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Gorbačiovo pažiūros 
Lietuvos atžvilgiu 

Pastangos išlaikyti imperiją. 
Pavergtieji tegu lieka vergais 

Maskva . — „Tasso" oficiali 
Sovietų Sąjungos žinių atentū-
r a paskelbė prez. Michailo 
Gorbačiovo pasikalbėjimą su 
VLKJS suvažiavimo delegatais, 
kuris įvyko balandžio 10 d. Jo 
metu Gorbačiovas išdėstė savo 
pažiūras Lietuvos klausimais. 

Atsakydamas į klausimą Už
kaukazės dabartinės situacijos 
reikalu, Gorbačiovas kalbėjo: 

„...Kai Lietuvoje buvo pradėta 
daryti tai, ką mes žinome, Sąjū
džio emisrai paragino tam tik
rus Armėnijos ir Azerbaidžano 
sluoksnius: „Sukurki te laužą, 
kad būtų sudarytas frontas 
prieš centrą". Tai ta ip pat rei
kia turėti omenyje. Dabar Aukš
čiausiojoje Taryboje priimtas 
įstatymas dėl veiklos nutrau
kimo tų, kurie kurs to tarp 
tautybių priešiškumą. Jį reikia 
taikyti visa galia. O žmonėms — 
padėti sustoti, pradėti dialogą, 
siekiant gerinti santykius. 
Draugai iš Armėnijos ir Azer
baidžano gali būti t ikr i , kad aš. 
kaip prezidentas, ir vyriausybė, 
ir Centro Komitetas visaip prie 
to prisidėsime". 

Sienos neke ič i amos 
Toliau jis palietė sienų pakei

timo galimybes krašto viduje. 
„Brangūs bičiuliai f pasakė jis. 

yjlė\ šios problemos aš galbūt 
daugiausia mąsčiau ir tariausi 
su respublikų atstovais. Esu 
tvirtai įsitikinęs, kad mes jokiu 
būdu neturime leisti naujai per
tvarkyti sienas. Jeigu pradė
sime tai daryti, spręsdami susi
kaupusias nacionaliniuose san
tykiuose problemas, tai reikės iš 
naujo pertvarkyti sienas visoje 
Tarybų Sąjungoje. Susiginčys 
visos tautybės ir susidarys tokia 
padėtis, kokios nėra buvę ne tik 
mūsų šalyje, bet ir pasaulyje. 

Kaip spręsti problemas, kaip 
atsakyti į klausimus, kurie 
kelia žmonių susirūpinimą? 
Reikia padaryt i respublikų 
suverenitetą realų, suteikti 
ekonominį savarankiškumą, 
galimybę laisvai plėtoti kalbas, 
kultūrines tradicijas ir t.t. Taip 
pat — autonominės respublikos, 
autonominės srities, naciona
linės apygardos, bet kurios 
tautos atžvilgiu. Šiuo keliu mes 
pasukom, manau, jis teisingas". 

Trys d ienos Lietuvoje 
..Jūs pamenate, aš tris dienas 

važinėjau po Lietuvą. Bet į 
patarimus, išsakytus šalies va
dovybės vardu, nebuvo deramai 
įsiklausyta, pergalę iškovojo 
separatistų partija. Ir dabar yra 
iškilęs klausimas, ką gi daryti? 
Ten gyvena keli šimtai tūkstan
čių nelietuvių. Kas jie — pabė
gėliai? Be to, jeigu Lietuvos 
valdžia pareiškia išstojanti iš 
Tarybų Sąjungos, Baltarusijos 
viešoji nuomonė pareikalavo iš 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos iškelti klausimą, kad 
būtų panaikintas 1940 metais 
priimtas nutar imas perduoti 
dalį Baltarusijos žemių Lie
tuvai. 

Iškilo klausimas dėl Klaipė
dos, kuri kelis amžius priklau
sė Vokietijai, o pagal karo 
rezul ta tus , pagal Jal tos ir 
Potsdamo susitarimus, atiteko 
Tarybų Sąjungai. Tai — jūros 
keliai, kuriais Rusija plaukiojo 
daug amžių". 

Ragin imas grįžti į k o v o 10 d. 
„Šiandien iš Lietuvos gauna

mi signalai, kad kažkas netie
kia produkcijos, a t s i sako 
sudaryti sutartis su Lietuvos 
įmonėmis, mokslinėmis įstai
gomis. Centras mėgina neleisti, 
kad ryšiai būtų nutraukti.nes 
mes vadovaujamės TSRS liau
dies deputatų trečiojo suvažia
vimo mandatu, o suvažiavimas 
pripažino Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos sprendimus 
neteisėtais . Lietuva tebėra 
šalies sudedamoji dalis, ir 
konstitucinė santvarka joje turi 
būti apginta. Štai kodėl mes 
sekame tiekimą, kad žmonės 
Lietuvoje žinotų, jog sąjunginė 
vyriausybė jais rūpinasi, dirbtų 
ramiai. Ir kar tu mėginame įti
kinti vietinę valdžią, kad reikia 
panaikinti sprendimus, priešta
raujančius TSRS Konstitucijai, 
ir atkurti situaciją, buvusią 
kovo 10 d.". 

Steigiamos tos pačios įmonės 
„Tačiau darosi vis sunkiau 

sustabdyti neigiamus procesus. 
Žmonės sako, o kodėl mes 
turime duoti Lietuvai užsaky
mų, jeigu ji išeina iš Tarybų 
Sąjungos, a r esama garantijos, 
kad šie užsakymai bus įvykdy
ti? Buvo pradėta kur t i ly
giagrečius gamybos vienetus — 
juk mūsų šalyje viskas sut
varkyta ta ip: Vilniaus įmonė 
susijusi su keliais š imtais 
įmonių, esančių kitose respubli
kose: ten t ik montuojama, visa 
šal is t iekia komplektavimo 
detales. Taigi pradedami steigti 
surinkimo cechai, tuo labiau 
dabar, kai mažinamas karinis 
pramoninis kompleksas, atsi
veria atitinkamos galimybės. Ir 
taip vienas klausimas po kito — 
žmonių santykiai, ekonominiai 
ryšiai, teritorinės problemos. 
J u k mes dešimtmečius vystė-
mės, remdamiesi darbo pasidali
j imu, kooperavimo lygis mūsų 
šalyje pasiekė 40-50 procentų, 
kaip visa tai nutraukti! 

Žinoma, yra konstitucinė teisė 
į apsisprendimą, dabar priimtas 
įstatymas, kokia tvarka tur i 
būt i sprendžiami klausimai, 
susiję su respublikos išstojimu 
iš TSRS, štai ir pradėkime 
„skyrybų procesą", o juk per 
naktį buvo priimtas nutarimas 
nes i ta r ian t su liaudimi, be 
referendumo — tai juk avan
t iūra". 

Bushui svarbiau ryšiai 
su Kremliumi, negu 

Lietuvos laisvė 

Vaiy-das iš ketvirtadienio demonstracijų Vilniuje, kad Maskva nutraukė Lietuvai dujų ir alyvos 
tiekimą Plakate matyti užrašas: „Lietuva yra herojų žemė! Lietuva turi būti laisva!" 

Key Largo, Fla. Balandžio 
19.(AP) — Čia pasitarimus vedė 
JAV prez. G. Bushas ir Pran
cūzijos prez F. Mitterrand. Jie 
abu savo spaudos konferencijo
je pareiškė, kad jiem svarbiau 
t u r ė t i gerus san tyk ius su 
Sovietų Sąjunga, negu kad 
rūpintis dabar t ine situacija 
Lietuvoje. 

Nežiūrint jog administracija 
įspėjo Maskvą, kad bus imtasi 
priemonių prieš juos, jei jie 
sutriuškins Lietuvą, bet prez. 
Bushas šiandien pasakė, kad jis 
nežinąs, ką turėtų daryti, ko
kius varžtus turėtų įvesti prieš 
Sovietų Sąjungą, gal dar kartą 
įspėti žodžiu. Ir tokie pareiški
mai daromi, kai Maskva Lietu
vai beveik visai nut raukė 
alyvos ir natūraliųjų dujų tie
kimą. Si spaudos konferencija 
įvyko po trijų valandų pasitari
mo su Prancūzijos prezidentu. 
Bushas d a r pasakė.jog j is 
negalįs p a s a k y t i „kada 
Amerika ką nors galėtų daryti 
tuo reikalu". Jis pakartojo, kad 
„Gorbačiovas turėtų kalbėtis su 
lietuviais". 

Du mūsų 
brangiausi dalykai 

Iš Vilniaus demonstracijų ketvirtadieni 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Vilnius . Balandžio 29. — 
„Amerikos Balsas" pranešė va
kar, jog ketvirtadienį Lietuvos 
žurnalisto Rimanto Kanapienio į 
pranešimu, maždaug 20,000 '• 
žmonių susirinko prie Lietuvos 
vyriausybės pastato ir pareiškė 
savo viešą pritarimą Lietuvos 
nepriklausomybei. Ši pirmoji 
tokio pobūdžio demosntracija už 
vyriausybę buvo suorganizuota 
Lietuvos Laisvės Lygos ir Lie
tuvių tremtinių draugijos, kur i 
turi daugiau ka ip 100,000 
nar ių , buvus ių depor tuo tų 
asmenų ir jų šeimų. 

Mitinge kalbėjo Respublikos 
prezidentas Vytautas Landsber
gis, vicepremjeras Romualdas 
Ozolas, Laisvės Lygos vadovas 
Antanas Terleckas, Lietuvos de
putatas ir gulagų t remtinys 
Balys Gajauskas. Landsbergis 
pasakė, kad prasidėjo nauja 
prievarta ir ekonominė agresija, 
kurią Sovietų Sąjunga vykdo. 
Lietuvių vadas pabrėžė, jog yra 
dalykų, kurie neįkainuojami ir 

kurių laisva tauta ir laisvas 
žmogus negali atsižadėti. „Du 
mums brangiau?: dalykai — 
Laisvė ir Lietuva Ir susirinku
si minia spontaniškai sugaudė: 
„Laisvė ir Lietuva!" 

S a u l i u s Žukauskas , Trem
t inių sąjungos Vilniaus sky
riaus pirmininke pasiūlė re
zoliuciją, jog lietuviai besąly-
ginai palaiko save Akščiausiąją 
Tarybą ir jos pre? dentą Vytau
tą Landsbergį. Ji buvo entuzias
t iškai priimta. Š rezoliucija 
ragina Lietuvos Parlamentą 
būt i lojaliems sav » rinkėjams, 
kur ie juos išrinko į Lietuvos 
Parlamentą ir necaryti nuolai
dų pagrindiniam* principe, kas 
galėtų palaidoti .ietuvos ne
priklausomybę, - t a t y t ą k o v o 
11 d. Rezoliucr a tmeta bet 
kokias sąjunga? deracijas ar 
konfederacijas. 

Pradėta Ir Kultūrinė 
blokada 

Skyrybos b e vedybų 
..Kaip sakoma, p r ievar ta 

mielas nebūsi. Jeigu norima 
išeiti — pirmiausia reikia pa
sakyti lietuvių tautai, kokie bus 
p a d a r i n i a i — t e r i t o r i n i a i , 
ekonominiai, ryšium su gynyba, 
su įtaisymu tų, kurie nenorės 
likti kitoje valstybėje. Štai 
vienas variantas. 

O štai kitas: jeigu Respublika 
lieka Tarybų Sąjungoje, kokias 
ji gauna teises ir galimybes — 
politines, ekonomines, kultū
rines, technines ir kitas, kokią 
laisvę ir savarankiškumą. Ir 
tada lietuvių tauta, išmintinga 
tauta, pati supras, kad jai 
reikalingas savarankiškumas 
palaikant gyvus ryšius su viso
mis respublikomis". 

Gal imas prez idento 
va ldymas 

Delegatai jį prašė dar daugiau 
pasisakyti apie padėtį Lietuvoje. 

„Padėtis Lietuvoje nevien
prasmiška, TSRS Aukščiau
siosios Tarybos, prezidento nu
tarimai nevykdomi. Mes laiko
mės politinio požiūro, t ik ima 
tuo pagrindu išspręsti prob
lemą. Tai, at i t inka pertvarkos, 
demokratijos dvasią, nors iš 
šalies ateina daugybė telegra
mų, kuriose reikalaujama įvesti 
prezidento valdymą. Ar mes 
atmetame šį variantą? Manau, 
kad mes nieko negalime atmes
ti, turime veikti, atsižvelgdami 
į padėtį. Jeigu situacija bus to
kia, kad tik prezidento valdy
mas galės užtikrinti žmonių 
saugumą, leis kont ro l iuo t i 
si tuaciją, kad ji n e į g a u t ų 
aštresnio pobūdžio ir nevirstų 
pilietiniu konfliktu ar konfron
tacija, — tai teks imtis ir 
prezidento valdymo. Bet tai 
kraštutinis atvejis, t ikiu, kad 
mes rasime sprendimą". 

Ch icago . — 
tuvių, daugiau-
skrydis iš Chi' 
mėnesio gale ^ 
tį kultūros kor,-
kuotas. Geguž* 
skrydžiui, kar. 
jus ie j i t a d a 
sovietinių par 
damos. 

ner ikos lie-
uiltūrininkų, 

_>s į gegužės 
uje vykstan-
są yra užblo-

- ėn. 15 dienos 
ranesa turė-

• r i s t i , vizos 
inų neišduo-

Nepn ginti 
įgaliojimai 

S t r a s b u r g a - - Lietuvos 

- Vilniuje, kaip pranešė AP 
žinių agentūra, penktadienio 
rytą ginkluoti kareiviai ir 
saugumiečiai įsiveržė į žurnalų 
spaustuvę, kurioje spausdinami 
visi pagrindiniai laikraščiai, 
stumdė ten dirbančius tarnauto
jus ir juos mušė lazdomis. 12 
žmonių yra sunkiai sužeistų. 
Gatvėje žmonės pastebėjo tą 
įvvkį ir tuoj prie pasta to 
susirinko bent 150 žmonių ir 
pradėjo šaukti prieš okupantą 
nukreiptus šūkius. 

— Zigmas Vaišvila, Lietuvos 
Žaliųjų vadas ir parlamentaras 
buvo sumuštas Vilniuje tuo 
pačiu metu, kai Sovietų daliniai 
su guminėmis lazdomis ir auto
matiniais šautuvais užėmė bu
vusią Komunistų partijos spaus
tuvę senamiestyje prie Šv. Onos 
bažnyčios ir ten sukruvino 
žmones, net ir moteris. 

— Lietuvoje vyriausybė tiki, 
kad šis žiaurus įsiveržimas ir 
žmonių sužeidimas buvo atlik
tas provokaciniais tikslais, kad 
sukeltų žmonėse riaušes. Val
džia įspėjo žmones laikytis šal
tai ir neatsakyti fiziniais veiks
mais. 

— Vy tau t a s Landsbergis , 
kalbėdamas Par lamente , 
paneigė Londone paskleistą 
žinią, kad Lietuva sustabdo 
savo paskelbtą deklaraciją dve 
jiems metams, jei Kremlius 
sutinka su Lietuvos nepri
klausomybe. Lietuvos Respub
likos prezidentas tai griežtai 
paneigė Kompromisas galimas 
visuose kituose klausimuose, 
bet ne deklaracijos atšaukime. 

T a pati i r p r a n c ū z o ka lba 
Kaip ir Bushas, taip ir prez. 

Mitterrand pasakė, kad vertin
giau yra turėti Prancūzijai 
geresnius ryšius su Sovietų 
Sąjunga, negu su Lietuva . 
Pirmenybė turinti būti atiduota 
dialogui , s akė prancūzų 
vadas , ir stebėti, kas to dialogo 
nenorės. 

Vienas JAV vyriausybės 
pareigūnas paaiškino, kodėl 
įvyko tas prezidentų pareiški
mas. Trečiadienį Valstybės sek
retorius James Bakeris skam
bino į Maskvą Sovietų Užsienio 
ministeriui E. Shevardnadzei ir 
jie tuos reikalus aptarė. Tačiau 
kas jų buvo sutarta, žinios 
perdavėjas nežino. Bushas j žur
nalisto klausimą atsakė, kad 
nesą pavojaus, jog jo nusista
tymo nežinotų Gorbačiovas. 
Visą dieną Baltieji rūmai bandė 
įtikinti žurnalistus, kad Lie
tuvos padėt is neaiški , nes 
nežinia, ar tikrai sustabdytas 
alyvos ir dujų tiekimas. 

J i s ge r iau tiki sovietais 
Prez. Bushas atsakė žurnalis

tui dėl įvykių Lietuvoje: „Mes 
negalime to patikrinti, kaip iš-
tikrųjų ten yra", nežiūrint kad 
Lietuvos prezidentas Vytautas 
Landsbergis truputį anksčiau 
nušvietė sunkią Lietuvos situ
aciją per televiziją pasikalbėji
mo metu, pastebi „New York 
Times" žurnalistas R.W. Apple. 
Bakeriui Shevardnadze pasa
kęs, jog Sovietai neplanuoja 
stabdyti alyvos tiekimo. Prez. 
Bushas taip pat pasakė, kad 
Lietuvos reikalu tarėsi su 
Britanijos premjere M. Thatcher 
ir Vokietijos kancleriu H. Kohl, 
o dabar ir su Prancūzijos prezi
dentu F. Mitterand. 

Sen. Bob Dole pasiūlė, kad 
Lietuvai būtų teikiama parama 
alyvos pristatymu. 

Gorbačiovas grasina 
Latvijai ir Estijai 

Maskva. (AP) — Praėjusį ket
virtadienį Gorbačiovas buvo 
susitikęs su Estijos ir Latvijos 
prezidentais — Arnoldu Riuteliu 
ir Anatoliu Gorbunovu. 

Jis bandė atkalbėti juos, kad 
nesektų Lietuvos pavyzdžiu. 
Paiūlė specialų statusą, kad jos 
galėtų naudotis kai kuriomis 
privelegijomis. Bet jeigu jos 
pasuks į Lietuvos kelią, tai jos 
pajus, kas yra blokada. O tai 
turėtų neigiamų ypatumų: žmo
nės gali nerimauti, prasidės 
bruzdėjimai, r iaušės, liesis 
kraujas. Tada Gorbačiovas 
panaudos prezidentine galią — 
įves karo stovį. Bet jis nesitars 
tol, kol estai neatšauks savo nu 
tarimo, kad Estija yra okupuo
tas kraštas. 

„Ir tada estai sužinos, ką 
reiškia okupaci ja , — taip 
Gorbačiovo žodžius komentavo 
Estijos tarpvalstybinių derybų 
ministeris Endel Lippma. — Tuo 

būdu bus išvaikytas parlamen
tas, respubliką valdys karinė 
diktatūra. 

E. Lippma pranešė, jog Esti
jos prezidentas A. Riutelis 
pažadėjo Gorbačiovui, kad infor
muos par lamentą ir gerai 
pagalvos prieš priimant Estijos 
nepriklausomybės deklaraciją. 

E. Lippma taip pat pažymėjo, 
kad jie nežino, ką turėjo galvo
je Gorbačiovas, duodamas leng
vatas Estijai ir Latvijai. Bet jis 
mano, kad „Estija ir Lietuva" 
yra tame pačiame laive". 

Gorbačiovas įkyriai prašė to 
nedaryti ir Latvijos, kuri yra 
numačiusi nepriklausomybę pa
skelbti gegužės 3 d. 

Gorbačiovas Latvijos ir Esti
jos lyderiams dar kartą gerai 
išaiškino, kuo skinasi konfe
deracija nuo federacijos ir todėl 
primingtynai reikalavo nedary 
ti konfederacijos. 

Persitvarkym' 
jos Liaudies Fr" 
jog nepratęsi. 
čiui suteiktų :<•' 
vauti abi or^ 
Europos par ll 
jimai pasibaigi 
vijos Liaudie? F 
įgaliojimą at.-< 
1989 metų -: 
raštu. 

— Washingtone vienas aukš 
tas Gynybos departamento 
pareigūnas pasakė, jog reikia 
stebėtis Sovietų skubėjimu su
moderninti visą savo karinę sis
temą, nežiūrint, kad vyksta 
nusiginklavimo pasitarimai su 
Amerika. 

— Latvijos komunistai savo 
kongrese priėmė rezoliuciją, 

mtas tokį pat remiančią Lietuvos „naktinę 
kė jau savo partiją", kuri eina su Maskva ir 
o 20 dienos prieš Lietuvos nepriklauso

mybę. 

jūdis ir Esti-
as patvirtino, 
Igiui Klimai 
iojimų atsto 
izacijas prie 
ento. Igalio-
89.12.31. Lat-

DartuH Kuolys - jauniausias 
Lietuvos ministens Tai 28 metų am 
žmufl Lietuvon Kultūros ir Švietimo 
naujasis ministeris. 

KALENDORIUS 

Balandžio 21 d.: Anzelmas, 
Amalija, Konradas, Milgedas, 
Skalvė. 

B a l a n d ž i o 22 d.: Kajus. 
Soteras. I^eonidas, Norvaide. Vis-
gailas, Žaidonė. 

Balandžio 23 d.: Šv. Jurgis, 
Anglijos globėjas Adalbertas, 
Daugaudas, Vygailė. Tolvaišą. 

Balandžio 24 d.: Fidelis. Er-
vina, Gražvyda, Kantrimas, Ve
ja. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:03, leidžiasi 7:36. 
Temperatūra šeštadienį 60 L, 

sekmadienį 68 l., pirmadienį 73 
L, antradienį 78 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. balandžio men. 21 d. 

REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siusti: 404* W. 91st PI.. Oak Lawn. IL 60453. Tel. 708-4244150 

GRAŽI STASIO RAUCKINO 
SUKAKTIS 

Kovo 31d. Chicagos Ateitinin
kų sendraugių valdyba labai 
skubotai sukvietė narius „šei
myninei arbatėlei". Nežiūrint 
to, kad žinia pasirodė spaudoje 
t ik kovo 30 d., su s i r i nko 
nemažas būrys pasiklausyti ir 
skelbiamo svečio iš Lietuvos 
pranešimo. 

Iš tikrųjų tikslas buvo kitas — 
pagerbt i vieną a t e i t i n i n k ų 
organizacijos narį, sulaukus) tą 
dieną 90 m. amžiaus. 

Pačiam tos dienos solenizan-
tui, St. Rauckinui. buvo t ikra 
staigmena, kuri buvo įmanoma 
šia proga padaryti tik todėl, kad 
jis ir jo žmona gyvena Atei
tininkų namų kaimynystėje, PL 
centro butuose ir netolimai 
kelionei solenizantas dar labai 
pajėgus. Žinoma, solenizantas 
buvo „apgautas" ir su žmona 
buvo atvežtas „tik" į sendrau
gių arbatėlę. 

Čia ta staigmena jo laukė: 
svečiams gurkšnojant vyną, pa
sirodžius tos dienos svečiui, 
Chicagos Ateitininku sendrau
gių valdybos pirmininkė „išda
v ė " da lyviams ir pač iam 
sukaktuvininkui šios arbatėlės 
tikslą. Spontaniškai buvo sudai
nuota „Ilgiausių metų", o tuo 
metu, solenizanto vaikaičiai St. 
Rauckinui ir jo žmonai, iš
gyvenusiems k a r t u jau 53 
metus, prisegė po gėlę. Sole-
nizantui įteikė puokštę rožių, 
kurią jis įteikė savo žmonai. 

kauskas, J. Sakas (ateitininkų 
vyrų klubo „Vytautas" vardu), 
F. Mackevičienė ir M. Macke
vičius. Visiems jiems teko su 
solenizantu arčiau d i rb t i 
Lietuvoje ir išeivijoje: St. 
Rauckinas, pareigingas ateiti
ninkas, kurio darbai ir straips
niai spaudoje buvo jo asmenybės 
veidrodžiu. Jo ramus būdas, jo 
tvirta nuomonė principiniuose 
veiklos reikaluose, visada turėjo 
pozityvios į takos tiek atei
tininkų organizacijoje, tiek ir 
bendroje lietuviškoje veikloje. 
Buvo vienas iš pirmųjų Lietuvių 
Fondo valdybose narių ir to Fon
do tarybos narių. Aktyviai daly
vavo ne tik ateitininkuose, bet 
ir Kr ikšč ion ių demokra tų 
eilėse, profesinėje ateitininkų 
vyrų korporacijoje „Vytauto" 
klube ir kitose lietuviškose or
ganizacijose. 

Po visų kalbų buvo įneštas ir 
„napaleonas" su devyniomis 
žvakutėmis, kiekvienai dekadai 
atžymėti. Solenizantui jas užpū
tus, su ypatingu savo norų 
išsipildymu mintyse (amerikie
tiškų papročiu), atsirado laiko ir 
svečiams iš Lietuvos save iš
reikšti. K. Pabedinsko brol
vaikis, prieš keletą valandų 
išlipęs iš lėktuvo, įteikė St. 
Rauckinui vario Vytį ant medžio, 
kaip dovaną iš Lietuvos, o Atei
tininkų namams tautinę vėlia
vėlę. Vienas iš a.a. kun. Ylos 
brolvaikių, kurių arbatėlėje 

\ i jolei Sadūnaitei, šiemet Chicagoje lankantis, buvo įtektas Korp! „Giedros" 
jai 1987 m. paskirtas žymuo. Premijos mecenatas — prel. dr. Juozas Prun-
skis. Iš k.: Nijolė Sadūnaitė, Rima Balčiūnienė, Dalia Carauskienė ir Rūta 
Juškienė. 

Nuotr. Valerijos Žadeikienes 

CHICAGOS SENDRAUGIAI -
„ATEITIES" MECENATAI 

Sukaktuvininkas Stasys Rauckinas, apsuptas artimų šeimos nariq. Atei
tininkų namuose jam suruoštam pagerbime. Iš k.: sėdi — žmona Natalija ir 
sukaktuvininkas Stasys Rauckinas. Stovi — vaikaitis Paulius, marti Van
da, sūnus Alfonsas ir dukraitės Rasa ir Audra. 

Nuotr. Valerijos Žadeikienes 

Kun. dr. Vytautui Bagdonavi
čiui sukalbėjus specialią malda, 
visi buvo pakviesti vaišėms. 
Bufetiniame stale ..suneštinės" 
vaišes, gražiai, skaniai ir vilio
j anč ia i išdėstytos, so t ino 
svečius. Ant stalų žibėjo žvaku
tės, o vazelėse pavasariu sprogs 
tančios šakelės. Solenizantas 
sėdėjo savo šeimos tarpe: sūnus 
Alfonsą su žmona, trys vai
kaičiai ir keli šeimos artimieji. 

Nors turėta labai malonių sve 
čių 'net aštuoni" iš Lietuvos, ir 
kitu atveju jiems būtų suteiktas 
didesnis dėmesys, bet ši diena 
buvo skirta St. Rauckino asme
niui, nukeliavusiam j au 90 
metu savo žemiškos keliones ir 
palikusio, ypač ateitininkų or
ganizacijoje, gilius pėdsakus. 

Vaišinantis skoningai paruoš
tais sumuštiniais, vaisiais ir 
daržovėmis ir geriant dr. J. 
Meškausko š ia i specia l ia i 
dienai, dovanotą šampaną, pra 
sidėjo kalbos, pilnos malonių 
prisiminimu, liečiančių kiekvie 
no kalbėtojo sąlytį su St. 
Rauckinu lietuviškos veiklos 
gyvenimo kelyje. Kalbėjo dr. 
Adolfas Darnusis, dr. J. Meš-

buvo net keturi, kalbėjo apie 
sunkumus, kuriuos pakėlė ga
bendami a.a. kun. Ylos barelje
fą į Ameriką. Bareljefas atga
bentas iš bažnyčios, kurioje kun. 
St. Yla aukojo savo pirmąsias 
šv. Mišias. Bareljefas lieka Atei
t ininkų namų nuosavybėje. 
Viešnių tarpe buvo ir dvi Sa-
dūnaitės — Nijolės Sadūnaitės 
giminaitės iš Lietuvos. 

Galiausiai teko žodis ir J. 
Antanaičiui, kuris buvo kvies
tas pakalbėti apie ateitininkų 
veiklą pokario metais Lietuvoje. 
J is buvo paskutinis inžinierių 
ateitininkų vieneto „Grandis" 
korp! pirmininkas. Iki 1948 m. 
ateitininkai susitikdavo, bet ir 
vel prasidėjus masiniams išveži
mams, mažėjo narių skaičius 
tėvynėje, o didėjo išsklaidytųjų 
skaičius Sibiro taigose. Daug 
draugų mirė (minėjo kun. Biliū
ną t. Grįžusieji nelabai galėjo ir 
vėl sumegzti ryšius, nes nebuvo 
sąlygų. Dabar, ir vel galimy
bėms atsirandant, reikia tikėtis 
ir organizacijų gyvastingumo 

Baigiantis šiam šeimyniniam 
vieno organizacijos nario nueito 
kelio prisiminimui, be didelio 

„Ateities" žurnalą remia ne 
t ik pavieniai prenumeratoriai, 
bet ir sendraugių skyriai. 

Jau treti metai iš eilės, „Atei
t ies" žurnalą 1,000 dol. auka 
parėmė aktyvusis Ateitininkų 
sendraugių sąjungos Chicagos 
skyrius, todėl Chicagos skyrius 
y ra skelbiamas 1990 metų 
„Ateities" žurnalo mecenatu. 
Šiuo metu Chicagos skyriaus 
valdybą sudaro: pirmininkė — 
Jadvyga Damušienė, iždininkė 
— dr. Aldona Juozevičienė, 
sekretorė — Valerija Zadei-
kienė, nariai — dr. Arūnas Liu-
levičius, Kazys Pabedinskas, 
Irena Polikaitienė ir Maryte 
Saliklienė. 

„Ateities" žurnalo redakcija 
ir administracija nuoširdžiai 
dėkoja ASS Chicagos skyriui už 
tokią gausią auką. Malonu ir 
džiugu matyti, kad vyresnieji 
įvertina jaunųjų pastangas, 
domisi jų rašytu žodžiu, grožisi 
jų meno bandymais. Juk „Atei
t i s" yra didelės vertės krikščio
niškos minties kultūrinis žurna 
las, kuris jau t r is ketvirčius 
šimtmečio skatina, skelbia ir 

tokių įvykių oficialumo rėmų. 
trumpu žodžiu savo padėką už 
malonią staigmeną, suteiktą 
jam, kaip vyresniam organiza
cijos nariui, išreiškė pats St. 
Rauckinas. 

Tos dienos minėjimo metu iš
reikšti linkėjimai telaiko mūsų 
organizacijos narį St. Rauckiną 
geroje sveikatoje ir tokiame pat 
gerame dvasiniame stovyje dar 
ir ateinantį dešimtmetį. O ką 
gali žinoti — viskas Dievo 
rankose, gal susirinksime visi ir 
šimtinės švęsti. 

Svečių tarpe dalyvavo Ateiti
ninkų federacijos vadas Juozas 
Polikaitis ir jo žmona. ,.\ Lais
vę" žurnalo redaktorius Juozas 
Baužys ir jo žmona, ateitininkų 
skyriaus „Drauge" redaktorius 
Jonas Žadeikis ir jo žmona. Ben
drai buvo art i 60 asmenų. 
Valdyba jiems labai dėkinga, 
kad tokio „short notice" pašė 
koje taip gausiai dalyvauta. 

-jdv-
Chicagos Ateitininkų 

sendraugių valdyba 

įvertina j aunmo kūrybą. 
Viliamės, -ad ir kiti Ateiti

ninkų sendraugių sąjungos sky
riai paseks "hieagos skyriaus 
pėdomis ir, ^iek galėdami, pa
rems „Ateit:es" žurnalą. 

„Ateities" redakci ja i r 
adminis t rac i ja 

J A S VASAROS 
STOVYKLOS VADOVŲ 

PARUOŠIAMŲJŲ KURSŲ 
DIENOTVARKĖ 

Kursai vyks balandžio 27-28 
dienomis Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Juose dalyvauti kvie
čiamas visas jaunimas, norintis 
dirbti Jaunučių stovykloje, 
Dainavoje, vyksiančioje liepos 
1-15 dienomis. J kursus iš anks
to registruotis reikia pas Laimą 
Šalčiuvienę, 708-753-1904. 

Penkt., balandžio 27 d. 

7:30 v v. — Registracija. 
8:00 v.v — Kursai pradedami 

tema „Kristui ir Tėvynei". 
— 4 peros tėvų praneš, kokios 

priežiūros jie tikisi savo vai
kams stovykloje. 

— Klausimai ir diskusijos. 
9:00 v v. — Filmo „Romero" 

stebėjimas. 
11:00 v.v. - Tyla. 

Šeštd.. balandžio 28 d. 

9 v. r. — Filmo „Romero" ap
tarimas. 

— Kursantų iš anksto išklau
sytos garsiajuostės aptarimas. 

— Tėvu pageidavimų tolimes
nės diskusijos. 

11:00-12:30 - Pie tų 
pertrauka. 

12:30 v. p.p. — Vadovų paruoš
ta programa pagal stovyklos 
temą ..Lietuviai plačiajame 
tremties pasaulyje". 

2:30 v. p.p. — Kritiškų situa
cijų stovykloje nagrinėjimas. 

4:00 v p.p. Pasiruošimas 
liturgijai. 

4:30 v. p.p. — Kursų santrau
ka ir (vertinimas. 

5:30 v.v. - Šv. Mišios. 
7:00 v.v. — Išsiskirstymas. 

J N 

Užkandžiai Žiemos kursuose visada gardūs I> , j u l l j a Krumplvtė. Kris 
tina Liaugaudaite. Aide Užgiryte ir Rima JeSmar.taite. 

N'uotr Rūtos Sidrytes 

GLOBĖJO DIENA 

Lietuvos ateit ininkai Šiemet 
iškilmingai paminėjo jos globėjo 
Šv. Kazimiero dieną. Didžiau
sias minėjimas buvo surengtas 
Lietuvos moksleivių rūmuose 
Vilniuje, sutraukęs būrį ateiti
ninkų iš visos Lietuvos. J iems 
pranešimus padare prof. dr. 
Arvydas Žygas ir kun. Jonas 
Gražulis , koncertą surengė 
Vilniaus arkikatedros jaunimo 
choras. Po oficialios dalies atei
tininkai su vėliavomis, kryžiais 
ir verbomis nužygiavo Vilniaus 
a r k i k a t e d r o n ir da lyvavo 
specialiose Mišiose Šv. Kazi
miero koplyčioje, Lietuvos atei
t i n i n k ų federaci ja , vado
vaujama prof. dr. A. Žygo, tu r i 
tris atskirai veikiančias sąjun
gas — sendraugių, studentų ir 
moksleivių. Šventės pranešime 
pabrėžiama, kad ta i yra inte
lektualiosios krypties organiza
cija, skatinanti suvokti religines 
t i e sas ir organizuot i savo 
gyvenimą pagal katalikybės 
principus. 

STULGINSKIO K U O P O S 
ŠVENTĖ 

Prez. A. Stulginskio mokslei
vių ateitininkų kuopos šventė 
gegužės 6 d. vyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Numa
tomas kandidatų įžodis, kuopos 
narių vaidinimas, sportas ir 
pasilinksminimas sode. Puikios 
mamyčių suneštinės vaišes. Visi 
kviečiami, ypač gimnazistai ir 
pradines mokyklas baigiantieji. 
Ypač laukiami Kun. Lipniūno ir 
Prez. Stulginskio kuopų abitu
rientai. 

JAUNUČIŲ T Ė V Ų 
DĖMESIUI 

Šiemet jaunučių ateitininkų 
stovykla Dainavoje vyks liepos 
1-15 dienomis. Registracija jau 
prasidėjo per kuopas ir tęsis iki 
birželio 1 dienos. Negalintieji 
registruotis per kuopas, krei
piasi pas Eglę Paulikienę, 9 
South 221 Rosehill Lane, Dovv-
ners Grove, IL 60516. Tel. 1— 
708-985-5579. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą porom* 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 Wect 51 st Street 

Tol. — (1-312) 479-2400 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 1-7; 

antr. ir penkt 10-4; šešt 10-2 vai. 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
9441 S. Puteskl Rd . CMcogo, IL 

Rex. (1-312) 779-7979 
Kob. (1-312) 592-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 W * f l Burttngton, tol. (709) 512-0094 
Wootmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurg^a 
Tol. (709) 957-4059. 425-9353 

4400 W 95tn St.. Oak Lawn 
2701 W 6 8 * St . Hoty Cross 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tol. (1-312) 735-7709 

217 E I27st St 
Lemont. IL 60439 

Tol.(709) 257-2295 
°agai susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9359 S. Roberto Rood 
Hlckory Hl l l * 

Tel. (709) 599-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Fsfntty M+otcftt CUntc 
217 E 127 St. — L»mon IL 0043» 
P'rk'auso pak>s Commun.ty HosO'tal ir 

S'ive- Ooss Hosotai 
Valandos oagai sus'ta'"*>ą 

T*. (70«) 2S7-220S 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312)797-7975 
S790 Archer Ava 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitanmą 

DRAUGAS 
OJSPS-191000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily ezcept Sundays and Mondays. Legal Hohdays. the 
Tueadays following Monday obeerv&nce of Legal Hohdays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lathuanian Catholic Press Society. 4545 VV 63rd 
Street, Chicago. E. 60629-5589 

Second c lašu postage paad at Chicago. IL and addiuonai maihng oSices 
Subacnption Rates: $70.00. Foreign coumnes $7000. 
Postmaster Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd St.. 

Chicago, H. 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
y> mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama U anksto 

metams '-» metų 3 men 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje ( U S A dol $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25 00 
Savaitinis (Sėst pned) $40.00 $25.00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotu straips-
nuo 8:30 iki 12:00. ni«- nesaugo Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija ui 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų tunrų neatsako Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

DR. KENN6TH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tol. (312) 735-5559 

507 S. GHbort, LaGrenge, IL. 
Tol. (709) 352-4497 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chhst ligoninėms 

2434 W . 71 Stroot, CMcogo 
Tol . (1-312) 434-9949 (veikia 24 vai 

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

Kob. (1-312) 739-4477; 
Rox. (709)249-0097; arba (709)249-9991 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

9449 So. Puleekl Rood 
Valančios pagat susitarimą 

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

3900 W. 95 5t. 
Tol . (709) 4 2 2 4 1 0 1 

Valandos pagal susitarimą 

9132 S. Kedzle A ve., Chlcego 
(1-312) 925-2970 arba (1 -312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemorotdų gydymas 
5540 S. Pulookl Rood. 
Tol. (1-312) 599-2902 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago. IL 
Tol. (1-312)479-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tol. (709) 599-9101 
Vai pagal susitarimą 

Tol. kabineto Ir buto: (709)952-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Ctcoro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BUROEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. — f Ave., Surto 324 Ir 

5935 S. Puleekl ftd., CMcogo, IL 
Tol. (1-312) 599-2990 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 9 l«t Stroot 

M (1 312)737 1199; 
RezM. (709)399-4911 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71ot Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kob. tol. (1-312) 595-0349; 
Ros. (1-312) 779-9923 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4299 W. 93rd St. 
Vai pagal susitanmą pirm ir ketv 12-4 

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

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2S55 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Otympia Fletd*. III. 
Tol. (709) 7499033 

Valandos pagal susitarimą 

Kob tol. (1-312) 471-3300; 
Re*. (709) 4424297 

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

7722 S. Kedzle Ave., 

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

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medicai 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 (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

5132 S. Kedzie. CMcogo, IN. 
Tol. (1-312)925-2970 

1195 Dundee Ave., Klein. I I I . 90120 
Tol. (709) 7424255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9095 S. Roberto Rd., Hlckory Hllt*. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (709) 5994055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2919 W. 71«tSt. 

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

PeJoe Vieton Center. 7152 w . I27th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tol. (709) 44H777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytoias ir chirurgas 

Anestezijos r skausmo cjYdvmo specialistas 
Sherman ligonine. Elgin. IL 

Tol. (709) 9374005 
Skambinti galima 24 vai 

Dr. Tumaeonlo kibinėtą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 Woet 71tt Stroot 

Tol. (1-312) 434-1511: ftu (709) 552-0999 
Vai pirm . antr netv k penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2939 W. 71 «t. St., CMcogo, IN. 

Tol.: (1-312)439-0100 
11900 Soutrmert Hlghw»y 
PMoo Hetghts. IN. 90493 

(709) 391 -0220 (709) 3914222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2959 W S3rd Stroot 

Vai antr 1-4 v p p T ketv 2-5 v p p 
šešt pagai susitarimą 

Kabineto tol. (1312) 779-2990. 
Roz. (709) 449-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
4145 9. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312)595-7755 

Kab. tol. (1-312) 599-3199; 
Namu. (709)311-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9749 Woot »3rd Stroot 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitanmą 
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Pagalba nešantiems 

MEILĖS NAŠTĄ 
Nežiūrint gausių straipsnių ir 

reportažų televizijoje, dauguma 
vyresnio amžiaus žmonių, net ir 
tų, kurių senatvės ligos reika
lauja nuolatinės priežiūros, 
nėra senelių namuose. Dauge
lis, nenorėdami būti našta savo 
vaikams, gyvena vieni, atskirai 
kaip tik gali ilgiausiai. Tik 5% 
visų senelių yra globos na
muose, ir taip jau yra 20 metų. 
Jų šeimos nariai seneliams su
teikia reikalingą sveikatos ir as
meninės priežiūros pagalbą 
80-90% atvejų. Daugelį globoja 
jų panašaus amžiaus žmona ar 
vyras, o vis didėjantis jų skai
čius yra globojami savo suau
gusių vaikų — dažniausiai 
dukrų. 

Dr. Carolyn Gutowski, JAV 
Nacionalinio šeimos instituto 
tyrinėjimų vedėja pripažįsta, jog 
senelių tėvų priežiūra didžia 
dalimi yra moterų rūpestis. 
Vyresniųjų moterų lygos — 
Older Women's League (OWL) 
apskaičiavimu, 75% visų 7 mili
jonų asmenų Amerikoje, tei
kiančių nuolatinę priežiūrą, 
globą yra moterys. Anot OWL, 
vidutiniškai, moteris gali tikėtis 
17 savo gyvenimo metų paskir
t i vaikų auginimui, o 18 metų 
savo senų tėvų globai. 

Dalis priežasties, kodėl taip 
išeina, yra tai, kad pagal mūsų 
kultūros papročius, to tikimasi 
iš moterų. Toje kartoje, kuri 
šiandien turi senus, priežiūros 
reikalingus tėvus, mergaitės 
buvo auklė jamos imt i s 
asmeninės globos, priežiūros 
pareigų, ruošiant jas vaikų au
ginimui. Ir nors šiandien jau ir 
jauni vyrai yra išauklėti priimti 
tokią atsakomybę (kas matoma 
jaunų tėvų gana lygiame pasi
dalinime vaikų priežiūros pa
reigų), toje kartoje, kur ia i 
tenka senų tėvų priežiūra, toji 
pareiga tenka dukrai. 

Ir tai ne vien dukrai. Geron-
tolgė (senatvės ligų ir poreikių 
specialistė) Elaine Brody sako, 
kad kai žmonės pasisako, jog jie 
gyvena su sūnumi, dažniausiai 
tai reiškia, jog jiems priežiūrą 
teikia jo žmona — jų marti . 
Krašto gyventojų amžiaus vi
durkiui vis kylant, vis daugiau 
šeimų susidurs su seno žmogaus 
globos ar priežiūros proble
momis. 1985 m. pirmą kartą 
Amerikos istorijoje turinčių 
daugiau negu 65 m. amžiaus 
buvo daugiau, negu jaunesnių 
kaip 18 m. O greičiausiai 
daugėjanti amžiaus grupė yra 
tų, kurie turi daugiau 85 m. 

Todėl vis dažniau, kai šeimos 
l izdas iš tuš tė ja , v a i k a m s 
išsikeliant atskirai gyventi, jų 
vietas užima jų seneliai, dabar 
jau reikalingi globos. O senų 
žmonių globa daugeliu atvejų 
būna daug sunkesnė, sudė
tingesnė negu vaikų auginimo 
pareigos, dėl jų ligų ir įvairių 
kūno funkcijų kontrolės nu-
stojimo. Savo raporte apie chro
niškomis ligomis sergančiųjų 
priežiūrą Katalikų Sveikatos 
draugija pripažįsta, jog „Senelių 
priežiūra gali būti itin sunki, 
jėgas išsemianti, daug laiko pa
reikalaujanti ir brangiai atsi
einanti" net ir prie geriausių 
sąlygų. 

Priežiūrą teikiantieji dažnai 
jaučiasi apleisti ir vieniši. Viena 
moteris, jau ketvirtus metus 
globojanti savo motiną ir priedo 
auginanti mažamečius vaikus, 
skundžiasi: „Niekieno kito 
nepažįstu toje padėtyje. Kartais 
pagalvoju, ot, įdomu, kaip kas 
kitas spręstų tokią problemą ar
ba tokiu atveju apsieitų". Be 
abejo, nemaža ir lietuvių atsidu
ria tokioje padėtyje. Proga pasi
šnekėti su kitais žmonėmis 
panašioje situacijoje daug kam 
gali būti labai naudinga ir 
didelė parama. Galint atvirai 
išsišnekėti, dažnai pasirodo, 
randama daug naudingų pa
tarimų, pastiprinimo ir net 

PAGALBA TAUTINĖMS GRUPĖMS Rimties !*Įįjg 
SUTINKAME PRISIKĖLUSĮ 

psichologinių įžvalgų — pasi
rodo, pvz., kad sąžinės grau
žimas dėl tėvų priežiūros 
trūkumų ar pyktis, nepasitenki
nimas tėvais yra dažnai pasi
r e i šk i an t i s da lykas , kur io 
galima tikėtis ir su juo tvarky
tis, tokią negatyvią energiją 
p a l e n k i a n t pozityviai . Dr. 
Gutowski dar prideda: „Dažna*i 
priežiūrą teikiantiems yra svar
bu galėti tuoj paskambinti kam 
nors, kas turi panašius sun
kumus. Parapijos galėtų suburti 
tokias grupes seneliams priežiū
rą teikiančių, kurie galėtų ne 
tik moralinėn, bet ir kiton savi-
talkon burtis, vieni kitiems pa
dėti, pavaduoti". 

Neturėjimas laiko yra bene 
dažniausias priežiūrą teikiančių 
nusiskundimas, ypač tų, kurie 
turi rūpintis dviem generaci
jomis pagalbos reikalingųjų — 
vaikų ir senelių. Toji moteris, 
kuri augindama vaikus prižiū
ri ir savo senelę motiną, pasako
ja: „Aš savo motiną labai myliu 
ir jai noriu padėti kaip tik galiu, 
bet retkarčiais pasiilgstu poros 
minučių grynai sau. Vakar, pa
vyzdžiui, mano 7-metė dalyvavo 
mokyklos vaidinimėly, paauglį 
reikėjo nuvežt i į sporto 
rungtynes, bet toji moteris, su 
kuria buvau susitarusi, susirgo, 
tad viskas liko man pačiai susi
tvarkyti. Tokios dienos būna 
sunkiausios". Kita moteris 
panašioje situacijoje panašiai 

kalba ir prideda: „Labai sun
ku tai, kad įvairūs mažesnieji 
namų darbeliai lieka niekad 
neatlikti, nes laiko yra tik būti
niausiems". 

JAV vyskupų konferencijos 
Imigracijos komisijos vadovai 
kun. A. Czarnecki ir kun. P. 
Zandarian kovo 16 d. tarėsi su \ 
išeivijos lietuvių vyskupu P. 
Baltakiu, kaip JAV vyskupų 
konferencija galėtų paremti 
Amerikos lietuvius. Iš vyskupo 
Baltakio paruoštos apžvalgos 
susidarę bendrą vaizdą apie lie
tuvių parapijas ir lietuvišką 
veiklą, Imigracijos komisijos 
pareigūnai palietė kelis svar
besnius klausimus: 

Naujieji imigrantai. Nors 
imigracija iš Lietuvos (ar lie
tuvių iš kitų šalių) yra nedidelė, 
JAV Katalikų Bažnyčia yra 
susirūpinusi kiek kitų konfesijų 
Bažnyčios sugeba naujus atei
vius atitraukti nuo katalikiško 
tikėjimo ir juos patraukti prie 
savo religinės bendruomenės. 
Jiems labai rūpi, kad naujai 
įsikuriantys būtų priimti, glo
bojami ir įtraukti į katalikišką 
gyvenimą, nepra ras tų per 

skaitytojus. 
Vyskupijų jautrumas tauty

bėms — įvairiose parapijose tau
t inės grupės kartais jaučiasi 
vyskupijų nesuprastos, nepri
imtos ar a ts tumtos. Tai ypač 
jaučia seniau JAV-se gyvenan
čios grupės, kaip lietuviai. Kai 
uždaroma sena didmiesčio para
pija, jos tikintieji neretai būna 
pažeidžiami ir įskaudinami. 
Todėl V y s k . konferenci jos 
Imigrac i jos komisi jai rūpi 
tokiame reikale abiem veiks
niam padėti vieni kitus supras
t i , ka ip amer ik ieč ia i sako 
„pusiaukelyje susitikti". 

Dažna i , pastebėjo vysk. 
Baltakio svečiai, net ir esant 
jautriam ir palankiam vyskupui, 
vyskupi jos pa t a rė j a i ir 
administratoriai nesugeba per
duoti tokio ganytojiško nusi
teikimo uždaromų ar sujungia
mų parapijų tikintiesiems. 

Vyskupų konferencijos pa
reigūnai klausia , ar religiniam 

šimtmečius išsaugoto tikėjimo, patarnavimui nebūtų galima 
jiems staiga atsiradus svetimo- gauti bent keletą jaunų kunigų 
je šalyje ir sunkiose įsikūrimo į§ Lietuvos padėti JAV lietuvių 
sąlygose. parap i jose a r sielovadoje. 

Etninė spauda. JAV-ėse 40 Vyskupas Baltakis sakė. kad 
milijonų gyventojų skaito et- pačioje Lietuvoj yra 200 (1/3) 
ninius laikraščius bei žurnalus, parapijų be kunigų. Ir Vyskupų 
Tai reiškia, kad eilinė vietinė konferencija ir vysk. Baltakis 
spauda nepatenkina žmonių žino apie vyskupijų ir vienuolijų 
poreikių. Šiuo metu Vysk. patirtį, ka i staiga iš labai 
konferencija siekia ypatingai skirtingų sąlygų dvasininkas 
talkinti Rytų Europos tautų atvyksta į JAV ir netrukus pasi-
spaudai JAV-se medžiaga, kryp- traukia iš bažnytines tarnybos, 
timi, net ir lėšomis, kad Katali- o kunigų niekas nenori praras-
kų Bažnyčios reikalai būtų t i . kai jų t rūks ta , 
atstovaujami ir pa s i ek tų Prie religinio patarnavimo 

priklauso ir būdai, kaip galima 
e s a m o m i s j ėgomis ge r i au 
aprūpinti tikinčiuosius. JAV 
vyskupų konferencija t u r i 
bendrą vaizdą ir daugybę pavyz
džių, ka ip ga l ima tau t in ių 
grupių tikėjimą palaikyti ir ug
dyti, pvz. keliaujantys kunigai, 
dalinimasis parapijomis ir pan. 
J i nori pamaty t i , ką kitos 
t au tybės galė tų išmokti iš 
lietuvių 150 metų patirties. 

Sielovados centrai. Vyskupų 
konferenci ja y r a padėjus i 
kelioms tautybėms įsteigti savo 
s ie lovados c e n t r u s , k u r i e 
derintų tos tautybės katalikų 
informaciją, aptarnavimą, švie-
t imą. vadovav imą , s iūlosi 
padėti i r lietuviams, jei būtų 
reikalinga. Siūlosi kartu su 
l ie tuvių vyskupu Bal tak iu 
globoti plačios apimties lietuvių 
pasitarimą, seminarą ar kon
ferenciją. Pažadėjo kitų tauty
bių sielovados pasitarimų pro
tokolus ir planus pasiųsti vysk. 
Baltakiui. 

Šiais ir ki tais būdais JAV 
Vysk. konferencijos Imigracijos 
komisija nori šiame krašte lie
tuviams katal ikams užtikrinti 
pagalbą, dėmesį, bendradarbia-
v imi*- A.S. 

KRISTŲ 

A U G A MIDWAY 

Midvvay aerodromo keleivių 
p e r s k r i s t o s mylios paaugo 
56.7% ir pasiekė 493.7 milijonų 
vien tik kovo mėnesį, pasiekiant 
didžiausią skaičių visoj šio 
aerodromo istorijoj. 

Todėl priežiūros te ikėjai 
ne tiek persidirba, kiek paken
čia didžiulę įtampą (stress) tol, 
kol,Hgos pakirsti, patys sugriū
va, sako kita specialistė. Pada
ryti tyrimai rodo, kad daugiau 
pusės visų priežiūros teikėjų 
kenčia nuo sunkių fizinės 
įtampos reiškinių. 

Minėtoji šeima, kur vaikus 
auginanti motina ir savo mo
tiną slaugo, pernai slaugė dar 
ir vyro vėžiu sergančią motiną 
kol ji mirė po trijų mėnesių. 
Jie to nebūtų galėję daryti, jei 
parapiečių būrelis nebūtų be
veik kiekvieną vakarą atvežęs 
šeimai vakarienę, o kunigas ne
būtų atėjęs kas savaitę porą 
valandų pabudėti prie ligonės, 
kad vyras ir žmona turėtų 
truputį laiko kartu. Parapijos po 
truputį pradeda organizuoti 
tokius talkos būrelius, ir kuo 
tolyn tuo eis svarbyn tokia 
pagalba. 

Neigiami jausmai yra kita sri
tis, kur pagalbą teikiantiems 
reikia pagalbos. Nemaža žmo
nių, kurie jaučia pareigą tėvams 
padėti namie gyventi, jaučiasi 
pagauti sunkių sąlygų, širdy 
pyksta, kodėl jiems kliuvo ši 
sunki našta, arba, susidūrę su 
savo trūkumais, nepajėgumu 
teikti reikiamą pagalbą, ant 
savęs ar savo tėvų pyksta ir už 
tai jaučia sąžinės graužimą. 
Paramos būreliai gali padėti 
p r i s ipaž in t i t u r i n t t ok ius 
jausmus ir juos priimti kaip ne
būtinai prieštaraujančius tai 
giliai tėvų meilei dėl kurios iš 
viso apsiimama sunki jų priežiū
ros ir slaugymo našta. 

O šis darbas turi ir didelius 
savo pliusus. Tie, kurie neatsi
tolina nuo savo tėvų jų ligoje, 
dažnai pergyvena didelį prie jų 
priartėjimą, kurio sveikatoje ne
turėjo, išgyvena labai gilią 
meilę ir sergantiems tėvams 
mi rus , jauč ia didelį pasi
tenkinimą ir nemirštantį meilės 
ryšį. Ne vienas vėliau supran
ta, kad toji liga iš tikrųjų atnešė 
pačią gražiausią vaikų ir tėvų 
meilės dovaną. Tik mums vi
siems reikia padėti senelius 
slaugantiems tą meilės naštą 
ištesėti. 

a.j.z. 

Lietuvių demonstracijose Washingtone, D.C 
M. Veronetta ir ses. Mary Rose. 

kairės: ses M Zita, ses Regina Janusas, ses. 

Nuo pat pirmųjų amžių krikš
čionys prieš Velykų dieną, 
susirinkę į draugę, meldėsi, 
budėjo, laukdami didžiosios 
šven tės ryto. Pas tara is ia is 
laikais Bažnyčia šią laukimo ir 
budėjimo naktį įprasmino gra
žiomis apeigomis, kurios išryš
kina ką reiškia žmonijai Kris
taus prisikėlimas. 

Velyknakčio pamaldos prasi
deda ugnies šventinimu. Kris
tus yra pasakęs: „Aš atėjau 
žemėje įžiebti ugnies ir taip 
norėčiau, kad ji jau liepsnotų" 
(Luk. 12,491 Ta Kristaus įžieb
toji ugnis yra apvalomoji ugnis, 
kad Kristaus sekėjai būtų lyg 
grynas auksas, kuris kaip tik 
ugnyje apvalomas nuo nereika
lingų priemaišų. Todėl kunigas, 
šventindamas ugnį prašo Dievo, 
kad jis per savo Sūnų Jėzų Kris
tų, suteikęs tikintiesiems švie
sos ugnį, Velykų šventėje 
uždegtų juose amžinąją uolumo 
ugnį ir tikėjimo šviesą. 

Po to šventinama Velykų 
žvakė — Kristaus simbolis. I ją 
įrašoma bėgamųjų metų skai
čius ir graikiškos raidės Alfa ir 
Omega, kalbant prasmingus žo
dž ius : „Kr i s tus vakar ir 
šiandien. Jo yra laikai ir amžiai. 
J i s yra pradžia ir pabaiga. Jam 
garbė ir valdžia per visus am
žius". I tamsoje paskendusią 
bažnyčią, procesijoje įnešama 
uždegta velykinė žvakė, ji 
pastatoma prieš altorių, bažny
čioje uždegamos šviesos ir 
giedama graži Velykų giesmė 
„Exultet" (Tedžiūgauja). kurio
je kviečiami dangus ir žemė 
džiaugtis, nes pasaulyje jau 
daugiau nebėra tamsos. Tiesa, 
dar yra naktis, tačiau ji panaši 
į tą. kurios metu iš Egipto ver
gijos izraelitai buvo išvesti į 
laisvę. Taip ši naktis išveda 
tikinčiuosius iš nuodėmės vergi
jos į Dievo sūnų laisvę, nes Kris
tus, mirties nugalėtojas, su
traukė mirties pančius ir išėjo 
nugalėtojas. Palaiminta naktis, 
kurioje susijungia dangus ir 
žemė. dieviški ir žmogiški da
lykai. 

Velyknakčio žodžio liturgijoje 
yra skaitoma Sv. Rašto Senojo 
ir Naujojo Testamento ištrau
kos, kuriose atsispindi Kristaus 
atbaigiamasis darbas. Tai,kas 
vyko Senajame Testamente, kas 
buvo pranašu skelbiama, dabar 
įvyko ir gavo naują prasmę 
Kristus įvykdė tai, ką Senojo 
Testamento pranašai skelbė. 
Senojo Testamento istoriniai 
faktai yra vaizdai Naujo Tes
tamento, naujosios sandaros at

baigimas. 
Pirmasis skaitymas yra iš 

Senojo Testamento Pradžios 
knygos, kur atpasakojamas pa
saulio sukūrimas. Dievas viską 
yra sukūręs iš nieko, savo valia 
ir žodžiu. Ir tai. ką jis sukūrė 
buvo gera. Tame aprašyme sa
koma, kad kūrimo darbe Dievo 
Dvasia plazdeno virš vandenų. 
Tai turi mums priminti Sv. Dva
sios veikimą krikšto metu. Su 
Kristaus prisikėlimu prasidėjo 
nauja Dievo kūryba, žmogus per 
krikštą tampa nauju tvariniu. 
Kristus savo mirtimi ir prisi
kėlimu atnaujino pasaulį. 

Antrajame skaityme pasako
jama, kaip Abraomas, paklus
damas Dievui, sutinka paauko
ti savo sūnų. Abraomo auka pri
mena, kad Dievas žmonijos at
pirkimui, parodydamas jai savo 
meilę, nepagailėjo paaukoti 
savo Sūnų. Tai Dievo meilės 
žmonijai viršūnė, kulminacinis 
punktas. 

Trečiajame s k a i t y m e at 
pasakota, kaip žydai, Mozės 
išvesti iš Egipto nelaisvės, 
s t ebuk l ingu būdu perėjo 
Raudonąją jūrą. Izraelio tautai 
tai buvo labai svarbus įvykis. 
Nuo jo priklausė jų laisvė ir 
išlikimas. Išėjimas iš Egipto 
buvo ga las ilgos vergijos. 
Išėjimas į tyrus reiškė tautos 
susitikimą su Dievu prie Sina
jaus kalno, kur Dievas padarys 
sandorą, sutarti su tauta. Tai 
vaizdas naujosios sandoros, ku
ri įvyksta per krikštą, kada 
žmogus tampa Dievo tautos 
narys. Todėl Bažnyčioje buvo 
paskutinis katechumenų pasi
ruošimas krikštui, mūsų lai
kais pasiruošimas panaujinti 
krikšto pažadus, kada atsižadėję 
pasaulio vilionių, velnio darbų 
ir pinklių, tampame Dievo iš
rinktieji vaikai. 

Skaitymus iš pranašo Izaijo 
knygos pavaizduojamas Dievo 
gailestingumas ir Izraelio atpir 
kimas. Pranašas moko. kad 
Dievu reikia pasitikėti, kad 
bausmės yra tik laikinos, kad 
susitaikymas su Dievu jau arti
mas. Bažnyčios liturgijoje šie 
vaizdai yra realybė. Velykinė 
paguoda yra po gavėnios pe
riodo. Prisikėlimo džiaugsmas 
ateina tik po Kristaus mirties ir 
palaidojimo Naujoji Jeruzalė, 
apie kurią kalba pranašas, yra 
Bažnyčia, dažnai audrų drasko
ma, bet niekad nenugalima. Ji 
keliauja per istoriją turėdama 
savyje šventumo momentus. 
Dievas baudžia ka l tuos ius , 
tačiau nesilauja juos mylėjęs. 

J . V . 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S RŪTENIS 
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R o m a n a s 

- Kokie? Kam? 
- Tau. 
- Man? 
- Skaityk! 
Ėmiau skaityti: 
„Jurgio Vepšto dėka ir pasišventimu, save i krinu-
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;kęs 
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nuojant, statant savo gyvybę pavojun, tau " 
nepažįstamasis vade, pristatomas šis pareiškir 
turi būti vykdomas. Iš Žolelės žinome visu-
užsimojimus ir pas isekimus. Žolelė sėk-" 
nugalėjęs visas kliūtis jau pas mus. Atvyko • 
pusės savo vyrų. Jų gailimės ir už jų siela- ' 
kapelionas jau yra atlaikęs šv. Mišias. Štab< -! 
dimu, Leliūnus turite palaikyti taip, kaip jie dar-
Žinome, kad Vepštas jau bus jums papasak' 
sovietinius sprendimus, kas ir kaip įvyko Lėliu" 
To užtenka. Palikite Leliūnus, nes kitaip P 
susilaukti represijų ir keršto. Tamstos sprer." 
kiek žinome iš Žolelės — geras. Visi vietinia: • 
galimybes, tegul grįžta namo. Dabar, mūsų ma' 
pats geriausias laikas, tačiau reikia labai g<" 
apsvarstyti aplinkybes ir laiką. Gerai ta i , kad n • 
pareigūnams mažai kas žinoma, bet mums tai i ' 
Antra — mūsų žiniomis, išvežti darbams vyra 
grąžinti. Tas taip pat mūsų reikalams t* -
aplinkybė, bet — sakome bet — apie tai labai n»' 

pagalvokite... Gal... mes taip manome, palaipsniui su 
grįžusiais iš darbų vyrais galės atsirasti ir vienas kitas 
lėliūnietis. buvęs kitur nei darbuose... J ie mums 
visados bus reikalingi ir naudingi, o ypač kad jie yra 
Leliūnų didvyriai! Pats prisistatyk štaban. Kaip ten 
patekt i sugalvok pats. Prisistatymas būtinas ir sku
bus" . Pasirašė Kazimieraitis. 

Perskaitęs žvilgterėjau i Vepštą, kuris jau buvo su
tvarkęs savo bato kulnį. Jis man nieko nesakė. Tylėjau 
ir aš. Be žodžio paspaudžiau jam ranką, laišką užsiki 
šau užantin ir šūktelėjau; 

— Žiaugra! 
— Taip, vade! 
— Palydėkite poną Vepštą į vieškelį. Palydėję 

13. 

Po susitikimo su Jurgiu Vepštu ėmiau galvoti kada 
bus patogiausia palikti Leliūnus ir atsisveikinti su 
draugais. Asmeniškai tai buvo nemalonus ir nelabai 
lengvas uždavinys. Rūpėjo saugiai patekti j Kauną, o 
taip pat daug rūpesčio kėlė ir toji valanda kada reikės, 
gal net ir visai, tarti sudiev... 

Su savo vyrais buvau artimai susigyvenęs. Jie visi 
išskyrus vieną kitą - lėliūniečiai. Tam rengiausi ir 
sielojausi. Labai rūpėjo jų saugus įsijungimas į Leliū
nų gyvenimą. Kalbėjimai, kad geriausia proga įsijungti 
tada. kada grįš darbams paimti vyrai, manding, turi 
būti labai apgalvota ir atsargi procedūra. Sį klausimą 

paspauskite jam dešinę ir palinkėkite tolimesnės eme visi svarstyti. 
sėkmės. 

— Klausau! — atsakė Žiaugra ir su Vepštu pasi 
suko išeiti. Tuo metu angoje išdygo Alksninio galva 

— Aš,vade, norėčiau su juo pasimatyti. 
— Ne! Tu turi likti paslaptingas partizanas. 

Dovanok, Alksnini, bet taip reikia... 
Mačiau kaip Alksninis sumišo ir lyg užsigavo. Tada 

dar pridėjau 
— Va, čia raštas. Perskaityk ir vėl man atiduok. 

Suprasi kodėl 

Matot, vyrai, pakalbėt galima, bet įvykdyti kas 
kita. Reikia drąsos, apsukrumo ir tinkamo laiko La
bai svarbu nepatekti j kokias nors nemalonias ir pra 
gaištingas pinkles. Aš čia jus sušaukiau ta reikalą 
apsvarstyti visiems asmeniškai dalyvaujant ir pasi
sakant. Dvylika - be manęs ir Alksninio - tai dar 
nemažas gerai ginkluotas būrys. Aš dingsiu. Alksni 
nis įsipilietinęs. Liekate jūs. Kas norite tuo reikalu 
pasisakyti? 

Vade, - įterpė Keršulis, vienas iš ne leliūniečių 
Alksninis pasiėmęs raštą dingo angoje. Kai vel - tokių kaip aš esame keturi, taigi tikrų leliūniečių 

grįžau būsto centrinėje, Jurgio Vepšto jau nebebuvo, li^ka tik aštuoni Mes jau tarp savęs esame kalbėję. 
Stabtelėjau prie stalo ir galvojau. Prieš akis stojos Mes Imlumuose nepasiliksime. Mums belieka kur nors 

visa atsiskyrimo procedūra su leliūniečiais Mums dingti miško slaptybėse ir kada nors ir kur nors prisi-
l ikimas verčia skirtis, o man vėl išeiti į tokią pat 
nežinią, kaip kad jau buvau išėjęs. Aišku man buvo 
tik t iek, kad Uliūnuose, kiek mūsų pajėgos ir 
sumanumas leido, atlikome viską. Čia mes nebe 
reikalingi Leliūnų misija baigta . 

jungti prie Miško brolių. Mes turime registracijos pa
sus. Jais kol kas galime dangstytis, bet pasilikti čia 
nėra nei reikalo, nei galimybių 

(Bus daugiau* 
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HORIZONTAI 
J U N G T I N Ė S I Š E I V I J O S IR 

LIETUVOS J Ė G O S 
•» 
Iš 1956-57 m. sezone į operinį 

kelią pasukusios tuometinio 
muz. VI. Baltrušaičio vadovau
jamo vyrų choro gimusi Chica
gos Lietuvių opera savo 33-jo 
veiklos sezono proga balandžio 
28 ir gegužės 5 d. Morton aukšt. 
mokyklos auditorijos scenoje vėl 
stato komp. G. Donizetti 2 
veiksmų operą „Meilės elik
syras". Šis kūrinys Chicagos 

Z Lietuvių operos pirmą kartą 
buvo p a s t a t y t a s 1975 m. 
balandžio 19, 20 ir 26 d. Įdomu, 
kad šiuose spektakliuose pasi
rodys du solistai, dainavę ir 
prieš 15 metų buvusiuose spek
takliuose. Tai Margarita Mom-

. kienė ir Arnoldas Voketaitis. 
Išeivijos sol is tams šį kartą 

• atstovaus ir dar vienas naujas 
veidas — aštuntajam dešimt
metyje iš Lietuvos į JAV at
vykusi Audronė Gaižiūnienė, o 
Vi ln iaus operai — tenoras 
Virgilijus Noreika ir baritonas 
Arvydas Markauskas su ketu
riais choristais — tenorais. Šie 

- s p e k t a k l i a i ir bus įdomūs 
tuo,kad juose pasirodys jung-

' - t inės išeivijos ir Lietuvos jėgos. 
Man šiandien vėl prisimena 

prieš 15 m. Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoje Chicagoje 
matyti „Meilės eliksyro" spek
takliai, iš kurių du tada diri
gavo iš rytinio JAV pakraščio 
atvyklęs Vytautas Marijošius, o 
vieną — dabart inis dirigentas 
Alvydas Vasaitis. Anuose spek
takliuose daugelio žvilgsniai 
krypo į retą svečią mūsų opero-

• je — profesionalą solistą A. Vo-
ketaitį, kai tuo tarpu šį kartą 
didžioji atrakcija, šalia A. Vo-
ketaičio, re ik ia t ikėt i , bus 
Noreika ir Markauskas. Tad gal 
bus įdomu dar kartą priminti, 
ką prieš 1975 m. spektaklius pa
sakojo Dr. Dulcamaros vaidme
nį atl ikęs A. Voketaitis. 

Paklaustas, ar jums, kaip pro
fesionalui dainininkui, yra bent 
kiek profesinio įdomumo dirbti 
Chicagos Lietuvių operoje, Vo
ketait is atsakė: „Grynai iš pro
fesinio taško žiūrint. Lietuvių 
-opera man jokios reikšmės ir 
svarbos nesuteiks. Bet asme
niškai mano lietuviškoji prigim
t is tuo labai didžiuojasi. Man 
buvo didelis iššūkis pirmą kartą 
lietuvių kalba išmokti svarbią 
rolę. Vienintelis nusivylimas, 
kad, praėjus šiems spektak-
liams.visą čia įdėtą darbą kitur 
nebepanaudosiu, nebent pačioje 
Lietuvoje tektų kada dainuoti... 
(Praėjus 15 m. galimybės pasi
darė visai realios — H). Čia ir 
yra viena iš priežasčių, kodėl 
profesionalai atsisako atmin
t i n a i m o k y t i s roles tomis 
kalbomis, kurios nelaikomos 
tradicinėmis operinėmis kal
bomis, kaip italų, prancūzų ar 
anglų..." 

Solistas A. Voketaitis prieš 15 
m. paklaustas, kokia jo nuomo
nė aplamai apie šių dienų iš
eivijos lietuvių etnine grupę, 
apie jos kultūrinius laimėjimus 
bei pralaimėjimus, jis ta ip 
atsake: ..Man, kilusiam iš vie
tovės , k u r . palyginus su 
Chicaga. lietuvių buvo mažai, 
galima tiesiog ištinti iš pasi
didžiavimo Lietuvių pasieki
mai įvairiose srityse ir jų 
kultūros lygio išlaikymas yra 
ypatingi... Mano lietuvių drau 
gų būrelis yra daugiausia nau
jųjų a te iv ių vaikai , kur ie 
stipriai {antspaudavo savo pa
siekimus amerikiečiu tarpe, ar 
ta i pedagogikoj, inžinerijoj, 
teisėj, medicinoj Tą jie laimėjo 
grynai savo darbu, o jų tėvai 
buvo tikri šios krypties kelro
džiai..." 

Paklaustas, ką jums davė lie
tuviška prigimtis ir lietuvių 
kalba įdomios karjeros kelyje, 
solistas pasakojo: „Vienintele 
įtaka, kurią lietuvių kaboje ir 

augant ją dažnai girdėjus, ma
nau, kad ji šiek tiek pralavino 
mano klausą ir kitoms kalboms, 
kurias dainavime naudoju. Mu-
zika.kuri nuolatos mūsų na
muose skambėjo — ar tai būtų 
lietuvių liaudies dainos, opera 
ar mano paties trumpetė — vis 
dėlto turėjo kur nors pasąmo
nėje užsilikti. Iki šiol, tur būt. 
iš tų pasąmonės atsargų se
miuos i , pa ts to nė ne
jausdamas", taip prieš 15 metų 
čia rašančiam pasakojo solistas 
Arnoldas Voketaitis. 
NE TŪKSTANČIAI, O TIK 

PORA ŠIMTU 

Daugiau nei mėnesiui nuo šv. 
Kazimiero dienos praėjus — ba
landžio 8 popietę Washingtono 
skaučių ir skautų „Rambyno" 
vietininkija Šv. Elzbietos para
pijinės mokyklos patalpose 
Rockvilleje, Marylando valstijo
je, kuria naudojasi ir šešta
dieninė K. Donelaičio l i t . 
mokyklėlė, surengė tradicinę 
Kaziuko mugę. Į ją gausiai atsi
lankė ne tik Washingtono bei 
Baltimorės jaunimas ir vyres
nieji, bet taip pat ir būrys svečių 
iš Lietuvos. 

„Rambyno" skautų vietinin
kija Washingtone įkurta 1981 
m. s.Meilės Mickienės inicia
tyva. Dabar jai vadovauja ps. 
Virginija Butienė. Vietininkijai 
šiuo metu priklauso skaučių 
„Pušyno", skautų „Mindaugo" 
draugovės ir naujai įsisteigęs 
skautų akademikų būrelis, pir
mą kartą oficialiai pasirodęs per 
šių metų Kaziuko mugę. 

Skautams išsirikiavus šią 
2I-ją mugę (Kaziuko mugės Wa-
shingtone pradėtos rengti 1969 
m.) atidaryti pakviesta įdomi 
asmenybė — iš Chicagos į sosti
nės apylinkės neseniai gyventi 
persikėlusi žinoma „Kernavės" 
tunto Chicagoje globėja, „Ma-
munėlės" vardu vadinama Ona 
Siliūnienė, savo žodyje palin
kėjusi Lietuvai greit būti visai 
nepriklausomai. Trumpą atida
rymo ceremoniją, kuri buvo 
baigta Lietuvos himnu, pravedė 
„Mindaugo" draugovės draugi
ninkas ir „Rambynbo, vieti-
ninkijos komendantas Paulius 
Mickus, JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos vicepirmininkas. 

Nors Washingtono mugėje 
tūkstant inių minių, kokios 
susirenka Chicagoje. ir nebuvo, 
gal tik porą šimtų, tačiau di
džioji dauguma jų skaniai paval
gė sesių skaučių pagamintus 
lietuviškus pietus su koldūnais 
ir barščiais. Kas norėjo, galėjo 
įsigyti įvairių dirbinių, paga
mintų išeivijoje ir atvežtų iš Lie
tuvos. Aukšto rango Smithsoni-
jos institucijų pareigūnas dr. R. 
Kondratas pardavinėjo lietuviš
kas knygas, gautą pelną skirda
mas skautams, o jo žmona Skir-
ma, — Amerikos miestų plana
vimo viceministerė — asmeniš
kai atvykusi į Kaziuko mugę. 
skautams paremti surengtuose 
laimėjimuose kartu su kitais 
laimingaisiais laimėjo laimikį. 
Tuo tarpu Baltimorės Lietuvių 
muziejus buvo i š s t a t ę s iš 
Lietuvos gautas dideles spal 
votas fotografijas su paskiau 
šiais istoriniais vaizdais. 

Žodžiu, kasmetinės Kaziuko 
muges yra savotiška ir lau
k iama pramoga sus ibur t i 
draugėn VVashingtono. jo apy 
linkių ir Baltimorės lietuviams. 
O skautų veiklai lieka ir šiek 
tiek pelno, daugiausia uždirbto 
už jų pačių bei motinų paga 
mintus pietus. 

asmenų. Gausybe lietuviškų 
vėliavų ir plakatų traukė pra
važiuojančių dėmesį. Keliasde
šimt pėdų ilgio lietuviškos 
vėliavos spalvų juostos buvo 
la ikomos abejose Wilshi re 
bulvaro pusėse. Keletas jaunuo
lių, s tovėdami a tv i ruose 
automobiliuose, su iškeltomis 
vėliavomis važinėjo, keldami 
garsias ovacijas. Pravažiuo
jantieji pritardavo rankomis ir 
garsais. Demonstracijos metu 
kalbėjo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos konsulai, Antanas Ma
žeika, Danutė Mažeikienė, 
įvairių tautinių grupių atstovai. 
Demonstracijos buvo filmuo
jamos TV stočių. Radijo kores-

Los Angeles miesto tarybos posėdžių salėje priimant rezoliucij-. pripažįstančią 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, kalba Rimas Mu. .kas. Greta — 
rezoliuciją pristatęs miesto tarybos narys Hal Bernson. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
LOS A N G E L E S MIESTO 

TARYBOS REZOLIUCIJA 

Penktadienį, kovo 30 dienos 
priešpietę. Los Angeles miesto 
tarybos posėdžių salėje susi
rinko didelis būrys lietuvių ir 
svečių. Matėsi daug lietuviškų 
vėliavų, moterų ir mergaičių, 
pasipuošusių tautiniais drabu
žiais. Šioje salėje retai susi
laukiama tokio skaičiaus žmo
nių — galėjo būt i daugiau negu 
keturi šimtai lietuvių, jautriai 
reaguojančių įvykiams Lietuvo
je. Vienuoliktą valandą tarybos 
narys Hal Bernson pareiškė 
norįs pristatyti rezoliuciją, kuri 
jau anksčiau susipažinimui bu 
vo išdalinta visiems tarybos na
riams. Savo kalboje jis pažymė
jo, kad žmonės Lietuvoje 
išreiškė savo valią balsavimais 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimu. Tačiau Sovietų 
Sąjunga daro spaudimą ir rei
kalauja, kad lietuviai atsisa
kytų nepriklausomybės. Tokių 
įvykių išdavoje visi Amerikos 
piliečiai, o ypač Los Angeles 
mies tas , k u r i s pr ig laudžia 
daugelį įvairių tautybių, negali 
likti nuošalyje. JAV vyriausybė 
tuo klausimu nėra padariusi 
tvirto sprendimo Jis siūlė rezo
liuciją priimti vienbalsiai ir pa
kvietė Rimą Muloką apsakyti 
lietuvių tautos troškimus. 

Architektas Rimas Mulokas 
g a n a į spūdingai nušv ie t ė 
lietuvių kančias, troškimus ir 
džiaugsmą .atkūrus nepriklau
somybę, pastebėdamas, kad 
Sovietų valdžia nenori paleisti 
Lietuvos iš savo imperijos nasrų 
ir kad dabartinė JAV vyriau
sybe nedaro reikiamo spaudimo 
Gorbačiovui. Po Muloko kalbėjo 
tarybos narys Michael Woo. ki 
niečių kilmės, kuris pažymėjo 
esąs lietuvių garbės narys ir 
taip pat siūlė vienbalsiai priimti 
rezoliuciją. Tarybos narys Ro-
bert Ferrell. pritardamas rezo
liucijai, pakvietė mahometonų 
religijos atstovą padaryti pa
reiškimą. Šis trumpame žodyje, 
iš religinio taško, pabrėžė, kad 
visos religijos, krikščionių, ma
hometonų ir žydų turi teisę būti 
laisvos. Kitas tarybos narys, 
kilęs iš Clevelando, pastebėjo, 
kad jo abu tėvai iš Lietuvos. 

pondentai minioje r inko atskirų 
asmenų pasisakymus, kuriuos 
vėliau perdavė savo programų 
laidose. Demonstracija tesėsi ar
ti trejetą valandų. Pasibaigus 
kalboms, daugelis d a r nenorėjo 
skirstytis ir susispietę būreliais 
dalinosi d ienos į spūdž i a i s , 
domėjosi įvykiais Lietuvoje. 
Daug nepalankumo susi laukė 
prez. Busho administracija dėl 
tariamai silpno nugarkau l io 
Gorbačiavo atžvilgiu. Demon
stracijos buvo rodomos kelių TV 
stočių žinių l a idose . Buvo 
perduotas ir pasikalbėjimas su 
Danute Mažeikiene — Baltų 
Laisvės lygos atstove. 

Mečys 

O R O TARŠA 

Chicagos ir apylinkių firmos 
1988 m. paleido į orą 46,7 mil. 
svarų chemikalų. Kiekvienam 
gyventojui teko po 6 svarus tų 
nuodingų chemikalų. 

P R E Z I D E N T I E N Ė 
ĮTAKINGA 

Barbora Bush, prezidento 
žmona, buvo atvykusiį Chicagą 
padėti Lynn Martin sutelkti 
lėšų rinkimams. Balandžio 17 d. 
ja i dalyvaujant renginy buvo 
surinkta daugiau kaip ketvirtis 
milijono dolerių. L. Martin yra 
respublikonų kandidatė rinki
muose prieš sen. Paul Simon. 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - fcOO v. v a k a r o . 

Vi»o» l a ido* i i W C E V stoties 
1450 AM banga. 

T>1 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
Wuiow Springs. IL. 90480. 

: (7081 &39-2511. 1>I-FAX tan paU 

dargi gali susika'beti lietuviš
kai. Klausytojai sukėlė jam 
gausias ovacijas Po jo, narė 
Ruth Galanter pastebėjo, kad ji 
didžiuotis nebėga., taip, kaip 
prieš ją kalbėję.-, nes jos tik 
vienas tėvų yra kilimo iš Lie
tuvos; ji savo ši tame žodyje 
pritarė rezoliucija: Tarybos pir
mininkas pasteb.- o. kad vienas 
iš policininkų, pr.žiūrįs tvarką 
salėje, yra lietuvis, kad jo abu 
tėvai iš Lietuvos Po šių žodžių 
lietuviai gausia: plojo, kas iš
š aukė pastabą, kad, girdi, 
policininkas pir 'ią kar tą savo 
gyvenime šioje salėje susilaukė 
katučių. Lietuviai visiems kal
bėtojams nepagailėjo katučių, 
pagerbdami juos atsistojimu ir 
šūkiais. Balsuojant, rezoliucija 
buvo priimta vienbalsiai. Po to 
lietuviai ilgai plojo skanduo
dami ..LIETUVA, LIETUVA, 
LIETUVA'-. Beveik keturias
dešimt minučių trukęs rezo
liucijos svarstymas ir priėmi
mas buvo stebimas laikraščių 
korespondentų, filmuojamas TV 
operatorių. Tarybos nariai grįžo 
prie kasdieninių reikalų svars
tymo, o lietuviams išėjus, salėje 
likosi vos keletas asmenų. 

Tai buvo įspūdinga manifes
tacija. Plakatuose buvo siūloma 
Gorbačiovui apleisti Lietuvą, 
reikalaujama laisvės, prie
kaištaujama prez. Bushui, pri
menamas Stalinas ir t.t. Buvo 
nemažai ir šeštadieninės mo
kyklos mokinių tautiniuose 
drabužiuose. 

Vėliau didele dalis dalyvių 
susirinko demonstruoti prie 
Miesto rūmu Giedojo himną, 
dainavo dainas ir lauke iki 
vidurdienio, nes TV 9 kanalas 
norėjo tiesioginiai perduoti 
demosntraciįą savo vidurdienio 
žinių laidoje Po žinių visi 
pradėjo skirs tyt is paki l ia 
nuotaika, kad hent maža dalimi 
prisidėjo prie Lieuvos nepri
klausomybes atstatymo sieki
mo. 

Demonstracijos buvo rodomos 
ir vakarinėje žinių laidoje. Taip 
pat buvo perduotas pasikalbėji
mas su Rimu Mųloku ir jo šei
ma iš jų puikios rezidencijos, 
kur tą vakarą buvo susirinkęs 
gražus būrys R;mo draugų ir ak
tyvesnių Los Angeles apylinkės 
visuomenininkų. 

DIDŽIOJI 
DEMONSTRACIJA 

Balandžio 1 ri.ena Baltų Lais
vės lygos inu atyva buvo or
ganizuota didžiai demonstracija 
prie federahn.o pastato West-
woode Dalyvavo daugiau tūks
tančio lietuvių įr kitų tautybių 

VIRGILIJUS NOREIKA 
Nemorino 

ALVYDAS VASAITIS 
Dirigentas 

ARNOLDAS VOKETAITIS 
Daktaras Dulcamara 

MARGARITA MOMKIENE 
Gianetta 

ARVYDAS MARKAUSKAS 
Seržantas Belcore 

L I E T U V I Ų O P E R A 
kviečia visus 

i 
G. D O N I Z E T T I 

II v. operą 

MEILĖS ELIKSYRAS 

1990 
Balandžio 28 d. 7:30 v.v. 
Gegužės 5 d. 3:00 v. p.p. 

MORTON H I G H SCHOOL 
2423 So. Aus t i n Blvd. 

Cicero, IL 60650 

,. Bilietai gaunami 
GUTS INT. 

2501 W. 71 St. 
Chicago, IL 60629 

312-471-1424 

Bilietus galima užsisakyti paštu čekį rašant 
LITHUANIAN O P E R A CO. INC. 

Autobusų bilietai gaunami ten pat. 

AUDRONĖ SIMONAITYTĖ-
GAIŽIŪNIENĖ 

Adina 

MANIGIRDAS MOTERAITIS 
Akompaniatorius-

chormeisteris 

INTERNATIONAL (708) 430 -7272 _ ^ 

9525 SO. 79TH AVENUE ' HICKORY HILLS, IL 60457 ^ * t 

G.T. INTERNATIONAL DĖKOJA VISIEMS SAVO KLIENTAMS UŽ IŠSKIRTINAI GERĄ 1989 M. ^ 
SEZONĄ. KVIEČIAME VISUS KELIAUTI SU MUMIS 1990 METAIS. 

1M0 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
9007 TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMU VOKIETIJOJE rugpjūčio 11 -25 d 

Lietuvoje 10 naktų, Vokietijoje 3 naktys. 
Kelionė per Berlyną. 
KAINA: iš Čikagos $2,345.00 iš New Yorko 12,245.00 
(kaina gyvenant kambary dviese) 

(Visos kainos gyvenant dviese Kambaryje) 

KELEIVIAI, KURIEMS NETINKA DATOS AR NENORI KELIAUTI SU GRUPE. GALI IŠSIPIRKTI PAS 
MUS KELIONĘ SU SPECIALIAI SUDARYTAIS MARŠRUTAIS: 

— pasirinkite kelionės ilgį nuo 3-30 dienų: 
— Maskvoje Jus pasitiks, perveš ir įsodins į lėktuvus; 
— pageidaujant. Maskvoje Jus apnakvydins jaukioje, lietuviškoje aplinkoje. 
— jeigu domina Maskva, galima apžiūrėti miestą su palydovu. 
— Lietuvoje pasirinkite Jums mielesnę apsistojimui vietą ar tai būtų Vilnius. Kaunas ar 

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų. 

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE — MIELAI PATARNAUSIMI 

MŪSŲ FIRMA TAIP PAT SUTEIKIA VISAS KELIONIŲ PASLAUGAS. Padedame sutvarkyti iškvietimo 
dokumentus, rašome bilietus Jūsų artimiesiems atvykstantiems iš Lietuvos. Galime parūpinti bilietą 
nuo pat Maskvos iki Jūsų miesto. Turime žmogų suteikianti sutikimo ir persodinimo paslaugas New 
Yorke ir VVashingtone — patikimi profesionalai, kaip ir visi mūsų firmos darbuotojai 

Neužmirškite mūsų Jūsų biznio ar šeimos atostogų progomis. LAUKIAM JŪSŲ VISŲ! 

J&± 
SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRS DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 

ARTIMŲJŲ ARIRREKINIMUI LIETUVOJE! 

Toliau tęsiame šį patarnavimą greitai ir patikimai parūpinti mašinas, bei iškviesti jūsų artimuosius 
liems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsiprekinti užsienio valiutos parduotuvėle 

fev 
Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis 

O. T. INTERNATIONAL INC. 
•528 SO. 79TM AVENUE 

HICKORY HILLS, IL S0487 2259 
TEL. 70S-430'7272 

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMES{ ( NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ 
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DEMONSTRACIJOS WASHINGTONE 
Balandžio 4 d. Washington 

D.C. buvo suruoštos demonstra
cijos už Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą. Chicagos 
lietuviai nedelsdami suor
ganizavo šešis autobusus — du 
iš Lemonto nuvykti j Washing-
toną. Kol nekantriai laukėme 
atvykstančių autobusų, antro ir 
penkto televizijos kanalo 
žurnalistai fotografavo prie Sek
lyčios susirinkusius, ir ke
liaujantis jaunimas reporte
riams balsiai šaukė: Lietuva 
bus laisva, Peace and Freedom 
for Lithuania. 

Prie Baltųjų rūmų 

Atvykę į Washingtoną. auto
busai mus paleido prie Baltųjų 
rūmų. kur įvyko pirmos de
monstracijos. Sykiu atvyko 
autobusai ir iš New Yorko. Bos
tono, St. Petersburgo ir kitų 
miestų. Buvo daug nepažįstamų 

RASA S. MILIAUSKAITĖ 

P a s k o n g r e s m a n u s 

Kongr. Martin Russo lankan
čios grupės atstovė buvo Ramu
tė Kemežaitė. Kongr. Russo 
liepė lietuviams nepasiduoti ir 
turėti vilties. Patarė toliau 
rašyti laiškus ir skambinti 
kongresmanams ir senatoriams, 
nes tai yra labai svarbu ir turi 
į takos. Jis p ranešė , kad 
balsavimas dėl HR 289 rezoliu
cijos praėjo lietuvių naudai — 
416 už rezoliuciją, tik 3 prieš, 
bet Russo pats tikėjosi vien
balsio rezultato. Ši mūsų grupė 
vėliau turėjo trumpą pasikal
bėjimą ir su kongresmanes Car-
diss Collins atstovu Davė Scott. 

Kongr. Frank Annunzio lan
kančios grupės atstovė buvo 
Asta Spurgytė. Ji buvo pa
tenkinta, kad pasikalbėjimai su 
kongreso nariais buvo labai 

Per demonstracijas už Lietuvą Chicagos miesto centre kovo 30 d.: (iš k.) Alida 
Vitaitė, Lina Meilytė. Laura Putriūtė, Daiva Vizgirdaitė. Viktorija Meilytė. 
Vida Vizgirdaitė ir Asta Spurgytė. .. _ _ 

Nuotr. R. Miliauskaitės 

veidų, bet jausmas buvo vie
ningas — visi buvome vienos 
šeimos broliai ir seserys lie
tuviai, šiandien ir vsada kartu 
kovojantys už Lietuvos nepri
klausomybe. 

Nors diena buvo lietinga, iš
tvermingai nešėme plakatus, 
kėlėme vėliavas, kad geltona, 
žalia ir raudona šauniai plevė
suotų. Plakatai ir šūkiai rodė 
lietuvių negęstančią viltį ir ne
rimstančią dvasią, siekiant Lie
tuvos nepriklausomybės: ..No 
Freedom, No Summit'" ir ,.Mr. 
Bush. Mr. Quayle. Li thuamas 
Not For Sale". Demonstrantai 
skandavo šūkius. Dauguma iš 
Chicagos atvežtų plakatų 
paruošti Jaunimo sąjungos 
narių. 

Po demonstracijos vyko susi
tikimai su įvairiais senatoriais 
ir kongresmanais. Susiskirs-
teme mažom grupelėm ir kiek
viena grupe išsirinko atstovą, 
kuris vestų pasikalbėjimą. 
Chicagos lietuviai aplanke 
kongresmanus Lipinski. Russo. 
Porter. Annunzio. Savage. Col
lins ir pora kitų. Kristina 
Likanderytė ir Aušra Jasaityte 
turėjo progą pasikalbėti su sena 
torium Paul Simon. kuris Sena
te palaiko lietuvius. 

pozityvūs. Daugelis jų ne tik 
remia Lietuvos nepriklausomy
be, bet ir patys yra padėję 
nemaža pastangų išrūpinti jos 
pripažinimą čia Amerikoje. Bet 
ji buvo nusivylusi , kad jų 
pastangos mažai įtakos turi 
Amerikos užsienio santykiuose 
ir Bush Administracijos spren
dimuose. Vis dėlto, visų dalyvių 
entuziazmas demonstracijose 
parodė, kad tiek Amerikoje 
gyvenantys, tiek ir tėvynėje 
gyvenantys lietuviai turi vieną 
bendra norą ir viltį — kad Lie
tuva vėl būtų laisva. 

Kongr. William Lipinski lan 
kančios grupės atstovė buvo 
Rasa Miliauskaitė. Su juo dau 
giausia buvo kalbama apie pre
zidento Bush laikyseną Lie
tuvos atžvilgiu. Baltieji rūmai, 
nors nepripažįsta Lietuvos 
okupacijos, atsisako pripažinti 
naują Lietuvos vyriausybę, 
teisindamasi, kad Lietuva dar 
pilnai nekontroliuoja savo t e n 
torijos. Buvo diskutuojama 
Genevos sutartis, kurioje drau
džiama okupuojančiai kariuo
menei imti tarnybon pavergtus 
jaunuolius. Jeigu Amerika 
nepripažįsta Lietuvos okupa
cijos, ji turi paskelbti pasauliui, 
kad tie 34,000 lietuvių, kurie 

yra sovietų kariuomenėje, yra 
įtraukti nelegaliai. Kongres-
manas pažadėjo šį punktą toliau 
diskutuoti savo susirinkimuose. 

Kongresmanas Lipinski nesu
tinka su prez. Bush „hands-off" 
politika Lietuvos atžvilgiu, bet 
prašė mūsų suprasti, kad prez. 
Bush nori išlaikyti Gorbačiovą 
valdžioje, nes jis tiki, kad Gor
bačiovas yra naudingas Ameri
kai. 

Vienas kongr. Lipinski rūpes
čių buvo kitų Sovietų Sąjungos 
respublikų norai gauti nepri
klausomybę, sekant Lietuvos 
pavyzdžiu. Jei Lietuva sėk
mingai pasitrauks iš Sąjungos, 
ar kitos respublikos jos pavyz
džiu paseks? Kas atsitiktų, jei 
Ukraina pasitrauktų —ji visai 
Sovietų Sąjungai augina javus. 
Kongr. Lipinski mano. kad tai 
parklupdytų, jei nesužlugdytų 
Sovietų Sąjungą. 

Buvo minėta, kad lietuviai 
prašo kongresmanų ir senatorių 
nominuoti Landsbergį Nobelio 
Taikos premijai. Kongr. Lipin
ski sakė, kad tai įdomi idėja ir 
skatino stumti ją toliau, bet jis 
pats turbūt šiuo metu iš Rytų 
Europos nieko nenominuotų. 
Lietuvius jis jau seniai remia ir 
tiki jų apsisprendimu. Jis ver
tina jų viltį ir yra įsitikinęs, kad 
lietuviai šiandien yra tiek at
s iekę dėl to , kad jie y r a 
išsimokslinę ir turi ypatingai 
daug drąsos ir ištvermingumo. 
Linki daug sėkmės ir ryžto lais
vės kovoje. 

Svarbesnieji punktai, kuriuos 
atstovai iškėlė.buvo šie: 

Amerikos pripažinimas Lietu
vos demokratiškai išrinktos 
vyriausybės yra būtinas, kad 
Sovie tų Sąjunga sėstų už 
derybų stalo. 

Kongresas turi pasisakyti, 
k a d a sovietų k a r i u o m e n ė 
naudoja jėgą prieš Lietuvos 
vyriausybę. Dabar, kai Vakaru 
žurnalistai turėjo palikti Lietu
vą, Kongreso budrumas yra dar 
labiau reikalingas, kad apsau
gotų Lietuvos valdžią. 

Čekoslovakijos prez. Havel ir 
Solidarumo vadas Walesa abu 
parėmė Lietuvą ir Landsbergį. 
Havel sutiko ta rp in inkaut i 
deryboms tarp Vilniaus ir 
Maskvos. Danija ir Norvegija 
irgi sutiko tarpininkauti. 

Amerikos Kongresas tur i su
ras t i kūrybingesnių metodų 
parodyti JAV paramą Lietuvai. 
JAV delegacijos turi stengtis 
važiuoti į Lietuvą, lygiai taip. 
k a i p grupė Lenkų par la 
mentarų kovo mėn. važiavo į 
Lietuvą. 

Sovietu valdžiai turi paaiškėti 
ir Amerika turi jai padėti su
prasti , kad Lietuvos nepriklau
somybė yra tik natūrali išdava 
Gorbačiovo reforminės pro 
gramos. Priešintis tam bus pere 
stroikos ir glasnost panaiki
nimas. Dabar yra laikas rimtom 
derybom. 

Turime surasti būdų sugrąžin
ti žurnalistus į Lietuvą. Be jų 
Lietuvoje gali bet kas atsitikti . 
Šis įvykis priešinasi ne tik 
. .g lasnos t" , bet l ab iaus ia i 
Helsinkio konferencijos susita
rimams, kuriuos Sovietų Sąjun
ga pasirašė. 

Pr ie Sovietų ambasados 

Po kongresmanų lankymo au
tobusai nuvažiavo prie Sovietų 
ambasados, kur įvyko demonst
racijos. Čia dalyvaujantys lietu
viai buvo labiau susijaudinę — 
ne taip ramūs. Šūkiai skambėjo 
net iš tolo: „Red Army g o home 
— You don't belong įn Lithu
ania", „Set Lithuania free*' ir 
panašiai . Net buvo girdėti 
vienas, kitas keiksmažodis. 
Ūpas buvo pozityvus ir energija 
tokia stipri, kad ir Nemuno 
krantus galėjo pasiekti. Prisi
minimuose visuomet liks toji 
minia vmaždaug 2,000, nes 
apėmė beveik visą ambasados 
bloką1* lietuvių, susikabinusi 
rankomis, giedanti Lietuvos 
himną, dainuojanti lietuviškas 
da ina s , rodan t i l ietuvių 
vieningumą ir ryžtą. Taip 
galėjome stovėti visą dieną, jei 
nebūtų reikėję grįžti į namus. 
Lietuva trokšta nepriklausomy
bės ir laisvės. Lietuviai ir toliau 
kovos, nepasiduos. 

Po demonstracijų grįžome į 
autobusus ilgai kelionei atgal į 
Chicagą. Nors Washingtone te
buvome trumpą laiką, kelionė 
apsimokėjo, nes įspūdžiai ir 
prisiminimai lieka ilgam laikui 
ir lietuvybe buvo atnaujinta. 
Vieni autobuse laikraščius 
skaitė, keli miegojo, o kiti 
dienoraščiuose rašė savo įspū
džius. 

Visi turėtų suprasti, kad šia
me laikmetyje kiekviena tauta 
turi teisę aisvai apsispręsti, 
teisę ) laisvę, į savo pasi
rinkimą Ir jei šios teises yra pa
neigiamos, žmonės už jas turi 
kovoti. Atėjo laikas didžiulėms 
reformoms. Poetas Sigitas Geda 
yra pasakęs: Netikėt i : I ;etuvą 
šiandien reiškia netikėti į 
išmintį, sąžinę, laisvę ir garbę. 
Justinas Marcinkevičius Vil
n i a u s demonstracijose yra 
pasakęs: ..ligai tebegyvena tau
tos laisvu susisiekimu su savo 
tautos istorija ". Įvykiai Lietuvoj 
dabar kyla garbanota istorijos 
banga. Jos raštus gali keistis, 
bet jos judėjimas nesustos. 
Nepnklausomyiv yra esminis 
tautos bruožas R< laisvės ne
gali reikštis taute- harakteris. 
Broliai ir seser\ - lietuviai, 
niekada neišleisk.- e iš akių sa
vo galutinio tik- Su darbu, 
tikėjimu ir me: laimėsime 
laisvę Lietuvai. 

IV POLITINIS 
SEMINARAS 

..Esame laisvi žmonės, atkur-
sime laisvą Lietuvą". Šiuo 
šūkiu lietuvių tauta žengia į 
naują dešimtmet} ir naują mūsų 
tautos epochą. Kviečiame Šiau
rės Amerikos lietuvius ir visus 
susidomėjusius asmenis, gyve
nančius atgimimo dvasioje į Lie
tuvių jaunimo sąjungos rengia
mą Politinį seminarą Washing-
tone, gegužės 4-6 d. 

Per visus iki šiol surengtus 
šiuos politinius seminarus Wa-
shingtone . juos y r a l ankę 
daugiau negu 400 jaunų lie
tuvių aktyvistų, dalyvaudami 
viename iš svarbiausių įvykių 
Siaurės Amerikos lietuviško 
jaunimo veiklos kalendoriuje. 
Malonia i k v i e č i a m e visus 
jaunus profesionalus šių metų 
seminare dalyvauti ir pasitarti 
su kitais bendraamžiais akty
vistais ypač šiais. Lietuvai taip 
svarbiais metais. 

1990 metais Lietuva — pasau
lio politikos dėmesio centre. Ar 
pajėgsime išlaikyti išeivijos poli
tinių tradicijų tęstinumą'.' Kaip 
mes išeivijoje galime prisidėti 
prie naujosios Lietuvos gyveni
mo? 

Numatytų kalbėtojų tarpe yra 
senatorius Paul Simon ir kon
gresmanas John Miller. Jie 
pristatys jvairias JAV kongreso 
narių nuomones apie Lietuvą 
Kiti kalbėtojai: James Hooper — 
JAV Valstybės departamento 
direktoriaus pavaduotojas Rytų 
Europos reikalams ir Ingrid 
Kollist — JAV Valstybes Depar
tamento Ekonomijos ir pramo
nės skyriaus ekonomistė: Lietu
vių Informacijos centro Nevv 
Yorke direktorė Ginte Damu-
šytė: PLB-nės Ekonominės ko
misijos pirmininkas dr. Feliksas 
Palubinskas; Danele Bieliaus-
kaitė-Vidutienė — Maryland 
universiteto Akademinių pasi
keitimų programų direktorė: ir 
Stasys Lozoraitis — Lietuvos pa
siuntinys VVashingtone ir prie 
Šv. Sosto. 

Programa vyks Kapitoliuje. 
Hyatt Regency viešbutyje (kur 
bus ir nakvynės* bei Lietuvos 
pasiuntinybėje. Seminaro kaina 
— 65 dol. asmeniui, neįskaitant 
kambario viešbutyje. Smulkes
nę informaciją duoda Paulius 
Mekos , telef. (301) 864-5126. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. balandžio mėn. 21 d. 

Jaunimas „šturmuoja" per parka \Vashington. DC balandžio 4 d 
Nuotr A. l'nguraiėio 

JAUNIMO KONGRESAS 
PIETŲ AMERIKOJE 

Ant Kapitoliau? !;> ;. U balandžio r „ 4 d. kalbėjusios su senatoriais ir 
kongresmanais i iš k Teresė Drūtytė Šoliūniene. Žiba Kairyte. Emilija Ten 
nex. Irena Jasulaif'• Laima Bitimene ir Rita Likanderytė. 

Nuotr R. Miliauskaitės 

JAUNIMO R KŪGINIAI 

Balandžio 21 ' randies an 
samblio balius ..V - -tame į Lie
tuvą" Jaunime tre Chica-
goje. 

Balandžio 21 randinėles 
vakaras Clevela: 

Balandžio 21 Tėviškės ži-
burių" spaudo- us Toronte 
Kanadoje. 

Balandžio 21 22 - Kongreso 
ruošos savaitg.) Dainavos 
stovyklavietėje. anchester. 
MI. 

Balandžio 22 Laiškai lie
tuv iams" meti: vakariene 
Jaunimo centre nagoje. 

Balandžio 28 Lietuvių 
operospastatyni'- Meilės elik 
syras" Morton i v'klos audi
torijoje. Cicero. I 

Balandžio 29 'altinų kon 
certas Jaunini ' l t r e Chica-
gnje. 

Balandžio 29 abiturientų 
balius Sabre K % Hickory 
Hills, IL. 

Gegužės 4-6 - IV JAV LJS 
Politinis seminaras Washing-
ton. DC. 

Gegužės 5 — Lietuviu operos 
pastatymas ..Meilės eliksyras" 
Morton mokyklos auditorijoje. 
Cicero, IL. 

Gegužės 5 — Visuotinis JAV 
LJS narių suvažiavimas Wa-
shington, DC. 

Gegužės 5 — Čiurlionio an
samblio 50 metų sukaktis kon 
certas ("levelande. 

Gegužės 6 — Prez. A. Stul-
ginskio moksleivių ateitininku 
kuopos šventė Ateitininkų na 
muose Lemonte. 

Gegužės 12 Gintaro an
samblio 35 mečio koncertas 
Toronte Kanadoje. 

Gegužės 18-20 Kanados 
Lietuvių dienos, Hamilton. On 
tario. Kanadoje. 

Gegui.es 19 — Čiurlionio an 
samblio koncertas Jaunimo cen
tre Chicagoje. 

Gegužės 19 Maironio li-

Lietuvių jaunimas Pietų Ame
rikoje sparčiai darbuojasi. Jų 
uždavinys: surengti VII PLJ 
Kongresą. Taip buvo nutarta 
per paskutinį kongresą Austra
lijoje, ir nutar imas vykdomas. 

Kongresas vyks trijuose kraš
tuose: Argentinoje. Urugvajuje 
ir Brazilijoje 1991 m. gruo
džio-1992 m. sausio mėnesiais. 
Visuose trijuose kraštuose yra 
sudaryt i kongreso rengimo 
komitetai. į kuriuos įeina ži
nomi tų kolonijų lietuvių vei
kėjai ir jaunimas. Komitetai yra 
pasidalinę į komisijas, kurios 
rūpinasi specifiniais kongreso 
reikalais. Komisijų darbai jau 
yra gerokai pažengę, taip kad 
kongresui pagrindas yra tvirtas. 
Šiu metų pabaigoje numatoma 
išsiuntinėti registracijos anke
tas, kurios turėtu būti sugrąžin
tos iki 1991 metų liepos mėne
sio. 

Sis kongresas bus svarbus ir 
ypa t ingas . Laukiama daug 
dalyvių, tiek jaunimo, tiek ir 
vyresnės kartos palydovų-turis-
tų. Jame bus svarstomi Lie
tuvos ir išeivių j a u n i m o 
reikalai, nes dalyvaus ir Lietu
vos jaunimo atstovai. 

Kongreso metu bus žvelgiama 
1 jvairius klausimus: Kaip išei
vijos jaunimas sutinka Lietuvos 
laisvėjimo procesą? Kokios jo 
pažiūros j atsikuriančias ir nau
jas Lietuvos jaunimo organiza
cijas? Kaip galima su jomis 
bendradarbiauti? Ką gali išei
vijos jaunimas joms duoti, kaip 
gali padėti'.' Ką Lietuvos jau
nimas gali įnešti į išeivių lie
tuvių jaunimo veiklą? Kokia yra 
Lietuvos jaunimo situacija šių 
dienų pasaulyje? O išeivijos jau
nimo? 

Šiuos ir kitus klausimus 
svarstys VII PLJ Kongresas ir 
bandys į juos atsakyti, nes jau 
reikalinga ieškoti bendro kelio, 
reikia vienyti pastangas, burti 
jėgas Lietuvos atstatymui. Jau
nimas - juk tai nepaprastos jė 
gos, energijos ir sumanumo 
šaltinis. Atsikuriančiai Lietuvai 
jis yra lemiamos reikšmes — 
tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje 
Jo susitikimas bendru jėgų 
sukaupimas yra reikalingas ir 
be galo svarbus. 

Vyresne karta nėra ir negali 
būti abejinga jaunimo veiklai. 
Ji ją supranta ir vertina. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė 
visuomet rėme jaunimo kongre-
sus ir todėl nenuostabu, kad 
PLB specialiai remia ir šį 
kongresą. Ji yra sudariusi net 
Talkos komitetą, kuriam vado 

vauja Vytautas Kamantas. PLB 
dėmesį liudija prof. dr V. 
Bieliausko lankymasis Pietų 
Amerikoje š.m. vasario mėnesy, 
kur jis vietoje susipažino su 
kongreso rengimo eiga. Susi
darė vaizdą apie mūsų kraštus 
ir apie jų lietuvių kolonijas, 
pažino kongreso komiteto na
rius ir bendrai jaunimą. Tik
riausiai tai bus svarbu, svars
tant kongresą liečiančius klau 
simus 

Mums. Pietų Amerikos lietu
viams, buvo malonu pažinti 
PLB pirmininką, turėti j) mūsų 
tarpe. Toks mūsų suartėjimas 
buvo reikalingas: mes nenorime 
būti nei užmiršti, nei palikti 
nuošalyje, nors suprantame, 
kad ypač dabar, svarbiausias 
dėmesys turi būti skiriamas 
Lietuvai. 

Ypač Pietų Amerikos jauni
mas visuomet jautė PLB dėmesį 
mūsų kolonijoms, nes bejos pa
ramos mūsų jaunimas nebūtų 
galėjęs lankyti Vasario 16-tosios 
gimnazijos. O kad šis sekantis 
kongresas yra rengiamas Pietų 
Amerikoje, tai didele dalimi yra 
dėka susipratusio jaunimo, 
lankiusio šią gimnaziją. Be 
reikiamo jaunimo susipratimo, 
nebūtų prasmės apie tokį 
kongresą čia kalbėti. 

Didelį darbą kongreso orga
nizavime atlieka H. Antanaitis. 
bures VI PLJ Kongreso Austra
lijoje pirmininkas. Jis pradėjo 
pasitarimus Australijoje su 
Aerolineas Argentinas oro li
nija, juos tęsė Buenos Aires ir 
vėliau Toronte ir Nevv Yorke. 
Galiausiai, grįžęs į Buenos 
Aires, vasario 19-23 dienomis 
sėkmingai baigė pasitarimus, 
tokiu būdu užtikrindamas visą 
eilę lengvatų kongreso daly
viams ir organizatoriams. H. 
Antanaitis atvežė daug minčių 
ir naudingos informacijos ir 
bendrais Kongreso reikalais. 

Pietų Amerikoje taip pat 
lankėsi žinomas veikėjas jau
nime tarpe ir VII PLJ Kongre
so Talkos Komiteto narys kun. 
A. Saulaitis Jis perdavė mūsų 
organizatoriams savo patyrimą 
ir davė visą eilę naudingų pa
tarimų. 

Bendros jogos, pastangos 
padės mums sėkmingiau dar 
buotis, kad rezultatai būtų 
užtikrinti. Jaunimo ir vyrės 
niųjų neapvilsime Pradekite 
galvoti ir rengtis j VII F U 
Kongresą Mesjusu laukiame' 
VII PI.-I Kongreso Spaudos 

ir informacijos komisija 

tuanistines mokyklos 30 metų 
jub i l i e jus Lietuviu cent re 
Lemonte. 

Gegužės 26 Š. Amerikos 
lietuvių ir pabaltiečių plaukimo 
pirmenybes Bostone 

Gegužės 26-27 — Siaurės 
Amerikos lietuviu sporto žaidy
nes Bostone. 

Gegužės 30-hirželio 3 — 
prez. Bush ir prez Gorbačiovo 
susitikimas Washington, IK' 
Didžiulės lietuvių demonstra 
ciios Washington. IK). 

DIDŽIU!.KS 
DKMONSTRACUOS 
WASHI \GTON\ D.C. 

Vykstant prez (uH>rgeBush ir 
M Gorbačiovo viršūnių konfe
rencijai VVashington. IX*. gegu 
fces 30 birželio '\ dienomis VVa 
shingtone. planuojamos didžiu 
les demonstracijos už Lietuvą 
\Vashingtone Nors tiksli data ir 
vieta dar nenustatytos, jau da 
bar planuokime vykti i Wa 
shingtoną tuo metu 

\ 
t 

i 

file:///Vashington
http://Gegui.es
file:///Vashingtone


DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. balandžio mėn. 21 d. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gary, IN 

P O D E M O N S T R A C I J Ų 

Šiaurės Vakarų Indianos lie
tuviai grįžę iš demonstracijų 
Daley Plaza, Chicago, skubiai 
pasiruošė naujoms demonstra
cijoms balandžio mėn. 3 d. In-
dianapoly, IN ir balandžio mėn. 
4 d. Washingtone, D.C. Indiana-
poly, medžius sodinančiam pre
zidentui G. Bush, l ietuviai 
nuvežė aiškų reikalavimą, kad 
Lietuva dabar nori laisvės ir 
p r a šo nede l s i an t pr ipaž in t i 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą. 

Sekančią dieną LB ir ALTos 
atstovai, j au turėdami Indianos 
s e n a t o r i ų ir k o n g r e s m a n ų 
pa tv i r t i n tus sus i t ik imus , su 
k i ta demonstranų grupe, Chica-
gos lietuvių autobusais,išvyko į 
Washington, D.C. Per šešias 
valandas jie turėjo aplankyti se
natorių Dan Coats , senatorių 
Richard C. Luger, kongresma-
n u s J a m e s J o n t z ir P e t e r 
Visclosky, o ki tą laisvą laiką, 
demonstruoti prie Baltųjų rūmų 
ir prie rusų ambasados. Nors ne 
visi ka r tu , bet pakankamai 
į spūd inga i į vykdėme v isus 
užsibrėžtus tikslus ir tik sugrįžę 
į savo autobusus — pajutome, 
kad esame a lkani ir pavargę. 

Kongresmanas J . Jontz yra 
v i e n a s iš rezol iuci jos 289 
laiduotojų. J i s , o taip pat kon
gresmanas P. Visclosky ir sena-
t orius D. Coats, lietuvių dele
gaciją priėmė labai nuoširdžiai 
ir pažadėjo j iems kiek galima 
padėti , s iekiant Lietuvos Res
publikos pripažinimo. Sena
torius R.G. Luger buvo daug 
santūresnis. J is apribojo laiką ir 
pa s ika lbė j imo t e m a s , gana 
aiškiai pa remdamas presidento 
G. Busho la ikomas pozicijas. 

Demonstrantai visai neabejo
ja , kad jų įdėtos pastangos yra 
te igiamas įnašas, siekiant Lie
tuvos nepriklausomybės, jie tik 
apgailestavo, kad iki šiol mūsų 
teisingi prašymai ir reikala
vimai nepas iekia ..didžiųjų, 
kurių sprendimai mums galėtų 
padėti. 

k o r e s p . 

Philadelphia, PA 
L I E T U V I Š K A MUZIKA 

A M E R I K I Š Č I Ų S C E N O J E 

Balandžio 7 dieną Mandell 

Laiškas 
P A T I K S L I N I M A S 

Theater salėje Philadelphijoje 
įvyko šiuolaikinis muzikos an
samblio RELACHE koncertas. 
Ansamblis atliko šešias moder
nias kompozicijas. Jų tarpe 
kompozitoriaus Juozo Kasinsko 
kūr in į „L i thuan ian Dream 
Songs". Ši kompozicija buvo, 
sukur ta RELACHE ansamblio 
direktoriaus Joseph Frankl in 
užsakymu. Jau vien pavadini
m a s , . L i t h u a n i a n D r e a m 
Songs" atspindi šio kūrinio 
esmę. Jį sudaro šešios lietu
viškos dainos, kur ias kompo
zitorius parinko iš daugiau kaip 
200 Broniaus Krokio užrašytų 
lietuvių liaudies dainų Dainos 
pateiktos visiškai nepakeičiant 
jų melodijos. Atliekamos išra
dingai ir subtiliai pučiamųjų bei 
mušamųjų instrumentų orkes
truotei pritariant. Efektingai 
įvestas akordionas. Kūrinys 
p e r s u n k t a s poet ine dvasia, 
iškeltas dainos gyvybingumo 
pradas. Kompozicija „Lithu
anian Dream Songs" dedikuota 
lietuvių tautai , kuri pakėlė 
istorijos negandas , Stal ino 
žiaurumą, Sibiro kančią, kuri ir 
vėl yra atsidūrusi istorinėje 
kryžkelėje, kovodama už savo 
laisvę. 

Vokal inę par t i ją a t l iko 
Relache ansamblio solistė Bar
bara Noska, Mezzo soprano. 
Visas dainas ji dainavo lietuvių 
ka lba . Stebino da in in inkės 
graži tarsena ir prasmingai per
t e i k t a s t e k s t a s , v is i škai 
nežinant lietuvių kalbos. 

Muzikos k r i t i k ė Lesley 
Valdės, balandžio 9 dienos laik
raštyje The Philadelphia Inqui-
rer, apie šį kūrinį rašė: ,,Kom
pozicijos, pagrįstos socialinių 
aktualijų temomis, yra įprastas 
reiškinys Relache repertuare. 
Bet retas kuris iš tų kūrinių 
suteikė tokį tikrą muzikinį ma
lonumą, kokį suteikė „Lithu
anian Dream Songs". Reikia pa
brėžti, kad šį kūrinį publika pri
ėmė ypačiai šiltai. 

Visų Philadelphijos lietuvių 
vardu sveikiname kompozitorių 
Juozą Kasinską ir lietuviškų 
dainų saugotoją Bronių Krokį 
su šio k ū r i n i o premjera . 
Nuoširdžiai dėkojame už šį be 
galo reiškmingą darbą, garsi
nant Lietuvos vardą. O šiomis 
dienomis tokie darbai yra įgavę 
ypatingą svarbą. Tikime, kad 
šis kūrinys apkeliaus ir kitas 
Amerikos scenas, žavėdamas 
klausytojus lietuviškos muzikos 
grožiu. 

R a i m o n d a Rukš ienė 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANOER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

l letuviams žinomas ir patikimas vardas 

Lietuviai pas kongr. J. Jontz. Iš kairės: K. Dambrauskaitė, D. Macytė, W. Ruzgą, kongr, J. Jontz, 
B. Vilutienė, T. Jogėla ir D. Dambrauskaite. 

AMERIKOS STUDENTAI REMIA 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ 

(AiVashingtonas) Amerikos uni
versitetų 56 studentu savi
valdos sąjungos pasirašė atvirą 
laišką Lietuvos studentijai, 
kuriame j ie pareiškia savo 

pasakyti, kiek naudos atneš 
toks siuntinėjimas, tačiau pats 
parašų rinkimas pasitarnauja 
Lietuvos vardo garsinimo rei
kalui. 

Per pamaldas buvo surengta 
rinkliava Lietuvos reikalams. 
Rinkl iava dar tęs iama ir 
surinkti pinigai pasieks Lietuvą 
saugiu keliu. 

Buvo pristatyti iš Lietuvos at
vykę svečiai Stasiūnai ir Pante-
laičiai. 

Pokalbius organizavo Altos 
skyriaus atstovas taryboje Lion
ginas Pliūra. 

paramą Lie.uvos s tudentų 
„Kovai už laisvę". 

Mes, Jungtinių Amerikos 
Valstybių kolegijų ir uni
versitetų studentų atstovai, 
tarptautinio pasaulio piliečiai, 
pripažįstam? savo pare iga 
išsaugoti šios žemės visų 
žmonių teises. Mes stebime 
Jūsų kovą ir pareiškiame, kad 
mūsų simpatijos su Jumis. Jūsų 
ryžtingi žingsniai į laisvę 
peržengia ribas t a rp tautų ir 
įrodo pasauliui, kad revoliucijos 
gali vykti taikingai, be jėgos 
vartojimo. 

Mes norim' išreikšti savo pa
ramą Jums Jūsų sunkiuose dar
buose ir pasitikime Jūsų pajė
gumu toliau taikingai siekti 
savo tikslų. Jūsų veiksmai 
inspiruoja šios šalies studentus 
pareikšti savo paramą Jums 

Jūsų kovoje už laisvę. Mes sto
jame su Jumis ir šaukiame viso 
pasaulio vyriausybių vadus ap
saugoti Jūsų žmones nuo repre
sijos. Su šiuo solidarumu Jūsų 
nepriklausomybė niekada ne
bus sunaikinta. 

Laiško tekstas buvo perskai
tytas per populiarią Lietuvos ra
dijo programą Ml , ir bus at
spausdintas Lietuvos studentų 
laikraštyje. Laiško iniciatoriai 
— Amerikos Katalikų universi
teto Washingtone studentai 
Kristina Vygantaitė ir Rimas 
Simonaitis. 

Pasirašiusjųjų universitetų 
t a rpe Harvard Universi ty. 
Boston College, Pepperdine 
University, Georgtown Univer 
sity, Hovvard University. 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 585-5959 (708) 425-7161 

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

A n t a n a s J u o d v a l k i s savo 
straipsnyje „Socialinis patar
navimas būtinas*' ta rp kitko 
š.m. kovo 13 d . .Draugo" dien
raštyje rašo: „Lietuvių Bend
ruomenės socialinių reikalų 
tarybos administruojami namai 
Chicagoje dažna i vad inami 
vyresniųjų lietuvių centru ir 
Seklyčia. Kodėl tas dvigubas pa
vadinimas? Ar nereikėtų šiuos 
namus vadinti vienu populiariu 
vardu Seklyčia? Būtų trumpiau 
ir a iškiau". 

Kas ir kaip gali padaryti aiš
kiau? Man neaišku. Gimiau ir 
augau šiaurės vakarų Lietuvo
je — Žemaičiuose, bet tokio žo
džio „Sek lyč ia" negirdėjau 
Reiškia, tas žodis nėra žinomas 
visai lietuvių tautai . Tėra tik 
parapinis žodis ir dar ne lie
tuviškas. „Dabartiniame Lietu
vių kalbos žodyne", išleistam 
Vilniuje 1972 m., pasakyta: 
„Seklyčia žiūr. svetainė". Dar 
yra ir kitas lietuviškas žodis 
svetainei pavadinti — mene. Di
džiajame Lietuvių kalbos žody 
ne XII tome pasakyta daugiau: 
„Seklyčia (brus. svjatlica. Ink. 
swietlica>. Dabartinėje kalboje 
nevartotinas žodis". 

A n t a n a s P l e škys 

Racine, WI 
MELDĖMĖS UŽ LIETUVA 

Balandžio 8 d. pietryčių Wis-
consino lietuvių organizacijos, 
bendraudamos su Sv. Kazimiero 
parapijos klebonu kun. St. 
Sapliu,MIC ;meldėsi per specia
lias pamaldas, prašydami gerąjį 
Dievulį laiminti Lietuvą jai sun
kiose valandose Lietuviškas 
Mišias celebravo kun. St. 
Saplis.MIC, dalyvaujant mal 
dose kunigams: J. Augūnui. 
Ant. Miciūnui ir Nockūnui. 
Giedojo parapijos choras, vad 
muziko J. Grimskio. Bažnyčia 
buvo apypilnė, nors pamaldos 
įvyko neįprastu laiku. 

Po pamaldų dalyviai susirin
ko į sve t a inę , ku r buvo 
pavaišint i kavu t e ir pyra
gaičiais. Lietuvių Moterų klubo 
narės ir kitos darbščios lietuvės 
paruošė vaišes. 

Visuomenininkas St. Budrys 
p r i s t a t ė amer ik i e t į Bob 
Bradley. k u r i s organizavo 
akciją rinkti parašus peticijai 
Gorbačiovui, kad humanizmo 
vardan leistų Lietuvai tvarky
tis nepriklausomai. Toji petici 
ja bus siuntinėjama dalimis 
t ies iog į Kreml ių . Sunku 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taraa 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis [ Hermis Deckys 

l e t 5*5-6924. Nuo 8 ryto Iki S v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Namas apžiūrėjimui 
S«kmad.. balandžio 22 d. 1-4 v. p.p. 

3056 W. MarquettB Rd. 
..Custom-buiit" 34 metų mūrinis namas: 3 
didžiuliai mieg. kamb., 1% vonios kamb.; 
dvigubas sklypas, išdažytas rūsys: šoninis 
Įvažiavimas; 2 auto. mūrinis garažas, cen-
tralinis šildymas. Sav nori parduoti gerai 
šeimai Puikus pirkinys' Skubėkite1 

No. 623—63 St. & Karlov Ave. 
2 butai Karališkas' Visas mūrinis su 3 
mieg kamb Kiekv. bute Atremontuota 
virtuvė ir vonia; 3 Kamb rūsyje išnuomoji
mui; 2 auto mūrinis garažas Naujai (vesta 
elektra ir vandens šildymas: labai švarus. 

No. 635 — 71 St. & Pulaski Rd. 
3 butai. 3 mieg 1 Vį vonios pirmame ir an
trame aukšte. Mod virtuvė su medžio 

r spintelėm: naujas karšto vandens tankas 
ir šikJ sistema; platus sklypas. 4 kamb 
rūsyje: 2V2 auto. garažas mūrinis. Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys 

AR NORITE PARDUOTI? 

"Savo nafnaf galite parduoti, tik pa-
<sKambinkit« telefonu Mūsų pardavėjai 

trtsėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
labar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
(312) 434-7100 

„T-SHIRTS" 
galite užsakyti paštu (nemažiau 3) 

Rasa Matulaitytė 
45 E. Putnam Ave. #105 

Greemvlch, CT 06830 
Dydis: Medium. Large & X La^ge 

Spausdinta viena pusė 
Kaina: 3 už $30.00 (U.S) 

($10.00 ea. additional) 
PLŪS postge & handling: 

$5.00 už 3-9; $7.00 už 10-20 
3 0 % nuolaida už 36 + 

Paštas pristato per 2-3 savaites. 
Čekius rašyti: A Matula;'T-

Pelnas Lietuvių Jaunimo Sąjunga.1 emti. 

D a ž a u kambar ius ir at l ieku 
nedidelį remontą. 

T e l . (312) 925-3253 

VENCKAUSKAS, INC. 
Builders & Remodeling 

• Porches & Decks • Fkxx & WaH T:|e 
• Aluminum Sid'ng 4 Trim • Kitchen S Baths 
• Masonry • Rec Rooms 
• Additions • Insurance Repa'rs 

Peter (312) 448-0113 

HELP W A N T E D 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel. 776-1486 

Telemarketing 
"SPRING" INTO ACTION 

A as telemarketer m a nevvly automated 
Orland Park oflice We're looking for 
energetic. aggressrve articulate teie"narketers 
to sėli one of Amenca's most rionored 
nevMSpapers. Starting at $6/Hr * commis-
sion. paid holidays and vacation plan Panv 
time hours 3 shifts (11 am to 11 pm) For m-
terview call Dotty Nillies at 

(708) 403-8700 
Mušt speak FLUENT English 

ATENTION: POSTAL JOBS! 
Start $11.41/hour' For aoplication 
info cal l (1) 602 -838-8885 , Ext . 
M-7765, 6 am - 10 pm, 7 days 

MISCELLANEOUS 

"GUARDIAN ANGEL" 
Seasonal florai plantmgs and 
maitenance for family graves on the 
Southvvest side of Cn'cago area Call 
Lee Whl t t lngton, 708-597-6445 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus. ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios m>!e:džia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje \r jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius. įamžindami ju atmintį ar Uarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo fedor.ilinų mokesčių. 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073 
Woodhaven. N.Y. 11421 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed Bonded. Insured 
Nau|i darba^ <( Dataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai, pom
pos Išva lome užs i k imšus ius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636 -2960 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5 6 1 0 S. Pulaski Rd.. Chicago 

PHONE - 581-4111 

RACINE KEPYKLA »R 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje Dide
lis pasir inkimas (vairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catenng 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago. IL 60638 
T e l . 581-8500 

REAL E S T A T E 

ca MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaiDa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąž-
nmgai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEL-SACE REALTORS 

IHCOUE TAX — INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

778-2233 

• — , _ . 

D MIS. 

BALYS B U D R A I T I S 
N e m o k a m a i įka inuoja 

jūsų n a m u s . 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis te l . (312) 
767-0600 arba (312) 778-3671. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One Stop Real Estate 

H A K S 
Š IMAIT IS R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzl* A v e . 
Te l . 436-7878 

Gnturfc KMIECiK REALTORS 

a 7922 S. Pulaski Rd. 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui . 

K A U N E P A R D U O D A M A S BUTAS; 3 
kamb.. virtuvė, vonia ir balkonas; taip 
pat apšildomas garažas. Informacijai 
teiraukitės: tel . (708) 675-1887 arba 
(312) 266-1704. 

FOR RENT 

For rent 3 r m s . , g a r d a n apt.; 
heated. carpeted; s tove & refrig. 
Marquette Park area. No pets, no 
chi ldren. 

Cal l 7 7 8 - 7 1 1 9 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tai . - GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto letdimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

For rent 6 rm. apt. 2nd f l . , Mar-
quette Park area. 68 & VVestern. Has 
a lift chair for handicapped. Laundry 
tacilities. appliances included. Call 
between 9 am to 5 pm te l . 
476-9314. Ask for Alice. 

I šnuomojamos pa ta lpos biz
niui 71 & Ca l i fo rn ia apy l . Teirau
tis po 6 v . v . 
T a i . (312) 7 7 8 - 2 9 2 9 . 

išnuomojamas 2 m to a. butas pir
mame aukšte Bnghton Parko apyl. 
Naujos grindys, nauji kilimai. $300 į 
mėn. Nuomininkas (tenant) moka už 
šilumą ir elektrą. 

Skambinti: (312) 523-1281 

r 
MAR0.UETTE 

PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
re-kmems Pasinaudokite patogiu 
pla^u atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5188 

i • 



LIETUVIŲ DAILĖS MUZIEJAUS ATIDARYMAS 
IR POKYLIS 

Pasaulio Lietuvių 
A t l c f a t r y 

P o k y l i s 8 : 0 0 v . v . : v a k a r i * 

Centre, Lemonte, 1990 m. gegužės 5 d-, 6:30 v.v. 
v . v . : D a i l i . V . I 

l a i 

p a r o d a I r T a u t o d a i l e 

S t a l a i p o k y l i u i r « 

p a r o d a 

• r v u o j a m l : ( 7 0 8 ) 2 5 7 - 2 0 3 

KADA KOMUNISTAI 
LIAUSIS MELAVĘ 

ANATANAS JUODVAL KIS 

Po 70 rusų komunistinio 
teroro ir žmonių žudymo metų. 
Sovietų Sąjunga atsidūrė ant 
bedugnės krašto. Nauji vadai 
savo šypsena ir „perestroika" 
apdūmė vakariečius, ypač JAV 
prezidentą, savo pažadais ir 
neva daromomis nuolaidomis 
derybose, kur ios veda į 
ginklavimosi kontrolę, žmonių 
teisių paisymą. 

Iš pirmo žvilgsnio atrodo labai 
gražiai ir patraukliai, nes prieš 
Gorbačiovą buvf. Kremliaus 
komunis t in ia i vadai, į bet 
kokius JAV pasiūlymus visada 
sulaukdavo kieto atsakymo — 
„niet". Maskva puikiai žinojo 
Vakarų valstybių norą — suma
žinti sunkiai bepakeliamas apsi
ginklavimo išlaidas ir pagerin
ti gyventojų padėtį. Liberaliniai 
judėjimai vyriausybes spaudė 
daryti Maskvai nuolaidas, net 
pažeidžiant savo saugumą. Iš 
mūsų atviros spaudos ir plačiai 
veikiančio šnipų tinklo, Krem
lius gerai suvokė Europos ir 
JAV vyriausybių norą bet ko
kia kaina nesivelti \ konflik
tus, darant pavojingas nuolai
das. Taip be t inkamos va
kariečių reakcijos, praeityje su
žlugo žmonių pastangos išsilais
vinti iš Kremliaus diktatūros 
Rytų Vokietijai, Čekoslovakijai. 

Vengrijai, Lenkijai. Kremliaus 
pasiųsti tankai ne tik sustabdė 
tų va l s tyb ių pas t angas 
išsilaisvinti, bet dar labiau 
suvaržė pavergtų tautų teises 
bei žmogiškas laisves. Dar tik 
prieš metus Kinijos tankai 
sutraiškė studentų demonstra
cijas, reikalavusias žmonėms 
duoti daugiau demokratinių 
laisvių, o JAV prezidentas slap
tai pasiuntė savo emisarus į 
Beijingą užtikrinti, kad dėl to 
nenukentės tolimesnis santykių 
plėtimas. Didžiajam kapitalui 
mažai rūpi teisės, kai jaučia 
gerą biznį su bilijoną gyventojų 
turinčia diktatūra. 

Penkiasdešimt metų vergiją 
nešusi lietuvių tauta drįso 
paskelbti Lietuvos nepriklauso
mybe, užrūstindama visagalį 
Kremlių. Kremlius atsiuntė 
tankus ir šarvuočius, iškeldino 

> parašiutininkus, užėmė valdi
nes įstaigas, išvaikė tarnautojus 
ir vis skelbią, kad Lietuvoje ne
naudos jėgos, netaikys eko
nominių sankcijų, o JAV prezi
dentas tuo tiki ir nuolat karto
ja Kremliaus skelbiamas mela
gystes apie taikius ėjimus, 
dialogus. Ar tankai ir šarvuo
čiai, kariniai ir KGB daliniai 
nėra jėgos vartojimas? Ar būti
nai reikia tankų vikšrais traiš

kyti beginklius žmones, kad 
būtų galima pasakyti apie prie
vartą? Kai 1940 metais Krem
liaus pasiųsti tankai ir kariuo
menė okupavo be pasipriešini
mo Lietuvą, ar irgi buvo tai
kingas sprendimas? Nagano 
vamzdį į rėmus į pakauš į , 
išreikalaut i nutar imai , irgi 
buvo savanoriški? Dabar Krem
liaus paskelbtas jau antras ul
t imatumas Lietuvai, irgi yra 
taikingas? Pasaulio vadai, kur 
nueisite kalbėdami apie tai
kingus sprendimus, kai panei
giamos paprasčiausios žmonių 
teisės ir noras laisvai gyventi 
bei dalyvauti laisvųjų tautų 
bendrijoje? 

Kremliaus įsakymu Katyne 
nužudyti lenkų belaisviai kari
ninkai buvo primetami vokie
čiams ir 50 metų begėdiškai 
melavo, m u l k i n d a m i visą 
pasaulį. Ar dar galime Kremliui 
tikėti ir dabar, kai vis dar užtin
kami KGB slaptai nužudyti 
masiniai kapai? Iš Lietuvos 
besitraukdami NKVDistai 1941 
m. birželio 26 d. prie Panevėžio 
cukraus fabriko sušaudė 19 
n e k a l t ų l ie tuvių , k u r i e m s 
fabriko da rb in inka i ir ad
ministracija buvo pastačiusi 
lietuvišką kryžių su užrašu, kad 
čia nuo komunistų rankos buvo 
nužudyta lietuviai patrijotai. 
Turimomis žiniomis, po karo 
komunistai pakeitė užrašą, 
parašydami, kad čia vokiečų 
naciai nužudė 19 liaudies sūnų. 
Ta niekšybė buvo atidengta tik 
prieš porą metų, kai laisviau 

buvo galima rašyti. 
Katynas, Panevėžys, Pravė-

niškės, Rainiai ir daugelis kitų 
vietų, kuriose buvo NKVD-
KGB nužudyta šimtai ir tūks
tančiai nekaltų žmonių, prime
tant tą judošišką darbą kitiems. 
Argi dar nepakanka pasauliui 
atverti akis ir tiesiai pasakyti 
Kremliui, kad jų darbas neside
rina su jų kalbomis'.' Reikia pir
ma {rodyti gerą valią ir tik tada 
tikėtis norimos paramos. Nesis-
tebėtumėm, kad ir dėl Korėjos 
numušto lėktuvo Kremlius pri
sipažintų ir paskelbtų tikrą 
tiesą! 

Lietuvos padėtis yra išskir
tinė, nes 1940 metais apgaule 
paremta įvykdyta okupacija, 
prašosi atitaisoma, atsiprašant 
lietuvių tautą ir visą pasaulį už 
50 metų terorą, melagystę ir 
mulkinimą. Jei Antrojo pasau
linio karo pradininkai vokiečiai 
buvo nubausti ir apdėti repara

cijomis, tai jų bendrai — Sovietų 
Sąjunga lygiai yra atsakinga už 
karo įvykius ir turėtų būti paso
dinta kaltinamųjų suole ir nu
bausta. Dėl padarytų Lietuvai 
nuostolių atlyginimo, klausi
mas yra platus ir nagrinėt inas 
atskirai . 

Šiandien Lietuvai yra svarbu 
išlaikyti paskelbtą nepriklau
somybę ir įgyti laisvajame pa 
šaulyje draugų, kurie Lietuvos 
pastangas paremtų moraliai ir 
materialiai pripažindami Lietu
vos vyriausybę ir paskirdami 
savo ambasadcrius. Gražiai 
vadinamas laisvasis pasaulis 
nėra toks laisvas, kaip mes įsi
vaizduojame, bet baimė ir dole
ris juos priverčia užmiršti visas 
žmogiškas teises ir moralinius 
įsipareigojimus. 

Išeivija visomis turimomis ir 
galimomis priemonėmis vien
ingai remkime tautos pastangas 
atstatyti savarankišką ir nepri

klausomą gyvenimą. Dabar ne m a m s - ***. sujungę protus, šir-
laikas asmeninėms ar parti- dis ir pinigus, padekime Krem-
nems ambicijoms ir svarsty- 1 , a u s spaudžiamai Lietuvai. 

APIPLĖŠTA DAUGAILIŲ 
BAŽNYČIA 

miršo, o gal kankinio arki
vyskupo dvasia saugojo savo 
dovaną, kad nebūtų išniekinta... 
Tabarnakulio medinės dalys 
apiplėšytos, pagražinimai ap
laužyti. Plėšikai išėjo į šven
torių pro tą patį langą, tiksliau 
pro vieną lango stiklą (šibą), 
kurios metmens 27 x 37 cm. At
kviesta milicija apžiūrėjo įvykio 
vietą, fotografavo, filmavo, 
tačiau pirštų nuospaudų nerado. 
Atrodo, kad apiplėšimą vykdė 
plėšikai profesionalai, galbūt 
sėdėję kalėjime ir žino, kaip plė
šikavimo metu elgtis, kad nepa
liktų pėdsakų. Plėšikai paieš
komi, tačiau ligi šiol nebuvo 
surasti. Taigi su tokiomis liūd
nomis nuotaikomis daugailiš-
kiai sutiko Šv. Velykų šventes". 
Šiais žodžiais ir baigiamas 
laiškas. 

b.kv. 

A.tA. 
LIUDA SAMUOLIENĖ 

KRIAUNEVIČIŪTĖ 

Gyveno Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. balandžio 16 d., buvo 77 m. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 1S m. 
Didžiai nuliūdę liko vyras Zenonas, Lietuvoje trys vaikai 

su šeirromis: sūnus gyd. Zenonas, duktė Laimute ir duktė gyd. 
Beata kiti giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Velionė priklausė Liet Bendruomenei. ALRK moterų 
sąjungai. Balfui, Liet. pensininkų sąjungai. 

Kūnas pašarvotas sekmadienį, balandžio 22 d. nuo 2 iki 
9 v.v Gaidas-Daimid koplyčioje. 4348 S. California, Chicago. 
IL. 

Laidotuvėe bus pirmadienį, balandžio 23 d. Iš koplyčios 
9 vai ryto bus palydėta į Nekalto Prasidėjimo bažnyčią 
Bright n Parke. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuviu kapines. 

Vis. giminės, draugai ir pažįstami maloniai prašomi 
daly va -i šermenyse ir laidotuvėse. 

Nu idę vyras, sūnus, dukterys su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 5230440. 

Pi t 
puos< 

srnuik 
BflL 

Dayt< 

įlus vienintelio išeivijoje liaudies ins t rumentu muzikos 
:ojo ir orkestro vadovo 

BALIO PAKŠTO 
. skausmo valandoje guodžiame žmona EMILIJĄ, dukras 

I-JĄ, RŪTĄ su šeimomis ir sūnų BALI 

Jurgis ir Veronika Janulaičiai 
Gediminas ir Vlade Lapenai 
Andrius ir Ona Mironai 
Antanas ir Valerija Skriduliai 

Beach, Florida 

Chicagą pasiekė laiškas iš 
Daugailių (Utenos aps.). ku
riame rašoma: ,Tur iu pranešti 
liūdną žinią. Kovo mėn. 28 į 29 
naktį nežinomi nusikaltėliai 
įsilaužė į mūsų bažnyčią ir ją 
žiauriai apvogė. Nors langai 
dv igub i , j ie ir du rys su 
geležinėmis grotomis, tačiau pro 
langelį po vargonais į pilia
kalnio puse įsibrovė vidun 
Išmušti abudu stiklai, išpjauta 
dalis geležinių grotų, išplėštos 
zakrastijų durys. Metalinis sei
fas išplėštas. Iš jo paimta 2 
komuninės, 2 ar 3 taurės, seno
ji monstrancija, Šv. Antano re-
likvijorius. kryželis, dvi lėkš
tutės. Seife plėšikai surado 

tabernakulio raktelį, kuriuo 
a t r a k i n o didžiojo a l to r i aus 
plieninį tabernakulį. Švenčiau
siąjį išpylė an t altoriaus laiptų 
ir pasigrobė komuninę. Mon
strancija su Švč. Ostija išimta iš 
altoriaus ir paguldyta žemėje 
gale altoriaus. Ten padėtas ir 
kryžius, paimtas nuo Marijos 
altoriaus. Tačiau nei kryžiaus 
relikvijorius, kuris stovėjo an t 
altoriaus, nei ši monstrancija su 
kryžiumi nepaimti, tik aplanks
tyti. Šioje monstrancijoje yra 
įrašas, kad ji Daugailių parapi
jiečio vysk. Mečislovo Reinio 
dovana Daugailių bažnyčiai 
1927 metais. Neaišku, kodėl ji 
nepaimta: gal skubėdami pa-

f \ f l midkind Fcdcral 
• • • • ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėlia <i $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BR'DGEVIEVV 
892^ HARLEM AVE 

* ) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESUC 
LENDER 

A.tA. 
TĖVAS Dr. TOMAS 

VYTAUTAS ŽIŪRAITIS, OP., 
sulaukęs To metų amžiaus ir pernai atšventęs auksui; kum 
gystes jubiliejų, po ilgos ligos balandžio 15 d.. Velykų pirma 
dieną Aukščiausiojo buvo pašauktas amžinam gyvenimui. 
Palaidotas VVashingtone. D.C balandžio 18 d. 

Velionis buvo atkurtos Šv. Angelų Sargu Liet uvos Domi 
ninkonų Provincijos narys. 

Jo liūdi dvi seserys su šeimomis ir kiti gimines Lietuvo 
je ir kurso sanbroliai T. Domininkonas Jonas Grigaitis, OP. 
ir T. Benediktas Albertas Rutkauskas. OP 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
T Ė V A S IR S Ū N U S 

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

1410 So. 50th A ve.. Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312> 737 1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. '708) 974-4410 

9236 S. Roher ts Rd. - Tel. '708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 50 th A v e n u e 
C i c e r o . I l l ino i s 

T e l e f o n a s - (708) 652-1003 

Sally Donald M -Ir. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve.. Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGO.FE BKI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (70«) 652-5245 
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x Vac lovas Kleiza, Lietuvos 
generalinis konsulas Chicagoje, 
pasveikins lietuvius jaunuolius, 
kur ie šiemet baigia gimnazijas 
„Pavasa r io žiedų" pokylyje 
balandžio 29 d. Sabre Room 
salėje. 

x Ina Bertulytė-Bray, Seat-
t le Lietuvių Bendruomenės apy
linkės pirmininkė, grįždama iš 
Toronte vykusios Kanados ir 
JAV mokytojų konferencijos, 
sustojo Chicagoje. Ji aplankė 
„Draugo*' redakciją, pasikalbėjo 
apie savo veiklą ir Seattle lietu
vius. L Bertulytė-Bray dalyvaus 
sekmadien į posėdyje, ku r į 
kviečia LB Visuomeninių reika
lų tarybą. 

x R i č a r d a s ir Kr i s t ina Sa
ba ly t ė Krul ikai kovo 21 d. 
su s i l aukė sūnel io G i n t a r o 
Kazio. Broliuku džiaugiasi 
vyresnės sesutės Giedrė ir 
Viktorija, taip pat Krul ikų 
šeimyna, gyvenanti Ft. Myers, 
Fla. 

x Lietuvių fondo tarybos 
pirmininkas Stasys Baras ati
darys Lietuvių Dailės muziejaus 
galeriją gegužės 5 d., šeštadienį, 
6:30 vai. vak. Lietuvių centre 
Lemonte. 

x V y t a u t a s Skuod i s parašė 
laišką Chicagos arkivyskupui 
kardinolui J. L. Bernardin dėl 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčios uždarymo. 

x Dail . Vyt. K. J o n y n a s , 
Queen Village, N.Y., pratęsė 
prenumeratą, o už kalėdines 
korteles ir kalendorių pridėjo 25 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Dr . V. T a u r a s , Emelia 
Gaška, Joseph Laukaitis, Vin
cas Blazaitis, Jonas Veiveris, V. 
Šimkus, K. Miecevičius, Vy
tautas Vanagas, Petras Jasulai
tis, visi iš Chicago, 111., „Drau
go" garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su visa šimtine. Labai dėkojame 
už rėmimą savos spaudos. 

x Lemonto „Mai ron io" Li
tuanis t inės mokyklos 30 čio 
jubi l ie j inis pokyl is įvyks 
gegužės 19 d. 6 v.v. Pasaulio 
Lietuvių centre. Gros „Gintaro" 
orkes t ras . Įėjimas 25 dol. 
asmeniui, 15 dol. studentams. 
Stalus rezervuoti pas: La imą 
Pe t ro l iūn ienę tel. 708 969 
0162 arba Ritą Rišk ienę tel. 
708-599-2253. 

(sk) 
x Ieškau senelio L i n a u s k o 

Mar tyno , kuris gyv. Filadelfi
joje, giminaičių. Jo duktė Pet-
kauskienė Morta turėjo septy-
nius vaikus — Ona, Kristina, 
Vincas. Antanas. Prašau, bet ką 
žinančius atsiliepti. Mano adre
sas: Šiauliai, Žvaigždžių 3, 
Li thuania , L i n a u s k a s J o n a s . 

(sk) 

x L ie tuvo je , Š i a u l i u o s e , 
p a r d u o d a m a s n a m a s , perve
dant dolerius į JAV banką. Na
mas mūrinis, bendras plotas 
100 kv. mt.; su patogumais. Tei
rautis: L i thuan ia , Vi ln ius , 
Taikos 142-5. Lilia Luiftienė. 
tel . 42-28-90. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x ŽAIBAS p r a n e š a : maisto 
produktai ir vaistai jau Vilniaus 
sandėlyje! Per 10 darbo dienų 
jūsų nurodymu bus pristatyta. 
Nr. 6 mais tas : 5 sv. kumpis, 1 
sv. riešutų sviesto, 5 sv. ryžių. 
1 BV. slyvų. 1 sv. razinų, Vfe gal. 
aliejaus, įvairių pusryt inių 
kruopų (cereali. 2 dėž. įvairių ar
batų. 2 šv. kavos — 100 dol. Nr . 
7 vaistai ir v i t amina i — $115 
dol ŽAIBAS, 9525 S. 79 A ve. , 
Hickory Hills, IL 60457. Tel . 
708-430-8090. 

(sk) 

x P a g a l N o r t h S u b u r b a n 
s i m f o n i j o s t v a r k a r a š t į 
balandžio 28 d. College of Lake 
County, Grayslake, IL ir sekma
dienį, balandžio 29 d., Gorton 
C o m m u n i t y Cen te r , L a k e 
Forest, IL, Robertas Kaminskas 
tu r i pravesti koncertus. Pro
gramoje bus Mendelssohn,,Fin-
gal 's Cave", Tschaikovsky „Ro
meo and Jul iet Over ture" ir 
Beethoven „Symphony 6". Ka
minskas pravedė ir 1989 m. spa
lio m. koncertus. North Subur
ban simfonijos orkestras yra 
rajoninis orkestrs, susidaręs iš 
mėgėjų — neprofesionalų. 

x K u n . J o s e p h P r a g u l b i c -
k a s , Elizabeth, N.J. , Jonas 
Czerkaviczius, Highland, Ind., 
Elena Valiukonis, So. Boston, 
Mass., A. Liudžius, Juno Beach, 
Fla., M. Vilutis, Beverly Shores, 
Ind., A. Juozapavičius, Ont., 
Kanada , M. Janilionis, Ha-
milton, Ont., Kanada. „Draugo" 
garbės prenumerator ia i , rė
mėjai, su prenumeratos pratęs
imo mokesčiu atsiuntė po visą 
šimtinę. Nuoširdus ačiū. 

x P r a t ę s d a m i p r e n u m e r a 
tą, pridėjo po 20 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių: 
Bronė Švipas, Hinsdale, 111., 
Mar ta Atkočaitis, Ignas Paku
lis, Chicago, 111., Casimir Čiko-
tas , Delran. N.J., K. J. Steponai
t i s , VVestbrook, Conn., Bronius 
Seliukas, Rancho Palos Verdes, 
Cal., Gražina Stanulis, Downers 
Grove, 111., Napoleon Nyerges, 
San ta Monica, Cal. Visiems 
nuoširdus ačiū. 

x LIETUVA - VOKIETI
J A . J u m s pageidaujant, pri
dėjome papildomą kelionę į Lie
tuvą, rugpjūč io 11 iki rugpjū
č io 22 d.: 10 naktų Lietuvoje, 3 
naktys Vokietijoje. Pi lna ka ina 
$2,345.00. G.T. INTERNA
T I O N A L , INC. (708) 430-7272. 

(sk) 
x Dėmesio v ideo a p a r a t ų 

s a v i n i n k a i ! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
s i s t emos į amer ik ie t i šką ją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į I N T E R V I D E O . Su moder
niausia „digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galime per
rašyti jūsų vaizdajuostes į 1%" 
U-Matic, Beta, VHS, 8 mm, 8 
mm ,,high-band" Stereo Hi-Fi 
formatus. Taip pat perrašome 
16 mm kino filmus į video 
juostas. Mūsų adresas: INTER
V I D E O . 3533 S. A r c h e r Ave., 
Ch icago , IL 60609, t e l . (312) 
927-9091. Sav. P e t r a s Berno
t a s . 

(sk) 

Pasikalbėjimas po „Draugo" koncerto Iš kairės: inž. Antanas Rudis, sol. Arnoldas Voketaitis 
ir sol. Algirdas Janutas. N u Q t r j T a m u l a i c i o 

CHICASOJE IR APYLINKĖSE 
MŪSŲ ABITURIENTAI 

E r i k a Weliczko, Elenos 
Brazdžionytės ir Edvardo Welic-
zko duktė. Baigia Mother 
McAuley gimnaziją. Honor roll 
mokinė visus ketverius metus. 
National Honor Society narė. II-

x American Trave l Service 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie tur i skristi iš New Yorko 
ir \Vashingtono į Chicagą, Los 
Angeles. Cleveland, a r ki tus 
miestus. Taip pat tu r i žmogų 
New Yorke, kuris sut inka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į k i tus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka, ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kre ip t i s į A m e r i c a n Trave l 
Serv ice Bureau , 9727 S. Wes-
te rn Ave., Chicago, 111. 60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(sk) 

x I e škoma vedus ių p o r a 
prižiūrėt i lietuvių visuomeni 
nės veiklos pastatą New Yorke. 
Alga ir butas. Kreiptis raštu: 
DRAUGAS, 4545 W. 63 St., 
Chicago, IL 60629, Ske lb imų 
Skyr ius , Nr . 250. 

'sk> 

x P i r k s i m e vieno a r b a 
dviejų bu tų namą į vakarus 
nuo California Ave. link Mid-
way aerodromo. Skambinti: 
(312) 434-8235. 

(sk) 

x P r a š a u atsiliepti Genę 
Eidėnas, anksčiau gyv. 703 N. 
Woodlawn. Griffith, Indiana 
46319. Šiuo metu Čikagoje vieši 
jūsų brolio Gideikos Antano 
sūnus Sig i tas . Te l . (312) 
434-8618. 

(sk) 

x Parduodame Lietuvoje 
a u t o m o b i l i u s : Taur i j a — 
2,500 dol., Lada 2 1 0 6 - 3 , 3 0 0 
dol., Lada 2107 - 3,700 dol., 
Lada 2108 - 3,300 dol., Lada 
2109 - 3.700 dol, Maskvičius -
2141 - 3,700 dol. Volga 24-10 
— 6.500 dol. Taip pat keičiame 
pinigus aukštu s an tyk iu . 
Skambint i : 708839-5557, Tei
rautis Arūno . 

(sk) 

linois State Scholar. Science 
Scholar. Tandy Math klubo 
narė. Erika yra aprašyta Who's 
Who Among High School Stu-
dents of America. Erika pateko į 
finalus Chicago Metro History 
fair ir Illinois Latin competition. 
Yra gimnazijos orkestro narė. 
Priklausė lotynų kalbos klubui 
ir matematikų klubui. Žaidė 
gimnazijos tinklinio komandoje. 
Dar priklauso šiems sporto klu
bams: Neries tinRlinio koman
dai , Second City t inkl in io 
komandai, pirmoji narė United 
States Volleyball Association ir 
ger iausia žaidėja Amateur 
Athletic Union. Be to, dar gro
ja dviejuose orkestruose: De 
Paul All-Catholic Band ir All-
State Honors Band. Gavo aukš
čiausią įver t in imą Nor th-
vvestern universiteto muziki
nėse varžybose. Lankė Kris
tijono Donelaičio aukštesniąją 
mokyklą. Priklausė ateitininkų 
Dielininkaičio kuopai. Studijų 
šaka — cheminė inžinerija ir 
muzika. Studijuos Case 
Western Reserve University, 
Clevelande arba University of 
Iowa, Iowa City. 

J u l y t ė R ima Narbuty tė , Eg
lės ir Leono Narbučių duktė. 
Baig ia H i n s d a l e C e n t r a l 
gimnaziją. Priklausė Track and 
Fie ld k o m a n d a i ir buvo 
atžymėta keturiom „Varsity" 
raidėm. Baigė Dariaus-Girėno 
žemesniąją ir Kristijono Done
laičio aukštesniąją mokyklas. 
Yra jūrų skautė-gintarė. Pri
klauso „Geležinio Vilko" kara-

x MAISTO D E F I C I T A S 
LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpinti 
deficitiniu maistu. Už $100.00 
„Žaibas" pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg. lietu
viško skilandžio, 2 kg 

te klubui. Šoka „Grandies" tau
t in ių šokių grupėje. Lais
valaikio užsiėmimai — slidinė
jimas, buriavimas, bėgimas, 
fotografavimas. Lankys DePaul 
universitetą, kur studijuos li-
beral a r t s and sciences pro
gramoje. 

ALTOS DARBO 
KONFERENCIJA 

Kiekvieneriais metais Ameri
kos Lietuvių Tarybos Chicagos 
skyrius šaukia metinę Darbo 
konferenciją, kurioje valdyba 
pada ro p raneš imus : pirmi
ninkas — kas padaryta metų 
eigoje Lietuvos laisvinimo 
srityje, iždininkas — finansinį 
a t s i ska i tymą : k iek gauta 
įplaukų, kiek išleista ir kiek 
l iko sekančia i kadencijai . 
Žinoma, tą patvirtina kontrolės 
komisija. 

Tokie pranešimai yra būtinai 
reikalingi , nes kiekvienais 
metais, t.y. nuo Darbo konfe
rencijos, vadovavimą perima 
ki ta organizacija. Tokiu būdu 
nėra įsisenėjimo teisių. Po visų 
pranešimų yra sudaroma valdy
ba ir taryba iš organizacijų 
pristatytų atstovų. Kiek žinoma 
organizacijų yra 4 pagrindinės 
ir 7 pagalbinės. 

Šiais metais, kuriais vadovau
ja tautinė Sandara ir pirmi
ninkauja dr. Vytautas Dargis, 
tokia darbo konferencija įvyks 
balandžio 22 d., sekmadienį, 2 
vai. po pietų Lietuvių Tauti
niuose namuose. 

Po visų pranešimų ir valdybos 
sudarymo bus diskutuojami ir 
Lietuvos reikalai. Su pagarba ir 
dėkingumu turėtume prisiminti 
patriotus Amerikos lietuvius: L. 
Šimutį, dr. P. Grigaitį, M. 
Vaidylą, J. Laučką, A. Olį ir 
kitus, kurie 1940 m. Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą, 
savo triūsu ir meile tėvynei Lie
tuvai ir savo broliams, pajėgė 
suburti visų pažiūrų žmones ir 
įsteigti organizaciją, kur ią 
vėliau pavadino Amerikos Lie
tuvių Taryba, kurios tikslas 
buvo ir tebėra kovoti prieš 
okupantą iki Lietuva bus laisva 
ir nepriklausoma. Džiugu kon
statuoti, kad per penkiasdešimt 
metų ši organizacija yra atlikusi 
milžiniškus darbus laisvinimo 
sri tyje. Jos dėka g a u t a s 
Amerikos valdžios nepripa
žinimas Sovietų okupacijos, 
iškovotas įvažiavimas poli
tiniams pabėgėliams į šį kraštą 
ir t.t. 

x I e š k o m a K a z i m i e r a 
P l i a u g a a r b a j o s d u k r a 
Onutė i r anūkė B a r b a r a , 
gyvenę 56-28 Hamilton Place, 
Maspeth. N.Y. Ieško dukterėčia 
Ramutė Zeleniūtė-Kybartie-
n ė , L i t h u a n i a , K l a i p ė d a 
235800. Puodžių 5 -5 . 
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x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 VVest Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
REMAX REALTORS. Rimas 
Stankus, tel. (312) 58£o959 ar
ba (7081 425-7161. 

(sk) 

no" dešros. 2 kg. „Suvalkietiš
kos" dešros, 1 kg. „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS" 9525 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, III. 60457, tel. 
(708) 430-7272. 

(sk) 
x Pat r ia dov aninių prekių 

ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburg 
Beach, FL, rasite lietuviškų 
prekių bei 220 veltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pagei
daujamų, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus 
ir iš kitų miestų. Siunčiame 
prekes į Vilnių kargo-oro lini
ja. Tel. 312-778-2100. 

(sk) 
x Akiniai -mntimui į Lietu

vą. Kreiptis ; Aldoną Kamins
kienę, Optica! i^tudio, 2620 West 
71 Street, Chicago. 111. 60629. 

Telefonas (.112) 778-6766. 
(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Av e . Chicago. 111. 
60*09. Tel. 1 n2-523-9191. 

(sk) 

x Baltic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street. Chicago, 111. 
Tel. (312)476 2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis 

(sk) 

x A n t a n a s Kiškis, Toronto, 
Kanada. „Draugo" garbės pre
n u m e r a t o r i u s , p r a t ę s ė 
prenumeratą su 150 kanadišku 

„Žalgi- dolerių. Labai dėkojame už lie-

IŠ ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— Pas ika lbė j imas p e r r a 
diją, vadovaujamą K e s t o n 
College, buvo su kun. J . Stat
kum, Lietuvos Kankinių para
pijos klebonu. 

— M ont re alio A k a d e m i n i s 
sambūr i s turėjo susirinkimą 
Dalios ir Vytauto Gruodžių 
namuose kovo 23 d. Pirmininkė 
dr. J ū r a t ė C i p l i j a u s k a i -
tė-Tanner aptarė metų veiklą, 
ižd. Bronius Niedvaras pranešė 
apie finansinę būklę. I š r ink ta 
nauja valdyba ir pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Algis Beniušis , 
vicepirm. Saulius Mikoliūnas, 
ižd. Hilda Lapinienė, sekr . 
Roma Valinskienė, narys Vin
cas Piečait is . A l e k s a n d r a s 
Stankevičius parodė vaizdajuos
tę iš Lietuvos. Sudaryta politinė 
komisija, Lietuvoje įvykiams 
keičiantis, kurion įėjo A. Beniu
šis, V. Gruodis, S. Mikoliūnas, 
V. Piečaitis, Remigijus Šat
kauskas ir Arūnas Staškevičius. 

P A S I Ž Y M Ė J Ę S 
STUDENTAS 

Andrius Nemickas, t reč ių 
metų s t u d e n t a s I n d i a n o s 
univers i te te B looming tone , 
kovo 26 dieną buvo pažymėtas 
kaip Chancellor Scholar. Ge
riausiam studentui iš kiek
vieno universiteto padal in io 
yra skiriamas toks a t e s t a t a s 
su 1,000 dol. premija. Andr ius 
šį atžymėjimą gavo iš School 
of Public and Environmental 
Affairs. 

Andrius yra Janinos Farrell ir 
kardiologo dr. Vido Nemickn 
sūnus. J is yra baigęs Maris t 
gimnaziją 1987 metais , k u r 
laimėjo „Faculty Award for 
Outstanding Senior", pasižy
mėjęs moksle ir sporte. 

Universitete jis y ra ak tyvus 
politinėje veikloje ir organizaci
niame darbe. Šią vasarą dirbs D-
linois kongresmano H a r r i s 
Fawell štabe Washingtone kaip 
internas. Po to sugrįš baigti 
studijas Indianos univers i te te . 

tuviško žodžio palaikymą. 

x A m e r i k o s l ietuvių radi jo 
programa, girdima kiekvieną 
sekmadienį nuo 7 iki 8 v. ryto 
šį sekmadienį turės specialią 
programą, kuri bus filmuojama 
ir už kelių dienų rodoma per 
visą Ameriką. Kviečiame skam
binti Lietuvos reikalais pro
gramos metu į studiją tel. 
777-1450. 

(sk) 

x 6 k a m b . mūr . b u n g . 69 i r 
W a s h t e n a w , gar. Galima tuoj 
užimti 43,900 Globė R. E. 
P. Pranckevičius, tel. 776-2191. 

(sk) 

x I e š k o m a moter i s padė t i 
v y r e s n i o a m ž i a u s p o r a i , 
Brookfield, IL. Žmona yra ligo
nė. Galima gyventi kartu, arba 
atvykti porą kartų į savaitę. 
S k a m b i n t i : 1-708-485-8316. 

(sk) 
x P e l n a s , g a u t a s iš Lietu

vių D a i l ė s Muzie jaus at i
d a r y m o ir pokylio, bus ski
riamas įsigijimui klimatizacijos 
į rengimų, kur ie re ika l ing i 
muziejaus eksponatų ilgalaikiui 
išsaugojimui. Atidarymas ir po
kylis po jo vyks tuoj po Lietu
vių Operos spektaklio geg. 5 d.. 
6:30 v.v.. Pasaulio Lietuvių cen
tre, Lemonte. Stalai pokyliui re
zervuojami: tel. (708) 257-2034. 

(sk) 

Andrius Nemickas, geriausi.is Bloomington universiteto mokinys 

Gaila, kad kartais kai kurie 
asmenys įžeidinėja šią organiza
ciją, vadindami „pasenusia". 
Juk yra sakoma „senas jautis 
vagos negadina". Kartais paste
bima spaudoje ar radijo pro
gramose, jog vengiama naudoti 
šios kilnios organizacijos tikrąjį 
vardą. Mūsų vieningumas ypa
tingai reikalingas dabar. 

Kaip ten bebūtų, bet reikia 
konstatuoti, jog Amerikos Lie
tuvių Taryba dar tebėra visuo
menės stipriai remiama ir bus 
remiama iki ji pilnai atliks savo 
tikslą — kam ji buvo įsteigta. 

Baigiant noriu prašyti visas 
lietuviškas organizacijas ir vi
suomenę gausiai dalyvauti šioje 
konferencijoje. Tuo mes mora
liai ir materialiai paremsime 
seniausią Lietuvos laisvinimo 
reikalams įsteigtą organizaciją 
— veiksnį. 

Po konferencijos visi bus pa
vaišinti Baltic Bakery savi
ninkų Ankų paaukotais užkan
džiais. Tad iki pasimatymo kon
ferencijoje! 

Ant .Repšienė 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, II. 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Kasdien 9—6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTTS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 00621 
T H . (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 
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