjimais grei
tai pasveikti. Taip pat klubas 
nutarė naujus narius priimti su 
5 dol. įstojimu, o duoklės 3 dol. 
metams nuo 1991 metų. Visi 
sutiko. Pirm. pranešė, kad narė 
Emily Survill mirė lapkričio 22 
d. ir palaidota 25 dieną. Gėlės 
buvo suteiktos iš klubo. Pirm. 
prašė visus atsistoti ir vienos 
minutės tyla pagerbti mirusią 
narę, o šeimai išreikšta gili 
užuojauta.

Buvo priimti 6 nauji nariai — 
Marija Apolis, Marija Šedukis, 
Elizabeth Shukis, Vacys 
Rutkauskas, Regina Petraus
kas, Jonas Kvietkauskas. 
Priimti gausiu rankų plojimu. 
Klubas nutarė turėti gegužinę 
liepos 15 d. taip pat vieną 
išvyką į Lake Vilią.

Knygų patikrinimo komisijos, 
pranešimą atliko Alfonsas 
Kizlaitis. Knygos vedamos gerai 
ir viskas rasta tvarkoje ir dėkojo 
Bernice Žemgulis už vaišes. 
Pirm. pranešė, kad klubo sekan
tis susirinkimas bus balandžio 
20 dieną. Po susirinkimo visi 
nariai buvo pavaišinti geru 
maistu. Valdyba linkėjo 
linksmų šv. Velykų visiems.

Rožė Didžgalvis

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700

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