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Prasideda Maskvos 
sankcijos 

Mažeikių įmonė nebegaus alyvos 
Maskva. — Sovietų vyriau

sybės pareigūnas pranešė Lie
tuvai, jog nuo trečiadienio 
sulaikomas alyvos tiekimas vie
nintelei valymo įmonei ir taip 
pat natūraliųjų dujų aprūpi
nimas. 

„Pats svarbiausias dalykas 
šiuo metu yra, kad Maskva 
atsisėstų prie derybų stalo", 
pasakė Egidijus Bičkauskas 
„Nes York Times" korespon
dentui. J is beveik nuolatos yra 
ten ir bando turėti ryšius su 
Sovietų pareigūnais. Jis pasiūlė 
Lietuvos parlamentui laikinai 
sulaikyti nepriklausomybės 
deklaraciją bent iki gegužes 1 d. 
Kremlius reikalavo atsisakyti 
nepriklausomybės deklaracijos. 
Lietuvos Parlamentas nutarė 
trečiadieni atsakyti j gautą ulti-
matyvinę telegramą. 

Vilniuje Lietuvos Parlamento 
pirm. Aleksandras Abišalas 
pirmadienio vakare perskaitė iš 
Gudijos gautą telegramą, kad 
sulaikomas nuo balandžio 17 d. 
natūralių dujų pristatymas. Iš 
Gudijos Lietuva gaudavo reika
lingas dujas. 

Kitas p raneš imas 
Tą pačią dieną Mažeikių 

alyvos valymo įmonės direk
torius Bronius Vainora gavo 
pranešimą iš Rusijos respubli
kos, kad sulaikomas nevalytos 
alyvos tiekimas trečiadienio 
rytą. Mažeikiuose yra vieninte
lė Lietuvos alyvos apdirbimo 
įmonė, kuri alyva aprūpina visą 
kraštą. Praėjusiais metais Ma
žeikiuose buvo išvalyta 13 
milijonų tonų alyvos. 7.1 mil. 
tonų buvo sunaudota Lietuvoje, 
o kita išvežta į kitas Sovietų 
respublikas, įskaitant Latviją ir 
Estiją. Statistika rodo, kad 
praėjusiais metais Lietuva 
sunaudojo 7.6 mil. tonų alyvos. 
Energijos departamento direk
torius R i m a n t a s P u r t u l i s 
pasakė, jog respublika natū
ralių dujų turi maždaug vienam 
mėnesiui, o alyvos gal 3 ar 4 
mėnesiams. 

Lietuva elektros energiją 
gauna iš Ignalinos branduolinio 
reaktoriaus ir dar iš kelių mažų 
jėgainių. Kitos Sovietų respub
likos Lietuvą, aprūpina alyva, 
dujomis, anglimis ir kitais 
metalais. Pati Lietuva ekspor
tuoja maisto produktus, popie
rių ir lengvosios industrijos 
gaminius. 

Įva i rūs siūlymai 
Lietuvos Parlamento narys 

Kazimieras Antanvičius pasiūlė 
savo kolegoms laikinai „užšal
dyti nepriklausomybės procesą" 
kaip geros valios parodymą 
Kremliui. Kitas narys — Romas 
Gudaitis siūlė Parlamentui 
skelbti moratoriumą, gal tai 
padėtų susitarti su Kremliumi. 
Tokiu atveju naujieji įstatymai 
būtų laikinai sulaikyti.kol būtų 
tariamasi su Maskva. Bet tai 
neturėtų būti daroma tol, kol 
Maskva nesutiktų pradėti dery
bų. Vladimiras Beriozovas kėlė 
Lietuvos jaunuolių tarnavimo 
sovietinėje kariuomenėje klau
simą ir siūlė, kad lietuviai galė
tų tarnauti joje laikinai J ie 
turėtų karinę tarnybą atlikti 
Lietuvos teritorijoje. 

Pavojus tebegresia 
Lietuvos premjerė Kazimiera 

Prunskienė kalbėjosi su „New 

York Timts" biuru Maskvoje 
telefonu ir papasakojo, jog Par
lamente vyrauja nuotaikos būti 
labai lankstiems pokalbiuose su 
Maskva. Tačiau Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo dekla
racijos atšaukimas visai nebuvo 
svarstomas. Visi laikosi nusista
tymo, kad to negalima daryti. Ji 
pasiuntė telegramą prez. Gorba
čiovui, išdėstydama punktus, 
kuriais galima būtų susitarti ir 
ragindama Sovietų prezidentą 
susitikti su aukšto rango lietu
vių delegacija. Bet iki šiol iš 
Gorbačiovo nėra jokio atsa
kymo. 

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Vytautas Landsbergis 
viešai nekomentavo šių pasiū
lymų, tik pasakė, „kad pavojus, 
jog gali būti panaudota jėga, 
tebėra". 

Ministerio įspėj imas 
Maskva visą laiką sako, jog 

Lietuva, kaip ir kitos respubli
kos, y ra laisva išs tot i iš 
sąjungos, bet privalo laikytis 
nustatytų taisyklių, kurios taip 
sudarytos, kad jokia respublika 
negalėtų išstoti, pastebi „New 
York Times" korespondentas iš 
Maskvos. Dar vakar Sovietų Są
jungos Užsienio reikalų minis-
teris E. Ševardnadze pasakė, 
kad ultimatumas Lietuvai yra 
įspėjimas visiems, kurie drįsta 
galvoti apie atsiskyrimą. Jis 
sakė, jog „visa tai pasidarė 
mados dalyku-kalbėti apie atsis
kyrimą iš sąjungos", bet jis 
įspėjo visus, jog kraštas yra 
labai keblioje situacijoje savo 
politinėje ir ekonomiėje persi-
tarkymo stadijoje, o toks spren
dimas, kaip Lietuvos, gali atneš
ti toli siekiančias išvadas". 

Lietuvos Respublikos miriisterė pir
mininkė Kazimiera Danutė Pruns
kienė šiuo metu lankosi Norvegijoje. 
Ją lydi Užsienio reikalu ministeris A. 
Saudargas. 

Gudai minėjo sukakti 
Vilnius. Iš Lietuvos prane

šama, jog Vilniuje profsąjungų 
kultūros rūmuose kovo 24 d. 
buvo paminėta Gudijos, (dabar 
ten vadinama Baltarusija^ Res
publikos paskelbimo 72-sios 
metinės. 

Po 123 metų ir po trečiojo Žeč
pospolitos padalijimo, 1918 m. 
gudai, pasinaudodami palankes
nėmis sąlygomis, kovo mėnesį 
Minske savo kongrese paskelbė 
nepriklausomą Gudijos respub
liką. Buvo sudaryta vykdomoji 
valdžia. Kovo 25 naktį paskelb
ta Gudijos nepriklausomybė iš
silaikė maždaug vieną savaitę. 

Buvę valstybės priešai 
perima Maskvą 

Jeltcinas nominuojamas Rusijos prezidentu 

Lietuvos parlamentarai klausosi pranešimo, kad Maskva sulaiko alyvos, dujų ir kitų reikalingų 
fabrikams medžiagų tiekimą Lietuvai, jei jie neatiaaks nepriklausomybės atstatymo deklaracijos. 

Sovietų pagrobtieji lietuviai 

— Sovietai savo dalinius sus
tiprino Tadžikistano respubliko
je. 

Vilnius. (LIC) — Sovietų ar
mijos brutalia jėga paimti lietu
viai jaunuoliai, kurie paliko 
sovietų kariuomenes dalinius ir 
grįžo į atkuriamą Lietuvą, buvo 
išvežti į Anadyrą, į tolimą 
Magadano sritį. 

Turimomis žiniomis, iš Nau
josios Vilnios psichiatrinėje 
ligoninėje įkurdintos Raudono
jo Kryžiaus stovyklos buvo 
pagrobtas 21 jaunuolis iš ten 
esančių 39. 

Aukščiaus ios ios Tarybos 
komisijos atstovė šiam reikalui 
t ir t i — Liudvika Pociūnienė iš 
Vi ln iaus p ranešė , kad du 
jaunuoliai jau parašė laiškus, iš 
kurių sužinome, kad pagrobtieji 
buvo nugabenti į Kazlų Rūdą. 
o iš t en k a r i n i u lėktuvu 
nuskraidinti į Anadyrą, dar 
pakeliui nusileidžiant Jakut-
ske. Dauguma liko Anadyre, o 
t rys buvo nuvežti dar 600 
kilometrų į Uremkį. Čia juos 
patalpine po vieną skirtinguose 
kareivinių aukštuose ir paža
dėjo paleisti, kai tik Gorba
čiovas pripažins Lietuvą. 

Pasak Pociūnienės, laiškai iš 
jaunuolių santūrūs, be nusis
kundimų, nors yra liudijimų, 
kad jie buvo sumušti, kaip ir 
milicininkas A. Strogys. Minėtą 
milicininką sovietai desanti
ninkai apspardė ir primušė, kai 
jis mėgino išsiaiškinti, ką veikia 
nak t į l igoninėje įs ibrovę 
ginkluoti kareiviai. 

Penki iš buvusių ligoninėje 
patys grįžo į dalinius ir pranešė 
apie tai Aukščiausios Tarybos 
komisijai. Apie likusius tiks
lesnių žinių nėra. Įsibrovimo 
metu ne visi užregistruotieji 
buvo ligoninėje. 

Anadyre yra: Stelmokas Evai 
dasVazinskas Arūnas, Adomai
tis Kastytis. Štitilis Gintaras, 
Pervenackas Kęstutis, Mačernis 
Raimondas. Kučinskas Riman
tas, Gudonis Rimas, Krasaus
kas Kęstutis, Bačiulis Darius. 
Klimas Ričardas, Vailukas 
Kęs tu t i s . J a s iu l i s Arūnas , 
Zonys Artūras, Babrauskas Ri
čardas, Visockis Stasys, Klizas 
Gintaras, Joneliūkštis Gintaras, 
Budinąs Saulius, Žarskis Ar
vydas, Chamantauskas Arvy
das, Dervinskis Kęstutis. 

Į dalinius sugrąžir.": Mecelica 
Gintautas, Vainoras Rimantas, 
Kazaitis Raimonda- Gudanec 
Žilvinas, Milaševiči us Aivaras. 
Pilščikas G i n t a r e Baltiejus 
Gediminas, Ves,wupaviČius 
Evaldas, Dlipšas Gintautas, 
Karalius Arvydas, Lapinskas 
Darius, Šatas Tomas. 
Šių kareivių likimas nežinomas: 
Valiulis Rolandas. Naudulaitis 
Remigijus, Noreika Svajūnas, 
Mockus Ričardas. Šileikis Ro
landas. 

Vokietijos monetarinė 
sistema 

Ludwigshafen. — Reuterio 
žinių pranešimi; Vak. Vokieti
jos kancleris Helmut Kohl 
kalbėjo, jog vis n "arimai, kurie 
liečia Vokietijon inansinį susi
jungimą, privai būti užbaigti 
gegužės mėnesio pradžioje. Rytų 
vokiečiai turi žir ti iki vasaros 
atostogų, kokia 
ma ir ekonomir 
įvesta. Tūkstanč 
ėjusį ketvirtadu 
Rytų Vokietijoj* 
kad jų marke bi/ų keičiama į 
Vakarų Vokiet, > markę lygiu 
1:1 santykiu. Va Karų Vokietijo
je nesutariama d 
bet nutarta, kati 
turi būti taip p-' l*8pTęstas šio 
mėnesio vidury Gegužės pra
džioje tie reik. ai tur i būti 
baigti, pasakė -. ncleris. 

Laisvės idėja nežuvo 

iniginė siste-
sąjunga bus 
vokiečių pra-

. demonstravo 
-eikalaudami. 

to klausimo, 
is klausimas 

Beijingas. — N 
nanmen aikšt-jt 
mokslininkas i.- p 
provincijos pa ie 
puokštę toje v 
žudomi kinų -' 
priėjo susirini*'' 
Bet atvyko pol'T 
tą žmogų, kur - p 
kintus už K i n." 
praneša AP /• 
puokštės buvo .r 
šas: „Herojam-
laisvę ir de~~ 
norėta pagerh "• 
reformų vada H 
munistų par*;.1 

Dabar nebeio . 
aikštėje. 

<madienį Tia-
vienas kinų 

Hinės Kinijos 
1 baltų gėlių 
je, kur buvo 
dentai. Tuoj 
augiau kinų. 
ir suareštavo 
gerbė nukan-
demokratiją, 
s. Prie gėlių 
kaspino užra-
urie mirė už 
ratiją". Tuo 
Aautą Kinijos 
, buvusį Ko-

sekretorių. 
majbūauotis 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— J u g o s l a v i j o s pirmą kartą 
daugpart inėj sistemoje Slovėni
jos p rov inc i jo je r i n k i m u s 
laimėjo dešiniųjų koalicija. Po 
45 metų bus sudaryta Slovėni
joje ne komunist ine vyriausybė. 

— L i e t u v o s prekybos minis
teris Rimantas Purtulis, kaip 
rašo Los Angeles Times, pasakė, 
kad Lietuva išsilaikys, nežiū
rint, k a d teks ir „labai suveržti 
diržus dėl Sovietų embargo, bet 
maisto pakaks" . 

— A m e r i k o s Latv ių tarybos 
narys Ojars Kalnins ..Chicago 
T r i b ū n e " laikraštyje atsakė 
plačiu straipsniu į Alex Var-
damis siūlymą Lietuvai sutikti 
su Gorbačiovo siūlymais ir 
„pasiduoti" . J i s įtikinančiai 
duoda argumentus, kodėl Pabal
tijo respublikas negalima lygin
ti su kitomis Sovietų sąjungi
nėmis respublikomis. 

— P r e z . B u s h o vyriausybė 
nutarė , kad JAV nebepriklau
sys Jungtinių Tautų organizaci
jos Unesco padaliniui, nes ši 
agentūra jau seniai yra blogai 
tvarkoma, negina spaudos lais
ves principų praktiniame gyve
nime. Valstybės departamentas 
pasakė, kad 50 mil. nario metinį 
mokestį panaudos ,.geresniems 

t iks lams" negu remti kairiųjų 
pažiūroms". 

— H o n d ū r e pirmą kar tą 260 
Contrų kareivių atidavė savo 
ginklus Jungt inių Tautų stebė
tojams ir grjžta į Nikaragvą. 

— A m e r i k o s sudaryta komi
sija paruošti bendrą Sovietų — 
JAV a s t r o n a u t ų ke l ionę į 
Marsą, rekomendavo atsisakyti 
nuo to plano, nes tai būtų per 
daug rizikinga vykti su rusais 
t o k i a m e svarb iame žygyje. 
Komisija siūlo tokią misiją 
vykdyti atskirai tik vieniems 
amerikiečiams. 

— K o n g r e s m e n a s R i c h a r d 
D u r b i n paraše prezidentui G. 
Bushui laišką, padėkodamas už 
keturių kongresmenų, kurie 
buvo Lietuvoje, priėmimą ir pri
minė, jog labai svarbu pasakyti 
Sov ie tams , kad jie a išk ia i 
žinotų, jog JAV yra už nepri
klausomą Lietuvą, ne tik už 
apsisprendimą. 

M a s k v a . Disidentai perima 
kontrolę Maskvos miesto tary
boje. Anksčiau jie buvo vadina
mi valstybės priešais. Tuoj po iš 
rinkimo praėjusį pirmadienį, jie 
pareikalavo, kad privilegijuo
tųjų maistas Maskvos mieste 
būtų išdal intas neturtingie
siems žmonėms. 

Tai nėra mažas laimėjimas ta
me krašte, kur vietinės komu
nistų organizacijos bando iš
laikyti partijos monopolį savo 
rankose. Maskvos taryboje yra 
468 vietos. J ie esą susiskirstę į 
4 ideologines grupes. Laimėtojai 
yra pasivadinę Rusijos demo
kratais ir jie Maskvos taryboje 
dabar turės 281 vietą. Jų nusis
tatymas yra kapitalą pervesti į 
laisvos rinkos ekonomiją, įvesti 
daugpartinę politiką ir pertvar
kyti teisingumo organus. Pavyz
džiui, jų programoje yra komu 
nistams teikiamos pirmenybės 
sustabdymas gauti naujus bu
tus, kad vietoj jų gautų pirmiau 
patys reikalingiausi su šei
momis. 

At jaunėjus i t a r y b a 
Kita tarybos nanų grupė, kuri 

vadinasi „Maskva", turi tary
boje 94 vietas. Jie dar vadinami 
Maskvos lojalistais ir yra arti
mesni demokratams. Nepri 
klausomieji liko trečioje vietoje 
su 35 vietomis, o Rusijos šovi 
n;-tai — Otečestvo tegavo tik 10 
vietų. Kiti nariai yra įvairių 
pažiūrų ir nesudaro vienin-

gesnes grupės. Tad Maskva 
pirmą kartą po 70 metų turi 
įvairią miesto tarybą. Jų tarpe 
yra 42 moterys, o 48 neturi 30 
metų amžiaus. 

Rusijos prezidento p o s t a s 
Kitas įdomus faktas, jog So

vietų Aukščiausiosios tarybos 
deputatas Boris Jeltcinas buvo 
nominuotas Rusijos federalinės 
respublikos prezidento vietai, 
kaip praneša „Tasso" žinių 
agentūra. Agentūra sako, jog 
dar praėjusį sekmadienį du 
šimtai radikalų deputatų iš Ru
sijos demokratų grupės RUSUOS 
respublikos taryboje susirinkę 
šiam respublikos aukščiausiam 
postui išrinko Jeltciną. Rusijos 
federacija yra didžiausia So
vietų Sąjungos respublika. 

Šis postas suteiks Jeltcinui 
labai plačią platformą kritikuoti 
Komunistų partiją ir jos vadovy
bę, įskaitant ir Sovietų Sąjun
gos prezidentą Michailą Gorba
čiovą, kuris sustojo savo refor
mose. 

Formali nominacija bus pa
teikta balsavimui gegužės 16 d., 
kai šis Rusijos parlamentas su
sirinks pirmajai savo sesyai. 
Šiuo metu tą vietą tur i Vitalis 
Vorotnikovas, pilnas Politbiuro 
narys, buvęs Afganistane amba
sadorium. Už Jeltcino kandi
datūrą pasisakė ir visi kiCi na
riai, kurie yra nepatenkinti 
Kremliaus vedama politika. 

Lietuva ir Afrika 
Chicago . — Neseniai „Chi

cago Defender" laikraštis pa
rašė vedamąjį straipsnį Lietu
vos ir Pietų Afrikos laisvės 
tema. 

Jame rašoma, jog Lietuvos ir 
Pietų Afrikos žmonės yra apsup
ti, nors ir skirtinguose konti
nentuose, ir dalinasi bendru 
laisvės šauksmu, kurį turėtų 
palaikyti pasaulis. Abeji yra slo
pinami, kurie savo pavergėjams 
primena, jog bešališkumas ir 
moralė reikalauja, kad prie
spauda būtų pašalinta. Rašoma, 
jog abi situacijos yra labai jaut 
rios ir kaip jos paliečia žmonių 
gyvenimą. Tankai ir parašiuti
ninkai Vilniuje ir kariuomenės 
ir policijos pajėgos aparteido 
kraš te y ra kaip baimės ir 
malšinimo simboliai. Laikraštis 
parašo, kad ir 23 lietuviai karei 
viai, pas i t raukę iš Sovietų 

Švedai negavo vizų 
Stockholmas . (AP) — Sovietų 

vyriausybė atsisakė išduoti vizas 
oficialiai Švedijos delegacijai, 
kuri šį mėnesį norėjo vykti į Lie
tuvą, praneša Švedijos TT žinių 
agentūra. Ši švedų delegacija 
būtų buvusi kultūrinio prog
ramų pasikeitimo rėmuose Pa
baltijo respublikose. Švedijos 
Užsienio reikalų ministerio 
pavaduotojas Pierre Schori, 
delegacijos narys, pareiškė, kad 
šis Sovietų sprendimas yra 
„visai nepriimtinas". „Taip pat 
prieš tai, kai Sovietų Sąjunga 
atšaukė vizas užsienio žurna 
listams, ji traukiasi nuo tarp
tautinių įsipareigojimų, o dabar 
sulaiko ir oficialią kultūrininkų 
delegaciją i Lietuvą". Švedų 
delegacija Lietuvoje turėjo būti 
balandžio 18 d. 

kariuomenės, buvo paimti iš li
goninės, sumušti ir jėga grąžin
ti į karinę tarnybą. Panašiai ir 
Afrikoje. 11 taikių demonstran
tų buvo nušauti ir daugiau kaip 
400 sužeisti. 

Palyginimai 
Ir toliau primenama, kad Lie

tuvos prez. V. Landsbergis pa
smerkė sumušimus, o vysk. D. 
Tutu prašė Pietų Afrikos pre
zidentą suvaldyti savo policyą. 
o Nelson Mandela ir Afrikos 
Tautinis kongresas atšaukė 
pasitarimus su vyriausybe apar
teido klausimu. Šių įvykių aki
vaizdoje pasaulio vadai turėtų 
raginti Sovietų ir Pietų Afrikos 
vyriausybes nutraukti riaušiš-
kus metodus Lietuvoje ir Pietų 
Afrikos 26 milijonams ne bal
tųjų gyventojų. Lietuva reika
lauja Vakarus pripažinti ją 
nepriklausomu kraštu. Mande
la ir Tutu prašo pasaulio vals
tybes tęsti sankcijas tol, kol bus 
panaikinta aparteido politika ir 
leista balsuoti. Pasaulio vals
tybių vadai turėtų dirbti u i tei
singumą ir laisvę visiems žmo
nėms. 

KALENDORIUS 

Balandžio 19 d.: Simonas, 
Eirimas, Aiste Laisvūnas. Leon-
tina, Galatas. 

Balandžio 20 d.: Adelijaras, 
Marcijonas, Agnė. Lazdonė, 
Goštautas Eisvyde. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 6:06. leidžiasi 7:34. 
Temperatūra dieną 67 1., nak

tį 46 1. 



2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. balandžio mėn. 19 d. 

N I J O L E S A D L N A I T E 
P R I S I M E N A M A 

D E T R O I T O KARDINOLO 
L A I Š K E 

Detroito arkivyskupas kard. 
Edmund Szoka savo velyki
niame laiške, išspausdintame 
Michigano ka t a l i kų savait
raštyje ..Michigan Caiholic". 
rašė, kad jis perskaitė Nijolės 
Sadūna i t ė s knygą apie jos 
kančias Sovietu kalėjimuose ir 
Sibire bei jos stiprų tikėjimą. 
Kardinolą.- p r i s iminė ir jo 
pasikalbėjimą su Nijole s.m. 
kovo mėn. pradžioje. Nijolę 
Sadūnaitę pa? kardinolą lydėjo 
Lietuvos Vyčių Garbe?- narys 
Bob Boris ir .Lietuvišku melo
dijų" radijo valandėlės vedėjas 
Algis Zaparackas Tos savaitės 
laidoje, t a i p pat p i rmame 
puslapyje, buvo aprašyta, kad 
Vat ikanas sut inka tarpinin
kaut i pasitarimuose tarp Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos. 
Straipsnis baigtas su Lietuvių 
Bendruomenes nurodytu telefo
nu, kur gal ima siusti tele
grama.--- j Baltuosius rūmus. 

P A S I T A R I M A S J A U N I M O 
K O N G R E S O REIKALU 

Balandžio 21 ir 22 dienomis 
Dainavoje vyks VII Pasaulio 
Lietuviu J a u n i m o kongreso 
rengėjų ir buvusiu vadovų pasi 
tarimas. Iš Detroito j pasitarimą 
yra pakviesti I-mo ir V-to Jau 
nimo kongresų pirmininkai Al
gis Z a p a r a c k a s ir Violeta 
Abanūtė. 

• S U S I T I K I M A S SU 
L I E T U V O S 

E K O N O M I S T A I S 

Balandžio 21 dieną, 12 vai. vi
durdieni, Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre Lietuvių Bend
ruomenes Detroito apylinkės 
valdyba rengia susitikima su 
čia besilankančiais ekonomis
tais iš Lietuvos. 

LB A P Y L I N K E S 
S U S I R I N K I M A S 

Lietuvių Bendruomenes Det 
roito apylinkes metinis narių 
s u s i r i n k i m a s š a u k i a m a s 
ateinantį sekmadienį, balandžio 
29 d., 12:30 v. p.p. Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre. Visi kvi< 
čiami dalyvauti . 

„LIETUVIŠKU M E L O D I J l ' 
VEIKLA IR KONCERTAS 

įvyks sekmadieni, balandžio 22 
dieną, 12:15 v. p.p. Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. 
Kartu su Nele atvyksta muz. 
Arvydas Paltinas. Koncertą 
rengia „Lietuviškų melodijų" 
radijo valandėlė, kuri Detroite 
nuo 1951 m. kovo 4 d. girdima 
du kartus savaitėje. Valandėlę 
įsteigė a.a. Ralph Valatka. 1963 
metais įsijungė ir dabartinis 
valandėlės vedėjas Algis Zapa
rackas. Valandėles dabartiniai 
talkininkai yra Algis Lapšys, 
Stasys Garliauskas, Edvardas 
Skiotys, Antanas ir Stasė Zapa-
rackai. Valandėlė transliuo
jama iš nuosavos Tautybių sto
ties. WPON, kuri buvo nupirkta 
16 t au tyb ių programų di
rektorių ir 212 akcininkų. 23 
akcininkai yra lietuviai. Stotis 
buvo nupirkta 1982 metais ir 
3rra pirma Amerikoje tautinių 
crupių valdoma radijo stotis. 

KULTŪRINĖ P O P I E T Ė 

Sekmadienį, balandžio 29 d., 
12:30 vai. p.p. Šv. Antano pa
rapijos patalpose įvyks Tautos 
Fondo atstovybės Michigan 
valstijai Kultūrinė popietė. 
Kalbės Irena Kriaučeliūnienė iš 
Chicagos. Bus įteikiami žyme
nys stambiems aukotojams. Me
ninę programos dalį atliks muz. 
Stasio Sližio vadovaujamas Mo
terų vokalinis vienetas. Bus 
vaišės ir įvairūs laimėjimai. 
Bilietus i pietus prašoma įsigyti 
iš anksto. 

MOKYKLOS J U B I L I E J I N Ė 
ŠVENTĖ 

Detroi to L i tuan is t inės 
mokyklos 40 metų sukakties 
šven tė vyks sekmadienį , 
gegužės 6 d., 12:00 vai. Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. Bus 
pagerbti dabartiniai ir buvusieji 
mokytojai ir vedėjai. Meninę 
programą atliks buvę mokiniai: 
Rimas Kasputis, Vidas Neve-
rauskas, Paulius Baltušis. Da 
rius Polikaitis. Asta Jurgutytė. 
Kristina Zubrickiene ir Regina 
Puškorienė. 

MENO PARODA 

Dail. Danguolės Jurgutienės 
meno kūrinių paroda vyks 
balandžio 21 ir 22 dienomis Die 
vo Apvaizdos Kultūros centre. 
Atidarymas bus šeštadienį. 7:30 
vai. vak. Visi kviečiami. 

A. Z a p a r a c k a s 

MOTERŲ VOKALINIO 
VIENETO PASIRODYMAI 
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E s t r a d i n i ų da inų sohM.-s Detroito lietuvių Moterų vo-
Nelės Pal t in ienės koncertą- kalinis vienetas po Velykų 

atl iks meninę programą vyres
nio amžiaus amerikiečiams. 
Taip pat Tautos Fondo popie
tėje, balandžio 29 dieną, 12:30 
vai. p.p. Šv. Antano parapijos 
svetainėje Moterų vokalinis 
v i ene t a s a t l iks meninę 
programą. 

KARDINOLAS VIZITUOS 
LIETUVIUS 

Kardinolas E. Shoka vizituos 
Šv. Antano lietuvių bažnyčią 
Detroite gegužės 27 d., sekma
dienį. Tai bus kartu Detroito ir 
jo apylinkės lietuvių atsisveiki
nimas su kardinolu, jam iš
vykstant į Romą. Parapijos 
Taryba jau ruošiasi tam ren
giniui. Parapijos choras irgi bus 
ruošiamas iškilmingoms pa
maldoms, per kurias jau girdė
sime skambant naujai res
tauruotus dūdų vargonus. Iškil
mėse prašomi dalyvauti ir kitų 
parapijų lietuviai. 

AČIŪ UŽ PIANINĄ 

Lietuvių Namų draugija, per 
jos pirm. Seputą,leidžia naudo
tis pianinu, kuris greitu laiku 
bus panaudojamas Sv. Antano 
parapijos salėje, a t l i ekan t 
meninę programą. Esame dė
kingi Lietuvių Namų draugijai 
ir jos pirm. Šeputai. 

S. Sližys 

ESTRADINIS KONCERTAS 

Detroi to ,, L ie tuviškų 
melodi jų" radijo va l anda , 
vedama inž. Algio Zaparacko, 
balandžio 22 d., 12:15 vai. p.p. 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre ruošia visuomenei pramo
ginės muzikos koncertą, kurį 
atliks solistė Nelė ir muz. Ar
vydas Paltinai iš Vakarų Vokie
tijos. 

Estradinė muzika turi savo 
gerbėjus ir užima jai prideramą 

vietą mūsų laikų gyvenime. J i 
yra muzikinės kultūros dalis, 
patraukianti klausytojus savo 
skambančiom melodijom, aiškia 
ritmika ir yra lengvai supran
tama. Net didieji pasaulinio gar
so kompozitoriai, šalia kantatų, 
operų bei simfonijų, yra parašę 
pramogai humoristinių pjesių, 
menuetų, sarabandų bei šokių 

muzikos. Gera ir sveika estra
dinė muzika tur i reikšmingą 
temą ir gali įprasminti klau
sytojo laisvalaikį, palaikydama 
gerą nuotaiką ir lavindama es
tetinį skonį. 

Nelė ir Arvydas Paltinai kaip 
tik ir kultyvuoja tik vertingą 
pramoginę muziką, parinktą 
profesionalo muziko ir 
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atliekamą abiejų profesionalų: 
vokalistės Nelės ir instrumen
talisto Arvydo Paltinų. Jie labai 
vykusiai parodo es t radines 
muzikos tikrąjį kelią, kuris ypač 
rekomenduotinas mūsų jauni
mui, nes juo žengdamas jauni
mas praturtintų dvasinę kul-

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kaotnete) 
priklauso Hciy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. (1-312) 434-SM9 (veikia 24 vai.) 

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

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

Balandžio ! d-.rna I>«:r.>it«- buvo suorganizuota* masinis laišku 
s a n t Lietuvos a c p r i k l « u w y h t i atstatymo pripažinimo 

rašymas prez G Bushui. pra 

Nuotr J . U r b o n o 

NEW YORKO 12-TOJE 
K U O P O J E 

Kiekviename kuopos susirin
kime dalyvauja svečių iš Lie
tuvos, kurie mus pradžiugina 
naujienomis iš Lietuvos. Melski
mės, kad Lietuva greit įgy
vendintu nepriklausomybę. 

Kadangi gruodžio mėnuo yra 
..davimo ir gavimo" mėnuo, tai 
12-toji kuopa paaukojo tūks
tantį dolerių Aušros Vartų 
Marijos parapijos klebonui kun. 
Savickui, parapijos reikalų 
naudojimui. 

REIKALINGA KNYGA 

Šiuo metu Anastazijos ir An
tano Tamošaičio knygos „Lithu-
anian Easter Eggs" nebegalima 
įsigyti, nes jos laida jau išpar
duota I.-.etuvos Vyčių žurnalo 
..Vytis" redakcija norėtų ją 
įtraukti j savo bibliotekėle. Jei 
kas šia knygą turi ir sutiktų ją 
parduoti, prašome susisiekti su 
..Vytis"' vyriausia redaktore 
Marija Kober šiuo adresu: Tvvo 
Bayvieu Avenue, Port Wa-
shington. NY 11050. Iš anksto 
dėkojame už pagalbą! 

PRIF.ŠSEIMINĖ IŠKYLA -
PITTSBURGO 

KULTŪRINIŲ PAMINKLŲ 
APLANKYMAS 

Liepos 25-29 dienomis vyks 
Lietuvos Vyčių Visuotinis su
važiavimas Pittsburgo mieste, 
lietuviu angliakasių Pennsylva-
nijos va. -tįjoje. Pirmąją dieną, 
trečiadienį, vyks šio miesto 
kultūrinių paminklų aplanky
mas. Autobusas išvyks iš Shera-
ton viešbučio 1 vai. po pietų. Pa
matysime kaip Pittsburgas kei
čia savo veidą ir kodėl vėl at
gauna pulsuojančio didmiesčio 
vardą -įstosime arba VVest 
End (h.rlook vietovėje arba 
Mt. VVr^hington viršūnėje. Iš 
abiejų vietų gal ima matyti 
Auksinį trikampį — Pittsburgą. 
tikmi nuostabų vaizdą. Aplan
kysime miesto centrą ir Oak 
land ra . ną miesto kultūrini 

centrą. Aplankę Pittsburgo 
universiteto „Cathedral of Lear-
ning", stabtelėsime Tautybių 
klasėse, tarp kurių viena yra 
lietuvių. Sustosime miesto cen
tre „Crown Jėvrel" PPG Place 
svetainėje. Iškyla t ruks 
maždaug tris valandas. Vietų 
užs i t i k r in imui s iū loma iš 
a n k s t o reg i s t ruo t i s . Šiuos 
reikalus tvarko Agotė Bender ir 
jai galima skambinti telefonu 
(412) 563-6074. 

EASTERN LONG ISLAND, 
# NY, LIETUVIAI 

Atrodo, kad 1990-tieji metai 
rytų Europos istorijoje liks 
kelrodžiu ateities kartoms. 3io 
regijono tautos, po 45-ių metų 
socialistinio pragaro, atsiima 
religinę, kultūrinę, politinę bei 
ekonominę laisvę. Žmonės se
niai laukė šitokios aplmko? 
pasikeitimo. 

Trumpų bangų Vilniaus ra
dijo žinias keli mūsų 152-ros 
Lietuvos Vyčių kuopos nariai 
at idžiai sekė šiom didelių 
pasikeitimų dienom. Sovietinį 
jungą nusimesti lietuviams 
nelengva. Mūsų kuopos valdy
ba yra pasiuntusi Vilniaus radi
jo stočiai laišką, pagirdama per 
sonalo bandymus patriotinėje 
veikloje. Tuo būdu jie supras, 
kad jų veikla nelieka tamsoje, 
kad mes čia užsienyje entuzias
tingai sekame ju darbus. 

New Yorke. kaip ir kitose 
valstijose, vasario 16-toji pri
pažįstama Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo diena. Šį fak
tą keliant, kuopa pasirūpino 
vietinę amerikiečiu spaudą in
formuoti Lietuvos reikalais. 

Kovo 4 dieną šventėme šv. 
Kazimiero švente metinėmis šv. 
Mišiomis bei pietumis. Tai 
maloni religinė bei visuomenine 
šventė, i kuria gausiai sugužėjo 
ne tik nariai, bet ir jų draugai. 

Tom Tarmey 

Visus s t ra ipsnius iš anglų 
ka lbos ver tė šio skyr i aus re
dak tor ius A leksand ra s Pa
kalniškis, J r . 

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)240-0057; arba (705)245-8551 

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

EMOCINES LIGOS 
CRANFORD MCOtCAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S*ECIALY3Ė - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 SI. 
Mik (700) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

4132 S. Kedzte A v a . , Chicago 
(1-312) H M M arba (1 -312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir Kraujo ligos 
Nechcurgirtis išsiplėtusių venų 

>r hemorotdų gydymas 
5540 8. Piaesfcl Roed. 
Te l . (1-312) 5 *5 2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir ; narnus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Sydyto|a 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tel . (1-312) 475-2112 

9525 S 79th Ave„ Hickory Hills. IL 
Tel . (7M) 555-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: (705)552-4155 
OR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth * v « . . Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Seėt. 12 'k> 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave . , Sulte 324 Ir 
5535 S. Pulaakl Rd. . Chicago IL 

Tai. (1-312) 555-29430 (veikia 24 vai | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 w 51 «t Street 

Kabineto tat. (1-312) 737-1165: 
RazM. (7M)355-4|11 

Dr. Tumaaonto kabinetą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 at Straat 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

• Redakc.ja straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija ui 
skelbimu tuniu neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

tūrą ir neeikvotų energijos ža
vėdamiesi dainomis ir muzika, 
kurį pilna beverčių sensacijų ir 
tuščių efektų. 

S. Sližys 

^ I K a D M e M 1 ^ 1 2 ) 4 7 ^ 3 0 0 ^ | 
Raz. (705) 442-0257 

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

7722 S. Kedzie Ava . , 
Ctilcaoo. IH. 50552 

Pirm . antr.. *etv. ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac D.agnosis, Ltd. 
Marquette 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 (705) 554-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

5132 S. Kedzie, Chicago. IK. 
Tai. (1-312)525-2570 

1155 Dunda* Ava., Elgln. IN. 50120 
Tai. (TOS) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

5055 S. Robarta Rd., Hickory Hllta. IL 
1 mylia | vakarus nuo Hartam Ave 

Tai. (705) 555-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optomethstas (Kalba lietuviškai) 

Tjkrma akis. pritaiko akinius 
2615 W. 71 «t St. 

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

Palos Vlalon Center. 7152 W. 127th St 
Paios Hgts. UI Ketv vai. 3-6 v.v 

Tai. (705) 440-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytojas ir chirurgas 

Į Anestezijos - sKaus-'o qydvmo speciai'Stas 
Sherma<i ligoninė. Elgm. IL 

Tai. (708) 837-0005 
Skambinti ganma 24 vai 

Dr. Tumaaonto kaMnatą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wa*t 71 st Straat 

Tai. (1-312) 434-1818; Raz. (708) 8520889 
Vai pirm antr ketv b penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2535 W. 71 at. St.. Chicago. IH. 

Tai.: (1-312) 435-0100 
11800 Southwa*t Hlgharay 
Palos Halghts, IN. 50453 

(705) 381-0220 (705) 351-0222 

Kab. tai. (1-312) 585-0345: 
Rez. (1-312)775-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 53rd 5t. 
Vai pagal susrtarmą pirm ir ketv 12-4 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2855 W 53rd Straat 

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

Kabineto tel. (1-312) 775-2550. 
Raz. (705) 445-5545 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus Mgų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
5155 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal sus'tarimą 
Tel. (1-312) 555-7755 

Kab. ta i . (1-312) 555-3155; 
Narmt (705) 351-3772 

OR. PETRAS ŽUOBA 
GVDVTOJAS "R CHIRURGAS 

8745 Weet 53rd Street 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagai susitarimą 

/ 



Moralės problema 

RYTŲ VOKIETIJOJE 
Lietuvai pergyvenant tokį 

žiaurų Sovietų Sąjungos spau
dimą, dabar j au ne vien psicho
loginį, bet ir ekonominį, per
skaičius vieno Amerikos vokie
čio nuotaikas, sugrįžus iš vieš
nagės Rytų Vokietijoje, tenka 
džiaugtis, kad Lietuvos žmonės 
moraliai yra geresniame stovyje 
negu Rytų Vokietijos gyvento
jai. 

Commonweal žurnale 
(1990.IV.6) Stephen Brockman. 
lankęsis Rytų Berlyne ir Nau
juosius metus sutikęs Leipzige, 
rašo, jog Naujųjų Metų išvaka
rių nuotaikos Leipzige nebuvo 
įprastinės. „Dienos pilkos, šla
pios ir pilnos netikrumo. Val
džios nuvertimo euforija jau se
niai išblėso". Vietoj džiaugsmo, 
tur in t demokratinę valdžią, 
Brockman Leipzige rado baimi
nimąsi artėjančiais ekonomi
niais sunkumais. 

Valdžia atidarė Berlyno sieną, 
manydami, jog. galėdami lais
vai apsiprekinti Vakarų Berly
ne, vokiečiai nustos bėgę į vaka
rus. Šie lūkesčiai, deja, nepasi
teisino. Po tūkstantį kasdien te-
beemigruoja į Vakarus, o R. 
Vokietija tebegrimsta į vis di
desnę krizę: ligoninių tarnau
tojų mažėja, uždarytų krautuvių 
ir restoranų skaičius didėja, 
eilės prie likusiųjų ilgėja. Kraš
te likusiųjų gyventojų nepasi
tenkinimas, pyktis ant išvyku-
siųjų auga. Pamatę Vakarų 
Vokietijos prabangą. R. vokie
čiai to paties nori sau, kuo grei
čiau. Niekas nebekalba nei apie 
socializmą nei apie teisingumu 
grindžiamą santvarką. Pamatę 
Vakarų Vokietijos prabangą. R. 
vokiečiai t ik aštriau pajunta 
kaip žiauriai jie nukentėjo tik 
todėl, kad gyveno ne toje Elbės 
upės pusėje. 

Anot Brockman, Leipzige Vo
kietijų susijungimo laukiama 
lyg Kalėdų senio atėjimo. Ne
jaučiama patriotizmo nuotaikų. 
ar solidarumo su Vakarais. Vy
rauja nuotaika, kad susijungus 
Vokietijoms. ..prie kiekvieno 
namo stovės Mercedes, kiek
vienai šeimai bus po namą. 
kiekvienoje virtuvėje — po indų 
plovimo mašiną, virš miestų bus 
tyras oras. kiekvienas žmogus 
dėvės brangiais drabužiais ir 
kiekvienoje burnoje bus kivių 
vaisiai ir apelsinai: jie nori prie
šingybės viso to, ką jie dabar 
turi ir jie to nori tučtuojau. 
Tokios vyrauja nuotaikos", ra
šo Brockman. Niekas nekalba 
apie susijungimo sunkumus ar 
pavojus. Niekas neįsivaizduoja, 
konkrečiai kaip R. Vokietija 
pasivys Vakarus. ..Rytų Vokie
tijoje daug kalbama apie sie
kius, mažai apie priemones juos 
pasiekti", rašo Brockman. 

Tačiau R. Vokietija neturi 
jokio Vaclav Havelio ar Lech 
Walesos, kuris valdžios vadžias 
paimtų į ranką. Reiškia, ji 
neturi ir jokio Vytauto Lands
bergio, kuris tautai įkvėptų 
ryžtą ir pasiaukojimo dvasią. 
Vienintelė pastovi opozicija 
komunistinei valdžiai ėjo išim
tinai iš Bažnyčios, bet. rašo 
Brockman, ji nesiryžta apleisti 
savojo posto ir perimti valdžią. 
Tad gaunasi nuotaika, jog naujų 
klausimų verpeto centre yra 
tuštuma — nėra, kas sugebėtų 
tautą vesti, su jais besigru
miant, o klausimu — galybės: 
Kaip pereiti į rinkos ekonomiją, 
neapsilenkiant su socialiniu tei
singumu? Kaip tvarkytis su ky
lančiu nedarbu0 Kuriom priemo
nėm reikia gelbėti naikinamą 
gamtą? Ką daryti su 300,000 
rusų įgulos? Ką daryti, jei Gor
bačiovas būtų nuverstas? Kokie 
turi būti ryšiai su kitais Eu
ropos kraštais? Brockman Rytų 
Vokietijos gyventojų tarpe ne
girdėjo kalbų tomis temomis. 

Trumpai apsilankęs Prahoje, 
Brockman tik ryiidiMif#aBt^v 
kokie dideli skirtumai vta tarp 

R. Vokietijos ir, pvz., Čekoslo
vakijos. Skirtumas jau tame. 
kad jis lankė čeką draugą, buvu
sį disidentą, kuris, paskelbus 
nekomunistinę valdžią, sugrįžo j vyresnysis atstovas atvyktų 

PROF. BRONIUS KUZMICKAS, 
LANKĖSI KANADOJE 

Pabaltiečių vakare kanadiečiai ir lietuviai 

J . V. DANYS 
Kanados Lie tuvių Bend

ruomenė paprašė Lietuvos 
vyriausybės, kad kuris jo 

gyventi į Prahą, o vokiečiai bėga. 
Prahoje V. Havelio veidas visur 
matyti: jis — tautos herojus. Ap
rašinėtoje sienoje švietė užrašas 
čekų kalba: ..Mes — laimingi!" 
To niekad nematysi R. Vokie
tijoje, rašo amerikietis, net ir 
šiandien. Viešėdamas Prahoje 
Brockman jautė, jog čekų tauta 
ir naujoji opozicinė valdžia yra 
viena. Gi R. Vokietijos žmonės 
ir jų opozicinė valdžia yra atski
ros, kiekviena savitai matančios 
krašto ateitį. Kur vyriausybė 
dar buvo linkusi į kokią nors 
formą padalintos Vokietijos ir į 
kokią nors teisingesnę socializ
mo formą, krašto gyventojai 
tokiomis abstrakcijomis nesi
domi: jiems tereikia materia
linių gėrybių. Brockman, nusi
vylęs, skundžiasi: ..Kai ilgus 
metus užgniaužtoji liaudis pa
galiau išdrįso pareikšti tikrus 
savo norus, pasirodė, kad jie 
tenorėjo t ik asmeninio 
komforto". 

Be to. kartu su augančiu ne
pasitenkinimu materialiniu sto
viu, Rytų Vokietijoje atgyja 
rasizmas ir antilenkiškos nuo
taikos, nes lenkai, pigiai už 
prekes sumokėję Rytuose, jas 
brangiai pardavinėja Vaka
ruose. Brockman rašo: ..Savo 
viešnagės metu jaučiausi, lyg 
stebiu keturiasdešimtmečio led
kalnio tirpimą: jam tirpstant, 
visokie lede sustingę gaivalai 
pradeda atgyti pakitusiose sąly
gose — keistos ir bjaurios lieka
nos brutalesnio, primityvesnio 
laikotarpio. Atrodo, jog jei R. 
Vokietija nori tapti žmoniš
kesne bendruomene, pirmučiau
sia ji turės susitvarkyti su sa
vąja praeitimi: ne tik stalinisti
nė, bet ir nacistine". Vienas 
vokietis autoriui taip susumavo, 
gal ir kiek perdėtai: „Mes nie
kuomet negalėjom reikalų patys 
tvarkyti: pirma buvo naciai, po 
jų sovietai. O dabar, ką tik gavę 
truputį laisvės, skubame visą ją 
atiduoti Helmut Kohliui". 

Sausio 8 d. amerikiečiui teko 
dalyvauti pirmoje 1990 m de
monstracijoje Leipzige. Tokios 
vyksta kas pirmadienį prie Sv. 
Nikalojaus bažnyčios. Jos išau
go iš tos parapijos pradėtų 
maldos mitingų dar prieš val
džios nuvertimą. 1989 m. spalio 
9 d. toje aikštėje per tokį mi
tingą įvyko lemiamasis lūžis, 
kai Honeckeris įsakė kariuome
nei šaudyti demonstrantus, bet 
jie nepaklausė. 

Bet ir sausio 8 d., nors susi
rinko per 150,000 žmonių, neat
sirado mitingui vadovų. Opo
zicinė vadovybė atsisakė de
monstracijose dalyvauti, nes ne
norėjo pasiimti atsakomybės, jei 
minia jai nepaklustų. Tad ne
buvo formalaus mitingo ir ne
buvo kalbėtojų. ..Beformė de
monstrantų minia malėsi po 
Leipzigo centrinį ratą ir K. 
Markso aikštę. Ją sudarė įvai
rių partijų ir pakraipų grupes. 
Daugumas demonstravo už Vo
kietijų susijungimą, beveik 
visos pasisakė prieš komunistų 
partiją. Bet jos visos lyg lauke 
vado. kuris joms pasakytų, kur 
eiti, ką daryli. Tokiam neatsira
dus, minia išsiskirstė". 

Lietuva, ačiū Dievui, tokios 
problemos neturi. Bet iš atei
nančių laiškų iš Lietuvos, at
rodo, kad okupantas deda visas 
pastangas trukdyti Lietuvos 
vyriausybės komunikaciją su 
savąja tauta. Dabar, atrodo, 
atėjo laikas ieškoti būdų komu-
nikuoti su tautiečiais — per
duoti jiems tą stiprų vaizdą Lie
tuvos vyriausybės principin
gumo ir ryžto, kurį mes ma
tome, bet kurio okupantas ne
duoda pa t i ems l ie tuviams 
pamatyti. a.g. 

kelioms dienoms į Kanadą, ka i 
čia vyks Pabaltiečių vakaras 
parlamento rūmuose balandžio 

kalboje trumpai supažindino su 
esama padėtinu Lietuvoje. Lie
tuvos vyriausybė sutinka derė
tis visais klausimais, išskvrus 

4 d. Atvyko prof. dr. Bronius nepriklausomybes atstatymo 
; Kuzmickas, vienas iš trijų Vy 
; tauto Landsbergio vicepirmi-
i ninku, kas Vakaruose lyginama 
• su viceprezidento pozicija. 

Pabaltiečių vakarą organiza-
| vo Kanados Pabaltiečių federaci-
i ja. kurią sudaro lietuvių, latvių 
j ir estų Kanados bendruomenės, 
i kar tu su specialiu parlamen

tarų globos komitetu. Pirmas 
toks vakaras vyko prieš 18 
metų: dabar globos komitete 
yra 45 parlamento nariai ir 
senatoriai. Pats „vakaras" susi
deda iš priėmimo, meninės 
dalies, politinių kalbų ir banke
to. Pagrindinis kalbėtojas būna 
Kanados ministeris. 

Ta pačia proga Kanados 
Pabaltiečių federacijos atstovai 
pasimuto su užsienio reikalų 
ministerijos ir kitais valdžios 
pareigūnais. Taigi šis rengi
nys yra efektyvi santykių palai
kymo ir įtaigojimo priemonė. 

Dalyvavo 70 parlamentarų, 
dalis su žmonomis, tarp jų 6 
ministeriai , kurių trys y ra 
vyresnieji kabineto ministeriai 
— Joe Clark, užsienio reikalų 
Cbuvo tik priėmimei, Michael 
Wilson. finansų, ir Kim Camp
bell teisingumo min. Iš viso 
dalyvių. įskaitant pabaltiečius, 
buvo apie 250. 

Dalyvavo 14 ambasadorių ar 
jų atstovų iš valstybių ;turinčių 
ambasadas Ottavvoje: JAV. D. 
Britanijos. Vatikano, V. Vokie 
tijos. Australijos (kurie dalyvau
davo beveik visada), Prancū
zijos, Venecuelos. Olandijos. 
Šveicarijos. Austrijos, Graikijos 
ir pirmą kartą Suomijos, Čeko
slovakijos ir Vengrijos. Šie 
pastarieji kraštai anksčiau 
vengė bet kurio politinio gesto, 
palankaus Pabaltijo valsty
bėms, o kiekviename Pabal
tiečių vakare Kanada pareikš
davo, kad nepripažįsta Pabaltijo 
valstybių inkorporacijos. 

P r a š o vyr iausybės 
p r ipaž in imo ir 

t a rp in inkav imo 

Bronius Kuzmickas savo 

faktą. Kuzmickas pareiškė, jog 
gerai žinąs Kanados taikią tarp
tautinę politiką ir išmintingą 
tarpininkavimą politiniuose 
valstybių konfliktuose, todėl 
kvietė Kanadą imtis tokio 
vaidmens santykiuose tarp Lie
tuvos ir Maskvo> 

..Kanada Lietuvos valstybę 
pripažino 1921 metais. Taigi 
Lietuvos valstybė- pripažinimas 
iš Kanados pusės yra įvykęs. 
1990 kovo 11 aktu lietuviai 
atstatė tą valstybę, kuri buvo 
daugelio kraštu pripažinta. 
Mums būtų daug geriau, jei 
Kanada atstatytų tą pripaži
nimą, kurį Kanada buvo pa
darius. Supranta, kad kiek
viena valstybė turi nuspręsti, 
kada tai padaryti, bet tuo pačiu 
metu sakau, kad pripažinimas 
mums yra labai -varbus. 

Ministerių kalbos 

Finansų ministeris Michael 
Wilson pareiškė, kad demokra
tiniai, teisėti rinkimai ir nepri
klausomybės paskelbimas Lie
tuvoje buvo istorinis įvykis,ir 
Kanados vyriausybe jį sveikina. 
Kanados vyriau.-yhė susirūpi
nus dabartine įtampa tarp 
Vilniaus ir Maskvos ir nori. kad 
viskas būtų išspręsta taikiomis 
derybomis Lietuvos naudai. Jis 
patenkintas, kad iš turimų 
pranešimų atrodo, kad užsimez
ga dialogas. 

Ministeris WiLon, parlamen 
tarų globos komiteto kopirmi-
ninkas, pastebėjo, kad, jam 
prieš dešimt metų prisijungus 
prie globos komiteto, nesimatė 
tikrų vilčių Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybei, veikta dau
giausia žmogaus teisiu srityje. 
J is džiaugiasi. Kaip ir kiti par
lamentarai, kad paskutiniais 
mėnesiais nep: -Jausomybei pa
siekti galimybe- daug pagerėjo. 
Ir yra laimingas, kad parlamen
tarų bendradarbiavimas su lie
tuvių, latvių ir estų Kanados 
Bendruomenėms buvo sėkmin
ga parama ju ' k s l ams . 

Teisingumo įinisterė Kim 
Campbell buv ficialus vyriau

sybės atstovas. Pradžioje ji 
pasisakė, kad, prieš tapdama 
advokate , studijavo sovie-
tologiją. parašė studijinę tezę. 
lankėsi Sovietų Sąjungoje buvo 
ir Rygoje, todėl ji turi ir savo 
asmeniškas nuomones. Bet 
atstovaujant vyriausybę, rašyti 
apie Kanados politinę nuomonę 
jai padėjo, ji pridėjo su šypsena, 
užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnai. 

Mes čia esame susirinkę pa
gerbti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žmonių drąsą ir ištvermę... 
siekimą laisvės, savigarbos, 
taikos ir ekonominės gerovės. 
„Milžiniški žingsniai padaryti, 
siekiant šių tikslų, kas dar prieš 
metus atrodė per drąsu ir 
tolumoje". 

Nelemto Ribbentropo -Molo
tovo pakto išdavose Sovietų 
elgsena pažeidė visas tarp
tautinių įstatymų normas. Kai 
kovo 11d. naujai išrinktas Lie
tuvos parlamentas paskelbė 
nepr ik lausomybę. Kanados 
parlamentas tuoj pat pareiškė 
pritarimą visų politinių partijų 
vieninga rezoliucija. Kai vėliau 
Maskvos reakcija į tą paskelbi 
mą buvo grasinimai jėga. Kana
dos užsienio reikalų ministeris 
Joe Clark du kartus pareiškė 
protestą Sovietų ambasadoriui 
Ottawoje. 

Nuo 1940 m. Kanada nepri
pažino de jure Lietuvos. Latvijos 
ir Estijos aneksijos, tuo pačiu 
pripažindama Sovietų kontroles 
realybę. Suprantama. Kanados 
pozicija lieka ta pati, kad Lie 
tuva, Latvija ir Estija yra suve
reninės valstybės, nors de facto 
yra Sovietų Sąjungos kontrolėje. 
Todėl Kanadai Lietuvos ir Esti 
jos nepriklausomybės deklara
cijos patvirtina jau egzistuo
jančią teisinę situaciją, kurios 
mes laikomės. 

Jau seniai veikianti Kanados 
politika yra. kad mes sudarome 
diplomatinius santykius su 
vyriausybėmis, kada jos kon
troliuoja savo nacionalinę teri
toriją ir gali išpildyti savo in
te rnac iona l in ius įsiparei
gojimus. 

Užsienio reikalų ministeris 

Ministeris Joe Clark nesutiko 
duoti oficialu priėmimą Broniui 
Kuzmickui. Lietuvos vicepre
zidentui, nors įtakingi par
lamento nariai tai įtaigojo. 

Parlamento posėdžio pertraukos 
metu Kuzmickas buvo kelioms 
minutėms pristatytas minis-
teriui Clark asmeniškam susi
pažinimui. Po šio trumpo susi
t ikimo minis ter is Canadian 
Press žinių agentūros atstovui 
Bob Cox pasakė: „Manome, kad 
kuri kita akcija šalia mūsų 
užimtos principinės pozicijos 
(stipriai įtaigoti Maskvą visus 
klausimus spręsti taikiomis 
derybomis^, teigiamai prisidėtų 
prie proceso, nes diskusijos jau 
prasideda". Formalus susiti
kimas yra negalimas, nes (Lie
tuvos) vyriausybė neturi savo 
teritorijos kontrolės. 

Balandžio 5 d. Bronius Kuz 
mickas buvo parlamento pirmi 
ninko Bill Frazer pristatytas 
p a r l a m e n t u i kaip Lietuvos 
respubl ikos viceprezidentas. 
Prieš tai buvo pakviestas į 
d i p l o m a t a m s sk i r t ą ložę. 
Tokiam pristatymui yra numa
tyta speciali įstatyminė proce
dūra, reikalaujanti visų poli 
t inių parti jų ir par lamento 
pirmininko pritarimo. Morališ
kai tai yra labai svarbus įvykis 
ir ne t ies iog in is s p a u d i m a s 
vyriausybei. 

Susikūrė ..Parlamentarų ko
mitetas Pabaltijo valstybių 
r e ika l ams" , kuris studijuos 
padėtį Pabaltijo valstybėse, 
ypač Lietuvoje. Tai bus tarpi
ninkas ta rp parlamentarų ir vy
riausybės ir Kanados lietuvių, 
latvių ir estų Bendruomenių. 

Iniciatoriai yra Bill Balkie, 
Failine Brovvse, Jesse Klis ir 
David Milgour. Pirmieji trys 
buvo nuvykę j Lietuvą aštuo
nioms dienoms, (Kanados Lie
tuvių Bendruomenės rūpesčiu> 
stebėti rinkimų Dabar jie visi 
trys rodo daug iniciatyvos kelti 
ir remti Lietuvos reikalus par
lamente. Balandžio 5 d. komite 
tas turėjo pirmą posedį-pus 
ryčius, dalyvaujant Broniui 
Kuzmickui, kuris atsakinėjo į 

Martha Joice kalba prieš mokyki' 
atidarymą Kanadoje. 

klausimus. Dalyvavo apie 20 
kviestų parlamentarų. 

Komentarai 

Kanada dar atsisako oficialiai 
pripažinti dabartinę Lietuvos 
vyriausybę ir pradėti diploma
tinius santykius. Ir tai duota 
suprasti Broniui Kuzmickui, ofi-
c ia l i am Lietuvos ats tovui . 
Oficialiai nurodyta priežastis — 
vyriausybe dar nekontroliuoja 
valstybės teritorijos. Tai ati
t inka JAV ir kitų Vakarų vals
tybių pareiškimus 

Bet tiesiogiai ar netiesiogiai 
visos tos valstybes parodo, kad 
jos vengia pakenkti ar sukelti 
sunkumų Gorbačiovui vykdyti 
jo reformas, kuriose įžiūrima 
Sovietų Sąjungos demokratiza
cija ir ginklavimosi sumaži
nimas. 

Broniaus Kuzmicko atsilan
kymas Kanadoje buvo svarbus 
ir labai naudingas. Parlamento 
nariai iš visų politinių partijų 
parode didelį palankumą nepri
klausomybes ir vyriausybes 
pripažinimui. Ir jų nemažos 
dalies bus vykdomas spaudimas 
Kanados vyriausybei kiek 
galima greičiau tai padaryti. 
Lietuva dabar yra pasaulinės 
spaudos TV ir radijo kasdie
ninių naujienų objektas. Todėl 
Broniaus Kuzmicko, kaip vieno 
aukščiausio Lietuvos respub
likos pareigūno atsilankymas, 
buvo Kanadoje sutiktas su di
deliu dėmesiu, ypač esant 
galimybei jj klausinėti apie 
susidariusią padėtį ir Lietuvos 
vyriausybes planus. 

Pabaltiečių vakare balandžio 
4 d. buvo visų Kanados TV 
tinklų ir didžiosios spaudos 
atstovai. Panašiai ir kitą dieną 
specialioje spaudos konfe
rencijoje Kanados spaudos biu
ro rūmuose. Čia buvo ir „Prav-
dos" korespondentas, kuris 
klausė.kaip bus atsižvelgiama 
į Sovietų konstitucinius nuo
status. Kuzmicko atsakymas 
buvo. kad nepriklausomybė yra 
a n k s t y v e s n ė s suvereninės 
respublikos pratesimas, todėl 
Sovietų Sąjungos nuostatai jos 
neliečia. Kanados spauda pla
čiai paminėjo Kuzmicko atsi
lankymą. Iš viso visa Kanados 
s p a u d a yra labai palanki 
Lietuvai. 

Broniaus Kuzmicko prane
šimai ir atsakymai į labai įvai
rius klausimus buvo tikslūs, 
gerai argumentuoti, rimti, jis 
pats pasirodė kaip kompeten
tingas ir autoritetingas Lie
tuvos atstovas. (B. Kuzmickas 
tris dienas praleido Toronte, kur 
ir turėjo daug susitikimų). 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S R Ū T E N I S 

R o m a n a s 
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Vepštas ėmė kraustyti kišenes: nosinę, pii 
užrašų knygelę, raktus, smulkias monetas, suka 
didelę metaline dėžutę. 

— Tai viskas? 
— Taip! 
— Kartoju: viską! 
— Taip čia viskas... 
Pirmiausiai pakėliau piniginę. Joje buvo 

dešimtys rublių ir nedidelė, su jo fotografija, a 
tesnio popieriaus atspausdinta,kortelė. Persk 
Jurgis Vepštas, ypatingiems reikalams valdininkas, 
fotografija, parašas. Apačioje Komunalinio ūk omi-
saras. Parašas. Dar žemiau: data ir antspaud -

— Sakei esi kolchozams steigti komisijo: 
tamstos tapatybės dokumentuose, valdinir 
tingiems reikalams — kodėl? 

— Kolchozai ir yra ypatingi reikalai 
— Bet jie gali būti ir kitokie? 
— Savaime aišku... 
Užrašų knygelėje buvo įrašyta: Maryte 

numeris. 
— Kas ta Marytė? 
— Žmona... 
— O kas čia dėžutėje? 
— Vaistai... 
— Kokie? 
— Pirkti vaistinėje nuo galvos skaudejim". 
— Ta«»ta sergi? 
V K»- Eso sveikas. Kartais skauda galva 

elios 
kie-

iiau: 

ys, o 
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Vepštas siekė dėžutės... 
— Palauk! 
— Kodėl? 
— Ją atidarysi,kai mes pasišalinsim ir kai aš 

pasakysiu, kad atidarytum — supratai? 
— Supratau... 
Užėjom už būsto kampų ir įsakiau atidaryti. 
Atidarė. Nieko. Kai vėl grįžom prie stalo. Vepštas 

šyptelėjo: 
— Jūs labai atsargūs... 
— O kaip kitaip? 
— Aš suprantu — tarė. 
— Gerai. Dabar tamsta man paaiškink visas savo 

dabartines pareigas ir kodėl tamsta, kaip pats kad 
sakai, Leliūnuose nakvoji? 

— Nakvoju todėl, kad tik vienintelę tokią vietą 
nakvynei turiu. Ją man paskyrė mano viršininkai. 
Miestelyje nėra vietos. Dirbu prie būsimo Leliūnuose 
kolchozo planavimo. Pagrindiniu ūkiu bus išvežto 
Ambrožos ūkis. Tai pradine ir centrine kolchozo vieta. 
Visi gyventojai, kol kas liks vietoje, bet kaimo žeme 
bus bendra. Planuojamos sėjomainos, gyvulininkystės, 
padargų cechas ir administracijos struktūra. Planas 
turi būti paruoštas iki šių metų galo. Visi duomenys 
imami iš valsčiuje turimų duomenų ir planų. Vėliau 
viskas bus tikrinama vietoje. Tai tiek aš galiu pasakyti 
apie savo darbą. Ir čia jokia paslaptis. Perėjimas i 
kolchozų sistemą yra neišvengiamas. Apie tai galime 
turėti vienokia ar kitokią nuomonę, bet tai viskas yra 
sovietinės sistemos dalis. 

— Tamsta kilęs? 
— Kaunietis. Studijavau Dotnuvos Žemes Ūkio 

akademijoje Čia atkeltas iš Žemes Ūkio ministerijos 
prieš tris savaites. 

— O ką tamsta žinai apie Leliūnus? 
— Daug ir beveik nieko. . 
— Kaip tai? 
— Daug visko prikalbėta, bet niekas nekalba apie 

t ikrus Leliūnų įvykius. 
— Kokius.' 
— Jūs turėtumėt apie tai žinoti. Matote Leliūnuose 

viskas prasidėjo išvežimais. Ta banga perėjo per visą 
Lietuvą. Išvežti mano ir jūsų broliai ir seserys j Sibirą. 
Tai tikroji tiesa. Oficialioji — išvežti žmogaus 
išnaudotojai, buožės, piktadariai, smetoninio režimo 
palaikytojai, darbo žmonių kenkėjai, smetoniniai va
dai ir prostitutes! 

Leliūnų žmones sukilo. Daugumas ju išėjo atviron 
kovon. Jie ir dabar dar veiklūs ir režimui pavojingi. 
Oficialiai —jie stribu išgaudyti ir daug žuvusių. Viskas 
teliko tik pasakojimai. Jų vadas — iš kažkur atsibeldęs. 
pasižymėjęs žiaurumais, plėšikavimu ir įvairiomis ki 
tomis nedorybėmis — stribų pabaisa - tikras velnias 

Visi nusikvatojom. 
— Netikit? — nustebo Vepštas — aš jums sakau tai 

ką aš girdėjau ir ką privalau sakyti. 
— Kodėl privalai? 
— O kaip kitaip dabar gyvensi? Reikia sakyti tik 

viešąją tiesą... 
— O ar yra ir kita tiesa? 
— Žinoma! Ji ir kitaip skamba! - šuktelėjo Vepštas 

ir vėl prauejo: 
— Partizanai,keršydami už leliūniečių išvežimą ir 

Klibiškiu miške sušaudytus nekaltus žmones - užeme 
besikuriančio stribų pulko štabą, visus ten rastus 
sušaudė ir jų duobę padegė Tą tikrąja tiesą žino tik 
tie. kuriems tai žinoti reikia Del šios tiesos yra daug 
suėmimų Labai nukentėjo vietines valdžios aparato 
pareigūnai, bet visą šią tiesą sovietine istorija jau iš
braukė be pėdsakų Taip niekados neatsitiko. Kapinyne 
partizanų lavonai J ie buvo dar karta padegti, kad 
neliktų jokių pėdsakų, o tik pelenai... Čia tai tikroji 
tiesa. Užtai , kad ją jums dabar pasakiau, jei norėsite, 
galiu netekti galvos... 

(Bus daugiau* 
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Ši tema dažnai buvo diskutuo- Atrodo panašios padėties ir 
jama mūsų spaudoje: Budrecko, likimo siekė Pilsudskis po pir-
Barono, Venclovos, Misiūno mojo karo pasiūlęs mūsų vy-
straipsniuose. Retkarčiais šis riausybei likti sąjungoje su 
klausimas iškeliamas įvairiuo- Lenkija, netgi bandydamas iš 
se lenkų laikraščiuose. Be abe- Vi ln iaus k raš to s u k u r t i 
jo dar daug kartų teks išgirsti vadinamą ,,Litva Srodkowa" 
įvairias diskusijas kai abi (Vidurinė Lietuva). Autorius 
valstybės atgaus visišką nepri- pripažįsta, kad Vilnius y ra ir 
klausomybę Bet štai Vilnius bus Lietuvos sostinė. Tačiau, 
vėl ant šachmatų lentos. Di- lyg vis dar gyvendamas praei-
džiausias perestroikininkas nori tyje, norėtų kad Vilniaus uni-

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

..Gyvataras"' 1989 m. Centre sėdi vadove G. Breichmanienė, jos dešinėje — studentų gr. mokyto
ja Elyte Rukšenaite, kairėje — vaikų gr. mok. Kristina Aušrotaitė. Nuotr J Miltenio 

„GYVATARUI" 40 METŲ 
Tikslios . .Gyvataro", Hamil 

tono lietuvių tau t in ių šokių an
samblio, į s i s t e i g i m o da tos 
niekas nežino. Kai naujieji atei
viai. II pasaulinio karo išvie-
tintieji. 1948 m. Hamil tone 
įsteigė katalikų parapiją bei or
ganizuotą Bendruomenę, greitai 
prireikė ir t au t in ių šokių šo
kėjų, minėjimų metu programai 
paįvairinti. Tuomet šokdavo jau 
suaugę žmonės, kokio mokytojo 
tam kartui paruošti , o po pro
gramų ir vel išsivaikščiodavo. 
Bone 1950 m. pradžioje pa
stovesnę grupę į savo rankas 
suėmė Vanda Panavai tė 'vėliau 
įsikūrusi Chicagoje ir Vanda 
Stankus vardu išgarsėjusi kaip 
estradinių dainų solistė). Tų 
pačių 1950 m. rudenį Hamiltone 
apsigyveno Genovaitė Dumčiū-
tė-Breichmanienė, Vilniaus un-
to absolventė, ten studijavusi ne 
tik lingvistiką, bet ir fizinį 
auklėj imą. . . G y v a t a r a s " . 
tuomet gal nė to vardo netu
rėjęs, perėjo į jos r a n k a s . 
Grupėje šoko tik šešios poros. 
nes tiek megejų tebūta . Bet 
grupe jau buvo pastovi, veiklos 
niekada ne'oenutraukusi. Taigi. 
1950-ji yra t ikr i įsisteigimo 
metai. Visus penkmečius ir de
šimtmečius ..Gyvataras"' (toliau 
žymėsiu tik r a i d e G.) nuo 
1950-tųjų matuoja. Išskyrus 
dvejus metus < 1953 55 m. vėl G. 
vadove buvo V. Panavaitė>. per 
visus šiuos dešimtmečius Geno
vaitė Breichmanienė G. an
sambliui vadovavo ir tebevado
vaujamam žengiant į 41-sius 
metus. 

Reikšmingąją s u k a k t į G. 
ruošiasi Hamil tone atšvęst i 
gegužes 5. Ta proga pasirodys 
specialus leidinys, kuriame atsi
spindės ansamblio veikla iki 
paskutiniu dienu. Bet dauguma 
leidinio egzempliorių tepasieks 
Hamiltono ir Toronto tautie
čius. Užtat čia noriu priminti 
bent pačius svarbiausius G 
pasirodymus r*M pasižymėjimus. 

Visu pirma. G. dalyvavo viso
se JAV ir Kanados lietuvių tau 
tinių šokių šventėse, išskyrus 
pačia pirmąja- Pa ts irgi visose 
šventėse buvęs, galiu paliudyti. 
}()įl G visada buvo švenčiu viena 
iš kelių elitinių grupių, kurios 
šokėju grakštumą, lygiavimą ir 
kitus privalumu-* visi pastebė
davo. 

Kanada (». . . a t rado* ' ne 
dešimtmečio nesulaukusi . 1959 
metais. Tuomet dalyvavęs tarp 
tautiniame Knvanis festivalyje. 
G. užmoko sau aukso medalį. Po 
tokio pr ipaž in imo G. šoko 
Toronto Laisves festivaliuose 
1962. 1963 ir 1964 metais. 
Visais a t v e j a i s l a imėjo 
pirmąsias vietas ir buvo ap
dovanotas trofejomis bei pini 
ginemis premijomis Kai 19f>6 
m. Kanada švente valstybės 
gyvavimo šimtmetį. G. buvo pir 
moji etnine grupe. į t raukta j 
tarpmiestinę taut in ių grupių 
keitimosi programa Kanados 
valdžios globojamas, tais metais 

A L F O N S A S NAKAS 

jis buvo pasiųstas dalyvauti fes
tivalyje Reginoj (Regina mieste), 
iš kur grįždamas šoko Winnipe-
go lietuviams. 

Montrealyje vykstant 1967 m. 
pasaulinei parodai. Expo 67. G. 
pasirodė Ontario dienoje. Lie
tuvių dienose ir devyniuose 
ski r t inguose tarptautiniuose 
festivaliuose. 

Kanada 1968 m. G. pasiuntė 
į Prancūziją, kad ten jai, Kana
dai, atstovautų, Montrejeau 
mies te surengtame tarptau
t in iame festivalyje. Ta proga 
pasirodė Toulouse bei Amelie de 
Bains miestuose, o užsukęs į 
Vokietiją, šoko Vasario 16-sios 
gimnazijoje. 

Lietuvių bei Kanados valdžios 
p a s t a n g o m i s , 1970 m. G. 
ap ianke Kanados vakarus O 
1974 m. žiemą atliko išvyką į 
Kolumbiją. Medellin ir Bogota 
miestuose surengė 9 koncertus. 
Labai sėkminga G. išvyka ) 
to l imą ją Australi ją įvyko 
1976-77 metų sąvartoje. Nu
vykęs į Lietuviu dienas Mel-
bourne. dar koncertavo Ade
laidėje, Canberroje ir Sidney. 

Daugelį kartų G. pasirodė 
televizijoje, visada žavėdamas 
Kanados žiūrovus. Yra įsiamži
nęs bent keliuose garsiniuose 
filmuose, iš kurių du buvo 
susukt i kartu dalyvaujant ir 
nuostabiajai Anastazijos bei An
tano Tamošaičių porai. Šiedu 
dailininkai yra didžiausi lietu
vių liaudies dailės ambasado
riai, o Anastazijos austais gyva-
tariečių merginu rūbais plačia
me pasaulyje gėrėjosi žiūrovai. 
G. yra įpintas ir į kanadiečių 
filmo ..They Came to Build" 
kadrus. Šios sukakties proga G. 
išleis jau penktąjį spalvinga ir 
informatyvų leidinį, apie kurį 
užsiminiau anksčiau. 

Je igu modernaus pasaulio 
hunų tankai kelio nepastos, šių 
1990 metų liepos 7-8 dienomis 
G. dalyvaus dainų ir šokių 
šventėje Vilniuje. Vingio parke. 
K v i e t i m a s senokai gautas , 
pri imtas ir i kelionę intensyviai 
ruošiamasi. 

Tokia trumpa G. pasiekimu 
apžvalgėle, kuriai daugiausia 
naudojausi savo paties G. ap
rašu, išspausdintu VII tautiniu 
šokių šventės leidinyje. 1984 
metais . Iš jos matome, kiek 
daug G yra nuveikęs, ypač 
savo gastrolėmis į Europa. P. 
Amerikų. Australiją. Nuveikęs 
ne tik ambasadoriaudamas sve
tingajam gyvenamam kraštui 
Kanadai , bet ir savo tėvynei 
Lietuvai, nes kur bebūdamas, 
kur bešokdamas ir bedainuo 
damas . G visada skelbėsi esąs 
lietuvių, arba Kanados lietuvių 
ansambliu 

Minėjau, kad 1950 metais G. 
veikla pradėjo su šešiomis po 
romis. ir tai vyresnio amžiaus. 
Grupe, vėliau ansamblis, metai 
po metų augo kokybe ir skai
čiumi. Švęsdamas pirmąjį de

šimtmetį, trijose grupėse G. 
turėjo jau 60 šokėjų, o vėliau 
skaičius sukdavosi apie šimtinę. 
Per keturis dešimtmečius į G. 
veiklą buvo įpintos trys žmonių 
kartos. Šokyje suglaudžiami 
delnai, „profesiniai" apsikabini
mai, žvilgsniai ir šypsenos ne 
vieną porą nuvedė prie alto
riaus. Dabar G. šoka tų porų 
vaikai. Nors jiems protėvių 
kalbą sunku bevartoti, bet iš 

atiduoti Vilnių Gudų respubli
kai! Keista, nes Vilniaus krašte 
gudais beveik niekas nenori 
būti. Ar Gorbačiovas nori nau
jo tautų kraustymosi? 

O lietuvių-lenkų santy
kius Paryžiuje leidžiamame žur
nale „KULTŪRA" nagrinėja 
mums žinomas rašytojas C. Mi-
losz. Šis Nobelio laureatas, 
gimęs Lietuvoje 1911 metais, 
turbūt sulenkintoje šiemoje 
(pats autorius pažymi jo dėduko 
pavardę — Surkantas). Savo 

versitetas, davęs lenkų kultūrai 
ir literatūrai daug įžymybių ,ir 
toliau kaip nors turėtų panašią 
įtaką. Iš kitos pusės autorius 
supranta, kad dabartiniai lenkų 
likučiai Lietuvoje priklauso 
mažai išauklėtai kartai, kuriai 
reikia pagalbos iš Varšuvos, 
kitaip l ietuvinimo procesas 
negalės būti sustabdomas. Baig
damas, autorius pataria vieti
niams lenkams a t s i k r a ty t i 
„šlėktiškų" pažiūrų į lietuvius 
ir elgtis solidariai su jais, norint 

kultūringai elgėsi su mažumo
mis. 

vaikystę praleido gimtinėje ir pasiekti Lietuvos laisvę, demo-
tik po pirmo pasaulinio karo kratiją, kuri kaip ir anksčiau 
persikėlė į Vilnių, studijavo Vil
niaus universitete ir tik 1940 
metais bėga nuo NKVD į Var 
šuva. Apie savo vaikystę jis 
pasakoja knygoje „Dolna Issy" 
(įsos slėnis), kur su nostalgija 

pelenų kylanti Lietuva iš jų (kurios jis nepraranda) prisi-
daug daugiau gali tikėtis, negu mena Lietuvą. Įvairiuose 
iš mišriųjų porų. Net ir tie. straipsniuose ir knygose jis su 
kurie sukūrė šeimas su svetim- pagarba atsiliepia apie Didžio-
taučiais, G. ansamblyje po de- šios Lietuvos Kunigaikštijos 
šimtmetį ir daugiau šokę, Lie- istoriją. Savo ilgame straipsny-
tuvai neliks tiek abejingi, kaip je žurnale „Kultūra" jis išvar 
tie, kurie jokioje lietuviškoje dina daug rašytojų, rašiusių 18 
veikloje nedalyvavo. Daly- šimtmečio pradžioje lenkų kalba 
vavimas G. veikloje daugelį ap- k.a.: Kraszevvski, Mickiewicz. 
saugojo ir nuo paskutinių de- Narbut. turbūt norėdamas at-
šimtmečių didžiausios Vakarų kreipti lenkų romantikų prie-
pasaulio rykštės — narkotikų, lankumą lietuviams. Aišku. 
Tad šimtai gyvatariečių. an- kad romantikai rašytojai sim-
samblyje dalyvaudami, ne tik patizavo lietuvių tautai, maty-
daug davė kitiems, bet ir gavo darni, kokią žalą daro lenkų 
sau patiems. įtaka per dvarus ir lenkų dvasi 

Dar reiktų keleto sakinių apie ninkija. Ir nenuostabu, kad 
G. vadovę Genovaitę Dumčiūtę-
Breichmanienę. Bet gi kas 
pasakota apie G. pasiekimus, 
tai kartu pasakota ir apie va
dovės pasiekimus. Prisiminusi 
ano pūsto karaliaus posakį 
„valstybė — tai aš", ji gali drą
siai teigti, kad .. .Gyvataras' — 
tai aš". Ir tai nebus nė per 
plauką perdėta. Tiesa, an
sambliui beaugant ir jo nariams 
keičiantis. G. Breichmanienei 
nuolat ta lk ino gabūs, an
samblyje išauginti, jauni va
dovai, jos padėjėjai. Sukaktuvi
niuose leidiniuose surašytos 

temas sėmė iš Lietuvos istorijos, 
nes Vilnius, kur jie gyveno ir 
kūrė buvo tik maža lenkų sala 
apsupta lietuviais. Lenkiškai 
kalbantieji kaimo gyventojai 
buvo 300 km į rytus nuo Vil
niaus. A. Mickevičiaus gimtinė 
buvo Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos teritorijoje netoli 
Naugarduko ir buvo vadinama 
Litva. Netgi žydai, gyvenę 
Didžiosios Kunigaikštijos teri
torijoje, irgi buvo vadinami „Lit-
vaks". 

Kalbėdamas apie dabartinę 
lenkų mažumos padėtį Lietuvo-

LAISKAS IŠ LIETUVOS 

Aš gyvenu ta diena, nes neži
nau, kas su mumis gali atsitikti 
šiandien, ryt, poryt, po mėnesio. 
O aš viena, tavęs šalia nėra, 
nėra patarėjo. Duok Dieve, kad 
mes susitiktumėme, nes rusai 
(atsiųsti karininkai) elgiasi la
bai negražiaijUŽima visus pasta
tus, virš miesto skraido malūn
spa rn ia i , mėto į va i r i a s 
proklamacijas, kursto žmones. 
Gatvėmis važinėja tankai. 

Buvau Vilniaus m. mokytojų 
susirinkime Ten pranešė, ka<P 
mieste padėtis labai bloga, 
įtempta, kad pastoviai ruošiami 
rusų karininkai sutramdyti 
liaudį. Jų mašinoSjVažiuodamos 
Vilniaus gatvėmis,net prieš vai
ką nesustoja. Mes visi, susirinkę 
Vilniaus m. pedagogai,kaip ir 
daugelis Vilniaus m. gyventojų, 
parašėme telegramą Sovietų 
prezidentui, kad sutinkame su 
š.m. kovo 11d. nepriklausomy
bės atstatymu. Susirinkime 
kalbėjo mokytojai ir mokytojos, 
kurie labai susirūpinę dėl savo 
vaikų-mokinių likimo. Buvo 
sunku sėdėti, nes riedėjo ašaros 
ne tik moterų, bet ir vyrų akyse. 
Nes kalbėjo ne tik žmogus, bet 
ir jo širdis. 

visų jų pavardės, sudėtos je jis apgailestauja, kad dabar-
nuotraukos. Bet kas gi tuos 
vadovus išugdė, jeigu ne ji. G. 
Breichmanienė? Kaip vienai 
i šk i l iaus ių t au t in ių šokių 
žinovių. 1972 m. jai buvo patikė
tos Ketvirtosios t.š. Šventės 
meno vadovės pareigos, o 1988 
m.. Aštuntojoje t.š. šventėje, ji 
programai vadovavo kartu su 
trimis kitais. Kaip aukštai G. 
Breichmanienė vertinama Lie
tuvoje, neseniai sužinojome iš 
šios vasaros šokių ir dainų šven
tės rengėjų: ten į repertuarą 
įtraukti net du jos aprašyti 
šokiai. ..Aušrele" ir ..Pučia 
vėjas". Abu šokiai užpernai 
buvo atlikti VIII t.š. šventėje. 
Hamiltone. 

Baigdamas pačiu „ilgiausių 
metų" tai nelinkėsiu, nes tas šū
kis perdėm abstraktus. Tik 
linkiu sulaukti 50-mečio ir gy
vam ..Gyvatarui". ir gyvai 
Genovaitei Breichmanienei! 
1990.IV.6. 

tiniai Vilniaus šeimininkai 
nori „sulietuvinti" lenkiškai 
kalbančius. Norėdamas padėtį 
sušvelninti, jis duoda kaip pa
vyzdį Suomiją. Pagal jį, švedų ir 
suomių kalbos yra lygiateisės, 
bet pripažįsta, kad suomių 
kalba šiuo metu ima viršų. 

Patį Dievą mistikai vadina 
amžinąja jaunyste. J is yra 
nek in t amas ir . b ū d a m a s 
absoliučiai tobulas, yra nesens-
tąs. Todėl ir amžinatvė yra 
tikriausia jaunystė. Ji yra amži
nas visų dvasios pajėgų žydėji-

St. Šalkauskis 

AKMUO 
LEMPINIŲ 
MIŠKE 

PARDUOS SKLYPUS 
PO DOLERI 

Chicagos miestas suplanavo 
parduoti po dolerį apie 200 
sklypų ir parūpinti pigias 
paskolas, kad neturtinga darbi
ninkija lengviau apsirūpintų 
butais. Tie sklypai vis buvo 
tušti. 

Medžio ra j -ys iSKiliO|i spauda, lietuvių mitologinė sakmė DaM K Vasiliūnas 

JAUNŲJŲ DAILININKŲ M E T I N Ė 
DAILĖS DARBŲ PARODA 

ČIURLIONIO GALERIJOJE 
Š.m. balandžio 20-29 d. 

Čiurlionio Galerijoje, Jaunimo centrą 
Atidarymas balandilo 
kviečiami! 

20 d., 7:30 v.v. Visi maloniai 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! • 
Perkame ir parduodame visose JAV Į 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojau. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas " di
deles nuosavybes 
Vietinė (Staiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas varoas 

RE/MAX 
R E A L T O R S 

r GREIT 
PARDUODA Į 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba^of i te būt i 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas n e m o k a m a i . 

H E L P W A N T E D 

Telemarketmg 
•SPRING" INTO ACTION 

A as telemarketer m a new!y automatea 
Orland Park office We're iookng fcr 

energetic. aggressive art'cuiate teiemarketers 
to sell one of America s mos! honced 
nevvspaper's Startmg at S6/Hr. * commis-
sion. paid holidays and vacation plan Part-
time hours 3 shifts (11 am to 11 pm) For m-
tervievv caii Dotty Niilies at 

(708) 403-8700 
Mušt speak FLUENT Englis^ 

Jauna moteris kalbant lietu
viškai ieško darbo prje va'k^ arba 
kitokio. Taip pat gali duoti piešimo 
pamokas. 

Tel. 708-448-9256 

MISCELLANEOUS 

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

Tel . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirou r 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ;r sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10%—20%—30° o pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 

mus 
F R A N K Z A P O L I S 

3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e e t 
T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

F O R S A L E 
M a h o g a n y w o o d c a b i n e t 
s t e r e o . Te le funken rad io and pho -
nograph — short w a v e — S150.0C. 

T e l . 2 5 4 - 6 9 2 7 

Pirmą karią lietuvių kalba: 
Italų poezijos antologija 

I T A L I J O S B A L S A I 

Sudarė Povilas Gaučys 
Redagavo St . Santvaras 

šioje antologijoje telpa 27 poetų 
kūryba. 200 psl.. spaude Morkūno 
spaustuvė Kama su persiuntimu 
10 dol Illinois gyv. dar prideda 64 
et valstijos mokesčio 

Užsakymus siųsti 
DRAUGAS 

4 5 4 5 W. 63rd St . . 
Chicago. IL 6 0 6 2 9 

REAL ESTATE 

Q MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaica game PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga1 patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BE...-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
5529 S KEDZIE 

778-2233 

lai 
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 Re»l Estete 

LB mis 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Š i m a i t i s , Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzta Ave . 
Tel. 436-7878 

Namas apžiūrėjimui 
Sakmad.. balandžio 22 d- 1-J v. p-p. 

3056 W. Mareuatte Rd. 
..Custom-built" 34 metų mūrinis namas: 3 
didž'uliai mieg. kamb ; 1% vonios kamb.: 
dvigubas sklypas; išdažytas rūsys, šoninis 
(važiavimas: 2 auto mūrinis garažas: cen-
tralmis šildymas Sav. nori parduoti gerai 
šeimai Puikus pirkinys! Skubėkite' 

No. 623—63 St. & Kartov Ava. 
2 butą' Karališkas' Visas mūrinis su 3 
mieg kamo. k.ekv bute Atremontuota 
v i u v e ir vonia. 3 kamb rūsyje išnuomoji
mui: 2 auto mūrinis garažas Naujai (vesta 
elektra ir vandens šildymas, labai švarus 

No. 635 — 71 St. t Pulaski Rd. 
3 butai. 3 mieg 1 Vi vonios pirmame ir an
trame aukšle Mod. virtuvė su medžio 
spintelėm: naujas karšio vandens tankas 
ir šild sistema: platus sklypas; 4 kamb 
rūsyje; 21/2 auto garažas mūrinis. Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkminga; jums patarnaus. Mes jums 
jalime padėti, nes daugiau stengiamės 
\Jamo ;vertimmui skambinkite skubiai — 
labar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
(312) 4 3 4 - 7 1 0 0 

Ontuifc KMIECifc REALTORS 
" O I 7922 S. Pulaski Rd. 
* £ • 436S S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

|ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkite^ j Danute Mayer. ji 
p ro fes iona l i a i , sąžin ingai ir 
asmenKkai patarnaus Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

For rent 3 rms., garden apt.; 
heated. carpeted: stove & refrig. 
Marquette Park area. No pets, no 
children. 

Can 778-7119 

For rent 6 r m . apt . 2 n d f l . . Mar-
quette ^ a r * area. 68 & VVestern Has 
a hft chair for handicapped Laundry 
facii i t ies. appi iances mcluded CeH 
betvveen 9 a m to 5 p m t e l . 
4 7 6 - 9 3 1 4 . Ask for Ahce 

G E N R I K A S S O N G I N A S 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga :šė)0 š spaudos. 128 psl . kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus pasiremiant kur nors rastais 
duomenimis Ši knyga gražiai išleista Songmo anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kama su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

file:///Jamo


LIETUVIŲ FONDO 
MILIJONAS LIETUVAI 

Lietuvių Fondo metinis narių 
suvažiavimas, įvykęs 1990 m. 
kovo 31d. Jaunimo centre, Chi-
cagoje, p r i t a rė LF tarybos 
siūlymui ir „Leido panaudoti 
vieną milijoną dolerių iš turimo 
pagrindinio kapitalo Nepri
klausomos Lietuvos švietimo ir 
kultūros reikalams, prisilaikant 
Lietuvių Fondo įstatų, ir pavedė 
tarybai šį nutarimą vykdyti". 

Pranešame, kad šis nutarimas 
Lietuvių Fondo tarybos bus vyk
domas, prisilaikant veikiančių 
Lietuvių Fondo įstatų § 40 ir 
U.S. IRS nuostatų iCode) § 501 
(c) (3). Kadangi bus naudojama 
dalis pagrindinio kapitalo, ku
ris prilygsta dalinai kapitalo 
likvidacijai, Lietuvių Fondo 
taryba atliks įstatais numatytą 
šią procedūrą: 

1. Šauks specialų Lietuvių 
Fondų na r ių suvažiavimą, 
kur iame dalyvaujantieji LF 
nariai trijų ketvirtadalių re
gistruotų balsų dauguma turės 
pritarti šiam siūlymui. 

2. Šis specialus Lietuvių Fon
do narių suvažiavimas turės iš
rinkti patikėtinių tarybą (Board 
of Trustees), kuri prižiūrės, kad 
būtų vykdomas LF pradininkų 
nubrėžtas tikslas. 

3. Šiam nutarimui reikalingas 
JAV LB tarybos kvalifikuotos 
narių daugumos pritarimas. 

Kaip matote, susiduriama su 
įstatais numatyta ilgoka proce
dūra, kurią Lietuvių Fondo 
taryba pasiruošusi įvykdyti. 

Laiškas 

KRITIKUOTI YRA 
LENGVA 

Kai Lietuva kovo 11 d. 
paskelbė Nepriklausomybės 
atstatymą, ne tik Lietuvoje, bet 
:r išeivijoje visi džiaugėmės ir 
gyrėme Lietuvos Aukščiausios 
tarybos sprendimą. Dabar, įvy
kiams klostantis mums nepa
geidaujama kryptimi, pasidarė
me ir išeivijoje politikais, kri
tikuodami Lietuvos Aukščiau
siąją tarybą ir jos prezidentą. 
Kol mes da r pasikeičiame nuo
monėmis savųjų tarpe, tas yra 
dar neblogai. Bet kai išeinama 
į amerikiečiu spaudą, kriti
kuojant Lietuvos prezidentą, tai 
jau yra blogai. 

Kovo 27 d. „Sun-Times" iš
spausdintas straipsnis „Shrewd 
Fox' filis role of president". Dvi 
amerikietes autorės, nors ir va
dindamos V. Landsbergį „Gudri 
lapė", ieško jo silpnųjų pusių, 
pasikviesdamos ir ,.Lithuanian 
— American" Jūratė Kazickas 
(Kazickaitės) pagalbos. Ši sako, 
kad V. Landsbergis kalba per lė
tai , nuleisdamas žemyn galvą, 
jo kalba sunkiai girdima. Ji no
rėtų matyti, kad Lietuvos prezi
den tas turė tų lenkų Lech 
Walesos asmenybe ir turėtu 
daugiau dinamiškumo. Pagal ją, 
žmonės ir Lietuvoje yra tos 
pačios nuomonės. 

V. Landsbergis neišdygo. kaip 
grybas, per naktį kovoje dėl Lie
tuvos laisvės. J į Lietuvos 
žmonės gerai žinojo, todėl ir 
išrinko jį prezidentu. Aukščiau
sioje taryboje, atrodo, visi gerai 
apgalvoja savo sprendimus. Gor
bačiovas bandė ir bando išpro
vokuoti lietuvius bei nau
jąja vyriausybe, bet iki šiol 
jam dar nepavyko. V. Landsber
gis su savo profesoriška išmin
timi, nežiūrint didžiausių kliū
čių, veda Lietuvą geru keliu. 

Mes gyvenantieji išeivijoje tu
rime visais būdais pagelbėti 
Lietuvos respublikos Aukščiau
siajai tarybai, bet ne kritikuoti 
ją. Kritikai mes neturime nei 
moralinės, nei juridinės teisės. 

V. Vailionis 

Lietuvių Fondo vadovybė per 
28-neris metus kaupė ir ateityje 
kaups pagrindinį kapitalą, tikė
dama Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymu ir džiaugiasi da
bar galėdama šias pastangas 
konkrečiai paremti. 

Stasys J . B a r a s 
Tarybos pirmininkas 

Algirdas Ost is 
Valdybos pirmininkas 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1990 m. balandžio mėn 19 d. 
Tu, Dieve, niekada nuo mūsų 

nesiskiri, bet su kokiu sunkumu 
mes grįžtame prie Tavęs. 

oi'. Augustinas 

Tikras draugas niekad nepa
stos kelio, nebent būsi beeinąs 
atgal. 

Anonimas 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JOHANN PREUSS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Vyrą, Tėvą ir Senelį, kurio netekome 
1989 m. balandžio 19 d. 

Nors laikas bėga. bet mes jo niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą pamaldos bus balandžio men. 22 d. 10:30 vai. 
ryto Lietuvių Evangelikų Tėviškės parapijos bažnyčioje. 6641 
S. Troy Ave., Chicago, IL. Pamaldas laikys kun. Hansas 
Dumpys. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a.a. Johann sielą. 

Nuliūdę: žmona Emma. sūnūs Oswald, Erwin, marti 
Diane, anūkai, dukterėčia Erika Overzotaitė ir Mag
dalena Lygmalienė. 

A.tA. 
VYTAUTAS BYTAUTAS 
Gyveno Downers Grove, IL. 
Mirė 1990 m. balandžio 18 d., sulaukės 68 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Vainute. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasilik* dideliame nuliūdime žmona Marcele, duktė 

Virginija, žentas Paul. duktė Kristina, žentas Terry, penki 
anūkai it viena proanūkė, giminės, draugai ir pažįstami 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūną.- pašarvotas penktadienį, balandžio 20 d. nuo 2 iki 
10 v.v. Ha'.lovvell & James koplyčioje. 301 W. 75 St., Downers 
Grove, IL 

Laidotuves įvyks šeštadienį, balandžio 21 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Marijos parapijos bažnyčia. Prai-
rie & Douglas Sts., Downers Grove. IL. kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs 
tarnus da.yvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukterys, žentai ir anūkai. 
Laido;avių direkt Tony Zeman. Tel. i 708' 964-6500 

LktuvUl — visi — 
lietuviu Fonde ar esi? 

MM \VEST 39TH STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
L'-S.A. 

Chicagoje rasta, kad kai kurie 
policininkai vartoja narkotikus. 
Apie 35 policijos tarnautojai dėl 
to atleisti. Dabar toks tikri
nimas bus plečiamas. 

linimifOlMS/^ilIHBUHIMIffllIlIBMlBII 
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi

taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. = 
asmuo, suma po pavardės = įnašu iš viso 

1989 m. gruodžio mon. 
(Pabaiga) 114 x $100 

Baltrušaitis Gaudentas, $400; Baltrušaitis Justinas, $400: 
Bandzevičius Kazimieras, $1,500; Baniukaitis Vytautas ir Nijolė. 
$400; Barauskas Kazimieras (miręs) ir Ona, $100; Bankauskas 
Česlovas, $350; Barskis Peter K., $100; Baukys Matas ir Elzbie
ta, $400; Berulis Kazimieras atm. įn.: Mažiulis Antanas, $100; 
Balkevičius VaRTekus atm. įn.: Bortkevičius Jonas, $1,000; Brinkis 
Petras V. atm. įn.: Balsiai A. J. $40, Brinkis Z. $30 ir 2 kt. asm., 
$100; Budelskis Zigmas atm. jo mirties 3-cių metinių proga įm. 
Budelskis Eugenia, $500; Chainas Viktoras, $600: Čyvas Vladas 
ir Birutė, $500; Daržinskis Stasys ir Ona, $100; Daugirdas Kris
tupas ir Irena, $100; Daumanto Juozo šaulių kuopa. $750; 
Draugelis Arūnas ir Irena, $375; Dubinskas dr. V., $1,800; 
Galdikas Antanas ir Filomena, $1,300; NN, $200; Griauzdė 
Aleksandras, $200; Griauzdė Eleonora, $200; Grinius Antanas ir 
Pranas atm. įn.: Grinius Joseph, $100; Grinius Juozapas ir Anas
tazija atm. įn.: Grinius Joseph, $100; Gritėnienė Stanislova, 
$1,500; liekis Alfonsas. $300: Indriliūnas Mamertas atm įn.: 
Mažiulis Antanas $100; Indriūnas Pranas atm. įn.: Mažiulis An
tanas, $200; Jansonas dr. Eduardas ir Irena, $200; Janušonis Vy
tautas ir Palmira, $1,350; Jatulis Izidorius atm. įn.: Jatulis Min
daugas, $100; JAV LB Cape Godo apylinkė, $600; Jonaitis Vy
tautas ir Romainė, $1.400; Juknevičius Jonas Gen. Štabo pik Itn. 
atm. įn.: Juknevičienė Elena, $500: Juzėnas Stasys, $600; Kaman-
tas Vytautas ir Gražina, $600; Kankus Leonas ir Stasė, $1.200; 
Karalius kun. Pijus ir Anupras atm. įn.: Lukoševičiūtė Anelė, $100: 
Karsas Julius, $300; Kašiuba Pranas ir Albina, $100; Kezys 
Eugenija, $1.100; Klevas Vincentas ir Sofija, $1,200; Kontautas 
Jonas ir Elena, $725; Krivickas Alfonsas atm. įn.: Mažiulis Antanas, 
$100; Latvėnas Alfonsas ir Ona atm. įn.: Latvėnas Rimas, $100; 
Latvys Jonas ir Stasė. $300: LB Clevelando apylinkė, $2,300; Lem-
bertas Vitalis ir Danutė. $610: Lesniauskas Viktoras ir Milda 
(mirusi). $300; Liepas Stasys. $300; Lintakas Julius, $400; LKMF 
VVaterbury CT klubas, $1,225; Lopatauskas Vladas ir Vncė, $300; 
Lukoševičius Vaclovas (miręs) ir Bronė, $400; Mačinskas Vladas 
atm. įn.: Ambraziejus Rozalia, $100; Marchertas Algirdas ir Ramin
ta, $380; Masaitis Antanas ir Žibutė, $200; X, $700; Matusaitienė 
Ona, $100; Maželis Vytautas. $525; Mikulionis Jonas ir Janina, 
$300; Milerienė Pranė. $300; Milukaitė Nida: įm. Lukoševičienė 
Bronė, $100; Milukas Albinas. įm. Lukoševičienė Bronė, $100; 
Morris Vida. $250; Nenortas Vaclovas ir Konstancija, $200: 
Norkaitienė Juzė, $205; Pakštas Balys ir Emilija, $500; Palevičius 
Leonardas atm. įn.: Mieželienė Ona, $100; Paliulis Bronius ir 
Česlovą, $200; Paovys Jonas ir Veronika; $1,300; Paulionis Aug. 
Nerijos, Jr., $100; Povilaitis Petras ir Anelė, $4.100; Prakapas 
Jonas. $100; Prelgauskas Kostas ir Justina. $100; Račkauskas 
Pranas ir Eugenija, $100; Ragas Daiva Marija. įm. Kamantas 
Vytautas. $100; Raguvos Masiokai Masiokas Bruno ir Evelyn, 
$300; Raslavičius dr. Polius A., $1,200; X, $1,900; Rempert 
Kamerine B., $100: Rimkus dr. Kazimieras ir Aldona, $1.850; 
Rociūnas Vacys ir Ona, $400; Rūbas Marija atm.: Rūbas Vytautas. 
$200: Ruzgas Algirdas. $100; Shalins Marytė, $425; Šidlauskas 
Kajetonas, $100; Skirgaudas Ignas ir Jane, $200; X, $1,100: 
Sodeika Paul R., $1,200; Staniškis Julius (miręs) ir Petronėlė, 
$1.620; Stankūnė-Stankūnas Magdalena Birutė, $200; Stašaitis 
Juozas, $300; Stelmokas Jonas, $300; Tiškevičius Stasys, $1,100; 
Tumas Adomas atm. įn.: Tumienė Veronika, $505; Uksas Jurgis 
ir Marcelė, $2,200; Vaitkevičius Adomas. Regina ir Algis, $300; 
Virbickas Jonas atm. įn.: Mažiulis Antanas, $100; Vitas dr. Ro
bertas, $200; Vizgirda Juozas ir Marytė. $400; Zailskas Antanas 
ir Teodora, $200. 

1 x $107 3ernotavičienė Irena Regina atm. (n. Bernotavičius 
Petras, $761 

1 x $150 Kynas Kazys atm. įn.: Bartkus Bromus S50 ir 8 kt 
asm , $150. 

17 x $200 Balanda Gediminas, $400; Briedis Juozas. S1.300: 
Butkys Vaclovas. $500; Daulys Kazys, $1,100: X. $3.065, Ivaška 
Povilas atm. įn.: Microbiology & Serology Lab Statf DC Gsneral 
Hospital $90. Valikas Vytautas ir Salomėja $40. Remeiki? drs. 
Tomas ir Nijoie $25; Cunningham Danutė $25 ir kt . S520; Jasai
tis Valerijus atm : Jasaitiene Elena, $700; Jersen Jūratė K 
Šuopys, $200. Kazlauskas Stasys ir Emilija. $400: Lembertas 
Pranas atm ;n : Lembertas Monika, $1,700: Mmiatas Feliksas 

atm. įn.: Mimatas Ona, $200; Mikalauskas petras $2.700: 
Prižgintas Vacius ir šeima. $3,300; Radis Pranas ir Marija. S700. 
Samaitis Jonas ir Aleksandra, $500, Steponaitienė Aniceta atm 
Įn.: Steponaits Juozas, $400; Žostautas Vaclovas. $\300 

1 x. $215 Pocius, Antanas ir Birute, $1.015 
3 x $250 Čepas Gintaras ir Valė. $250: Kisielius dr. Tomas 

ir Rita. $2.050: Remeikis Victoria, $250. 
4 x $300 Ambraziejus Vincas atm. įn.: Ambraziejus Peter G . 

$300, Galinauskas Casimir ir Genovaitė. $300: Karaliūnas Albinas 
ir Aldona. S500; Karaška Maksiminas, $1 000 

2 x $400 Gauronskas Petras. $1.400: Verbyla Ignas $500 
$14 x $500 Apanavičius Ieva, $500: Butkienė-Karaievičiūtė 

Marija atm m.: Butkys Vaclovas, $500: Cibas Edmundas atm. įn.: 
Cibiene Stasė, $1.010; Elsbergas Antanas ir Vincenta atm. įn.: 
Adomaitis „onas, $1.000; Gaižauskas Bronius ir Kleofa. $600; 
Galbuogis S'asys ir Monika atm įn.: Raišys Vidmantas ir Maria. 
$700: Nau;c<aitis Juozas Frederick: už naujagimį įm Naujokaitis 
Gediminas $500; Pabrega Juozas, $500; Pavalkis kun. dr. 
Viktoras. SV700; Raišienė Jadvyga atm in.: Raišys Vidmantas 
ir Maria. S60O; Russas Jokūbas ir Prancška atm įn.- Russas 
Alfred V . $--00; Sakalauskas Vytautas. $500: Svilas Algimantas. 
$600; Ver&yiaitė Uršulė atm. įn.: Verbyla Ignas, $500 

1 x $505 Matekūnienė Adelė at. jn : Viensreideris Marija $50, 
Matulis Antanas $30. Rauckis Vytas ir Valentina $25 ir 27 kt asm.. 
$505 

1 x $550 X. $1.000. 
1 x $600 Buivys Justas ir Danguole. $700. 
1 x $700 Ažubalis dr. Alfonsas atm jn Woss Ažubalyie Dalia 

$500. Armalienė Genovaitė S200. S720 
14 x $1,000 Balynas Placidas ir Vanda. $2;000: Banys Albin 

irJean S' "X); Dovydaitis Vincas atm Dovydaitienė Ona. S1.100; 
Jankaus*?.- Stasys atm. m.: Jankauskienė Salomėja. S1.100: 
Juškiene E -̂ na atm. įn.: Didžiulis Vytautas ir Jadvyga $200. Juška 
Alfonsas 5200, Balienė Stefanija $50. Dėdinas Ant. ir Gaiiė S5G. 
Zelvvmde- ao. ir Nijolė $50. Balanda Gediminas $30. Jckubai-
tienė Jaa.. ^a $30, Viršila Pranas ir Brone $30. Žemaitis Petras 
ir Laima S Zaparackas Algis ir Yoianda $25. Zaparackas Žibutė 
$25 ir ' 7 - asm., $1,000: Mikonis Juozas ir Marija. $3.000: 
Naujokai s lediminas. $8,600; Nemickas dr Rimgaudas ir Joan. 
$3.200 v tomas, $1,000; Rašys Juozas S2.200. X 2-rų mir
ties metr .. 'oga, $1.700; Simanas Vacys. $2.100; Valavičius An
tanas •' • -arija, $5,000; Zaborkis Genovaitė J.. $1.500 

1 x $5.571.05 XY Stipendijų Fondas. $152.07195 
1 x S10.OOO Motiejūnų Jono ir Onos (Pnžgintaitės) Stipendijų 

Fondas U .000. 
1 x S15,000 Molskis Feliksas ir Valerija. $15.010 
1 x $25,000 Prel. Prunskio Fondas Krikščionybės Idealams 

Ugdyti Lp' viuose, $25.000 
1 x S50.000 X. 
IŠ vsc 5149,278 95. 
Pasv.:.-.: kovo mėn. X testamentinis palikimas $423 mažiau 

Lie,-v - Fondo pagrindinis kapitalas 1989X1131 pasiekė 
4,551 3 ' - " ••• Gautomis palūkanomis parėmė mena. lietuvišką 
švietimą - 'turą ir jaunimą 2.537.586 dol 

Pa! * ~ >' sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalj Iš --įso palikimais 
gauta * - 417 dol. 

Sur:---.<ime testamentus ir bent dai| turto palikime Lietuviu 
Fondui '•' 'amente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

„LITH.-'MIAN FOUNDATION. INC . A NOT-FOR-PROFIT 
TAX E <i MPT ILLINOIS CORPORATION. CHICAGO IL" 

Vis: -o-rkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiama etuvybės išlaikymas 

M y l i m a i d r a u g e i 

A.tA. 
BRONEI BANIONIENEI 

n e t i k ė t a i m i r u s , r e i š k i a m gilią u ž u o j a u t a jos 
d u k r a i E L V Y R A 1 - L I L E I , ž e n t u i I G N U I 
J U Z Ė N U I , a n ū k a m s LISAI i r V I D U I bei v is iem* 
g i m i n ė m s . 

Marytė Greifenbergienė 
ir Augustinas Paulionis 

A.tA. 
VLADUI ŠIMOLIŪNL I 

negr įž tamai išėjusiam j Amžinybės žydinčius sodus, 
jo žmonai s ū n u m s JUOZUI n ROMUI, seseriai STA 
SEI PETRUŠAITIKNEI. jos vyrai PETRUI, seserims 
Lietuvoje ir visiems ki t iems giminėms reiškiame gilia 
ir nuoširdžią užuojautą. 

Ada W'ut>rauskifrn 
Gražina Žukauskienė 
Ignas Andrašiūnas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS M.ODERNTŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESCROS!-

4330-34 S. Cal i fomia Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St.. Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave.. Cicero 
Telefonas <708> 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th St ree t - Tel. <1-3I2> 737 1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. I 7 0 8 I 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (7081 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų DIRKK K >R1.\I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - (708) 652 -1008 

Sallv Donald M . )r 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNAUJA C M G M O J B HKI PRIIMU S< ii 0S1 
T e l . (708) 6 5 2 - 5 2 4 5 

i » 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. balandžio mėn. 19 d. 

x Balzeko lietuvių ku l tū ros 
muziejuje balandžio 27 d. 7:30 
vai. vakaro įvyks Lietuvos eko
nominės būklės aptarimas. Pur-
due universiteto profesorius 
Feliksas Palubinskas skaitys 
paskaitą „Perestroika ir Lietu
vos ekonominės ateitis". Prele
gentas plačiau nušvies klau
simą, ar Lietuvos ekonominis 
priklausomumas nuo Sovietų 
Sąjungos yra nepakeičiamas. Po 
to profesorius Adolfas Darnusis 
padarys pranešimą „Cemento 
pramonė Lietuvoje — palaima 
ar skriauda?" Po vakaronės 
vaišės. 

x Ni jo lės J a n k u t ė s a p 
sakyma i „ S a u l ė g r ą ž ų tva
n a s " , išleistas Lie tuviškos 
Knygos klubo šiais metais išėjo 
iš spaudos dar visai neseniai. Ją 
gali įsigyti Lietuviškos Knygos 
klubo nariai, pranešę „Draugo" 
administracijai ir gali gauti 
knygą papiginta kaina arba 
paprašyti ją prisiųsti. 

x Pa t i k s l i n imas . „Draugo" 
balandžio 18 d. laidoje ve
damajame straipsnyje pirmoj 
skiltyje pas i l iko n e m a l o n i 
korektūros klaida. Parašyta: 
„Dar pabuvus i s v e t i m a m e 
vienuolyne, čia 1987 m.... O 
turėjo būti: „Dar pabuvusi sveti
mame vienuolyne, čia 1907 m. 
įkūrė savo v ienuol i ją šv. 
Kazimiero vardu ir jo globoje". 

x S a v a n o r i s k ū r ė j a s Anta 
nas ir Sofija Val ia i , suprasda
mi kritišką okupuotos Lietuvos 
padėtį, vėl paaukojo 2000 dol. 
Tautos Fondui. Visos aukos per 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
komitetą eina okupuotos Lie
tuvos laisvinimo reikalams. 

x V lad imi r a s T o p o r o v a s , 
rusų kalbininkas — baltistas, 
filologijos mokslų dak ta ra s , 
Sovietų Sąjungos mokslo aka
demijos narys, daugelio baltis-
tinių - slavistikos studijų, trijų 
tomų prūsų kalbos žodyno au
torius, gavęs Lietuvoje antrąją 
laidą išleistą Br. Kviklio veikalo 
„Mūsų Lietuvos" I tomą, at
s iuntė iš Maskvos padėkos 
laišką, kuriame be ko kita rašo: 
„Gavau knygą, apie kur ią 
žinojau tik pagal cituojamus šal
tinius. Dėkoju už šią nuostabią 
dovaną. Simboliška tai , kad šią 
knygą gavau lemtingomis Lie
tuvai dienomis. Ir aš, ir mano 
artimieji, draugai, kolegos ir 
daug rusų visa siela dabar su ju
mis, linkime Lietuvai laimingo 
gyvenimo. Lietuvių žygdarbį 
vertiname kaip pavyzdį mums 
visiems". 

x LB C a p e Code v a l d y b a , 
Mass.. per Vladą Židžiūną at
siuntė 15 dol. dienraščio pa
ramai. A. E. Mičiūnas, W. 
Bloomfield, Mich., pakeisdamas 
„Draugo" siuntimo adresą, pri
dėjo 15 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Kun. J u o z a s A. Margis, 
MIC. Rosario Marijonų vyresny
sis, Šv. Kazimiero par. klebonas 
ir noviciato vadovas, iš Argenti
nos atvyko i Marijonų Šv. Kazi
miero provincijos kapitulą, kur 
dalyvauja atstovaudamas vi
siems Argentinos marijonams. 
Chicagoje žada dar pabūti iki 
a te inanč io pi rmadienio , 
balandžio 23 d. Paskui vyks pas 
savo brolius ir seserį į Los 
Angeles , Cal . Jung t inė se 
Amerikos Valtybėse išbus tris 
savaites. 

x Margut i s rengia Palt inų 
ir Čiur l ionio ansamblio kon
certus. Nelė ir Arvydas Paltinai 
koncertuos balandžio 29 d. Čiur
lionio ansamblio koncertas bus 
gegužės 19 d. Visi kviečiami at
silankyti į Jaunimo centre ren
giamus koncertus. Bilietai iš 
anksto gaunami Vaznelių par
duotuvėje ir Margučio raštinėje. 

x Sol. Marga r i t a Momkie-
nė atliks Gianettos partiją 
„Meilės eliksyro" operoje. Solis
tė M. Momkiene lietuvių visuo
menei yra gerai pažįstama iš 
daugelio jos koncertinių pasi
rodymų, o taip pat ji y ra 
dainavusi ir visoje eilėje Lie
tuvių operos pastatymų. Lietu
vių operoje M. Momkiene debiu
tavo 1971 m. „Traviatoje". 
Paminėtini Rūtelė „Jūratėje ir 
Kastytyje", Micaela „Carme-
noje". Oscar „Kaukių baliuje". 
Lakštutė „Gintaro krante", Ste-
fano „Romeo ir Juliettoje", 
Fenena „Nabucco", Nedda 
„Pajacuose" ir Vilnius „I Li-
tuani" operoje. 

x Wanda ir Zenonas Pet
kai , Park Ridge, 111., „Draugo" 
nuoširdūs rėmėjai, atsiuntė mo
kestį už dvi prenumeratas su 60 
dol. auka savos spaudos palaiky
mui. Nuoširdus ir didelis ačiū 
mūsų garbes prenumerato
riams, rėmėjams. 

x K. J a n k u s , Burnley , 
England, pratęsė prenumeratą, 
užsisakė įvairiu leidinių už 
didesnę sumą ir dar paaukojo 
„Draugo" paramai 15 dol. 
Nuoširdus ačiū. Malonu pa
minėti, kad Jankus kiekvienais 
metais skiria didesne sumą lie
tuviškos knygos įsigijimui. 

x Zita Dreslius, Hartford. 
Conn., Bronius Bartkus, Chica-
go. Ui.. Jonas Juodis. Beverly 
Hills, Fla., Petras Kausteklis, 
Warren, Mich . Kazys Gricius. 
Dearborn Hts., Mich.. M. ir E. 
Wasilewski. Broadvievv. 111.. 
Juze Plioplienė, Toronto. Ont„ 
Kanada, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir kartu pri
dėjo po 20 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus 
ačiū. 

x V a k a r o n ė apie Lietuvą 
penktadienį, balandžio 20 d. 
Jaunimo centro kavinėje. Vaka
ronę ruošia Chicagos sendrau
giai ateitininkai. 
s (sk^ 

x Visas b lokadas peržen
gia dvasia. Lietuvai reikia poli 
tinės, ekonominės, o dar labiau 
dvasinės pagalbos. „Židinys" 
nuoširdžiai kviečia visuomenę į 
ppmaldas-mišias už Lietuvą, 
penktadienį, balandžio 20 ir 27 
d.. 6 3 0 v.v. Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. 

fck) 

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

(sk; 

Po „Draugo" koncerto susirinkę solistai ir rengimo komiteto nariai su svečiais. Iš kairės sėdi: 
kun. V. Rimšelis. MIC, M. Remienė, sol. Algirdas Janutas, sol. Sofija Jonaitytė, Marija Rudiene 
ir pianistas Povilas Stravinskas; stovi: Auksė Kane, U. Balskienė, J. Dočkiene, M. Marcinkiene, 
V. Lapienė, K. Dočkus, S. Semėnienė ir J. Ivašauskienė. N u Q t r ^ T a m u J a i č i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
J A U N I M A S S U P L A U K I A \ 
Č I U R L I O N I O G A L E R I J Ą 

Čiurlionio galerija suorgani
zavo pirma Jaunų lietuvių daili
ninkų parodą 1962 metais. Lai
kui bėgant, šios parodos rengi
mas tapo tradicija. Tikslas yra 
ska t in t i j aunus dailininkus, 
duoti jiems progą eksponuoti 
savo darbus ir padėti jiems 
žengti į platesnį meno pasaulį. 

Šįmet jaunų dailininkų pa
roda tesis nuo balandžio 20 iki 
balandžio 29 Čiurlionio gale
rijoje J a u n i m o cen t re . Vi
suomenė kviečiama dalyvauti 

x La ik ra šč ių pus lap iuose 
pasirodė ne vienas laiškas 
r edakc i j a i iš a s m e n ų , iš
kel iančių Lietuvos reikalą. 
, ,Daily N o r t h w e s t e r n " , ba
landžio 12 d. (Northwestern u 
teto laikraštyje) yra R. Kubiliū-
tės laiškas, kuris suriša straips
nį apie Indijos žurnalistams pa
darytą cenzūrą su žurnalistų iš
varymu iš Lietuvos. Pasak JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos Visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. Arvydo Barzduko, 
dabar kaip tik laikas rašyti ir 
susilaukti paramos iš įvairių 
profesinių grupių, ar t a i būtų 
namų pardavėjų, ar kitų. Tegul 
jie žino, informuojąs ir raštikai 
remia savo kolegas ir j ų sun
kumus Lietuvoje. 

x Lietuvių Moterų klubo 
federac i ja . Los Angeles. Cal.. 
skyrius per Danute Baltutienę, 
valdybos pirmininke, parėmė 
„Draugo" dienraštį 20 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Lietuvių Montessor i Vai
kų namel ia i , 2743 W. 69 St. . 
Ch icago kviečia visuomene, 
ypač šeimas su priešmokyklinio 
amžiaus vaikais, atvykt Name
lių apžiūrėti šį šeštadienį, ba
landžio 21 d. nuo 10 v. ryto iki 
1 v. p.p. 

(sk) 

x SKILANDIS - S P R A N D I -
NĖ (palendvica), r ūky to s deš
r o s į Lietuvą - $84.00. Trans-
pak. 2638 VV. 69 St.. Chicago, IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x I e š k o m a vedus ių p o r a 

pr iž iūrė t i lietuvių visuomeni
nės veiklos pastatą New Yorke. 
Alga ir butas. Kreiptis raštu: 
DRAUGAS, 4545 W. 63 St. , 
Ch icago . IL 60629, S k e l b i m ų 
Skvr ius , Nr . 250. 

(sk) 

x G a r a n t u o t a s r e c e p t i n i ų 
ir ne recep t in ių va i s tų pe r 
s i u n t i m a s į Lie tuvą. T r a n s -
pak, 2638 W. 69 St.. Chicago. IL 
60629. te l . 312^136-7772. 

isk> 

x A. a. Mari jos Rūbienės 
v i ene r ių m e t ų m i r t i e s su
kak ty j e ir kitų mirusių šeimos 
narių. a.a. Juozo Rūbo ir a.a. 
Algirdo Rūbo, atminimui ski
riame auką „Draugui" ir Pa
saulio Lietuvių centrui Lemon-
te. Mirties metinių sukaktyje 
visi šeimos nariai ir artimieji 
prašomi dalyvauti šv. Mišiose 
sekmadienį, balandžio 22 d. 
11:00 vai. ryto Pasaulio Lie
t u v i ų c e n t r o koplyčioje. 
Lemonte. R ū b ų še ima . 

(sk) 

x K u n . d r . K. T r i m a k o 
evangelinių mąstymų rinkinio 
„Ieškančiojo pėdsakai*" sutiktu
vės Čikagoje įvyks penktadienį, 
gegužės 4 d.: 6:30 v.v. padėkos 
Mišios Jėzuitų koplyčioje, 7:30 
v.v. programa Jaunimo centre. 
Lietuvoje ši knyga ja vi buvo su
t ikta ..Kryžiaus kelio" mis
terijos premjera Vilniuje kovo 
17, panaudojant šios knygos 
tekstą. Vilniaus „Tiesoje" kovo 
28 d. rašoma: „tekstai... eilės, 
raudos skambėjo nepaprastai 
įtaigiai ir palietė kiekvieno 
klausančiojo sirdi" 

(sk) 

parodos atidaryme penktadienį, 
balandžio 20 d., 7:30 v.v. Kas
met dalyvauja lietuvių kilmės 
jaunimas iš įvairių kraštų, bet 
šių metų paroda yra tikrai ypa
tinga, nes pirmą kartą joje daly
vaus gausus būrys jaunų daili
ninkų iš Lietuvos. Daugumas jų 
y r a jauni grafikai , ba igę 
Vilniaus Dailės akademiją. Jų 
tarpe yra Gintautas Šveikaus
k a s , L. Šalčiūtė, R. Vaigel-
taitė, K. Vasi l iūnas , Audr ius 
Puipa ir E . Dulskaitė. 

Dalyvaus ir du jauni ke
ramikai iš Lietuvos — Kostas 
ir Antanas Ulevičiai. Kostas 
Ulevičius gimęs Kaune, Lie
tuvoje. Baigė 1984 m. Lietuvos 
Dailės akademiją Vilniuje, Lie
tuvoje, keramikos specialybe. 
Kostas dėsto Lietuvos Dailės 
akademijoje Kaune, Lietuvoje. 
Antanas Ulevičius gimęs Kau
ne, Lietuvoje Studijavo Lietu
vos dailės akademijoje interjero 
a r c h i t e k t ū r a katedroje ir 
tada persikėle į Keramikos 
katedrą. Abu broliai yra daly 
vavę įvairioje parodose Lietu
voje ir Amerikoje. Būdami 
Amerikoje Kostas ir Antanas 
mėnesį stažavosi I l l inois 
VVesleyan L'mversity Bloom-
įngton. IL. Kovo mėnesį jie daly
vavo NCECA '90 (National 
Council on Education for the 
Ceramic Arts) konferencijoje, 
kuri vyko Cincinnati, Ohio. Ši
toje konferencijoje susirenka 
visos JAV keramikos „žvaigž
dės" — dailininkai ir moksli
ninkai. 

Argentinai atstovauja jauna 
dailininkė Susana Aleksand
r a Juknai te . Ji gimusi Buenos 
Aires, Argentinoje. Privačiai 
studijavo tapybą ir paišybą ir 
gavo pradines mokyklos meno 
mokytojos diplomą. Toliau tęsė 
studijas Buenos Aires Dailės 
institute, kurį lankė dvejus 

metus, kol išvažiavo į Vokietiją 
mokytis lietuvių kalbos. Po to 
atvyko į JAV, k u r gyveno be
veik dvejus metus. Būdama 
Chicagoje dalyvavo Amerikos 
lietuvių menininkų parodose. 
Apie savo kūrybą Susana rašo: 
„Šiuose darbuose matau įvai
rius savo dvasinius momentus 
išreikštus jausmais, kontrastais 
ir tekstūra. įvairių medžiagų 
pagalba rodau žmogaus vidaus 
energiją. Linijos ir kontrastai 
sudaro paveikslo temą, bandy
mai išgauti iš žiūrovo jautrų 
įspūdį". 

JAV-bėms atstovaus įdomi 
grupė jaunų dail ininkų, jų 
tarpe: T a u r a s Bublys , gimęs 
Cleveland, Ohio. Baigė 1990 m. 
Ohio universitetą BSA foto
meno specialybe. Lankė Vasario 
16 gimnaziją Vakarų Vokieti
joje, baigė lietuvišką mokyklą 
Clevelande ir aktyviai dalyvavo 
lietuviškoj veikloj. Tauras yra 
dalyvavęs įvairiose grupinėse 
parodose. 

Kūrybinga juvelyrininkė Ju 
dita Jozai t i s eksponuos savo 
įvairius papuošalus. Judita bai
gė studijas Northern Illinois 
universitete 1983 m. laipsniu 
BA Art Education. Domisi 
archeologijos ir tradicinėmis 
meno formomis. Pradėjo studi
juoti su latve Lilita Spuris, 
žymia juvelyrininkė dailininke. 
1989 m. Illinois Arts Council pa
skyrė Juditai stipendiją tęsti 
studijas juvelyrikoje toliau. Jos 
kūrinių pagrindas yra tradicinė 
juvelyrika gaminta Lietuvoje ir 
kitur Pabaltijy tarp III ir X 
amžių. Judita gamina ir sages 
tautiniams drabužiams, kurių 
pavyzdžiais yra sagės nuo XIX 
ir XX amžiaus. 

Sakoma je igu pal inkimas 
menui tavo gyslose, tas palin
kimas eventualiai triumfuos. 
Taip atsitiko ir Danute i Kun-

čienei. Sekdama kitų imig
rantų pavyzdžiu, Danutė nutarė 
studijuoti „praktiškus" mokslus 
biznio srityje. Bet širdis vis 
t raukia, ir studijuodama j i 
lankė meno kursus. Danutė 
baigė 1977 m. McGill universi
tetą Montrealyje, Kanadoje, 
laipsniu „Bachelor of Com-
merce" iš tarptautinės preky
bos. Baigusi tuos „praktiškus" 
mokslus, Danutė sako, kad „pa
bėgo į laisvę" — tai yra metus 
tęsė studijas dailiojo meno srity
je Ottavoje, Kanadoje, Carleton 
School of Design ir toliau me
tams Pasadena Art Center Col-
lege of Design Pasadenoj, Kali
fornijoje. „Mirti nuo bado nesi
norėjo", t a i Danutė įsigijo darbą 
srityje, kurioje pradėjo savo stu
dijas — specializuotis „mar-
keting". 

A n d r i u s S t ankus gimė Chi
cagoje. Lankė Northern Illinois 
university. 1989 m. baigė kom
piuterių grafikos specialybės 
BA diplomą. Lankydamas uni
versitetą, dalyvavo grupinėse 
parodose. 

Rasa S ta tku tė baigė 1987 m. 
Syracuse universitetą, Syra-
cuse, N.Y. laipsnį prekybiniam 
mene (commercial art), š iuo 
metu Rasa lanko School of the 
Art Institute of Chicago (Chi
cagos meno instituto mokyklą). 
J i yra dalyvavusi įvairiose 
Amerikos lietuvių parodose. 

Vaiva V a k a r ė Ulėnai tė gi
musi Long Island, N.Y. Menu 
pradėjo domėtis pačioje vaikys
tėje. Daug vaikiškų žaidimų 
buvo pagrįsti meno fantazija. 
Gimnazijoje už meną buvo ap
dovanota aukso medaliu. Vaiva 
p a s i r i n k o studijuoti meną 
Rhode Island School of Design 
(RISD) Providence, Rhode 
Island. Šių metų birželio mėnesį 
baigia ketverių metų meno 
studijas specialybe Graphic De
sign. Vaiva yra baigusi Mai
ronio lituanistinę mokyklą New 
Yorke ir yra aktyvi skautė. 
Savo diplominiam darbui — 
p r o j e k t u i - pas i r inko t e m a 
„Lietuva". Šiuo metu renka me
džiagą projektui ir taip pat in-

Tėvų komitetu ruošia mo
kyklėlę a t idaryt i bendram 
apžiūrėjimui balandžio 21 d. 
Kviečiame visus tėvelius, 
vaikus, senelius ir kitus, kurie 
domisi Montessori auklėjimu, 
apsilankyti ir susipažinti su na
meliais. 

Nameliuose vyksta rimtas 
darbas. Klasėje yra paruosta ap
linka, kurioje vaikas dirba 
pagal savo pajėgumą nuotai
kingoj, draugiškoj atmosferoj. 
Vaikas išmoksta dirbti pats pa
ruoštoj aplinkoj. Medžiaga yra 
specifinė. Naudodamas vaikas 
pats mato klaidas ir gali jas iš
taisyti. Taigi mažamečio vaiko 
pirmas akademinis ir asmeniš
kas patyrimas yra pozityvus. 
Auklėtojos paruošia aplinką, pa
aiškina veiklą, kviečia pasi
rinkti darbelį, bet yra pats 
vaikas, kuris mokosi, kuris ran
da skatinimą pačiu darbu, o ne 
mokytojos raginimu. 

Ypatingas dėmesys yra at
kreiptas į vaiko tautinį auk
lėjimą padėti vaikams iš pat 
mažens įaugti į lietuvišką 
kultūrą. Šnekamosios lietuvių 
kalbos žodynas plečiamas, aiš
kinant darbelius, bet ir su
teikiant žinių vaikams apie lie
tuvių liaudies dainas, tautosaką 
ir žaidimus. 

Šiemet mokyklėlę lanko 23 
mokiniukai ne tik iš Chicagos, 
bet ir iš tolimų priemiesčių. Tė
vai labai džiaugiasi vaikų 
pažanga, intelektualiniu, kul
tūriniu ir dvasišku gyvenimu. 
Mokyklos auklėtoja Marytė Utz 
ir asistentė Aldona Pankienė 
žada darbą tęsti ir ateinančiais 
mokslo metais. Tėvai labai 
dėkingi joms už švelnų, rūpes
tingą dėmesį vaikučiams. 

Tėvai yra ypatingai dėkingi 
Kriaučeliūnams už mokyklėlės 
pa ta lpas , kurias gauname 
veltui. Patalpa yra tikrai švie
si, erdvi, namų nuotaika. Nau
ji stalai, nauja medžiaga prisi
deda prie jaukios aplinkos. 

Štai su dideliu malonumu 
auklėtojos ir tėveliai kviečia 
visus apsilankyti nameliuose ir 
įsitikinti. Mokyklėlė yra 2743 

formuoja k i t a t auč ius savo W. 69th St. ir bus atidaryti nuo 
meno plakatais apie dabartinę 10 iki 1 vai. po pietų. Tuo pačiu 
ir istorinę Lietuvos padėtį. 

Gabi ja Žymantaitė lankė Il
linois universitetą. Ten stu
dijavo humanitarinius mokslus. 
Tuo prasidėjo jos domėjimasis 
menu. Niekad nelankiusi meno 
mokyklos, pamėgo keramiką. 
Šiuo metu lanko privačią 
studiją, kurioje yra pozuotoja. 
Jai labai patinka skulptūra 
keramikoje , ypač a t k u r t i 
žmonių fizionomiją. 

aių metų Jaunų dailininkų 
paroda bus labai įdomi ir 
kontrastiška. Remkime mūsų 
jaunus dalininkus, daiyvau 
darni parodos atidaryme. 

- Š . 
KRIAUČELIUNŲ VARDO 

MOKYKLA KVIEČIA 

Jau 27 metus veikia Kriau-
čeliūnų vardo Montessori Vaikų 
nameliai Marąuette Parke. 
Mokyklėlės auklėtoja kar tu su 

laiku galės tėveliai užregistruo
ti vaikus ateinantiems metams 
ir susipažinti su mūsų bendruo
mene. Iki pasimatymo! 

- N . 
AMERIKOS LENKAI 

SVEIKINO LIETUVOS 
KARDINOLĄ 

Kard. V. Sladkevičiui Ameri
kos lenkai pasiuntė sveikinimo 
telegramą. Katalikų Bažnyčios 
broliams lietuviams Lietuvoje ir 
išeivijoje ir mūsų tautiečiams 
la imingų ir džiaugsmingų 
Velykų, abipusio susipratimo, 
tautinio orumo, pagerbimo ir 
sėkmės Lietuvos valstybėje 
l ink i Lenkų Bendruomenė 
Amerikoje. Pasirašo M. Preiz-
ler. Amerikos Polonia kongreso 
New Yorke. Felix Brooks, 
Amerikos Polonia kongresas, 
New Jersey. S. Jordonowski, 
Pilsudskio distr. Amerikoj, J. 
Ruszan, Help Poland Now komi
tetas, M. Przybylski, Mutual 
Aid Ass., Tadas Jadzakovicius, 
Lenkų Bendruomenės Lietuvos 
Mokslų akademijos atstovai. 

Knai nu vardo Montessori Vaikų nameliai Stovi iš kaire? Marytė Utz - vedėja. D. Pankienė 
- pad. , ir auklėtoja. 

PRAMOGOS GATVĖSE 

Chicagos meras R. Daley nu
sprendė leisti muzikams, daini
ninkams, aktoriams linksminti 
praeivius miesto gatvėse. Tik 
tie linksmintojai turės gauti 
leidimą, užsimokėti 25 dol. ir 
gatvėse programą p?les atliki
nėti tik nuo 10 v. ryto iki 9 v.v. 
penktadieniais ir šeštadieniais 
iki 10 v.v. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624" S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 ikî " vai vak 
Šeštad. 9 v.r. iki'l vai. d. 
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