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Lietuvos Respublikos 
prezidento laiškas 

Britanijos premjerei 
Londonas. Čia lankėsi Lie

tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
delegatė, Lietuvos Respublikos 
ministerės pirmininkes padėjėja 
Laima Andrikienė, kuri turėjo 
Lietuvos Respublikos preziden
to Vytauto Landsbergio laišką 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos ministerei pirmininkei 
Margaret Thatcher. Ministerė 
pirmininkė Laimos Andrikienės 
nepriėmė. Su ja taip pat nesu
s i t iko ir k i t i Britanijos 
vyriausybės nariai. Po didelių 
pastangų laiškas buvo įteiktas. 

Šia proga pastebime, jog da
bartinė Lietuvos vyriausybė bel
džiasi į pasaulio valstybių vadų 
sąžines ir daro viską, kad būtų 
pripažinta Lietuvos Respublika 
ir jos demokratiškai išrinkta vy
riausybė. 

Skaitytojų žiniai perduodame 
laiško turinį. 

Miela pon ia Ministre 
Pirmininke: 
1990 m. vasario 24 d. po lygia-

teisiškai įvykusios, daugpar-
t inės kampanijos, Lietuvos 
žmonės, pirmą kartą nuo 1940 
m. Lietuvos valstybingumo ne
tekimo, dalyvavo rinkimuose, 
kuriuose išrinko savo tautos 
atstovus. Pasibaigus pasku
tiniam rinkimų turui , 1990 m. 
kovo 10 d., Lietuvos žmonių 
reikalavimas tapo aiškus ir 
nepalaužiamas — neatidėlioti
nas Lietuvos Respublikos ats
tatymas, pripažintas de jure 
Didžiosios Britanijos 1921 m., 
bei pagrindinių žmogaus, eko
nomikos ir politikos teisių, 
paskelbtų pirmoje 1920 m. 
gegužės 15 d. Lietuvos Konsti
tucijoje, įsigalėjimas Lietuvos 
teritorijoje. 

1990 m. kovo 11d . Lietuvos 
žmonių ats tovai susirinko 
Aukščiausios Tarybos rūmuose, 
Lietuvos sostinėje — Vilniuje, ir, 
reikšdami tautos valią, iškil
mingai paskelbė Lietuvos Res
publikos atstatymą, jos de jure 
tęstinumo nuo 1940 m. pagrin
du. Lietuvos TSR Aukščiausioji 
Taryba, ir 1977 m. TSRS Kons
titucija ir kiti tarybiniai įsta
tymai buvo paskelbti negalio
jančiais Lietuvos atžvilgiu. 
Tiktai tie tarybiniai įstatymai, 
kurie neprieštaravo Lietuvos 
Respublikos Laikinajam įsta
tymui buvo laikomi galiojan
čiais . Šie įstatymai bus 
peržiūrimi ir pakeičiami lietu
viškais įs tatymais, būsimų 
į s ta tymin ių peržiūrų ir 
svarstymų pasėkoje. 

Aš buvau Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos prašomas perduoti 
Jums bei Didžiosios Britanijos 
žmonėms reikšmingiausius do
kumentus, priimtus 1990 m. 
kovo 11d. Ypač pastebėsite, kad 
Lietuvos valstybė pabrėžia jos 
griežtą laikymąsi pasauliniai 
priimtais tarptautinės teisės 
principais, pripažįsta Helsinkio 
Baigiamojo Akto Lietuvoje 
gyvenančių žmonių bei tautinių 
bendrijų teises. 

Ponia Ministre Pirmininke, 
jau praėjo vos ne penki dešimt
mečiai, kai priespaudos ir tam
sos šešėlis nusileido a n t 
Lietuvos Krašto ir žmonių, kaip 
pasekmė neteisėtos ir morališ
kai smerktinos Nepuolimo Su
tarties su slaptais protokolais, 
sudarytos Adolfo Hitlerio ir 
Joeefo Stalino 1939 m. rugpjūčio 
23 d. Tame laikotarpy, iš 

Lietuvos žmonių buvo atimtos, 
beveik kiekviena pagrindinė 
žmogaus teisė, išsaugota Pasau
linėje Žmogaus Teisių Deklara
cijoj. Pradedant 1940 m. birželio 
mėn., šimtai tūkstančių lietu
vių, įvairaus amžiaus, profesijos 
ir kilmės, buvo tremiami į So
vietų Sąjungą; mūsų mokyklos 
ir bažnyčios uždaromos; mūsų 
ūkiai ir žemė niokojama; mūsų 
aplinka nuodijama įmonių, 
kurioms mes mažai turėjome 
įtakos; ir mūsų sūnūs krito karo 
laukuose toli už mūsų krašto 
ribų. 

Nepaisant šių ypatingų sun
kumų ir svetimos politinės siste
mos nesilpnėjančių pastangų 
sunaikinti Lietuvos žmonių 
religines ir dvasines vertybes, 
lietuvių tauta išsilaikė. Kiek
vienoje lietuviškoje širdyje degė 
noras laisvei, teisingumui ir 
taikai. 

Daugeliui mūsų žmonių įkve
pia vilties ir drąsos tai, kad 
daugelis Europos kraštų, Euro
pos Taryba ir Europos 
Parlamentas pakartotinai yra 
pabrėžę 1940 m. Lietuvos per 
TSRS aneksijos ir okupacijos 
pripažinimą. Šiandien, kai 
žmogaus laisvių išsivystymo 
galimybe daugumai lietuvių 
tampa tikrove, Lietuvos žmonės 
tikisi Jūsų valstybės paramos 
politiniam ekonominiam ir 
aplinkos atnaujinimo procese, 
kuris pastaruoju metu įsisiū
bavo mūsų krašte. 

Ponia Ministre Pirmininke, 
Lietuvos žmonės ir jos Aukš
čiausioji Taryba pavedė mane 
perduot i J u m s š i l č i aus iu s 
sveikinimus ir g e r i a u s i u s 
linkėjimus. Visiem Sovietų 
Sąjungos ir Europos žmonėms 
mūsų valstybė ištiesia drau
gystės ranką. Aš nuoširdžiai 
tikiuosi, kad Didžiosios Britani
jos žmonės toliau parems ir tvir
tins Lietuvos žmonių teise į 
laisvę, kilnumą ir apsispren
dimą. 

Nuoširdžiai Jūsų, 
Vytautas Landsbergis 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos 

Pirmininkas 

Šie žmonės nusprendė, kad nereikia jokių sankcijų prieš Sovie• a Sąjungą, 
kuri priešinasi Lietuvos nepriklausomybei. Vaizdas iš Baltųjų rūmų 
pasitarimo: prez . G. Bushas, antras iš kairės, kuris pasakė, kad negalima 

kenkti Gorbačiovui, o prezidento dešinėje matyti Atstovų rūmų speakens 
T. Foley, o jo kairėje — Senato daugumos vadas G. Mitchell ir Senato 
mažumos vadas B. Dole. 

„Antrasis Miunchenas" — sako 
Lietuvos prezidentas Landsbergis 

Sustiprinti KGB daliniai Lietuvoje. Bushui svarbiau 
perestroika, negu Pabaltijo respublikų likimas. 

Washingtonas. Balandžio 24 
d. — Prez. Bushas susilaikė nuo 
paskelbimo ekonominių sankci
jų Sovietų Sąjungai, kuri Lie
tuvoje sustiprino savo kariuo
menės dalinius, užėmė valdžios 
pastatus, uždraudė ka i kuriuos 
laikraščius, pagrobė atsisakan
čius ta rnau t i okupacinėje ka
riuomenėje ir juos išvežė į 
tolimąjį Sibirą. Kai Sovietų 
ginkluota j ėga yra naudojama 
Lietuvoje, Busho vyriausybė 
atsisakė p r ieš ta i pareikšt i 
protestą, „nespausti Maskvos ir 
nepakenkti visam laisvės rei
kalui pasaulyje", kaip išsireiškė 
prez. Bushas. 

Tuoj po to kai žinių agentūros 
pranešė, jog JAV nesiims jokių 
sankcijų pr ieš Maskvos veiks
mus Lietuvoje, Reuterio žinių 
agentūra pranešė, kad KGB 
įvedė naujus dalinius į Lietuvą 
ir sustiprino sienų apsaugą 
pačioje Lietuvoje. Ypač įsakė 
sust ipr int i sargybą Baltijos 
jūroje, kad nebūtų „įvežami 
ginklai į Lietuvą". „Sovietų 
sienų apsauga buvo išdėstyta 
Lietuvos teritorijoje ir sus
tiprinta papildomais daliniais ir 
ati t inkamais ginklais", pranešė 
ir „Tasso" žinių agentūra, paci
tuodama KGB karininko A. Pa-
rachino pranešimą. 

Kremliaus įspėjimas 
Reguliarioje spaudos konfe

rencijoje Sovietų Užsienio 
reikalų ministfliįjos kalbėtojas 
Vadimas Perfilijevas įspėjo 
Ameriką „neįvesti ekonominių 
sankcijų prieš Sovietų Sąjungą 
dėl to. kad Sovietai malšina 
Lietuvos nacionalistus, nes tai 
pakenktų ryšiams tarp šių dvie
jų kraštų". 

Nežiūrint kad buvo labai pla
čiai pasklidus žinia, jog Wa-
shingtonas pritaikins sankcijas 
už tai, kad Sovietai naudoja ka
rinę jėgą Lietuvoje, prezidentas 
pasakė nepada-ęs jokio spren
dimo, o jo Spaudos direktorius 
M. Fitzvvater - pažindindamas 
su tuo klausimu žurnalistus, 
pasakė, kad pr- ridentas turbūt 
iš viso nesiirr.- jokios akcijos 
prieš Sovietus Vėliau jis pasakė 
kad ir ekonominės sankcijos 
pakenktų Gorb įčiovo vedamai 
politikai. Ka ėdamas statybi
n inkų šuva; avime, prez. 
Bushas vėliau jiems pasakė, 
kad jam esą s . rbu Gorbačiovo 
a t e i t i s . ..Aš noriu matyt i 
progresą Sovietų Sąjungoje ir 
kad jokie elementai ten jam 
nekenktų". 

Landsber* komenta ras 

Sovietų pareigūnų. Robertas 
Verbitskas, kuris, yra lietuvių 
misijos Maskvoje vedė jas , 
pasakė, kad jų žygiai susirišti su 
Kremliaus pareigūnais buvo 
nesėkmingi. Kremlius nenorįs 
pasitarimų tol. kol Lietuva 
neatsisakys savo nepriklau
somybės deklaracijos, juk ir 
Washingtonas tam nepritariąs. 

Svarbiau pe res t ro ika 
Prez. Bushas tarėsi su sąjun

gininkais ir NATO vadai buvę 
pr ieš ingi prieš s a n k c i j a s 
Maskvai dėl Lietuvos reikalų. 
Baltųjų rūmų tas pats oficialus 
pareigūnas pasakė, jog Bushas 

mano, kad daug svarbesnis da
lykas Amerikai yra Gorbačiovo 
perestroika, negu Pabalt i io 
respublikų reikalai. ..Jei nebūtų 
perestroikos, tai nebūtų atsitikę 
to, kas įvyko Lietuvoje ir Rytų 
Europoje". „Be to, mes mažai ką 
galime padaryti, daugiausiai tai 
b ū t ų popierinės sankcijos", 
kalbėjo AP žurnalistui šis ad
ministracijos pareigūnas. 

Vakar „Tassas" pranešė, jog, 
kai KGB įvedė didesnę kontrolę 
Lietuvoje, Vilniuje buvo paleis
t a s šūvis į kareivių barakus, bet 
niekas nebuvo sužeistas. KGB 
majoras Aleksiejus KiriČenko 
pasakė „Tassui" , kad vienas 
šūvis buvo paleis tas į atvirą 
l angą sovietų kare iv inėse 
Sovietų Užsienio ministerijos 
a tvežta užsienio žurnalistų 
grupė į Vilnių nepastebėjo, kad 
l ie tuvia i p a t y s ginkluotųsi 
kokiam nors ginkluotam pasi
priešinimui. 

Lietuvos teisininko komentarai 

Lietuvos pr< -
t as Landsber. 
Washingtone 
pareiškė, kad F 
mas yra „kita-
primindamas 
buvo 1938 m 
Čekoslovakija I 
Britanija nep 

Lietuvos Respublikos Užsienio 
reikalų ministeris Algirdas 
Saudargas, gimęs Kaune. 

— Prancūzijoje sekmadienį 
buvo parodytas filmas iš pasku
tinių gyvenimo minučių rumu
nų diktatoriaus Ceausescu ir jo 
žmonos Elenos. Jis tyliai verkė, 
o jo žmona Elena prašė kareivių 
pasigailėti. Filmą parodė pran
cūzų televizija. 

— Sovietų Sąjungos preky 
bos deficitas 1989 m. buvo 5.4 
bil. dol., praneša Komunistų 
partijos savaitraštis. 

Nebus ekonominių 
reformų 

Maskva. — Prez. Michailas 
Gorbačiovas pasakė, jog Lenki
jos stiliaus ekonomija nebus 
įvesta Sovietų Sąjungoje, nes 
krašto gyventojai nenori dras
tiškų ekonominio gyvenimo pa
keitimų. Laisva prekyba netin
kanti sovietų stiliaus ekono
mijai. Panaš ia i Gorbačiovas 
buvo sakęs kelis kar tus ir 
anksčiau. Sovietų spaudoje buvo skelbti 
paskutiniu metu rašoma, kad dalinai 

dentas Vytau-
s po įvykių 
• r Maskvoje, 
xsho neveiklu-
Miunchenas", 
asauliui kaip 
^ais parduota 
ū Prancūzija ir 
;ė pasipriešinti 

nacių Vokietijai. „Ar gali būti 
vienos grup<^ žmonių laisvė 
parduota de. 
grupės laisves 

Baltųjų rūrni 
nešė. jog prez 

bet k 
dar 

kitų žmonių 

kalbėtojas pra-
ushas atsisakė 
<ias sankcijas 

dėl to, kad 
ento delegacija 
susitiks su So-

- pareigūnais. 
id jie pradės 

bus laisvo verslo ekonomija, bet Lietuvos Pai 
šiuo metu laisvos kainos ir yra Mask\ < 
Vakarų stiliaus ekonomija turės vietų vald 
dar palaukti . Sovietų liaudis to „Tikėkime 
nenorinti. Vakarų diplomatai kalbėtis", pa^^ė Bushas repor 
pareiškė savo nusivylimą, nes teriams. Be- "lai antradienį, 
dar prieš porą savaičių Gor- LietJVOS de • Racija, kuriai 
bačiovas kalbėjo apie kažkokia vadovauja r" nislovas Kuz 
laisvą ekonomiją. minskas, m " ° priimta jokių 

Vilnius. — Vakar supažin
dinome skaitytojus su naujuoju 
Sovietų Sąjungos įstatymu dėl 
respublikų išstojimo iš sąjungos, 
kuris tegali būti taikytinas tik 
savo noru įsijungusioms respub
likoms {Sovietų Sąjungos sudė
tį, bet ne Pabaltijo 1940 metų 
nepriklausomoms valstybėms, 
pripažintoms pasaulio valstybių. 

Šiandien spausdiname Lietu
vos teisininko komentarą tuo 
pačiu klausimu, kuris buvo at
spausdintas „Tiesoje" balandžio 
12 d. Rašo Vilniaus universiteto 
docentas Zenonas Namavičius. 

Komentaras 
Pirmiausia noriu pasakyti , 

kad Lietuvos Respub l i kos 
Aukščiausiajai T a r y b a i 
paskelbus Nepriklausomybės 
atstatymo aktą, naujasis TSRS 
įstatymas mums neturi būti tai
komas. Antra vertus, j is ap
skritai nepasižymi demokra
tiškumu. Drąsiai galėtume šį 
dokumentą pavadinti neišstoji-
mo iš TSRS įstatymu 

l akis pirmiausia krenta prieš
taravimai pačiai TSRS Konsti
tucijai, ske lb iančia i , kad 
sąjunginė respubl ika y ra 
suvereni valstybė, t.y. visus 
savo vidaus ir užsienio reikalus 
gali tvarkyti savarankiškai Be 
to, TSRS Konstitucijos 72-asis 
s t ra ipsnis n u m a t o l a i s v ą 
sąjunginės respublikos išstojimą 

iš TSRS. Prisiminkime, kaip 
laisvą, be jokių išlygų išstojimo 
iš TSRS teisę akcentuoja ir 
leidinys „TSRS Konstitucija. 
Politinis teisinis komentaras", 
1982 metais išėjęs Maskvoje. 

Įstatymo siūlomas referendu
mas turi būti surengtas pagal 
TSRS referendumo įstatymą, o 
jo apskritai dar nėra ir nežinia 
kada bus. Taip pat pasakyta, 
kad referendume dalyvauja 
nuolat respublikoje gyvenantys 
TSRS piliečiai, kurie turi balsa
vimo teisę pagal TSRS įstaty
mus. Vadinasi, referendume da
lyvauja ir kariškiai , kurių iki 
to laiko respublikoje specialiai 
gali atsirasti labai daug. 

Trečiajame įstatymo straips
nyje numatyta , kad vietovėse, 
kur kompaktiškai gyvena nacio
nalinės grupės, referendume 
dalyvavusiųjų balsai skaičiuo
jami atskirai . Jei ir nekreip
tume dėmesio, kad tuo pažei 
džiamas respublikos vientisu
mas, neaiški lieka net vietovės 
sąvoka. Nežinia — gal tai būtų 
miesto rajonai ar net... gatvės! 

O kiek pakopų sugalvota to
lesniam referendumo rezultatų 
svarstymui! Cia privalomi ir 
respubl ikos Aukščiausiosios 
Tarybos, ir TSRS l iaudies 
deputatų suvažiavimo patvir
tinimai ir sprendimai, čia ir 
pereinamasis laikotarpis, ir 
derinimai su kitomis sąjungi 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV delegacijai Nikarag
vos naujosios prezidentės Viole
tos Chamorro inauguracijos 
i šk i lmėse vakar vadovavo 
viceprezidentas Dan Quayle. 

— Maskvos ..Pravda" rašo, 
jog Lietuvos respublika yra prie 
ekonominio bankroto ribos, bet 
ta ip pat rašo. kad ir Sovietų 
Sąjunga yra blogoje ekonomi
nėje padėtyje. 

— Čekoslovakijos preziden
tas Vaclovas Havelis atvyko į 
Izraelį su oficialiu vizitu. 

— Sovietų Sąjunga labai 
s m a r k i a i padidino ginklų 
siuntimą Afganistanui. Kartu 
siunčiami ir nauji alyvos siunti
niai. Vakarų diplomatai paste
bėjo, kad labai padaugėjo 
karinių patarėjų prie Afganis
tano komunistinės vyriausybes. 
Sovietų aprūpinimas dabar sie
kiąs gal daugiau kaip 400 mil. 
dol per mėnesį. Amerika nu
traukė aprūpinimą Afganistano 
laisvės kovotojams. Šias žinias 
suteikė vienas Vakarų diploma
tas, kuris prašė neskelbti jo 
pavardės. 

— ABC televizijos „Night-
line" programa ketvirtadienio 
vakarą buvo skirta Lietuvos 
dabartinei situacijai paryškinti. 
Programos pokalbyje dalyvavo 
britų žurnalistas John Lloyd, 
amerikietis žurn. Daniel Schorr, 
Lietuvos parlamentaras Jonas 
Tamulis, šiuo metu besilankąs 
Amerikoje, ir sovietų žurnalis
t as Vladimiras Zvyaginas . 
Vakarų žurnalistai gerai dėstė 
savo pažiūras Lietuvos klausi
mu, tačiau rusas iškraipė faktus 
ir „grojo pagal Kremliaus plokš
telę". Gerai atsakinėjo Jonas 
Tamulis, pabrėždamas, jog, jei 
Lietuva bus nepriklausoma, tai 
Europos sienos nebus pakeistos, 
tik bus atstatyta teisybė, kuri 
1940 m. buvo paneigta Lietuvos 
okupavimu. Dabar reikia tik 
vieno, kad JAV prez. Bushas 
pripažintų Lietuvos Respubliką 
ir jos vyriausybę. Tada ir Gor
bačiovas pripažintų Lietuvą su
verenia valstvbe. 

nėmis bei au tonominėmis 
respublikomis ar su autono
miniais dariniais, ir nuosavybės 
bei materialinio-finansinio at
siskaitymo klausimai, ir ginčai 
del teritorijų, nepriklausiusių 
tai ar kitai respublikai iki įsto
jimo į TSRS, ir 1.1. Pagaliau čia 
ir pakartotinis referendumas, 
po kurio vel naujos kliūtys... 

Ar neprimena ši procedūra 
pasakos apie Eglę žalčių 
karalienę, kuriai vyras tiek ir 
tiek darbų prigalvojo, kad tik il
giau neišleistų į krantą pas 
gimines? Neatsitiktinai sako
ma, kad lengviau kupranuga
riui pro adatos skylę pralįsti, nei 
respublikai išstoti iš TSRS. 
Žinoma, kita dalykas, jei ji 
nebuvo įstojusi savo valia. 

KALENDORIUS 

Balandžio 26 d.: Anakletas, 
Klaudijus. Marcelinas. Dargai-
lė, Gailenis, Vilūne. 

Balandžio 27 d.: Anastazas, 
Tertulijonas. Aušrele, Gotautas, 
Zita. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:56, leidžiasi 7.42. 
Temperatūra dieną 85 l.. nak

tį 62 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. balandžio mėn. 26 d. 

LIETUVOS EKONOMISTAI 
DETROITE 

Hillsdale kolegijoje, Hillsdale, 
Michigan, ba landž io 21-24 
dienomis vyko 17-toji Ludwig 
von Mises vardo ekonominė 
konferencija, kurioje dalyvavo 
tarptautiniai ekonomistai jų 
tarpe ir šeši Lietuvos atstovai. 
Vytenis Aleškaitis, Kęstutis 
Ba l t r ama i t i s , Algis Dobro
volskis, Kęstutis Glaveckas, 
F i lomena J a s e v i č i e n ė ir 
Romualdas Visokavičius. Kon
ferencijoje dalyvavo ir Hillsdale 
politinių mokslų profesorius dr. 
Aleksandras Štromas. Hillsdale 
kolegijos spaudos ir informacijos 
skyr ius , po viešo l ie tuvių 
visuomenės pranešimo, Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre ba
landžio 21d., kurį suorganizavo 
LB Detroito apylinkės vicepirm. 
Jonas Urbonas, buvo spaudos 
konferencija. Joje dalyvavo 
keturių televizijos, trijų radijo 
stočių ir penkių laikraščių 
korespondentai. Į korespon
d e n t ų k l a u s i m u s a t s a k ė 
Kęs tu t i s Glaveckas , buvęs 
Algirdo Brazausko valdžios 
narys. Vertė Saulius Anužis, 
sudaręs sąlygas ir lietuvių 
atstovams šioje konferencijoje 
dalyvauti. Vaizdus iš spaudos 
konferenci jos bei l i e tuv ių 
dalyvių nuomonės rodė visos 
keturios televizijos stotys. Buvo 
rodoma pas ika lbė j ima i su 
Saulium Anužiu, Danguole Jur-
gutiene ir Andrium Butkūnu. 

DRAUGIŠKOS KREPŠINIO 
RUNGTYNĖS 

Sekmadienį, balandžio 22 
dieną Dearborne įvyko draugiš
kos krepšinio rungtynės tarp 
Detroito sporto klubo „Kovas" 
ir Toronto sporto klubo „Aušra" 
Jaunių C klasės rezultatai: Det
roito „Kovas" 28 — Toronto 
„Aušra" 19. Antras rungtynes 
laimėjo Detroitas 34-33. Jaunių 
D klasės rungtynės: Toronto 
„Aušra" 21 — Detroito „Kovas" 
19, o antras rungtynes Detroitas 
22 - Torontas 18. 

LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

LB Det ro i to a p y l i n k ė s ; 
visuotinis narių susirinkimas 
sekmadienį, balandžio 29 dieną 
12:30 vai. p.p. vyks Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre. Bus 
valdybos ir kontrolės komisijos 
pranešimai ir naujos valdybos ir 
kontrolės komisijos r inkimai . 
Dabartinė LB Detroito apylin
kės pirmininkė yra Nijolė Zel-
vvender. 

KULTŪRINĖ POPIETĖ 

Tautos Fondo Michigan valsti
jai Kultūrinė popietė sekmadie
nį, balandžio 29 dieną, 12:30 
vai. p.p. vyks Šv. Antano 
parapijos patalpose. Pagrindine 
kalbėtoja bus Irena Kriauče-
liūnienė iš Chicagos. Meninę 
programos dalį atliks Moterų 
vokalinis vienetas, vadovauja
mas muz. Stasio Sližio. 

GRAŽI VEDYBINĖ 
SUKAKTIS 

Veiklūs Lietuvos Vyčių 79-tos 
kuopos nariai Frank ir Ema Po
vilaičiai balandžio 21 dieną 
švente savo 50 metų vedybinę 
sukaktį. Frank Povilaitis yra 
Amerikos Lietuvių Balso radi
jo klubo narys. 

PALTINU KONCERTE 

Solistės Nelės Pal t inienes 
pramoginiu dainų koncertas 

balandžio 22 d. vyko Kultūros 
centre. Nelė Pal t inienė pirmą 
kartą padainavo V. Telksnio / E. 
Lepa — dainą „Nostalgija", Pal-
t inienei parašytą kompozito
riaus Vytauto Telksnio, kuris 
gyvena Vilniuje, o Elena Lėpie-
nė — Vokietijoje. Paltinai jau 
kuris laikas su minėtais auto
riais bendradarbiauja. Dainoje 
r e i šk i amas tėvynės ilgesys. 
Pal t inai atvežė kasetes naujai 
paruošto dainų rinkinio „Mylė
siu ,kol gyvenu". 

Vasar io 16-tos gimnazijos 
mokytojas muzikas Arvydas 
Pal t inas supažindino koncerto 
dalyvius, kur ių buvo arti 180, 
su Vasario 16-tos gimnazijos 
d a b a r t i n e padė t imi . J i s 
padėkojo Detroito visuomenei 
už nuolatinę materialinę bei 
moralinę paramą Vasario 16-tos 
gimnazijai . Koncertą rengė 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė. 

LAIŠKAI 
KONGRESMANAMS 

Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre balandžio 22 d. buvo 
rašomi laiškai kongresmanams, 
prašant jų paramos Lietuvai. 
Buvo parašyta daugiau negu 
200 laiškų. Laiškų rašymą 
o r g a n i z a v o adv. K ę s t u t i s 
Miškinis. 

L.M. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
P R A N E Š I M A S 

Š. m. kovo mėn. 25 d. Lietuvos 
Dukterų draugijos Detroito sky
r iaus visuotinis narių susirin
k imas kovo 25 d., nors ir labai 
t rumpas , dėl demonstracijos 
Detroito centre, buvo sėkmingas 
ir gausus. 

Pirm. K. Balukienė pranešė 

Lietuvių demonstracijos Detroite, p r a š a ' t prez. 
atstatymo paskelbimą. 

Bush pripažinti Lietuvos nepriklausomybės 

Nuotr. K. R a ž a u s k o 

apie praėjusių metų veiklą ir pyragų išpardavimas puikiai 
1990 metams numatytus dar- pavyko. Valeyba dėkoja visoms 
bus. Finansiškai buvo paremtos kepusioms t< ;tus, pyragus, mar-
pagalbos reikalingos šeimos ir ginusioms nurgučius ir visiems 
asmenys, siunčiami siuntiniai tas gerybes špirkusiems. 
Suvalkų lietuviams, 1000 dol. Rugpjūčio mėnesį numatyta 
pasiųsta Lietuvon, už kuriuos tradicinė gegužinė — šiam 
buvo parūpinta vaistų Sibiro renginiui Lietuvos dukterys 
tremtiniams. Tokią pat sumą mielai ruo-iasi, nes jaučia 
numatyta suteikti Lietuvos v i suomenė- p r i t a r imą ir 
katalikių moterų organizacijai paramą sav tikslams. 
„Kar i t a s" , kur i veikdama Gegužės l t d. dr. VVilliam Wa-
penkiomis sekcijomis, stengiasi ring (Deparment of Physical 
gydyti tautos žaizdas, atsiradu- Medicine a:.d Rehabilitation, 
šias per 50-ties metų okupaciją: University i f Michigan Hospi-
našlaičiai, ligoniai, pairusių tais) rūpesč.u ir pastangomis 
šeimų nariai ir pan. Tikimasi Amerikon n vyksta lietuvių 
„Karitas" atstovės susilaukti delegacija -usipažinimui su 
gegužės mėnesį. Iždininkė B. gydymo metodais ir priemonė-
Selenienė pranešė apie skyriaus 
pajamas ir išlaidas. 

Susirinkimo narės entuzias
tingai pritarė atliktiems ir 

mis, kaip padėti žmonėms, 
paliestiems fizinių trūkumu. 
Delegaciją >udaro trys fizines 
negalimybe- turi asmenys, du 

numatytiems darbams ir akty- gydytojai, k ine domisi fizinės 
viai dalyvavo konkrečiuose medicinos sritimi ir „Kari tas" 
svarstymuose. atstovė. Jie Amerikoje viešės 

Pernykščių metų valdyba dvi savaite^ Jų programa rū-
sutiko pasilikti pareigose ir pestingai suplanuota dr. W. 
1990 metams: pirm. — Kazė Ba- VVaring ir j t padėjėjų. Minėtoji 
lukienė, sekr. — Aldona Sta- delegacija g gūžės 20 d. daly-
šaitienė, ižd. — Bronė Selenienė, vaus šv. Minose Dievo Apvaiz-
narės — Lidija Srebutėnienė. dos parapijoje, o 28 d. — šv. 
Bronė Viršilienė, Jūratė Pečiu- Mišiose Š^ Antano bažnyčioje, 
rienė. Geguže- 20 d. po pamaldų 
Balandžio 8 d. priešvelykinis delegacijai vaišes organizuoja 

Lietuvos Dukterys ir kviečia 
kitas organizacijas įsijungti į šių 
svečių priėmimą. Organizacijos 
ir asmenys, norintieji susipa
žinti su delegacijos nariais ir 
drauge dalyvauti priešpiečiuose, 
prašomi skambinti K. Balukie-
nei, tel. 229-8244. 

Gegužės 28 d. svečių delegaci
jos priėmimu ir vaišėmis rūpi
nasi Šv. Antano parapijos tary
ba - tuo metu tenai lankysis 
kardinolas E. Szoka. 

LD Detroito skyriaus sąra
šuose yra 74 narės. Visada yra 
mielai laukiamos naujos narės, 
naujos idėjos ir naujos pagalbios 
rankos. 

Paprastumas, garbingumas ir 
meile — pagrindiniai draugijos 
principai. 

KONCERTAS SENELIAMS 

Detroito Moterų vokalinis vie
netas, vadovaujamas muz. Sta
sio Sližio, įvairiomis progomis 
yra koncertavęs Detroite ir už 
jo ribų. Šį kartą dainininkės 
koncertuos senelių namubse 
(American House) Dearborn 
Hts. balandžio 19 dieną, k e * 
virtadienį, 2:30 vai. po pietų. 
Minėti namai va 26600 Ann Ar-
bor Trail.. 

BiiffV WQ0 

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

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 
FLORIDOJE 

L i e t u v o s Vyčių T r e a s u r e 
C o a s t 1 5 3 kuopa Ve lykų 
šventėms pasiruošė susikau
p i m u bažnyčio je ba lan 
džio 1 d. Šv. Pauliaus nuo 
Kryžiaus šventovėje šv. Mišias 
a tnašavo kun . V. Pikturna ir 
svečias kun . C. Pūgevičius. 

Parapijos kavinėje margučių 
dažymą demonstravo K. Viršku-
vienė-Rugienė. Daugelį metų ji 
šį meną at l ieka labai tiksliom 
detalėm išdrožinėdama margu
čius taut in ia is motvvais. Gražų 

rinkinį paruošusi gabenimui į 
Lietuvą. K. Virškuvienė-Rugie-
nė su savo margučiais dalyvavo 
parodose muziejuose, T.V. prog
ramose, apvažinėjo daug lietu
v iškų te lk in ių . 1959 m. 
Chicagoje, Lietuvos Vyčių 
suruoštose margučių varžybose 
laimėjo pirmą vietą. Ir šiame L 
Vyčių velykiniame pobūvyje. K. 
Virškuvienė-Rugienė susilaukė 
daug dėmesio savo meniškai 
sukurtais margučiais. 

Šiame pobūvy dalyvavo Reli
ginės Šalpos ir Informacijos cen-
t ro vedėjas kun. K. Pūgevičius. 

čia vedęs trijų dienų rekolekci
jas . Svečias aplankė kaimyninę 
Pompano Uetuvių vietovę, St. 
Petersburgą ir grįžo į New 
Yorką prie savo pareigų. 

Balandžio 2 d., kuopos ini
ciatyva suruošta demonstracijos 
solidarizuojant su pavergta ir 
kovojančia už laisve Lietuva 
Demonstracijos vyko pr ie 
miesto rūmų West Palm Beach. 
Dalyvavo daugiau negu 200 
žmonių su įvairiais plakatais, 
daugybe vėliavų: moterys 
dėvėjo tautinius drabužius. 
Skambant patriotinėms dai
noms, giesmėms ir šūkiams, re
porteriai iš radijo stoties WJNO. 
televizijos kanalai 5-N'BC, 
12-CBS. 25-ABC filmavo ir ap
klausinėje demonstrantus. Už
kalbintieji jautriai ir reika
laujančiai kėlė Lietuvos nepri
klausomybes reikalą. Tai buvo 
šios mažos lietuvių gyvenvietės 
stiprus iššūkis Lietuvos paver
gėjui ir pasvviai stebinčiam Lie-
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LANKYSIS KARDINOLAS 

Detroito kardinolas Edmund 
C. Szoka, gegužės 27 d., atvyks 
į Šv. Antano parapiją ir 10:30 
vai. ryto atnaujintoje bažnyčioje 

laikys šv. Mišias. Platesnė infor
macija bus paskelbta spaudoje. 

S. Garliauskas 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
3nktauso Ho»y Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tat. (1-312) 434-3849 (veikia 24 vai) 

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

Kak. (1-312) 7*8-4477; 
Rez. (708)2464087; arba (708)246-4531 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MCOtCAL SUtUMNG 

6449 t o . Rulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

tuvos dramą pasauliui. Tos 
dienos vakar inėse ir k i tos 
dienos televizijos ir radijo prog
ramose klausėmės ir stebėjome 
ekrane spalvingas su giesme, 
daina ir šūkiais skambančias 
demonstracijas. 

Aldona Biliūnienė 

GOLFAS - GERAS 
PASIRUOŠIMAS SEIMUI 

Vienas iš priešseiminių Lie
tuvos Vyčiu Visuotinio seimo 
įvykiu bus golfo iškyla. Šią 
iškylą pradėsime liepos 25 
dieną, trečiadienį, punktualiai 
10:30 vai. ryto Seven Springs 
golfo aikštėje, Elizabeth, PA. I 
golfo aikšte ir atgal į Sberaton 
viešbuti bus parūpinta transpor-
tacija. Ryte iš viešbučio autobu
sas išvyks 9:15 vai. Šiam įvy
kiui reikia iš anksto užsiregist
ruoti pas Al Stanton. skambi
nant telefonu i412^ 461-2427. 

DR. A. B. GUEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3tOO W. 98 St. 
Tol. ( 7 M ) 422-0101 

Valandos pagai susitarimą 

• 132 S. Kedzie Ava. , CMcego 
(1-312) 328-2870 arba (1 -312) 4M-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Puleekl Road 
Tai. (1-312) 545-2*02 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir . namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantn Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tol. (1-312) 47>2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (7M) 888-3101 
Vai pagal susitarimą 

Tai . kabineto k buto: (703)482-41 St 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 fto. Mttt Ava., Clcaro 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus t re i Sėst 12 iki 4 vai popiet 

Velykin ių margučiu, menininke Klara VirSkuvienėRuĮfienė. JosdeSineje 
153čios Lietuvos Vyčių kuopos pirm K Scheibelhut ir A Biliūniene — 
kairėje. N u o t r A . R u p o 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
138 N. RMchlean Ava . , Sutte 324 Ir 

S43S 8. Pulaakl Rd., CMcego. IL 
Tai. (1-312) 566-2380 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
32O0 W. tTet Street 

Kabineto tai. (1-312) 737-1188; 
"ar ld (708)385-4811 

Dr. Turoaaonlo kaMnetą perime 
DR. S. LAI 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2484 W 71et Street 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

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

7722 8. Kedzie Ava., 
Chicago. III. 80652 

Pirm . antr., ketv ir penkt. 
paga! susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių L.gos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 884-8527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III 
Tel. (1-312) 925-2670 

1188 Dtmdee Ava., Elgtn, I I I . 80120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8055 S. Robertą Rd., Hickory Mllla. IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

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

Anestezijos ir skausmo qvdvmo specialistas 
Sherman ligonine. Elgm. IL 

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

Dr. Tumaeonto kabinetą poreme 
T. RAMA. M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 Weet 71 st Street 

Tel. (1-312) 434-1616: "at. (708) 652-0669 
Vai pirm ant' xetv .r penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2838 W. 71 at. St.. Chicago. III. 

Tai.: (1-312)436-0100 
11600 Souttroeet Hlgtmay 
Palo* HolgUta. Ui. 80483 

(708) 361-0220 (706) 361-0222 

Kab. ta i . (1-312) 
Ras. (1-312) 778-8833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 83rd St 
Vai pagal susitarimą ptrm ir ketv 12-4 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2888 W. S3rq Street 

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

Kabineto tai . (1-312) 778-2880. 
Re*. (708) 446-5545 

EDMUNDS V1ŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagai susitarimą 
Tai. (1-312)568-7788 

Klaros Virškavienes-Rugienės margučiai Nuotr i . Rujfio 

Kab. tai. (1-312) 588-3188; 
Namų (708) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Weet 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagai sus'tanmą 



Dėl Lietuvos pasiekti 

AMERIKIEČIŲ ŠIRDIS 
„Prez. Bush taip elgiasi, nes 

jis nejaučia spaudimo iš plačio
sios Amerikos visuomenės", 
pasakė CNN kabelio žinių re
porterė, j au kelintą kartą iš 
įvairių lietuvių atstovų girdin
ti didelį nusivylimą preziden
tu Bush — būtent , kai kurie 
lietuviai gailisi už jį balsavę ir 
ilgisi „gerojo prez. Reagano". 
kur i s mokėdavo aiškiai rusams 
pasakyti tiesą į akis . Lietuviai 
g i r ias i , k a d vien Chicagos 
apylinkėse jų esama 100,000, o 
visoje Amerikoje ne t milijonas. 
Informuota reporterė pakomen
tuoja, jog ta i trečdalis tiek žmo
nių, kiek gyvena visoje Lie
tuvoje. Tačiau, ji toliau kalba į 
kamerą žinių žiūrovams, JAV 
vyriausybės nerangumas neste
bina. Palyginti su visų JAV 
balsuotojų skaičium ir žinant, 
jog ir iš to lietuvių skaičiaus, ne 
visas milijonas yra balsuojantys 
JAV piliečiai, net ir su geriau
siomis pastangomis, lietuvių 
balsas negali būt i lemiantis 
JAV politikoje", ji baigia savo 
reportažą. 

Gaila, kad tuo baigia, ne tą 
argumentą reiktų atremti , pri
menant , jog Lietuvos vyriausy
bės pripažinimas nėra JAV poli
t inio gyvenimo derybinis klau
simas, kaip, pvz. abortų klau
s imas yra virtęs, nes pastaruo
ju JAV vyriausybė dar nėra 
galut inai pasisakiusi . Reikėjo 
ja i priminti , jog Lietuvos pri
pažinimas nepriklauso nuo JAV 
balsuotojų daugumos pripaži
nimo, nes JAV-ės 1922 m. buvo 
pripažinusios Lietuvos respub
l iką ir jos vyriausybę ir niekuo
met Lietuvos nepripažino Sovie
tų Sąjungai, nes ji buvo jėga 
okupuota. 

Tad ir š iandien prez. Busho 
nerangumas Lietuvos atžvilgiu 
suprast inąs ne kaip tolimesnio 
žingsnio vengimas, o kaip slin
k imas a tgal į prieš-1922 m. 
s tovį . T i k r a s i s k l a u s i m a s 
turėtų būti, ar JAV piliečiai gali 
sutikti su tokiu JAV politikos 
keit imu, jų neatsiklausus? G. 
B u s h , j u o k a i s c i t u o d a m a s 
nemokšą beisbolininką, spaudos 
korespondentams pareiškė, jog 
j is nenorįs padaryti ,,the wrong 
jungiant Lietuvos klausimą su 
prekybos sutar t imis ar ginklų 
viršūnių konferencijoje. Lie
tuviams ir daugeliui sąmoningų 
amerikiečių, jo nerangumas 
parodo, kad JAV-ėms jau nebe
rūpi demokratija, kad JAV-ės 
j a u yra persimetusios iš demo
kratijos rėmimo į Gorbačiovo 
asmens kultą, net ir jei grįž
tų į stalinizmą. 

Lietuviai JAV Kongrese turi 
daug draugų, kurie labai pla
čiai, energingai veikia įvairiose 
srityse Lietuvos labui. Kai pa
galiau supratome, jog didesnį 
poveikį g a l i m e t u r ė t i per 
Kongresą negu per Baltuosius 
rūmus, ten sukoncentravome 
savo jėgas ir daug pasiekėme. 
Tačiau, atrodo, kad tai dary
dami užmiršome Baltuosius 
rūmus. Gal daug kas, parašę ar 
išsiuntę po kelis laiškus ar 
p a d a r ę k e l e t ą te lefoninių 
skambinimų, jaučiamės atlikę 
savo pareigą Lietuvai. 

Kai buvo paskelbtas Washing-
ton Times apklausinėjimo san
tykis, kad 7.048 mano, kad JAV 
turėtų pripažinti Lietuvą, o 619 
ne, Bostono korespondentas 
nusiskundė, kad pasisakiusiųjų 
skaičius mažas. Tiesa, skaičius 
nedidelis, palyginus su milijonu 
lietuvių. Ir tas rezultatas gau
tas tik su didele organizacine 
veikla. Patys matome, kad ne
lengva i š l a iky t i energingą 
veiklą per ilgą laiką. Kai kas 
jau pradeda pavargti , kas sa
vaitę prašomi vis naujomis 
temomis rašyti laiškus, daryti 
skambinimus ir pan. Ir dėl to 
kyla pavojus pralaimėti kovą. 

Be to, reikia suprasti, kurie 
« • 
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veiksmai yra politiškai reikš
mingesni, kurie mažiau. Pavyz
džiui, efektyvi akcija buvo pra
vesta dėl Washington Times 
apklausinėjimo. Tačiau šis laik
raštis yra įtakingas tik konser
vatorių sluoksniuose, ne pla
čiau. Tad jame pasirodantis toks 
žymus rezultatas Lietuvos nau
dai tik pasako, jog labai daug 
konservatorių nori Lietuvos 
pripažinimo. Deja, tokios efek
tyvios organizacinės veiklos 
nematėme dėl CNN žinių tink
lo, daugiau svorio turinčio, pa
našaus klausimo apklausinėji
mo praėjusią savaitę. Be abejo, 
tame apklausinėjime dalyva
vusių skaičius buvo daug ma
žesnis, o jų pateiktas rezultatas 
b ū t ų daug į t ak ingesn i s . 

Tie, kurie plačiau bendrau
jame su amerikiečiais nepoli
tiniame darbe, taip pat matome 
(ir nusiviliame), kad nežiūrint 
žinių tinklų didelio dėmesio Lie
tuvai, eiliniai amerikiečiai ne
labai domisi Lietuva ir dar 
mažiau ja rūpinasi. Kova su 
narkomanija, AIDS, paauglių 
merginų nėštumas, badas Etio
pijoje, emociniai stipriau pa
veikia žiūrovus, negu Lietuvos 
mirtina kova. 

Toji pati CNN reporterė, as
meniškai gerai pažįstanti lietu
vius — turinti juos kaimynais — 
pareiškė:, jūs lietuviai per man
dagūs". Iš tiesų — nesidaužome, 
neatrodome kaip ..Helis An-
gels" ar gengių nariai, apsi
karstę grandinėmis, motociklais 
siausdami, sukeldami pado
riems žmonėms baimę. Nesibū-
riuojame į neapvaldomas šimta
tūkstantines laukinių minias, 
kaip teko kai kur matyti „Earth 
Day" demonstrantus. Ir klau
simas, ar JAV gyventojams bai
mės į varymas ar papiktinimas 
bus naudingiausia taktika Lie
tuvos naudai. Bet šiandien jau 
gana aišku, jog atėjo laikas 
pereiti į platesnę — asmeninės 
veiklos kampaniją — pradėti 
veikti tikrai demokratiškai: 
įtakoti jau ne tik krašto vadą, 
bet ir eilinį amerikietį. 

Šiandien atėjo laikas, Ameri
koje gyvenantiems lietuviams 
išmokti, kur tikroje demokrati
joje yra tikrasis veiklos laukas. 
„Demokratija" reiškia žmonių 
(demos) valdžia (kratos). Taigi 
demokratijoje kraštą iš tikrųjų 
valdo ne prezidentas (nes jo 
pareiga yra būti jautriam jį iš
rinktiesiems!, ir ne Kongresas 
(nes ta pati yra ir jų pareiga, 
taigi be balsuotojų užnugario ir 
jie mažai tegali). Demokratijoje 
kraštą valdo eiliniai balsuotojai, 
ne tik balsavimu, bet ir per ap
klausinėj imus, telefoninius 
skambinimus valdžios atsto
vams, ir laiškus, o taip pat ir 
finansine parama jų politinėms 
kampanijoms. 

Taktikos mokytis tur ime iš 
politinių rinkimų darbuotojų 
bei kitų sričių organizatorių — 
prieš- ir pro-abortininkų ar 
gamtosaugininkų. Visų jų pa
grindinis veiklos taikinys yra 
eilinis balsuotojas, nes šis tada 
veiks ir savo kongresmaną ir 
prezidentą. Šalutinė, bet nema
žiau rūpestingai vedama veikla 
yra , . lobbying" ir spau-
dos-medijos paveikimas. 

Šiandien turime ryžtis ne tik 
kartą ar du skambinti kongres-
manui ir Baltiesiems rūmams 
(White House comment line: 
1-202-456-7639), bet tai daryti 
kas savaitę, vis pasakant, ko da
bar norime, panašiai ir savo 
kongresmanams. Bet taip pat 
dabar svarbu ieškoti būdų Lie
tuvą ir jos reikalą pristatyti 
kaip humanitarinės pagalbos 
reikalingą kraštą — panašų į 
nukentėjusius nuo žemės drebė
jimo, sausros, bado ir atominės a-
varijos. Svarbu pasiekti eilinio 
amerikiečio širdį. 

a.g. 

Gruodžio 28-ją ski r iame 
Smithsonian Institution mu
ziejų apžiūrai. Kasmet po kartą 
ar po du kartus vaikus lanky
dami, aplankome ir Smithso-
nians. Paskutinį kartą aš dvi 
dienas DC Mall'e praleidau 
1988 m. liepos gale, bet Bronė 
ten nebuvo jau nuo 1987 m. 
rugpjūčio. Smithsonian Institu
to muziejai prie DC Mali yra 
Washingtoną lankančių turistų 
dėmesio centre. Kadangi gal 
didelė dauguma šio rašinio skai
tytojų Smithsonian muziejus 
yra lankę, šį dienoraščio skirs
nį galima būtų ir praleisti, kaip 
kad pra le idau kalėdinių 
džiaugsmų bei rūpesčių savo šei
moj fragmentus. Bet diena 
atnešė karčių nuosėdų, apie 
kurias pravartu žinoti ir skaity
tojams. 

Į DC Mali važiuoti visai 
dienai savu automobiliu būtų 
beprotybė. Labai sunku suras
ti kur mašiną pastatyti, o pas 
kui reiks pusę dienos laksty
ti tikrinti skaitliuką ir į jį 
kišti monetas. Tad važiuojam 
traukiniais. Iš Germantowno 
automobiliu pasieki Shady Gro-
ve stotį, o iš ten traukiniu 
važiuok, kur tik nori. kur tik 
metro linijos siekia. Beje, Shady 
Grove yra ilgiausios Washingto-
no metro linijos galutinė stotis 
Ji apsupta milžiniškomis aikš
tėmis automobiliams. Parkavie-
tės, kurias naudoja anksti atva
žiuojantys DC tarnautojai , 
dienai kainuoja po 2 dol. Aštun 
tą ar devintą valandą atvažia
vusiam turistui ten vietos rasti 
nebeįmanoma. Vėluojantiems 
yra kita parkavietė, po 3 dol. 
dienai. Joje vietos visada ras 
davau. Radome ir gruodžio 28. 

Kiekvienam automobiliui 
vieta nubrėžta tr imis lini
jomis. Vietos pažymėtos stam
bia is , a i šk ia i s numer ia i s . 
Numerį įsidėmėjęs ar užsirašęs, 
eini į didžiulio garažo pastatą, 
iš kompiuterio-automato gauti 
bilietą. Automato taisyklės visų 
pirma liepia išspausti nume
rius, jiems pasirodžius įdėti tris 
vieno dolerio banknotus, lukte
rėjus paspausti mygtuką, pa
siimti iščiuožusį bilietą ir jį 
saugoti iki išvažiuojant iš 
parkavietės. 

Nuėję radome 9 automatus. 
Prie keleto gagendami, juok
damiesi ir keiksnodami darba
vosi turistų būreliai. Laikaisi 
taisyklių: banknote Washing-
tono veidas į viršų, galva į 
dešinę, dolerio kampai išlyginti. 
Stumi jį į plyšį, bet arba visai 
nelenda, arba pusiau prarytą 
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vėl išspjauna. Štai dėl ko turis
ta i pradžioje juokus krečia, 
paskui ima nervintis, o galiau
siai ir keiktis. Kiti eina prie kito 
automato ir šiaip taip išgauna 
reikiamą bilietą. 

Pasirinkau pat} paskutinį au
tomatą, #9. Kaip mat prarijo 
vieną banknotą, antrą, bet 
trečiojo nebenori, ir tiek. Šoka 
padėti kiti turistai. Padeda ir 
jauna vietinių pora, — turbūt 
vyras su žmona. Kartu kanki
namės gal 10 minučių. Jų 
pasiūlymu, sukišu keturis kvo-
terius: ir bilietą? pagaliau iš
krenta. Su visais kompiuterio 
įrašais. O įrašyta štai kas: 
Įmokėjai 25 centus, nusipirkai 
parkavietę 2 minutėm. Kol 
įrašą perskaitėm. parkavimo 
laikas pasibaigė... Einam į 
metro stotį. Ten keleivių pa
t a rnav imui sukiojasi uni 
formuotas, dviejų metrų ūgio 
vyras. Rodau p a r k a v i e t ė s 
bilietą, o jis mane veja šalin nė 
nepažvelgęs. Daugelis, sako, ta 
parkavietė skundžiasi, Bet ii 
priklauso Montgomery apskri
čiai Maryland valst i joje. 
Kadangi vis tiek neatstoju, pik
tai iškošia, kad ant kiekvieno 
automato yra nurodytas tele
fono numeris, kuriuo ir skam
binti dėl nesklandumų. Nusi
pirkę metro traukinių bilietus, 
norėjome nieko nebodami leis
tis į DC Mall'ą — ..kas bus, t a s 
bus". Bet atsiminiau, kad kai 
ten pastačiau automobilį perei
tą vasarą, vakare grįžęs radau 
už švytuoklės užkištą bilieto 
duplikatą, berods netgi su 
..thank you". Atsiminiau ir 
pasakojimus, kad su neapsimo
kėjusiais ceremonijų nedaro: nu
velka, ir turi brangiai išsipirkti. 

Grįžtam prie automato, nusi-
rašom telefono numerį. Už kvo-
terį susijungiau su Montgomery 
apskrities ponais ir pašnekesys 
užtrunka netoli pusvalandžio. 
Visų pirma, a ts i l iepia mo
teriškas balsas, bet girdisi visai 
kaip iš Maskvos. Sakau, ponia, 
ar jūs negal:: garsiau, aš jūsų 
„alio, alio" voa girdžiu. O ji: aš 
kalbu garsia ir jus gerai gir
džiu: koks reikalas? Papasako
ju apie tą prakeiktą automatą 
ir suklastota bilietą. Vos gir
dimai ji atsiprašo už mano 
vargus , bet t a i ne są s jos 
department' reikalas ir ji mane 
sujungsianti su kitu. Ilgai klep
sėjo, jungė-nesujungė, maniau 
kad pašnekesys jau baigtas. 
Pyktelėjau, kad nė jos pavardės 

nepaklausiau. Po minutės ar 
dviejų, visgi, atsiliepia vyras. 
Jau iš gero telefono, garsiai. 
Mano pirmas klausimas: malo
nėkite savo vardą ir pavardę! 
Kiek nustemba, bet pasako: 
Bruce Salan. Taip, paprašytas 
dar ir išskiemenuoja. Stings
tančia ranka šiaip taip užsi
rašau ir tuomet išrėžiu viską, ką 
anai moteriai buvau sakęs. 
Kantriai išklausęs, Mr. Salan 
taipgi atsiprašo ir pažada per
jungti jau t ikrai į reikiamą 
departamentą. Įkandin spėju 
sušukti: kokių velnių ant 
automato nurodote nerei
kalingą numerį!? Spėja ir jis, 
prieš perjungdamas: man labai 
gaila, Sir, dėl jūsų nemalo
numų, bet ne aš ten numerį 
uždėjau, nieko apie jį nežinau... 
Dar minu tė l ė . Moteriškas 
balsas klausia, kuo galėtų pa
tarnauti. Aš vėl: prašau vardą 
ir pavardę! Kodėl ne: Milly 
Sounders. Su ja kalbėjomės il
giausiai. Ne tik apie sugedusį 
automatą ir suklastotą bilietą, 
bet reikėjo nurodyti ir mano 
adresą, telefoną, dar visokių 
smulkmenų. Siūliau SS numerį 
ir vedybų datą, bet ji labai rim
tai paaiškino, kad to nereikia. 
Ms. Sounders buvo pilna plie
ninės kantrybės, šalto manda
gumo ir takto. Įspėjo, kad jeigu 

paliekant parkavietę kas kabin
tų ar paimtų naują užmokestį, 
— kreiptis į ją, viskas būtų atly
ginta. O kaip. sakau, su atlygi
nimu už mano sugaištą valan
dą? Gaila, Sir, tokie atlyginimai 
pas mus nenumatyti. 

Kai sutemus grįžome iš DC 
Mali, jokio raštelio po švy
tuokle neradau. Parkavietę 
paliekančių niekas nesulaikė. 
Be abejo, užaliarmavo Ms. 
Sounders bilietų tikrintojus. Bet 
su visais trimis aiškindamasis, 
aš nuolat kartojau maždaug 
tokius klausimus: Ant raštinė-
lės už rak in tų durų, šalia 
automatų, užrašyta, kad ta 
raštinėlė atdara tik du kartu 
savaitėje, po porą valandų. 
Kodėl jos nelaikote atdaros kas
dien, visas 24 valandas? Kur 
bent vienas žmogus, kuris pri
žiūrėtų automatus ir padėtų 
įstrigusiems keleiviams? Kur 
specialus telefonas prie automa
tų, kuriuo galėtume pagalbą 
prisišaukti? Į mano klausimus 
nė vienas neatsakė. Beje, čia 
užrašytos dvi pavardės ne fikty
vios, tikros. Nebent būčiau užsi
rašydamas kurią iškraipęs... 

Pagerbiant kovose už Lietuvos Nepriklausomybę žuvusius karius, vainiką 
neša Maironio lituanistines mokyklos mokines Lina l.endraitytė. Diana 
Gulbinaitė ir Kristina Jonušaitė 

KAS KAM TURI ATLYGINTI 

Mylėkite žmones, nekęskite 
klaidų. šv. Augustinas 

1990 m. sausio 22 d. ..Time" 
žurnale buvo svarstoma, ar Lie 
tuva turi galmybę nugalėti vi
sas ekonomines problemas, at
siskyrusi nuo Sovietų Sąjungos. 
Buvo abejojama, ar Lietuva 
pajėgs Sovietų Sąjungai už 
viską atlyginti. Į tą straipsnį 
atsiliepė net keli. Vienas iš jų — 
Vaidotas Jonynas. 

Vaidotas yra dailininko V K. 
Jonyno brolio sūnus, mokyklo
je pasižymėjęs savo gabumais. 
J i s yra v ienas iš k e t u r i ų 
Kanados Londono gabiausių 
jaunosios kartos žmonių. Lon
done Vakarų Ontario univer
s i te te j is ba igė filosofijos 
fakultetą su matematikos kur 
su, o vėliau tame universitete 
labai gerais pažymiais baigė ir 
įsigijo verslo administracijos 
magistro laipsnį. Dabar dirba 
kaip investavimo (pirmoj eilėj 
— aukso) specialistas vienoje 
bendrovėje Toronte. Gerai kalba 
lietuviškai. 

Vaidotas teigia, kad nepri
klausomybės galimybė Lietuvai 
paminėtoje laidoje yra labai vie 
našališkai aptartos. Jis nurodo, 
kad žurnalas kelia atlyginimo 
klausimą tiems rusams, kurie 
norės išvykti iš nepriklausomos 
Lietuvos. Jonynas klausia: ..Bet 
kaip apie kompensaciją šim 
tams tūkstančių lietuvių (ir jų 
šeimoms), kurie buvo nužudyti, 
kankinti ar prievarta deportuoti 
į Sibirą?" Paskui jis rašo: „Aš 
sutinku, kad kompensacija yra 
tikrai reikalinga, bet Sovietai 
turi atlyginti Lietuvai, o ne 
atvirkščiai". 

Vasario 12 d. „Time" buvo at 
spausdinta tik ta dalis Jonyno 
laiško, kurioje jis rašo: „Jūs 
prileidžiate. kad padėtis Lietu 

voje primena nutraukimą sutar
tos partnerystės. Bet t ik ne šiuo 
atveju. Lietuva buvo pagrobta 
Stalino ir nuo tada yra tebelai
koma vergijoje. Lietuvių pro
testai yra taikingi ir demo
k r a t i š k i . Bet nesuklyski te . 
Pagieža Lietuvoje ir dabar yra 
labai s t ipri" . 

Vaidotas gavo iš redakcijos 
paaiškinamąjį raštą su atsi
prašymu, jei kurios straipsnio 
mintys, jo nuomone, yra įžei
džiančios. 

Tame pat vasario 12 d. nume 
r y p yra keli kiti pasisakymai 
tuo klausimu. 

Romas V. Stas iš Ajax, Onta 
rio, rašo: ..Kai Lietuva paskelbs 
savo nep r ik l ausomybę nuo 
USSR. — mes neturėtume būti 
pasiruošę kompensuoti Mask
vai. Mes turėtume reikalauti iš 
Sovietų Sąjungos atlikti jai pri 
valomą pareigą — atstatyti Lie 
tuvą ir atlyginti jos žmonėms u i 
jų kančias per 50 metų". 

Teesie Haberek iš Amster
damo. N.Y., klausia: ..Kaip 
Time gali klausti: ir dabar 
skyrybos?., kai Lietuva kovoja 
dėl laisvės. Juk niekad nebuvo 
nė pradė ta vedybomis. Juk tai 
buvo tik eilė išprievartavimų". 

Lev Havrvliv iš Lidcombe, 
Australijoje, rašo: ,,Aš sveikinu 
lietuvius, kovojančius su Mask 
va del nepriklausomybės. Sovie 
tų vadas užsitarnauja kreditą ui 
leidimą pasikeitimų demokrati 
jos kryptimi rytu Europoje, bet 
jis užsispyrusiai pr ieš inas i 
judėjimui j laisvę Sovietų Są 
jungos respublikose. Jis save 
vaizduoja liberalu užsieniui, bet 
yra užkietėjęs komunistas save 
krašte". 

D.E. 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 
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— Antanėli! Mano mielas ir brangus. AntanėlL.. 
— Jolanda! — šūktelėjau virpėdamas ir n stebęs. 

Kaip tu čia? 
Bučiavomės. Glaudėmės vienas prie km ~aip il

gai nesimatę vienas į kitą tylomis žiūrėjom ir vel svai
gom glėbesčiuodamiesi. Džiaugėmės... Jutau, kad 
abiejų skruostais riedėjo ašaros... 

Taip išstovėjome valandėlę net ir durų n< ždarę. 
Man tuoj dingtelėjo mintis, kad gal gi aš nepataikiau 
ten kur esu pasiųstas. Čia tik atsitiktinumą? Ir koks 
dar atsitiktinumas — neaprašomas ir nega'. ~as at
pasakoti. Po daugiau nei metų toks įvykis, sakau atvi
rai, mane jaudino. 

akinanti šviesa apšvietė langus. Nustebom. Privažiavo 
mašina. 

— Kas tai? 
— Netrukus ėmė belsti duris. 
— Kas ten? 
— Saugumas! Atidarykite duris! 
— Kas atsitiko? 
Atidariau duris. 
— Va, ir mes norime sužinoti kas čia atsitiko? Sau

gumas! — tarė vienas, pro duris įšokęs. 
— Gal jau galima — duris uždaryti ir sužinoti kas 

čia atsitiko? 
— Pas mus? — nustebus paklausė Jolanda, — Ką 

jūs čia kalbat? 
— Ooo... pažiūrėsim... pažiūrėsim... 
— Palaukite, — riktelėjau — greičiausia čia koks 

nors nesusipratimas? 
— Gal, o ką čia gali žinoti — atsakė nedidoko ūgio 

vyriokas — gal ir nesusipratimas. Nesijaudinkite — tuoj 
viskas paaiškės... Acha... o sakykite, ar jūs čia tik 
dviese? 

— Kaip matote... 
— O kur dingo tas vyras, kuris čia prieš kelias mi- -— Aš žinojau, kad turi ateiti Antanėlis, bet ne tu. 

To aš nežinojau, bet kaip matai, kokia lairr Ateik n u t e s P r o d u r i s »ėJ0? Išgaravo"7 

Kitas su juo atėjęs brūkštelėjo man per šonus. Nu
tirpau. Tik dabar prisiminiau, kad už juosmens mauze-
ris. Vėl brūkštelėjo ir sako 

— Nieko. Svarus. 
— Dokumentus! 
Paduodamas dokumentus įsidrąsinęs tar iau: 
— Aš protestuoju prieš tokį elgesį, draugai! 
Bežiūrinejąs mano dokumentus j tai nekreipė jokit 

dėmesio. Vartė ir vis dėbčiojo j mane ir į fotografiją. 
— Statybos tresto? Dvi savaites išbuvęs koman 

diruotėje. Dabar, dviem dienom atostogų. Aaa... Nu la 
bai puiku!. . ir tada smailiai žvilgterėjo j mus 
abu. nusisuko ir kažin ka pašnabždėjo savo bendram. 
Kai tas jau ėjo durų link. tarė: 

— Aš jau čia vienas viską susitvarkysiu. 
Gerai pasišviesdamas, pasidairyk — atsarga gėdos 

nedaro. Palauk manęs mašinoje. Čia atrodo viskas 
tvarkoj. Taip pasakęs atidavė mano dokumentus ir tarė 
vėl: 

— Klaida, mielas, drauge! Dovanok' Klaidingai 
pranešta Palaukęs vel t a rė 

— Bet... Tai tyčiom sumanyta klaida. Antanėli. . . 
Kas aš, tu nežinai gal niekados ir nesužinosi, o mes 
apie jus abu gerai žinome. Matau, kad jums keista, kad 

arčiau šviesos. Noriu į tave pažiūrėti... Saule- degęs, 
vėjo išdraikytais plaukais, kaip stovy la bronzinė... 
Zinai, Antanėli, tu man, kaip sapnas... Ilge5}-'3 man 
tavo veidą širdin įrėžė — Žiūriu ir atsigėrėti nežaliu... 
Mano, Antanėli - mano mielas, Antanėli. 

— Ir man tu vis ta pati. Aš, rodos, niekad nebu
vau atskirtas. Tu visai nepasikeitus. Visuos mano 
gyvenimo uostuose tu pralėkdavai balta žuvėdra ir 
visados saldindavai mano dalią... 

Mes būtumėm dar daug apie ką kalbėję, bet staiga 

Palaukit! Aš prieš valandėlę čia jėjau. Čia mano aš taip kalbu. Jūs gerai žinot, kad dabar prie liudininkų 
namai. Mano žmona. Ką tik grįžau iš komandiruotes 
Esu statybos tresto inžinierius. (Tokius popierius ture 
jau ir taip buvau įsakytas, reikalui esant sakyti).Ma
tyt, mane palaikėte už tą vyrą? 

— Galimas daiktas. Labai galimas... 
— Taigi... 
— Prašau dokumentus. Kai kišenėje siekiau 

dokumentų visą laiką kalbėjęs šūktelėjo: 
- Patikrink! 

niekas nekalba... Bet man įsakyta jus abu pakalbinti , 
nes jūs abu mums labai reikalingi. . 

— Apie ką jūs čia dabar kalbat? — nustebęs 
paklausiau. 

— Apie viską: apie Lietuvą, apie vergiją, pnespau 
dą, rusinimą — nelaisvę, persekiojimus — apie viską, 
Antanėli. Apie viską... 

— Kokios čia komedijos?! 
(Bus daugiau> 
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NUOTAIKOS VOKIETIJOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas E u r o p o j e 

Nežinau kiek vietos turėčiau 
paskirti aprašyti nuotaikas, 
pasisakymus ar atsiliepimus 
Vakarų Vokietijoje, paskelbus 
Gedimino mieste Lietuvos 
nepriklausomybę. P la tūs 
straipsniai , komentarai, V. 
Landsbergio, Alg. Brazausko 
nuotraukos , jų biografinės 
žinios, specialių Maskvos ko
respondentų pranešimai televi
zijoje, spaudoje dideli žemėla
piai, ilgi Lietuvos istorijos 
straipsniai (žinios klaidingos!) ir 
t.t. ir 1.1. Tiesa, keletą kartų gan 
ilgais atvirais laiškais redakci
joms ištaisydavau daromas klai
das. Mano didžiausiam nuste
bimui, spauda laiškus net ir 
ketvirčio puslapio ilgumo iš
spausdindavo! Mat, Lietuvos 
klausimas šiuo metu yra, „heis-
se Frage — karštas klausimas". 
Vienok, po kelių savaičių, tas 
pats dienraštis, aprašydamas 
Lietuvos praeitį, vėl kartoja tas 
pačias klaidas. Tai yra vokiškų 
telegramų žinių, AP ar net Reu-
terio, siunčiant žinias įvairiems 
vokiškiems d ienrašč iams 
nuopelnas. Matyti, kad redakci
jos pilnai pasitiki telegramų 
agentūrų žiniom, įdedamos 
pranešimus be jokio patikri
nimo, kar ta is ne t t ok ia s 
nesąmones, kad Lietuva kadai
se buvo švedų ir danų vergijoje. 

Pirmosios lietuviškos „kregž
dutės" televizijoje pasirodė jau 
šeštadienį, kovo mėn. 10 d. An
tras Vakarų Vokietijos kanalas 
po pietų savo žiniose parodė Lie
tuvos žemėlapį bei citavo „Sąjū
džio" atstovo Maskvoje pa
reiškimą, kad Lietuva sek
madienį paskelbs nepr i 
klausomybę, kadangi „Sąjūdis" 
parlamente turi 2/3 atstovų. 
..Bet šis Lietuvos žingsnis — sa
ko komentatorius — privedė 
prie aštrios ir didelės įtampos 
tarp Vilniaus ir Maskvos". Šios 
žinios ir vėliau keletą kartų 
buvo kartojamos ne vien tele
vizijoje, bet taip pat ir radijo 
žiniose (klausau Stuttgarto ir 
Frankfurto stočių). Vakare tele
vizijos ekrane parodomas Lietu
vos Aukščiausios tarybos po
sėdis (vokiečiai vadina parla
mentu). Prezidentu išrinktas V. 
Landsbergis apjuosiamas plačia 
tautine juosta. Seka platūs 
komentarai, parodomos atskir
tos nuo Sov. Sąjungos Lietuvos 
sienos. 

Ankstyvą pirmadienio, kovo 
mėn. 12 d. rytą skubu į spaudos 
kioską laikraščių. Frankfurto 
dienraščio . .F rankfur te r 
Allgemeine" (labai palankus 
Lietuvai) pirmame puslapyje 
didele antraštė: ..Lietuvoj"? 
nekomunistas išrenkamas pre
zidentu" Aišku, toliau seka AP, 
Reuterio. agentūrų bendri pra
nešimai, greta įdėtas M. 
Gorbačiovą liečiąs p l a tus 
komentaras „Po penkių metų". 
•Jame gvildenami ir Lietuvos 
reikalai, kadangi paskelbus „in 
Litauen" nepriklausomybę, jos 
keliu seks Latvija su Estija bei 
Kaukazo tautos. 

Neminėsiu visų vokiečių 
spaudos straipsnių bei komen
tarų, kadangi šio dienraščio 
skaitytojai rado juos JAV spau
doje tik atkreipsiu dėmesį į la
bai taiklius atsiliepimus. 

..Frankfurter Allgemeine" ap
rašydamas Lietuvos praeitį bei 
okupacijos laikus pabaigoje 
rašo. kad po 45 metų Lietuva 
ūkiniai yra tampriai surišta su 
Maskva, kas ypač pastebima 
naftos perdirbime ir laivų sta 
tyboje Kita pramones šaka yra 
šaldytuvu ir televizijos aparatu 
gamyba 

Miuncheno ,,Sueddeutsche 
Zeitung" puslapyje įdėjo didelę, 
panašią j Frankfurto dienraščio, 
antraštę, tačiau nepasitenkm 
damas agentūrų pranešimais 

įdėjo savo Maskvos korespon
dento K. Kiuperio platų komen
tarą. Taip pat ir dienraščio 
bendradarbė K. Kahlveit duoda 
platų komentarą, užbaigdama jį 
tokiais žodžiais: „negali būti 
jokių abejonių dėl Lietuvos 
respublikos" ( „ E n s t e h u n g ' t 
Viršuje — didelė kar ikatūra 
mažo žmogelio, žygiuojančio su 
aukštai iškelta „Litauen" vėlia
va, tačiau Gorbačiovas jį pri
laiko už diržo. 

„Mannheimer Morgen" pir
mame psl. rašo, kad Lietuva 
paskelbė nepriklausomybę, o 
dienraščio Maskvos korespon
dentas Sov. Sąjungą prilygina 
s tadionui , k u r i a m e vyks ta 
varžybos. Paskutiniu metu prie 
tų varžybų priklauso įtemptos 
lenktynės Vilniuje ir Maskvoje. 
Mat Lietuva skubėjo savo nepri
klausomybę paskelbti dar prieš 
M. Gorbačiovo išrinkimą prezi
dentu, kadangi šis t i tulas su
teiks jam labai plačias teises 
skelbti net ir karo stovį. Įdėta 
V. Landsbergio nuotrauka ir jo 
biografija pažymint, kad naujo 
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E. RINGUS 

Gorbačiovas ir jo politika yra 
——w—-j-i—^ , . vis dar didelis klaustukas. A. 
respublikos prezidento senelis Golicin, ukrainietis, buvęs svar-
taip pat aktyviai dalyvavo Lie- bus KGB agentas, pabėgęs 1961 
tuvos politiniame gyvenime. m e t a i s , parašė knygą dar Čer-
buvo caro įkalintas, savanoriu nenko gadynėje. Knyga išleista 
įstojo į Lietuvos kariuomenę. 
Architektas tėvas taip pat daly
vavo t a u t i n i a m e gyvenime. 
Muzikologas Vytautas Lands
bergis išgarsėjo kaip pianistas, 
skambindamas jo mėgiamus 
komp. M. Čiurlionio kūrinius. 
Prisipažino, kad politiniame 
gyvenime jam dar trūksta paty
rimo. Jo duktė Birute Vokietijos 
spaudos agen tū ros atstovui 

1984 m. pavadinimu ,.Vietoj 
Senų — Naujos Melagystės". 
Knyga įdomi ne todėl, kad at
skleidžiami sovietų triukai, bet 
todėl, kad autoriaus pranašys
t ė s išsipildė beveik šimtu 
nuošimčiu, nors knyga išspaus
dinta dar prieš Gorbačiovo iški
limą į tarptautinę areną. Auto
r ius jau tada numatė Sovietų 
ekonomijos persitvarkymą. Jis 

pasakė, kad kraštų tėvas valdys galvoja, kad įvyks kas nors pa 
kitų padedamas. 

Vasario 23 d. „Mannhe imer 
Morgen" dienraštyje buvo iš
spausdintas mano ilgas atviras 
l a i škas , k u r i a m e i š ta i s iau 
sausio mėn. 12 d. istorines klai
das, kad. esą, Lietuvą valdė šve
dai, danai, lenkai. Deja, po trijų 
savaičių tos pačios klaidos vėl 
pakartojamos. 

Bulvarinis ,.Bild" dienraštis 
(4 mil. egz.) vieno colio dydžio 
raidėm užraše ..Litauen frei — 
Lietuva laisva". Duodamos klai
dingos is tor inės žinios (vėl 
danai, lenkai, švedai). Lietuvos 
žemės plotas beveik prilygsta 
Ba.ari jai , tačiau jame gyvena 
tik 3.7 mil. gyventojų, kurių 
80*^ yra lietuviai. Lietuvos 
atsiskyrimas yra pražūtis Sov. 
Sąjungai. M. Gorbačiovas kiek 
plačiau a t idarė laisvės vartus, 
tačiau jam dabar gresia gene
rolo likimas, kuris laimėjo kovą. 
tačiau neteko pabėgusių karių. 
Raudonarmiečiai nežygiuos į 
Lietuvą (juk jie ten jau yra! t. tad 
jis turi susitaikyti su daug-
t a u t i n ė s v a l s t y b ė s la isvės 
norais. Kri t iška padėtis susi
darys a tkr i tus javu ..sandėliui" 
Ukrainai , tad Lietuvos atsi
skyrimas būtu M. Gorbačiovo 
pabaigos pradžia. 

Atskirai nagrinėjamas Vil
niaus vardas. Mat vokiškoje 
spaudoje r a šoma ..Vv'ilna". 
Vilnius arba Vilnjus. Panašiai 
Lietuvos sostinės vardą ištaria 
radijo ir televizijos pranešėjai. 
Autorius sako. kad visi trys var
dai y ra t e i s ing i — vokiš-
kas- l ie tuviškas ir rus iškas , 
kadangi vietovės formuojamos 
motiniškoje kalboje, o pavadi
nimai y ra žodžiai, bet ne 
politika. Juk pvz. olandai Kiol-
na vadina ..Keulen". prancūzai 
Aacheną — Aix-la Chapele. 
lenkai Kiolną — Kolonia. o i 
talai Miuncheną - Monaco. 

Mano miestelio dienraštis taip 
pat pirmame puslapyje didžiau
siom raidėm priminė nepriklau 
somybės siekį , p r idedamas 
platų Italijos dienraščio ..La 
Stampa" komentarą bei didelę 
kar ikatūra , kurioje M Gor 

našaus kaip Jugoslavijoje ar gal 
Skandinavijoje, kad biurokratiz
mas subyrės, kad net fabrikai 
pereis į privačias rankas. Jis irgi 
numatė, kad politinė struktūra 
pasikeis, kad partijos įtaka 
sumažės, kad KGB veikla bus 
suvaržyta, kad prezidento galia 
padidės, kad daug įžymių 
disidentų grįš. kur ie turės 
dideles įtakos persitvarkyme. 
Įdomu, kad jis pramatė Sacharo
vo visišką reabilitaciją ir jo 
grįžimą i visuomeninę bei po
litinę veiklą, cenzūros sušvel
nėjimą, uždraustų knygų ir 

filmų leidimą. Autorius savo 
pramatymuose nekl>do,rašy da
mas tarptautine tematika, kad 
rytų Europos kraštai a tgaus 
laisvę. Jis net drįso spėlioti, 
kad Vokietijos susijungs ir 
geležinė tvjra bus nugriauta, 
kad JAV kariuomenė bus iškel
ta iš Europos ir NATO organi
zacijos nebereiks. Įvert inus 
autoriaus tikslius pramatymus, 
tikrai verta atkreipti dėmesį ir 
į jo mąstymus ateityje, kuriuos 
jis išdėstė vėliau. Autoriaus 
nuomone, Gorbačiovas n ė r a 
toks, koki jį vaizduoja dau
gumas Vakarų politikų ir 
visokių ekspertų. Jo nuomone. 
Gorbačiovas nori pas ta ty t i 
Sovietų Sąfangą ant tvirtų kojų. 
Jo dabartinis tikslas yra užmig
dyti Vakarų budrumą ir gauti 
iŠ jų visokeriopą paga lbą 
Sąjungai, kad vėliau pajėgtų 
konkuruoti su JAV tarptau
tinėje arenoje. Autoriaus nuo
mone, komunistų partijos bran
duoly? ir toliau veiks, turės 
daug įtakos bet veiks iš užku
lisių. Savo pramatymus auto
r ius remia pernai i š le i s ta 
brošiūra laikraštyje „Novosti". 
parašyta artimo Gorbačiovo 
bendradarbio A. Lebedjev. To
je brošiūroje Lebedjev aiškina. 

kad ir Leninas naudojęs laiki
nus kompromisus tuojau po re
voliucijos. Todėl, Golicin 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Kennebunkport, ME 

DEMONSTRACIJA 
KENNEBUNKPORTE 

Kovo 24 arti 400 lietuvių iš 
Bostono ir kitų Naujosios Angli
jos vietovių sugužėjo į Kenne-
bunkportą 3 v. p.p. Pas pran
ciškonus šv. Mišias atnašavo 6 
kunigai. Po pamaldų visi paju
dėjo keliu palei vandenyną į 
prezidento Busho vasarvietės 
pusę. Ties prezidento gyvenvie
tės vartais į minią prabilo Gin
taras Čepas. Eiseną tvarkė jau
nimo atstovas Tadas Kulbis. 
Lietuvių, ir prie jų prisijungusių 
latvių, demonstraciją filmavo ir 
fotografavo JAV7 didžiosios 
spaudos ir televizijos korespon
dentai. Kalbų ir rodomų plaka
tų pagrindinė mintis: Lietuva 
turi teisę būti nepriklausoma. 

K. Da. 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

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

l letuviams žinomas ir patikimas vardas 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime Kreipt is te l . (312) 
767 -0600 arba (312) 7 7 8 - 3 0 7 1 . 

Adresas 6 6 0 0 S. Pulaski Rd. 
One Stop Real Estate 

H E L P W A N T E D 

OWNER OPERATORS 
8 statė regionai trucker needs local and 
road trucks. Mušt speak FLUENT English 

Call: 312-284-4620 
Qr 

1-800-582-3457 

LB MIS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimait is , Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadiie Ava. 
Tai. 436-7878 

FOR RENT 

Išnuomojamas 2 mieg . butas pir
mame aukšte Brighton Parko apyl. 
Naujos grindys, nauji kil imai. $300 Į 
mėn. Nuomininkas (tenant) moka už 
šilumą ir elektrą. 

Skambint i . (312) 523 -1261 

Išnuomojamas butas antrame 
aukšte Marųuete Parko apyl.: 4 
kamb. 2 mieg Su šiluma. 

Tel. 925-8809 

Išnuomojamas'1 mieg. butas. 
su šiluma, virykia ir šaldytuvu. 
Netoli ..Seklyčios". Suaugusiems. 
Skambint tel. 776-4371. 

bačiovas vairuoja sunkvežimi. 
Vienas ratas su įrašu „Litauen" 
pasiliuosavo nuo ašies ir rieda į į ^ B a T k i l d'abartinė'Gorba 
rodykles pusėn su įrašu ..nepri- č i o v o v e i M a t a i l i k a t o d u s i s 

klausomybė Verta pastebėti, kad pabėgę į 
Televizijoje Lietuvos reikalą, Vakarus rusų rašvtojai. diplo-

daugtausiai gvildenami antra- m a t a i K G B p a r e i g u n a i d a u . 
me kanale. Kovo mėn 12 d. v,- g u m o j e s m m k a s u G a l i c i n 0 
sose žiniose pirmoje eilėje buvo prognozėmis, 
iškeltas mūsų tėvynės klau
simas. Neatsilieka taip pat ir 
kiti kanalai. Tik gal kiek šykš-
čiau: prisitaikydami prie Bon 
nos paimtos linijos. 

Džiaugsmingai buvo priimta 
žinia, kad už nepriklausomybę 
tvirtai pasisakė JAV. Tačiau su 
liūdesiu reikia priimti Vokie
tijos užsienio reikalų min. ofi
cialų pranešimą, lygų... „šal
tiems pečiams". Televizijos pra
nešėjas suminėjo palankų nusi
statymą Vengrijoje. Austrijoje, 
su mažu Lenkijos svyravimu, 
tuoj pat prisimenant lenkų 
mažumos teises. 

Rytu Vokietijos Leipcigo mies
te kiekvieną pavasarį vyksta 
pramones mugė. Frankfurto 
radijo žiniomis į ją buvo atvykęs 
..Sąjūdžio" atstovas pareikš
damas, kad 90' > Lietuvos eko
nominio gyvenimo yra tampriai 
surišta su Sov. Sąjunga. Lietu 
va eksportuoja daugiausiai 
žemės ūkio produktus ir... 
degtine Tuo tarpu, didesni 
vokiški dienraščiai pažyme 
davo. kad be žemės ūkio produk 
tu Lietuva gamina šaldytuvus, 
televizijos aparatus 

ATNAUJINS ZOOLOGIJOS 
SODĄ 

Chicagos priemiesty esantis 
Brookfield zoologijos sodas 
numaty ta s atnaujinti , tam 
skiriant 4 mil. dol. 

ŽEMĖS DIFNA 

Chicagoje sekmadienį, balan
džio 22 d., buvo švenčiama 
Žemės diena. J Lincoln parką 
susirinko apie 100.000 žmonių. 
Čia jie klausėsi kalbų, kaip 
reikia branginti mūsų Žemę. 
saugoti ją nuo taršos, plėsti 
augmeniją. Ir kitose miesto 
dalyse buvo susibūrimai minint 
Žemės dieną. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą D:rDu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai >r sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 

10°/o—20° o -30°'o pigiau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 

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

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

Namai apžiūrėjimui 
Sekmad., balandžio 29 d. 1-4 v. p.p. 

6213 S. Komensky 
2 butai Karališkas' V>sas mūrinis su 3 
mieg. kamb kiekv. bute Atremontuota 
virtuvė ir vonia; 3 kamb rūsyje išnuomoji
mui: 2 auto mūrinis garažas Naujai Įvesta 
elektra ir vandens šildymas: labai švarus 

6210 S. Malvina Ava. 
Naujai pastatytas 6 kamb mūrinis namas 
3 dideli mieg ..Delux' ąžuolinės spintelės 
virtuvėje. 3 vonios kamb valg. kamb.: 
ištisas 'ūsys aiumimo apdaila. ..thermal" 
langai; 7 rūbinės, tik Vi bl. iki mokyklos, 
parko ir autobuso: 2 bl iki banko ir Jewel 
krautuvės Daug priedų Skubėkite1 

5253 S. Central Ava. 
7 kamb mūrinis namas: 4 dideli mieg : iš
tisas rūsys; dvigubas sklypas su šoniniu 
įvažiavimu; 2 auto garažas; naujas stogas 
ir elektra Skubėkite paskambint 
436-8600. 

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

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
jahme padėti, nes daugiau stengiamės 
\lamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
labar, 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
(312) 434 -7100 

Ontuifc KMIEOK REALTORS 
rryt 7922 S. Pulaski Rd. 
4LA 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

|ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. |i 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

STATYBA JAU PRASIDĖJO!!! 

Pasaulio lietuvių centre. Lemonte. greit bus įrengti 
..condominiums". Liepos mėnesį savininkai galės pra
dėt čia kraustytis 

čia pirkėjai ras: Malonią, lietuvišką aplinką 
Gražiai ir patogiai įrengtą ..condominium" 

GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar yra keletas neparduotų ..condominiums". Jeigu norite čia 
gyvent ir nusipirkti ..condominium" pnešstatybine kaina, tai 
paskubėkit. 

KAINOS KILS 10°/Q BIRŽELIO 1. 1990. 

Dabar yra: 
1 miegamojo $55.000 
1 miegamojo su raštine $70,000 
1 miegamojo su didžiuliu salonu ir valgomuoju $80.000 
2 miegamųjų. 2 vonių $80.000 

S~ulkesnei informacijai skambinkit Rūtai Sušinskienei 
(709) 3 0 1 - 0 8 8 0 ar (708) 257-7114 

arba rašykit 
Cantury 21 Pr ima Raal Eatata 

1 4 3 0 0 S. Bali Rd. 
Lockpor t , I I I . 80441 

Tadas Navickas 
ALYTUS 

ir jo apylinkės 

Šioje monografijoje autorius duoda daugybę geografinių 
ir istorinių žinių apie Dzūkijos sostinę ir plačiąsias apylinkes 
288 psl. knyga iliustruota 66 senojo ir dabartinio Alytaus 
nuotraukomis ir 5 žemėlapiais, kurie atskleidžia nuostabų 
Alytaus ir jo apylinkių grožį, su kuriuo verta susipažinti ne 
tik dzūkams, bet ir iš kitų vietovių kilusiems lietuviams 

Išleido Lietuvių istorijos draugija Jnšta kietais viršeliais 

1990 m. 
" P ' ! * stovyklų kalendorius 

NERINGA 

Lietuvių kilmė* angių kalba — liepos 1-14 d. 

Lietuviškai kalbantiems — liepos 15-rugp 4 d 
(stovyklauti dvi ar tris savaites) 

Jaunimui 17-18 m. - liepos 29-rugp 4 

Šeimų savaitė —- rugp 5-12 d 

Informacijai: NERINGA. ICC-RT 21. Putnam. CT 06260 

file:///lamo


KOVA SU FOBIJOMIS 
EDMUNDAS J A K A I T I S 

Pirmiausia išsiaiškinkim, kas 
fobija yra. Fobija yra pastovus, 
kar ta is atsirandąs ir praeinąs 
nerealus jausmas, kurį pajutus 
tam tikrose aplinkybėse, apima 
baimė. Vieni fobijos paveikti 
pradeda drebėti, kiti — net 
verkti. Dar blogiau, kada indi
vidas pasiduoda panikai. Gydy
tojų pagalba ribojasi ligonio 
įtikinimu, kad jo baimei nėra 
pagrindo. 

Fobijų yra įvairių. Paminė
tinos yra agoraphobia — baimė 
didelės, atviros erdvės, kai tuo 
tarpu claustrophobia y ra baimė 
dėl ribotos erdvės. Kitos fobijos 
yra: bijojimas kačių, žmonių su
sibūrimo, perkūnijos, vandens, 
dulkių, tamsos, skridimo lėktu
vu ir pan. Galiausiai phobopho-
bia — baimės baimė. 

Sigmund Freudas, psichoana
lizės tėvas, išvedė, kad at
siradusi baimė yra simbolinis 
ankstyvesnės baimės pasikarto
jimas. Dažnai užmirštas ar laiko 
nuslopintas jaunystės pergyve
nimas sukelia fobiją. Todėl ir jos 
priežastis yra ieškoma praeity
je. Gydytojai bando ligoniui 
padėti atsiminti praeitį. Tas 
metodas yra vadinamas psicho
analize. Gydymas ne visuomet 
neša vienodus rezultatus. Vieni 
pagyja greitai, kiti gydomi il
giau, o dar kitiems liga savaime 
praeina. Taip atsit iko ir su 
manim. 

Po neramios nakties , prisi
sapnavęs visokių baisybių, at
sibudau išprakaitavęs ir drebė
damas. Esu įsitikinęs, kad dieną 
gerai pradėti reikia iš lovos 
išlipti dešine koja. Bet tą rytą, 
kada kairė koja buvo jau ant 
grindų, susigriebiau. . ,0! o! 
blogas ženklas", — pamaniau. 

Nesu prietar ingas,arba bent 
tokiu savęs nelaikau, bet pusry
čius valgiau neramiai . Tie sap
nai , ta koja nedavė ramybės. 
Kas nors turėjo nenumatyto at
sitikti. Bet kas ir kaip? 

Esu geras vairuotojas. Per 
p a s k u t i n i u s 5 m e t u s nesu 
turėjęs susidūrimų, nesu gavęs 
judė j imo b a u d o s , todėl i r 
draudimas yra pigesnis. Bet 
kaip išvengti susidūrimo, kai 
ki tas automobilis peršoka į 
priešingą taką? Neišvengiamas 
kakta kakton susidūrimas. Va
žiuojant greitkeliu, nesunku 
įvažiuoti ki tam automobiliui į 
užpakalį. Trumpas žvilgsnis į 
pravažiuojančią blondinę ir 
priekis atsiremia į bagažinę. 
Nervuotam vairuotojui gauti į 
užpakalį nėra retas atsitikimas. 
Išlipus iš lovos kaire koja. visko 
gali atsitikti. Nutariau automo
bilį palikti namuose ir pasi
naudoti vieša susisiekimo prie
mone — troleibusu. 

Nuo mano namų iki artimiau
sios sustojimo vietos — tik vie
n a s b l o k a s . P ė s č i a m — 3 
minučių kelias. Trumpas laikas, 
bet užteko prileisti įvairias gali
mybes. Esu laikraštyje skaitęs, 
kad v a i r u o t o j a s , p r a r a d ę s 
kontrolę, peršoko šaligatvį ir 
atsirėmė į namo sieną. Šali
gatvis esąs pavojinga zona. Pa
spartinu žingsnius. Ne visuomet 
lėktuvai atsimuša į kalnus ar 
nukrenta į tuščius laukus. Pri
siminiau lėktuvo nelaimę, kur, 
be keleivių, žuvo ir kelios 

dešimtys niekuo dėtų žmonių. 
Šiurpas nukrėtė. 

Gyvenimas yra pilnas netikė
tumų. Vieni yra malonūs, k i t i 
nelabai. Nėra malonu bū t i 
apvogtam. Nėra malonu, k a i 
piniginė pametama. Menkas 
malonumas paslysti ir ligoninėj 
atsidurti. Negeriau, yra kada 
greitai važiuojantis per balą 
automobilis aptaško nuo galvos 
iki kojų purvais. Juokinga ir 
gaila žiūrėti į moterį, kada jos 
aukšta batukų kulnis nulūžta ir 
ji šlubuodama kažkur nuskuba. 

Nejaukus jausmas apėmė, ka
da atsiradau vienui vienas pr ie 
sustojimo vietos. Mintys užgulė. 
Gal vieną autobusą praleisti? 
Dažnai atsit inka, kad du auto
busai susiduria. Aną dieną 
skaičiau: du autobusai susidūrė. 
15 lengviau sužeistų, o vienas 
kritiškoje padėtyje. Dėl at
sargumo nutariau laukti ki to 
au tobuso . Nors prieš s a v e 
nemačiau ir negirdėjau prale
kiančio lėktuvo, bet tos laukimo 
minutės buvo t ikrai ilgos. 

Pagaliau iš už kampo pasirodė 
autobusas. Stabdžiamas sužvie
gus, prieš mane sustojo įmuštu 
šonu miesto autobusas. Auto
matiškai atsidarė durys. „Da
bar atsargiai!" — pagalvojau. 
Paslysti ant laiptukų ir susi
laužyti koją nenorėjau. Įlipęs 
apsižvalgiau. Daugiau, kaip 
t u z i n a s keleivių, patogiai 
įsitaisė, keliavo savo reikalais. 
Vienintelė sėdima vieta buvo 
tarp dviejų svarių juodo veido 
keliauninkių. Neturėdamas pa
sirinkimo, įsispraudžiau ta rp jų. 
Autobusu i pradėjus j udė t i , 
kaimynė iš dešinės užgulė mane 
visu savo svoriu. Autobusui sto
jant, kaimynė iš kairės vertė 
mane iš sėdynės. Taip kiekvie
noj sustojimo vietoj. Turėjau pri
pažinti, kad mano vieta nebuvo 
bloga. Nežiūrint kas atsitiktų, 
buvau iš abiejų pusių apsau
gotas. Mano laimei, n ieko 
neatsitiko. 

Darbe negalėjau susikoncent
r u o t i . Vis galvojau, k iek 
v a l a n d ų l iko iki į s ta igos 
uždarymo, kiek per tą laiką gali 
visko atsitikti. Staiga suskam
ba telefonas. Kol ranka pasiekia 
triūbelę, prabėga įvairiausios 
m i n t y s . Policija, l igoninė, 
gaisras. Ranka dar buvo pusiau
kelėj, kai toptelėjo į galvą: 
sūnus sužeistas beeinant į 
mokyklą. E:?u girdėjęs, kad 
savižudy s paleidęs kulką į smil
kinį, prieš mirdamas, suspėja 
peržvelgti visą savo gyvenimą. 

Būkštavimas buvo be reikalo. 
Įstaigos vyresnysis prašė atnešti 
jo vakar pasirašytą sutarties 
nuorašą. Kilo mintis, o gal tai 
tik priedanga nemaloniai žiniai 
pranešt i . Nors aš ir buvau 
sąžiningai išdirbęs 12 metų, 
bet žinau atsitikimų, kada tar
nautojas, išbuvęs savo preigose 
15 metų. buvo atleistas. 

Viršininko kabinete esu buvęs 
tik vieną kartą. Tada j is , mane 
išgyręs, paskyrė svarbesnėms 
pareigoms. Šį kartą, paėmęs 
atneštą raštą, paprašė atsisėsti. 
Kai jis, nepakeldamas akių 
skai tė ar bent vaizdavo beskai-
t ą s . mano nugarą išpylė 
prakaitas. Kažką pasižymėjęs 
savo lape, su šypsniu atidavė 
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California Gardens slaugymo namų gyventojos lankėsi Seklyčioje. Sėdi iš kairės: M. Balukiene, 
O. Mackevičiene, B. Zubriene ir J. Butrimiene, o jas globoja Seklyčios gyventoja J. Dudėniene 
ir talkininkt-s B Zeikienė ir J. Mikutaitienė. 

N'uotr J. Tamulaičio 

Buvę Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje mokytojai Kazimieras ir Herbertą 
Motgabiai atSvente savo 60 metų moterystės sukaktį. 

N'uotr M. Šmitienės 

raštą. Pasimatymas pasibaigė 
laimingai, bet mano marškiniai 
pasiliko prilipę prie nugaros. 

Darbo valandos artėjo prie 
galo. Pagaliau beliko kelios 
minutės. T a nelaiminga kaire 
koja nedavė ramybės. Atsitinka, 
kad keltuvas pusiaukelėj sus
toja. Niekuomet nesustoja prie 
išėjimo. Visuomet kur nors tarp-
aukštyje. Man reikėjo leistis 12 
aukštų. Be sustojimo užtrunka 
45 sekundės. Tokiu greičiu 
l e idž ian t i s , gal i ir lynas 
nutrūkti. Atsarga gėdos nedaro 
Nutariau leistis laiptais. Galų 
gale , išsėdėjus 8 valandas, 
re ikia t ruput į ir kojas pa 
mankštinti . 

Atsidūręs gatvėj, žvalgiaus, ar 
kur nepamatysiu juodos katės. 
Nepagalvojau, kad didmiestyje 
ne tik juodos, bet ir baltos nesi
painioja. Beliko nuspręsti, kaip 
grįšiu namo. Galiu namus pa

siekti pasinaudodamas požemi
niu traukiniu. Bet yra pasi
taikę, kad, elektrai sutrikus, 
traukinys išstovėjo po žeme 
kelias valandas. Visiškoj tam
soj. Kas norėtų tai pergyventi? 
O šiandien tai gali atsitikti. Juk 
išlipau iš lovos kaire koja. 
Sustabdžiau taksį. Nepigiai, net 
greitai atsiradau namuose. 

Mano nusiraminimui, namuo
se viskas buvo tvarkoj. Pietus 
valgydamas, smulkiai kramčiau 
maistą. Juk stambiu kąsniu 
galima užspringti. Po pietų 
peržiūrėjau laikraštį. Nieko 
neradau įdomaus, bet vakarinės 
televizijos žinios buvo pilnos 
nelaimių. Pasirodė, kad ne aš 
vienas iš l ipau kaire koja. 
Patenkintas nutariau, kad tik 
savo sumanumo dėka išvengiau 
to, ko daugelis neįstengė. 

Palengvėjusia širdimi at
siguliau į lovą. Šalia gulinčios 
žmonos krūtinė ritmingai kilno
josi. Šypsena veide išdavė ją 
esant sapnų karalystėje. Užge
sinęs šviesą mintimis perbėgau 
praėjusią dieną. Nutariau, kad 
visokios fobijos gali man pa
švilpti... 

0 gal ir ne? Pastogėj pasigirdo 
kažkoks krabždesys. Nesupran
tamas garsas stiprėjo. Lyg ir 
artėjo. Lubose pradėjo kažkas 
žibėti. Savo akimis netikėjau, 
kai pasirodė didelio pjūklo 
aštrūs dantys. Su kiekvienu 
judesiu baisūs dantys artėjo prie 
mano kojų. Dar kelios sekundės 
ir aš būsiu be kojų. Sukaupęs 
visas jėgas, šokau iš lovos. Tam
sa ir ramybė viešpatavo miega
majame. Iš bauginančio garso 
liko t ik žmonos monotoniškas 
kvėpavimas. Pajudinau jos petį, 
ir tai nutilo. Laikrodis rodė 
vieną minutę po dvyliktos. Su 
vidurnakčiu turėjo pasibaigti 
nerami diena. Nus ik ra t ę s 
visokių fobijų, atsidūriau sapnų 
karalystėje. 

A.tA. 
VYTENIUI BIČKAUSKUI 

mirus, jo žmoną GRACE, sūnų VYTENĮ, dukteris 
LIUCIJĄ ir LIANĄ, motiną, seserį BIRUTE ČIU-
RIENĘ, du brolius Lietuvoje jų liūdesio valandoje 
širdingai užjaučia. 

Cicero Lietuvių Medžiotojų klubas 

A.tA. 
VYTENIUI BIČKAUSKUI 

išėjus ) Amžinybę, seserį BIRUTĘ ČIURIENE. liū
dinčia netekus b rangaus brolio, jos vyrą dr. ANTANĄ, 
visus gimines ir ar t imuosius giliai užjaučiame ir kar
tu su jais l iūdime. 

Valentina ir Pranas Mažeikos 
Vida ir Vacys Tumasoniai 
Janina ir Rimas Vienužiai 
Aldona ir Antanas Lipskiai 

A.tA. 
VLADUI ŠIMOLIŪNUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo liūdinčią seserį STASE 
PETRiŠAITIENĘ su vyru PETRU ir k i t u s gimines 
čia Anerikoje ir Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu l iūdime. 

Racine Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdyba 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
MIRUSIEMS PRISIMINTI 

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 

a.a VYGANTIENĖ 
Halina f - Jonienė 

a.a. A BALČIŪNAS 
Žmona M Balčiūnienė 

a.a A. S ILIŪNAS 
Angele ' clovienė 

a a PrTRAS SKĖRYS 
žmona K Šerienė 

A. K. Rimai 

a.a. P E T I M A U Š I Ū R A 
Žmona A.lona Aušiūrienė 

a.a I UUBINSKIENĖ 
V. DubinskJH 
M . B a r ••-•• 

Dr. J. Jak^ievičienė 

a.a. S. ŠARAUSKAS 
O. Bakaitienė 
E. Gaštikienė 
E. Gaštikienė 
A. Garbačiauskienė 
Draugai 

a.a. ANTANINA 
JONYNIENĖ 

Ringailė Zotovas 
Danga Noreika 

a.a. A. MAŽEIKA 
Ona Siliūnienė 

a. a. ALDONA ŠVELNIENĖ 
Mrs. Mr.. V. Švelnys 

a.a. T E R E S Ė RADVILIENĖ « 
Rūta Spurgienė 

A.tA. 
VYTAUTAS ALANTAS 
Rašytojas, žurnalistas, publicistas 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad mūsų mylimas 
a.a. Vytautas Alantas mirė Garden City Osteopathic ligoninėj. 
Michigan, 1990 m. balandžio 23 d., sulaukus 87 m amžiaus. 
Gyveno Redford, Michigan. 

Buvo gimęs Sidabrave, Naujamiesčio valsčiuje. 1902 m. 
birželio 18 d. 

Dideliame nuliūdime liko žmona Irena, sūnus Algis su 
žmona Vera, vaikaitė Laura Sūnus Ginas. Lietuvoje duktė 
Mirga, sūnus Šarūnas su žmona Aldona, vaikaitis Gediminas 
Sesuo, seselė Rita Trimakiene Putname ir jos šeima. Lietuvoje 
sesuo Emilija Adiklienė ir jos šeima. 

Velionis buvo rašytojas, žurnalistas ir publicistas. Spau 
dos ir literatūros darbą pradėjo Šiaulių gimnazijoje. Lietuvoje 
ir išeivijoje rašė tautiniais, kultūriniais ir politiniais 
klausimais. 

Kūnas pašarvotas Harris laidotuvių koplyčioje. 15451 Far 
mington Road. Livonia Michigan. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 26 d Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią, 
kur 10 vai. ryto vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Woodlawn kapiniu krematorių 
Pagal velionio pageidavimą, palaikai bus nugabenti į Lietuvą 

Vietoj gelių, šeima pageidauja aukas skirti besilaisvi-
nančios lietuvių tautos reikalams „Dovana Lietuvai 1990 
metams". 

Nuliūdusi šeima. 

Laid. direktore Yolanda M. Zaparackiene. Tel. (313 I 
554-1275. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

PETKUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 

Sally Donald M.. .Ir 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, illinois 

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

• 
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x Lie tuvos poli t ika ir rei
ka la i , JAV Lietuvių Bend
ruomenės rolė ir pagalba rūpėjo 
per 20 LB veikėjams. Keli at
vyko iš toli, balandžio 22 d. posė
džiui Chicagoje. Atvyko iš At
lanta, GA, Philadelphija, PA, 
Cleveland. OH, Seattle, WA ir 
iš kitur. Posėdžiui pirmininkavo 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkas Arvydas 
Barzdukas. Buvo pateikta įvai
rių pranešimų, pageidavimų, 
pasiūlymų ir raš tu . Naujai 
paskirtas visuomeninių reikalų 
vykdomasis komitetas netrukus 
pradės darbą, apsvarstys įvai
rias aktualijas, nuspręs kaip ge
riausia veikti Lietuvos labui. 

x Pa remkime „L i thuan ian 
H o t l i n e " ! Sekmad ien į , 
balandžio 29 d. J ė z u i t ų 
koplyčioje, Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje ir Tėviškės pa
rapijoje Chicagoje, Šv. Antano, 
Cicero, Šv. Kazimiero, Gary, 
Ind. ir Matulaičio Misijoje, 
Lemonte ir kitose bažnyčiose 
per visas pamaldas bus išdali
nami aukų vokeliai paremti 
Lemonte veikiant į „Li thu
anian Hotline" — Lietuvių 
Informacijos t ink lą . Ši 
organizacija vykdo plačią ame 
rikiečių spaudos informavimo, 
valdžios atstovų įtaiga v i mo 
veiklą Lietuvos naudai, or
ganizuoja laiškų bei telefoninių 
skambinimų vajus ir demonst
racijas. Minėtose bažnyčiose 
aukos bus surenkamos sekantį 
sekmadienį, gegužės 6 d. per 
visas pamaldas . „Ho t l i ne" 
dėkoja šių lietuviškų parapijų 
klebonams ir kviečia visus 
parapiečius paremti šį Lietuvos 
laisvinimo darbą. 

x „Meilės e l ik sy ro" spėk 
takliuoe sutiksime savo iš toliau 
ir arčiau atvykusius draugus ir 
galėsime pasidalinti paskuti 
nėmis žiniomis iš Lietuvos. Cia 
taip pat bus galima papigintai 
įsigyti ir Lietuvių cperos išleis
tas plokšteles: kompozitoriaus 
V. Banaičio operą ,.Jūratė ir 
Kastytis" bei patriotinių dainų 
rinkinį „Kad liktum tu gyva". 
Tai prasminga, nesenstanti 
dovanėlė sau pačiam, o taip pat 
ir artimiesiems. 

x Pat Trowbr idge , lietuvai 
tė Du Page apskr. komisionie 
rė, balandžio 24 d. pravedė Du 
Page apskr. rezoliuciją, reiš 
kiančią paramą Lietuvos gyven
tojų nepriklausomybės sie
kiams. Rezoliucija ragina JAV 
vyriausybe paremti nepriklau 
somos Lietuvos ekonominį sta
bilumą. 

x VAISTAI I LIETUVA -
recept in ia i ir ne recep t in ia i . 
Pers iunt imas g a r a n t u o t a s . 
Romas Pūkštys. Transpak. 2638 
W. 69 St„ Chicago, IL 60629. 
tel . 312-436-7772. 

(sk) 

x Kokia Evangel i jos reikš
m ė atgimstančiai Lietuvai? 
Šiuo klausimu pasisakys doc. 
Vyt. Skuodis kun. dr. K. Tri
mako naujos knygos „leškan 
čiojo pėdsakai" sutiktuvėse, 
penktadienį, gegužės 4 d., 7:30 
v.v. Jaunimo centre. Knygą ap 
tars ir kiti: N. Misiulytė - jau
nimo požiūriu. Vyt. Kasniūnas 
- pasauliečio, S. Jelionienė — 
moters, kun. A. Saulaitis — 
pašauktojo žv i lgsn iu . Pro
gramai vadovaus M. Marcinkie
nė. 

(sk» 
x SPRANDINĖ (pa lendvi 

ca), SKILANDIS , r ū k y t o s 
d e š r o s aukštos kokybės j 
Lietuvą — $84.00. T r a n s p a k , 
2638 W. 69 St., Chicago. IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

<sk) 

x K u n . P r a n a s G a r š v a , 
„Draugo" moderatorius, išvyko 
atostogų. \ darbą grįš gegžes 16 
d. Jį pavaduoja Česlovas Gnn-
cevičius. 

x Šv. J u r g i o sueigą-vaka-
ronę penktadienį, balandžio 27 
d., 7:30 vai. vak Jaunimo cen
tro kavinėje ruošia Chicagos 
skautininkai,-ės. Iškilmingoje 
dalyje — pakėlimai ir LSS apdo
vanotiems žymenų įteikimai. 
Skau t in inka i . - ė s dalyvauja 
uniformuoti. Kviečiama daly
vauti visa Chicagos skautiškoji 
šeima, draugai ir rėmėjai. 

x P r e z . A . S t u l g i n s k i o 
moksle ivių atei t ininkų kuo
p o s š v e n t ė sekmadienį , 
gegužės 6 d., bus pradėta 1 vai. 
p.p. šv. Mišiomis Lietuvių Misi
joje, Lemonte. Po pamaldų visi 
renkasi Ateitininkų namuose. 
Čia kuopos narių bus atlie
kamas Rasos Poskočimienės 
p a r u o š t a s vaidinimas ir 
suneštinės vaišes. Vėliau — 
gegužinė, sportas ir žaidimai 
sode. Visi, o ypač gimnazistai, 
kviečiami dalyvauti. 

x New Y o r k Times balan
džio 22 d. buvo perspausdintas 
laiškas prez. Bushui iš Lane 
Kirkland, AFL-CIO prezidento. 
Laiško skelbimą piniginiai pa
rėmė Nevv York Times 'skel
bime pasirašė) Tautos Fondas ir 
JAV Lietuvių Bendruomenė. 
Laiške 14 milijonų AFL-CIO 
narių vardu prašomas prez. 
Bush, kad jis pripažintų Lie
tuvos vyriausybe, kad JAV ir 
Lie tuva apsikeistų ambasa
doriais. Laiške užsimenama, 
kad jau įjuos kreipėsi Lietuvos 
Darbininkų sąjungos pirmi 
ninkas Kazimieras Uoka, krei
pėsi ir prezidentas Vytautas 
Landsbergis. JAV, pagal tą laiš
ką, neturėtų tylėti kai sovietai 
pažeidžia humanitarines ir tau
tines lietuvių teises. 

x Nelės i r Arvydo Pal t inų 
Vokietijoje įdainuotą ir pa
gamintą kasete .Dainuosiu, kol 
gyvensiu" galima bus įsigyti 
a ts i lankius į Margučio ren
giamą koncertą balandžio 29 d. 
3 vai. p.p. Jaunimo centre. Visi 
kviečiami. 

x Straipsnyje „Išsiskyrėme 
Pa l ango j e , o po 46 m. susi
tikome Los Angeles" po sakinio: 
„Perestroikos maišatyje atsi
rado proga aplankyti tėvą". 
Papildyti šiuo sakiniu: Tačiau 
mano brolis Romas tebekenčia 
Vorkutoje. A. Z. 

x L i e t u v i ų O p e r a š ia i s 
metais stato Donizetti operą 
„Meilės eliksyras". Premjera — 
šeštadienį, balandžio 28 d., 7:30 
v.v. Antras spektaklis — taip 
pat šeštadienį, gegužės 5 d.. 3:00 
vai p.p.. Morton High School 
Auditorium. 2423 S Austin 
Blvd.. Cicero. IL. Bilietai 
gaunami Gifts In ternat ional , 
Vaznel ių prekyboje, 2501 W. 
71st St.. Chicago. IL 60629, 
tel . 312-471-1424. 

(sk> 

Kai lietuviai demonstravo Wfc-hmgtone prie Baltųjų rūmų 

x Visas b lokadas peržen
gia dvas i a . Lietuvai reikia 
politinės, ekonominės, o dar la
biau dvasinės pagalbos „Židi
nys" nuoširdžiai kviečia vi 
suomene į pamaldas - Mišias 
už Lietuvą, balandžio 27 d . 6:30 
v.v Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

(sk^ 

x I e škoma vedusių pora 
p r iž iū rė t i lietuvių visuomeni
nės veiklos pastatą New Yorke. 
Alga ir butas. Kreiptis raštu: 
DRAUGAS, 4545 W. 63 St., 
Ch icago , IL 60629, Skelbimų 
S k y r i u s , Nr. 250. 

(ski 

x NAMAMS PIRKTI P A 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri 
einamais n.nšimčiais. Kreipki 
tės j Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel 
(312> 847-7747. 

(sk* 

x B r o n i u s J u o d e l i s , Lietu
vių Bendruomenės narys , tur i 
informacinės medžiagos apie 
savo šalį — Lietuvą. Taip pra
neša Jonės Metropolitan aukšt . 
mokyklos administracija. 

x A d v . Vy ten i s Ki rve la i t i s 
praves abiturientu pr is ta tymą 
pokylyje šį sekmadienį, balan
džio 29 d., Sabre rūmų salėje. 

x L ie tuv i škų b l y n ų pus ry 
čiai bus sekmadienį, balandžio 
29 d.,po 8:00, 9:15 ir 1030 šv. 
Mišių Marųuet te Parko pa
rapijos salėje. Klebonas Jonas 
Kuzinskas maloniai kviečia 
visus parapiečius ir svečius at
silankyti ir paremti bažnyčią. 

x Lie tuvių o p e r a p r i m e n a , 
kad, jei dar iki šiol neapsi
rūpinote į „Meilės eliksyro" pa 
s t a t y m u s b i l i e ta i s , t a i j au 
reikėtų kuo greičiau padaryt i . 
Prieš spektaklį prie kasos susi
daro n e r e i k a l i n g a s sus i 
g r ū d i m a s ir b i l i e t ų pas i 
rinkimas tada negali būti pilnai 
patenkinamas. Opera prasidės 
punktualiai nurodytu laiku. 
Neapsirūpinusieji iš anks to 
bilietais gali pasivėlinti ir į 
pačią operą. 

x Mokyto jų , t ėvų i r j a u 
nimo studijų sava i t ė j e , kuri 
bus rugpjūčio 5-12 d. Dainavoje, 
Stasė Petersonienė. Pedago 
ginio lit. instituto direktorė, 
skaitys paskaitą „Tremtinių 
poezija". 

x Anelė G e l g u d i e n ė , Balt.. 
Md., Iz. Montvi la . Melrose 
Mass.. Maria Aušrota Vv'iener. 
Fl. Lauderdale. Fla. Monika 
Ivanauskas . St. P e t e r s b u r g 
Beach. Fla . Ignas Simonait is . 
Bloomfield. Conn., Salomėja Te 
resevieius. Princeton. 111.. gar
bes prenumeratoriai , pratęs
dami prenumerata pridėjo po 30 
dol. aukų. Labai dėkojame. 

x V a k a r d i e n o s a n t r a š t ė s 
— rytojaus istorija „Žmones, ne
meskite laukan Amerikos ar 
užsienio laikraščių ir žurnalų su 
s t ra ipsn ia i s apie L ie tuvą" , 
prašo prof. dr. J o n a s Rač 
kauskas. Lituanistikos Tyrimų 
ir studijų centro p i rmininkas . 
,„\teityje tos ant raš tės , veda
mieji n kar ikatūros bus ver
tinga istorinė medžiaga — ypač 
i šs i la i sv inus ia i L i e t u v a i " . 
LTSC veikiantis Chicagos J au 
nimo centre yra pasiryžęs kiek 
galima daugiau tokių leidinių iš 
įvairių vietų išsaugoti Labiau 
šiai reikėtų gauti ne iškarpų, 
bet pilnų puslapių, su data ir lei-
d in io p a v a d i n i m u . LTSC 
adresas: 5620 S. Claremont 
Avenue. Chicago, IL 60636. 

x K r i š t a n a v i c i a u s f o n d a s 
rengia vakaronę penktadienį, 
gegužės 11 d.. 7:30 v.v Jaunimo 
centro kavinėje Dr. Robertas 
Vitas ir dr. Jonas Račkauskas 
duos pranešimus apie Fondo ir 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro veiklą Dr. Vaclovui 
Šauliui bus įteikta Gutausko 
premj.-i už nuopelnu* Fondu' :r 
amžiniems nar iams bus jteikti 
atžymėiimn: Bus vai iės 

x Cicero , Berwyn i r Stick-
ney gyventojai kviečiami į CBS 
organizacijos susirinkimą šį 
sekmadienį, balandžio 29 d., 
11:45 v.r. Šv. A: tano parapijos 
salėje, Cicero, IL. tuoj po 10:30 
lietuviškų Mišių. CBS org. 
sudarytų komis: u atstovai duos 
p r a n e š i m u s apie padary tą 
pažangą susitik.muose su mies
to ir policijos ats.ovais, ypač lie
čiant apleistų r.^mu aptvarky-
mus. 

x Ba landž io 29 d., penkta
dienį. 8:30 vai. šviečiamas LB 
Vidurio Vakaru apygardos 
suvaž iav imas . Suvažiavime 
kviečiami dalyvauti apylinkių 
valdybų pirmininkai ir nariai, 
revizijos komisijos nariai įgalio
ti asmenys, tarybos nariai, 
spaudos atstovai ;r visi, kuriems 
rūpi apygardos veikla. Suvažia
vimas baigsis laiku, kad būtų 
ga l ima suspėti į Margučio 
koncertą. 

x Chicagos ir apylinkių lie
tuv ia i netrūku- turės progos 
pastebėti didžiul plakatą („bi 11-
board'M važiuojant 294 keliu 
prie Northlake Tai Lietuvių 
iniciatyvinės grupės jėgos, Vin
co Luko projektuotas. Plakate 
bus rašoma „Neuždarykite Lie
tuvos demokratijai durų"... Ini
ciatyvinė grupe netrukus žada 
susisiekti su kitų didmiesčių lie
tuviais, kurie įdomautųsi plaka
to projektu, ir kar tu perduos 
žinutes apie plakatą „Lithu
anian Hotline" ir spaudai. 

x Ryšium su „Da inavos" 
ansamblio spektakliu „Kai 
papartis žydi", po spektaklio pa
aiškėjo, kad dėl mums neži
nomų priežasčių kai kuriems 
asmenims pritrūko autobusuose 
vietų, nors bilietų į autobusus 
buvo parduota tiek, kiek auto
busuose buvo vietų. „Dainavos 
ansamblis nuoširdžiai atsiprašo 
už įvykusį nemalonumą. Dėko
jame tiems, kurie tuos žmones 
nuvežė i spektakli- Maloniai 
prašome kreiptis į mus. kad 
galėtumėm ši įeikalą išspręsti 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 
LEONARDUI KERULIUI 

- VISUOMENININKO 
P R E M I J A 

Penktadienį, balandžio 20 d., 
Pasaulio Lietuvių katalikų ben
drija Leonardui Kerul iu i 
suteikė 1000 dol. visuomeni
ninko premiją. Premija buvo 
įteikta Ateitininkų sendraugių 
vakaronės metu. Vakaronę pra
dėjo prof. dr. Arūnas Liule-
vičius, pakviesdamas dr. Juozą 
Meškauską, einantį PLK bend
rijos valdybos pirmininko parei
gas, tarti žodį ir įteikti premiją. 

Dr. J. Meškauskas papa
sakojo, kad prel. Juozas Prun-
skis yra bendrijai dovanojęs 
10,000 dol. ir iš tos sumos pro
centų bendrija skiria visuome
nininko premijas. Šiais metais 
ta premija paskirta Leonardui 
Keruliui. Dr. Meškauskas trum
pai supažindino su L. Kerulio 
biografija. J i s yra gimęs 1909 
metais Vilniuje, pakrikštytas 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Apie 1916 metus apsigyveno 
tėvo tėviškėje Kerulių kaime, 
Joniškio valsč., Utenos apskri
tyje. Mokydamasis aukštojoje 
mokykloje dalyvavo ateitininkų 
ir skautų organizacijose. Atlikęs 
karinę tarnybą dirbo Pašto žiny
boje 1935-1944 m. Jų laikotarpy 
būdamas paš to virš ininku 
Višakio Rūdoje. Eišiškėse ir 
Trakuose. 

1944 m. artėjant rusų kariuo
menei su šeima pasitraukė į 
Vokietiją. Būdamas Vokietijoje 
rašė į laikraščius „Tėvynės 
aidus", „Kelias į tėvynę" ir 
buvo jų techninis redaktorius. 
1951 m. atvyko į JAV ir apsi
gyveno Chicagoje. Čia pradėjo 
rinkti medžiagą apie Lietuvių 
tautos genocidą. Plačiai 
prenumeravo lietuviškus laik
raščius ir laiškais prašė žinių 
apie išvežtuosius. Nuo 1973 m. 
dirbo Pasaulio Lietuvių ar
chyve, padėdamas Česlovui 
Grincevičiui tvarkyti lietuvišką 

skambinant Danguolei Ilgmytei periodiką. 
708-425-6527 

x Už kalėdines korteles, ka 
lendoriu atsiuntė po 15 dol. 
msgr. Goddikovvskis, Algim 
Kuprėnas. P. Peteris. V. A. Les-
niauskas. S. Karalėnas, Horace 
Žibąs. Alg Dragunevičius. 
Marius Gudiškas , Mindaugas 
Putrimas. S tev Markus, Ray-
mond Paškus Algird Ostis, A. 
Vidugiris. A Giedraitis, Eleo
nora Tutinas l"ž aukas visiems 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Pa rėmė ..Draugą" auko
mis apsigynimui nuo puolėjų 
— Elena Gieoi-aitis 50 dol. 
Antanas Valančius ir Pranas 
Gluoksnys po Ii dol.. Vincas Že 
bertavičius ir V tautas Valys po 
20 dol. Janina Merkys, Stasys 
Daržinskis, (nilutė Palionis, 
Jonas Purtuli< r Pranas Ulevi
čius po 10 dol Ta proga Gluoks
nys. Valys. \i« kys ir Daržins-
kis pridėjo ir kalėdines kor
teles po 10 dol Visiems tariame 
•H-oširdų ačiū 

Kaip j i s pasakė , r inkt i 
medžiagą apie išvežtuosius lie
tuvius jį paskatino prel. M 
Krupavičiaus straipsnis ..Drau
ge" pasirodęs 1966 m. rugsėjo 8 
d.: ..Dokumentuokime lietu
višką martirologiją"... Tas dar
bas reikalingas ne tik istorijai, 
bet jis galės suvaidinti Lietuvos 
gyvenime ir svarbų liudininko 
vaidmenį". 

Kerulis martirologiją suda
rinėjo jau dirbdamas Pasaulio 
lietuvių archyve. Jis peržiūrėjo 
čia sukauptą visą lietuvišką me
džiagą: įvairius raštus, nuo
traukas, spaudos iškarpas ir 
kitą. Gavo iš New Yorko Lie
tuvos generalinio konsulo „List 
of deportees from Lithuania 
during the Soviet occupation in 
1941" sąrašą, kurį nusirašė. 

Ruošiant šią medžiagą, Keru
liui teko tikrinti, palyginti, 
taisyti, perrašinėti, vesti pačią 
korespondenciją laiškais su 
išvežtųjų atsiminimais, kad 
sąrašas būtų kaip galint tiksles

nis ir jame būtų kuo mažiausiai 
klaidų. 

Visą savo darbą Kerulis vai
nikavo išleisdamas 1981 m. 520 
psl. veikalą „Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas', kuriame yra įrašyta 
19,285 asmenys. Savo darbą 
Kerulis tęsia toliau. Du tos kny
gos egzempliorius jis papildo 
įrašais žinių gautų iš žmonių at
vykstančių iš Lietuvos ir iš įvai
rių atsiminimų. 

Leonardas Kerul is t a lk i 
ninkavo ir prel. Juozui Pruns-
kiui rašant knygą „Lietuva 
bolševikų okupacijoje". Kerulio 
yra paruošta ir išleista knyga: 
.Lietuviai tautininkai — komu
nistų k a n k i n i a i J i s yra pa
ruošęs ir laukia išspausdinto — 
„Ateitininkai — komunistų ir 
nacių kankiniai". Jo apžvalgi
nis straipsnis yra Lietuvių 
enciklopedijoje XXXVII 
papildymų tome: „Pokario Lie
tuvos laisvės kovotojai". 

Dr. J. Meškauskas, įteik
damas Keruliui premiją pri
minė, kad Pasaulio Liet. kata
likų bendrija suteikė jam vi
suomenininko premiją, pridur
damas, kad tai nėra pakan
kamas atlyginimas Keruliui už 
jo darbą. 

Baigiant įteikimo ceremoniją 
Leonardui Keruliui buvo palin
kėta sveikatos ir reikšmingą 
darbą tęsti toliau. Po to buvo la
bai įdomi Ateitininkų sendrau
gių suruošta vakaronė, kurioje 
buvo kalbama šiuo metu aktua
liais lietuviams klausimais. 

V. Bgd. 

SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖS SUEIGA 

Balandžio 2 dienos vakare 
draugininkės s. Aldonos Palu-
kaitienės bute darėsi ankšta ir 
gana didelis kambarys darėsi 
per mažas. Atrodo, lyg ir nebūtų 
ko stebėtis — kiekvieno mėnesio 
pirmą pirmadienį renkasi skau-
tininkės į draugovės sueigą, kur 
būna sva r s tomi e inamiej i 
reikalai: Kaziuko mugė, pa
rodos, vakaronės, numatomi 
ateities darbai. Tačiau metų 
naštai didėjant, ateities darbai 
darosi sunkiau įveikiami ir, jei 
tu ką nors pasiūlei, tai tu ir 
padaryk. Tačiau prisiminkime 
sueigą. Buvo išdalinti laiškai 
išsiuntimui senatoriams Alan 
Dixon ir Paul Simon, prašant 
nominuoti Lietuvos valstybės 
prezidentą Vytautą Landsbergį 
Nobelio taikos premijai. Kiek
viena prižadėjo laiškus pasi
rašyti ir išsiųsti, kai kurios 
paėmė po keletą pavyzdžių 
draugams ir kaimynams. 

Buvo kalbama ir apie padėtį 
Lietuvoje ir apie Busho veiklą. 
Deja, pasipiktinimas buvo reiš
kiamas tik žodžiais, vienos 
karščiau reagavo ir aštresniais 
žodžiais puolė Bushą. o kitos iš 
p r ig imt i e s ramesnės buvo 
švelnesnės. 

Atėjus gen. konsului Vaclovui 
Kle iza i , i lgokai dar buvo 
šnekama apie įvykius Lietuvoje. 

Draugininke pasveikino susi
rinkusius ir supažindino su kon
sulu, kurį daugiau ar mažiau 
visos pažįsta. Gerb. Konsulo 
pašnekesio tema buvo .Lietuvos 
diplomatinė ir konsuliarinė 
tarnyba". Pašnekesys buvo gy
vas ir įdomus, sukėlęs daug 
klausimų ir įvairių nuomonių. 
Kad būtų aiškiau gen. konsulas 
V. Kleiza išdalino atspaudus iš 
„Kario" žurnalo (1987 m. Nr. 8) 
ta tema, parašytą C. Surdoko, 
Lie tuvos ats tovybės Wa-
shingtone pareigūno. 

Sueigai baigiantis nusifoto
grafavome kartu su konsulu, o 
prie kavos puoduko ir pyra
gaičių kiekviena stengėsi pa
reikšti savo nuomonę. O tų 
nuomonių įvairių įvairiausių. 
Neveltui sakoma du lietuviai 
trys partijos. 

Ateinanti sueiga bus gegužės 
7 d., o vieta bus pranešta vėliau. 
Prieš tai bendra skautininkių, 
skautininkų sueiga bus balan
džio 27 d. Jaunimo centro ka
vinėje, pasistenkim dalyvauti. 

Al. L ikander ienė 

METINĖS LIETUVIŲ 
KUNIGŲ REKOLEKCIJOS 

J a u 13 meta i iš eilės 
Amerikos Kunigų Vienybė 
organizuoja rekolekcijas lie
tuviams kunigams. Šiais metais 
tokios Rekolekcijos vyks 
birželio 4 -8 dienomis Nekalto 
Prasidėjimo Marijos seserų 
vienuolyno patalose, Putnam, 
Connecticut. Rekolekcijas pra
vesti pakviestas ir jau sutiko bei 
leidimus gavo kun. Sigitas Tam-
kevičius, Sibiro kalėjimus per
gyvenęs kunigas, dabar einąs 
Kauno Kunigų seminarijos 
Dvasios tėvo pare igas . Po 
rekolekcijų Putname svečias 
dar lankys svarbesnes lietuvių 
kolonijas. Jo keliones koor
dinuoja Religinės Šalpos įstaiga 
Brooklyn, N.Y. Registruotis 
iki gegužės 30 d. rašant: Rev. V. 
M. Cukuras, ICC 600 Liberty 
Hvvy., Putnam, CT 06260. 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— M o n t r e a l i o merga ič ių 
c h o r a s „ P a v a s a r i s " paminėjo 
savo gyvavimo dešimtmetį ir 
įdainuotos juostelės parodymą. 
Chorui vadovauja Ingrid Tark, 
akompanuoja Jeff Fisher. Glo
boja Jadvyga Bal tuonienė. 
Minėjimą atidarė Vilija Luko-
ševičiūtė, eilėraščių padek
lamavo Teresė Keršytė-Mickie-
nė. Padėkojo klebonui kun. J. 
Aranauskui ir seselėms. Pabai
goje buvo chorisčių ir jų mamy
čių pyragais pavaišinimas. 

CHICAGOS ŽINIOS 

N A U J A VAŽMA 

Nuo balandžio 29 d. įsigali 
Chicagoje nauja važma auto
busais ir miesto traukiniais. 
Dabar didžiojo judėjimo valan
domis kainuos 1 dol. 25 et. 
Savaitgaliais ir kitomis valan
domis — 1 dol. Persėdimui 
reikės primokėti 25 et. Bet 
galima pirkti ženklelius, kuriais 
vienas važiavimas bet kuriuo 
laiku — 90 et. J ie parduodami 
po 10 pokelyje. Mėnesinis bilie
tas kainuos 60 dol. Yra papigi-
nimai senimui, studentams, 
vaikams ir invalidams. Jiems 
bilietas bet kuriuo traukiniu — 
45 et., o autobuse taipgi tiek pat 
didžiojo judėjimo valandomis 
(6-9 v.r. ir 3-6 v.v.). Kitomis va
landomis ir savaitgaliais bilie
tas šiems 40 et. Persėdimui 15 
et., ekspresu — 20 et. Mėnesinis 
šiai grupei — 25 dol.. ženkleliai 
kiekvienam važiavimui — 40 
et., perkant pokeliuose po 20. 
Mėnesiniai bilietai ir ženkleliai 
gaunami Dominick krautuvėse 
ir kitur. 

REKORDINĖ ŠILIMA 

Chicagoje balandžio 24 ir 25 d. 
temperatūra buvo rekordinė — 
pasiekė net 87 laipsnius, o 
trečiadienį — net 89. 

IŠSIKELS GOODMAN 
TEATRAS 

Pirmaujantis Chicagoje Good
man teatras, su miesto vado
vybės pritarimu, yra suplanavęs 
už trejetos metų išsikelt į 
šiaurę. 

GAUSĖJA TARNYBŲ 

Chicagoje gausėja darbų ir 
tarnybų. Nuo 1986 m. jų padau
gėjo net 12,8%. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzic Avenoe 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
še«tad. 9 v r. iki 1 vai. d. 
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