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Lietuva sulaikė 
produktus Sovietams 

Lietuvos delegacijai įsakė grįžti [ Vilnių. 
Tiesioginė prekyba su atskirais miestais. 

Vilnius. Balandžio 25 d. — 
Lietuva pranešė šiandien, kad 
sus tabdo mėsos ir p i e n o 
produktų eksportą į Sovietų 
Sąjungą, tuo pasipriešindama 
prieš Kremliaus ekonominę blo
kadą, bet tuo pačiu metu nori 
siųsti savo žemės ūkio produk
tus tiems miestams, kurie y ra 
kontroliuojami politinių refor
mų šalininkų, praneša ,,New 
York Times" korespondentas iš 
Maskvos. 

Lietuvos Respublikos premje
rė Kazimiera Prunskienė, kur i 
vadovauja naujai komisijai , 
besirūpinančiai ekonomine blo
kada, pasakė, jog norima tu rė t i 
prekybos ryšius su Maskva, 
Leningradu ir Lvovu, kur ių 
miestų tarybas valdo radikalieji 
reformistai. Nemanoma, kad ši 
taktika patiktų Kremliui, kur is 
griežtai vykdo alyvos ir dujų 
embargo. Lietuvoje jau daug 
tūks tančių nebetur i da rbo . 
Minėtų miestų daugelis t a rybų 
narių pasisako už nepriklauso
mybę Lietuvai. 

Kenk ia p a t y s s a u 
Jau yra žinoma, jog prezi

dento Gorbačiovo paske lb ta 
blokada kaimyniniams Sovietų 
Sąjungos regionams pradeda 
kenkti, nes kai kurie alyvos 
gaminiai būdavo siunčiami į 
Latviją, Estiją, Kaliningradą ir 
Pskovo sritis Rusijos respub
likoje. 

Lenigrado miesto t a r y b o s 
narys Aleksandras Seriakovas 
sako, jog jų rūbų gamykla , 
kurioje dirba 18,000 darbi
ninkų, yra pavojuje, nes j ie 
priklauso nuo gaunamų medžia
gų iš Lietuvos ir jų darbai labai 
sumažėjo. Seriakovas lankėsi 
Lietuvoje ir čia pasakė, kad 
Len ingrado t a r y b a d o m i s i 
pasiūlytu bendradarbiavimu be 
Maskvos ta rp in inkavimo ir 
norėtų pradėti pasikeisti maistu 
bei kitais gaminiais arba išvys
tyti tiesioginį prekiavimą. 

Derybų n e b u s 
Maskva šiandien vėl pakarto

jo, kad derybų su Lietuva nebus 
kol ji neatšauks savo paskelbtos 
nepriklausomybės deklaracijos 
ir kol nepradės p r i p a ž i n t i 
Sovietų Sąjungos konstitucijos. 
Gorbačiovo kabine to n a r y s 
Eugenijus Primakovas pasakė , 
jog pokalbis tarp Maskvos ir 
Vilniaus Lietuvos išstojimo 
klausimu galimas tik tada. kai 
Lietuva sugrįš į kovo 10 dienos 
statusą, tai yra į tą dieną prieš 
paskelbiant Lietuvos nepri -

Rusai „saugo" tiltą 
Šilutė. — Lietuvos pasienyje. 

Panemunėje, t ies t i l t u per 
Nemuną, kaip jau r a š ė m e , 
dieną naktį stovi kariniai šar
vuočiai bei ginkluoti kareiviai . 
Tačiau nei jie, nei jų vadai 
teigia nežiną, kaip nuo lentos 
dingo užrašas . . L i e t u v o s 
Respublika" ir atsirado naujas 
. .Lietuvos TSR. L i tovska ja 
SSR". Niekas nesiteikė paaiš
kinti, kas ir kodėl virš buvusios 
apylinkes vykdomojo komiteto 
t r i spa lves vietoje i š k ė l ė 
Lietuvos TSR vėliavą bei kur 
dingo čia stovėjęs sargybos 
vagonėlis, priklausęs Šilutės 
vidaus reikalų skyriui. 

klausomybę". Lietuva galinti 
turėt i nepriklausomybę, bet tik 
tada, kada sut iks su paskelbtu 
nauju sovietų Sąjungos įstaty
mu išstojimo klausimu, pranešė 
dar kar tą ir „Tasso" žinių 
agentūra . 

Lietuvos delegacija, kur i yra 
Maskvoje ir bando sueiti į sąlytį 
su valdžios pareigūnais, nebuvo 
pr i imta nė jokio pareigūno 
Kremliuje. Pr imakovas pasakė 
j iems grįžti į Vilnių, kol jie 
nesutiks su Sovietų sąlygomis ir 
taisyklėmis. 

Iš Lietuvos pranešama, kad 
buvo gauta , juodosios r inkos" 
kainomis alyvos iš Gudijos. Bet 
už tai reikia mokėti 20 kartų 
brangiau. 

Kitų r e s p u b l i k ų a t s tova i 
L i e tuvo je 

O prekinių t rauk in ių tar
nybos v i r š i n i n k a s Kęs tu t i s 
J u r a s pasakė, jog normaliai 
būdavo i šk raunama kasdien 
1,200 ats iųstų vagonų prekių, 
bet dabar maždaug begaunama 
t ik 600, taigi rusai sumažino 
savo ir kitų prekių pristatymą 
Lietuvai. Tai dar ne visiška 
blokada, bet j au netoli jos. 
Lietuvos Par lamentas šiandien 
sulaikė ne t ik pieno ir mėsos 
pristatymą Sovietų Sąjungai, 
bet ta ip pa t ir sovietų ka
riuomenės bazėms visoje Lietu
voje. 

Šią savaitę į Vilnių atvyko 
Lvovo atstovai iš Ukrainos ir 
Kišinevo atstovai iš Moldavijos, 
kad pradėtų su Lietuva tiesio
ginius prekybos ryšius. Lietuvos 
pareigūnai sako, jog kas mėnesį 
iš čia buvo Maskvai siunčiama 
8,000 tonų mėsos, o Leningra-
dui 4,000 tonų, neskai tant pie
no produktų. Tų miestų gyven
tojai jau pasigenda Lietuvos 
produktų. Prunskienė pasakė, 
jog tuoj a t v y k s iš Sibi ro 
Tyumeno srit ies atstovai tar t is 
dėl alyvos pristatymo Lietuvai, 
nors neaišku kaip ją bus galima 
pristatyti , kai Maskva kon
troliuoja Lietuvos sienas ir 
alyvos vamzdžius. 

Premija žurnalui 

Kirkščioniškosios Kultūros 
fondo spaudos premija už 1989 
metus paski r ta „Laiškai lie
tuviams" žurnalui, kaip labiau
siai pasi tarnavusiam krikščio
niškosios kul tūros bei krikščio
nybės idealų ugdyme lietuvių 
tarpe. 

Skyrimo komisiją sudarė dr. 
prof. Aldona Šlepetytė-Jane-
čienė. dr. Jud i ta Čiuplinskienė, 
kun dr. Kęstutis Trimakas.SJ.. 
Lilė Milukiene ir Juozas Poli-
\r o i t l g 

Ši premija - 2.000 dol. buvo 
į teikta „Laiškų l ie tuviams" 
šventėje. 

— S o v i e t ų S ą j u n g a 
ratifikavo 1977 metų Genevos 
Konvencijos protokolą, kuriuo 
apsaugojami civiliai žmonės 
tarptaut inių karų metu, įskai
tan t ir civilinius karus. 

Naujoji Nikaragvos prezidentė Violeta Chamorro inauguracijos iškilmėse 
priima savo piliečių sveikinimus. Salia jos buvęs sandinistų marksistinių 
pažiūrų prezidentas Daniel Ortega, uždėjęs jai prezidentinį valstybes 

ženklą —juostą. Gilumoje užjos matyti JAV viceprezidentas Dan Quavle 
su žmona, o toliau į dešinę Nikaragvos kardinolas Orbando y Bravo. 

JAV Senate keliamas 
pagalbos klausimas Lietuvai 

Privilegijuotos valstybės statusas sovietams 

VVashingtonas. Balandžio 26. 
(AP) — JAV Senate kalbėjo sen. 
Robert Byrd, kuris pasisakė 
esąs ,.prieš suteikimą naujų 
ekonominių palengvinimų So
vietų Sąjungai, kuri nori badu 
numarinti atsiskyrusią Lietu
vos respubliką". 

Sena to r i aus B y r d žodis 
Byrd, buvęs demokratų vadas 

Senate, pasakė, jog niekas ne
nori krizės Lietuvoje ir pri
pažįsta, kad griežtos Amerikos 
sankcijos gali pastatyti į pavojų 
Gorbačiovo reformų politiką. 
Bet j is kreipėsi į kolegas 
senatorius laikytis principų į 
kuriuos jie tiki. už kuriuos 
Amerika visada pasisako. Sen. 
Byrd specialiai priminė, jog 
negali būti Sovietų Sąjungai 
suteiktas privilegijuotos valsty
bės statusas. J is mano, kad 
reikia sumažinti grūdų siuntas 

Prunskienės 
pranešimas 

Vilnius. — Lietuvos Respubli
kos ministerė pirmininkė Kazi
miera Prunskienė ir Užsienio 
reikalų minister is Algirdas 
Saudargas sugrįžo iš Švedijos, 
Norvegijos ir Danijos valstybių, 
kur tarėsi su vyriausybių ir pre
kybos įmonių atstovais. 

Prunskienė pasakė žurna
l i s t ams , kad ,,ši penkių 
dienų kelionė buvo valstybinio 
pobūdžio ir buvo užmegzti ryšiai 
bei aptartos sąlygos, kad mes 
galėtume egzistuoti blokados 
sąlygose, jei tai bus tęsiama". 
Lietuvos vyriausybės nariai 
turėjo progos informuoti pasaulį 
Lietuvos apsisprendimo klausi
mu ir kad tai nėra t ik Lietuvos 
ryšių klausimas su Sovietų 
Sąjunga, bet kad tai yra ben
dras pasaulio reikalas. Užsienio 
reikalų ministeris Saudargas 
pažymėjo, kad Skandinavijos 
pol i t in ių pa r t i jų dėmesys 
ryšium su Lietuvos pripažinimu 
keičiasi. 

Ši lietuvių kelionė į Skandina
vijos kraštus buvo jau anksčiau 

• suplanuota dar prieš pačią blo
kadą. Prunskienė neaiškino, 
kokia bus nauda iš tos kelionės, 
bet pasakė, kad tai buvo labai 
naudinga Lietuvai , pranešė 
„Amerikos balsas" savo žinių 
metu per radiją. 

sovietams ir apriboti k i tas 
maisto gėrybes. „Atėjo laikas, 
kad mes negalime tylėti ir 
turime pasisakyti už principus, 
kurie yra šios tautos pagrin
das". 

Sen. Byrd Senate pastkė, , jog 
Lietuva, Estija i% Latv i ja 
skir iasi nuo ki tų Sovietų 
respublikų su savo nepri
klausomais sąjūdžiais, nes jos 
buvo suverenios valstybės, jėga 
įkalintos slaptu susitarimu tarp 
Hitlerio ir Stalino' 

„Ir jei mes siunčiame savo 
pranešimą Sovietu vadovybei, 
tai jis turi būti toks: Aš esu prieš 
naujų ekonominiu lengvatų 
pratesimą Sovietų S^ungai, kai 
tuo pačiu metu lietuviai neturi 
maisto ir alyvos" pareiškė sena
torius Byrd. „Ar mes dar turė
tume parūpinti bet kokią mais
to paramą Sovietų Sąjungai dėl 
to, kad maistas yra panaudoja
mas kaip ginklas prieš Lietuvą? 
Aš nemanau", pašalė jis. 

Senator iaus Di«mo 
pareiškimas 

Senate kalbėjo ir Ilinois se
natorius Alan Dixin. „Yra 
absoliučiai ironiška og Ameri
ka veda derybas su sv ie tų Są
junga, norėdama suteikti tam 
kraštui labiausia privilegi
juotos valstybės sta- -ą, kai tuo 
pačiu metu Sovietu adai ban

do pasmaug t i Lietuvą 
ekonomiškai". 

Senatorius Dixon sako: „Mes 
esame skolingi Lietuvai dau
giau negu kad mes jai duodame. 
Jei aš teisingai suprantu, tai per 
paskutines dvi dienas mes, kaip 
tauta, turime dabar tylėti, tai 
šis Illinois senatorius yra čia 
tam, jog pasakytų, kad gana ty
los". Bet Dixonas, kaip vienas 
daugumos vadovaujančių sena
torių, pasisakė a iškia i už 
Lietuvos re ika lus ir kad 
perdėtai atsargiai daroma ir 
nepasisakoma taip kaip reikia. 
Amerika turinti veikti daug 
efektingiau ir griežčiau prieš 
Sovietus. Esą, ar ne parodija 
tartis dėl specialaus statuso 
suteikimo tam kraštui, kuris 
naudoja sankcijas prieš Lietuvą. 
Sen. Dixonas pasisakė sutinkąs 
su šio krašto dauguma, jog Gor
bačiovas yra geresnis, negu kiti 
Sovietų buvę vadai, bet nega
lima jo iškelti ir garbinti, kai jis 
naudoja priespaudą Lietuvoje. 
Privilegijuotos vals tybės 
statusas jiems negalimas. 

„Pagaliau Lietuva", sako sen. 
Dixonas, ,,buvo pagrobta 
Sovietų Sąjungos prieš 50 metų 
ir buvo jos dalimi prieš savo 
norą. Ir kai Amerika visados 
džiaugėsi laisve, mes Lietuvai 
esame daug daugiau skoiingi. 
negu, kad dabar jai padedame". 

Žemaičių vyskupas Baltuosiuose 
rūmuose 

•• andžio25. šome šią reikalingą valandą", 
ilikų vys- „Mes esame ypatingai susirū-
siuose rū- pine pavojingu jūsų vakarykš 
ezidentui čiu sprendimu susilaikyti nuo 

-> didesnės ekonominės bausmės Sovietų 
ietuvai. Sąjungai, kuri tęsia jėgos 
Antanas panaudojimą prieš taikią, demo-
Viešųjų kratiškai išrinktą Lietuvos vy-

'u Sichan riausybę ir prieš jos žmones. 
Saugumo kuriuos ji reprezentuoja", rašo 
ndoleeza vyskupas, turėdamas mintyje 
s A. Vai- Busho nenorą pasisakyti prieš 
<upų kon- Sovietų daromą spaudimą, 
ūnkas ir Vysk. A. Vaičius sako, jog 
naras. Gorbačiovas daug stipriau kont-

H Vaičius roliuoja Sovietų vyriausybe šiuo 
Tiemoran- metu negu bet kada anksčiau. 
*hui, tarp kai jis perėmė valdžią Net 
:nena, jog stalinizmo atspalvis panaudo 
žiai nusi- j amas , kad suparalyžuotu 
kti Lietu- Vakarus Lietuvos nepriklauso-

Washingtonas. H 
(LIC) — Lietuvos k i 
kupas šiandien Balt 
muose įteikė laiške: 
Bushui, kuriame pr • 
Amerikos pagalbom 

Žemaičių vysk u p; 
Vaičius kalbėjosi 
reikalų įstaigos atst 
Siv ir su Tautim-
tarybos atstovu ' 
Rice. Telšių vyskt: 
čius yra Lietuvos vy 
ferencijos vicepir~ 
Telšių diecezijos rr 

Vyskupas Antar 
savo dviejų puslap; 
dūme prezidentui B 
kitų pareiškimų. P' 
„lietuvių žmonės <*• 
vylė jūsų nenoru 
vos Respublikai n.°' 
litinę paramą, kur 
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line ir po- mybės klausimu Vyskupas taip 
mes pra- pat nurodo, jog prezidento nuo-

Ekonominiai 
pasitarimai 

P a r y ž i u s . (UPI) - Čia 
trečiadienį prasidėjo prekybos 
pasitarimai tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos, kai prez. G. 
Bushas atsisakė Sovietams pri
taikinti ekonomimes sankcijas, 
bet kai tas sankcijas Kremlius 
pritaikė Lietuvai. Antradienį 
buvo manoma, kad tie pasitari
mai neįvyks, kai Sovietai 
sustabdė alyvos, dujų ir kitų 
reikalingų medžiagų tiekimą 
Lietuvai. Tačiau, kai Sovietams 
duotos laisvos rankos daryti 
Lietuvoje ką jie nori, preky
biniai pasitarimai tuoj prasidė
jo, nes abi delegacijos tik laukė 
ženklo iš Washingtono. 

Diplomatiniai šaltiniai sako, 
jog tie pasitarimai turėjo baigtis 
vakar vakare. Šios derybos svar
bios tuo, jog po šio susitarimo 
Bushas galės prašyti Kongreso, 
kad nutartų suteikti Sovietų 
Sąjungai privilegijuotos vals
tybės statusą, kuris įgalins 
Sovietus pirktis jiems reikalin 
gas prekes papigintomis kaino 
mis, kaip ir atsi l ikusioms 
šalims. Taip pat tas statusas leis 
Sovietams įsigyti aukštos tech 
nologijos instrumentus bei kitus 
apa ra tus , kurie reikalingi 
sumoderninti Sovietų ekonomi
jai. 

Washingtonas ir Maskva nori 
šią sutartį pasirašyti viršūnių 
konferencijos metu gegužės 30 
- birželio 3 dienomis. 

— „Chicago Sun-Times" 
dienraštyje praejusj šeštadieni 
buvo įdėtas vieno puslapio 
Al Šlapkausko atviras laiškas 
prezidentui G. Bushui. kuriame 
jis puikiai išdėstė Lietuvos 
faktus tarptautinėje plotmėje ir 
prašė, kad JAV prezidentas 
pripažintų Lietuvos nepriklau
somybę, ir primine jam, kad jo 
veiksmai bus įvertinti 1992 
metais. 

- Martynas Tautrimas. Mid 
land Liuteronų kolegijos pro 
fesorius, pasiuntė prezidentui 
Bushui laišką, kad jis pripa
žintų Lietuvos nepriklausomy 
be. 

latos daromas Lietuvos palygi
nimas su Vengrijos įvykiais 
1956 metais yra klaidingas, nes 
lietuviai nelaukia iš Amerikos 
paramos prieš Sovietų agresiją 
ir nėra galimybių, kad kiltų bet 
koks maištas. ,,Mes prašome tik 
moralines ir politinės paramos 
iš Amerikos prezidento", pažy
mi vyskupas Vaičius. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvis , netoli Bolšoi 
teatro Maskvoje, v a k a r b a n d ė 
susideginti . Šiuo metu jis yra 
ligoninėje ir jo sveikatos būklė 
kritiška. Reuterio žinių agentū
ros pranešimu, kaip pasakoja 
įvyk} matę liudininkai, tai buvę 
padaryta protestuojant prieš So
vietų Sąjungos vykdomus oku
pacinius veiksmus Lietuvoje. 
Daugiau žinių nebuvo gauta. 

— Maskva yra pati sau 
priešas, kai ji savo sankcijomis 
kenkia Lietuvai", pasakė prez. 
Vytautas Landsbergis, duoda
mas pasikalbėjimą prancūzų 
žinių agentūrai. 

— Vengrija ir Sovietų Są
junga susitarė, jog nuo kitų 
metų prekyba bus pagrįsta tik 
užsienio p in iga is ir pagal 
pasaulines kainas. Tuo yra 
laužomi Varšuvos pakto iki šiol 
buvę principai. 

— Mongolijos komunistų vy
riausybė uždraudė darbinin
kams organizuoti streikus po to, 
kai įvyko streikai krašto svar
biausioje pramonėje. 

— Cambodijoje laisvės kovo
tojai paėmė iš komunistų šiau
rinėje krašto dalyje kelis mies
tus. 

— Erdvių agentūra džiau
giasi la imingu erdvėlaivio 
„Discovery" skrydžiu, kuris turi 
brangiausią pasaulyje teleskopą 
tirti erdvių planetoms. Šis ins-
trumetnas kainavo 1.5 bilijono 
dolerių. 

— S u d a n o kar inė j u n t a 
sušaudė 28 karininkus, kurie 
norėjo nuversti dabartinę savo 
vyr iausybę . S u d a n a s y r a 
Afrikos didžiausia valstybė, bet 
ir neturtingiausia. 

— Nikaragvos sandinistų 
kariškiai, kurie turėjo pareigas 
savo partijoje, pasitraukė iš tų 
pareigų, pasilikdami tik kariuo
menėje. 

— Maskva pirmą kartą leido 
musulmonams vykti į Meką. 
Prez. Gorbačiovas įsakė suorga
nizuoti specialius lėktuvus jų 
skridimui į Saudi Arabiją šiais 
metais. Diplomatai mano, kad 
tai yra Sovietų noras užmegzti 
diplomatinius ryšius su Saudi 
Arabija. 

— Karl-Marx-Stadt miesto 
tarybos nutarimu, šis miesto pa
vadinimas po 37 metų vėl bus 
vadinamas senuoju savo Chem-
nitz pavadinimu. 

— Teisingumo departamen
tas svarsto galimybes, kad OSI 
įstaiga būtų perorganizuota j 
privačią agentūrą, tačiau tam 
pasipriešino VViesenthalio cen
tras, kuris yra Los Angeles 
mieste. Rabinas Abraham 
Cooper sako. jog dabar atsiveria 
naujos galimybės patikrinti 
nacių archyvus Rytų Europoje, 
tad ši OSI jstaiga. kuri yra 
amerikiečiu pinigais išlaikoma, 
turėtų veikti ir toliau Tei
singumo departamente. 

KALENDORIUS 

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

Balandžio 28 d.: Vitalis, 
Valerija, Prudencijus. Rimgailė, 
Vygantas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:54. leidžiasi 7:43. 
Temperatūra dieną 82 L, nak 

tį 64 1. 

» 
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/PORTO APŽVALGA 

40-SIOMS ŠALFAS 
ŽAIDYNĖMS ARTĖJANT 

40-JU ŠALFAS 
ŽAIDYNIŲ REGATA 

Naujenybė 40-se ŠALFASS-
gos sporto žaidynėse bus buria
vimas — regata Mercury tipo 
laivais, be baliono. Komandą 
sudaro 2 asmenys. 

Regata vyks 1990 m. gegu
žės 26-27 d., Charles River 
Basin, Community Boating 
Inc., 21 Embankment Rd., 
Boston, Mass. 

Tvarkaraštis: Gegužės 26 d. 
— registracija 9:00 vai. ryto ir 
lenktynės iki 4:00 vai. p.p. 
Gegužės 27 d. — lenktynės nuo 
10:00 vai. ryto iki 4:00 val.p.p. 

Lenktynės vyks olimpiniame 
kurse, pagal tarptautines bei 
JAV (USYRU) buriavimo tai
sykles šiek tiek modifikuotas 
mūsų sąlygoms. Lenktynių 
skaičius priklausys nuo vėjo 
sąlygų. 

Smulkesnės informacijos gau
namos ir dalyvių registracija 
atliekama iki š.m. gegužės 12 
d. pas regatos vadovą šiuo 
adresu: 

Mr. Romualdas Veitas, 29 
Fox Hill Lane, Milton, MA 
02186. Tel. (617) 698-2162 
namų: (617) 843-2863 darbo. 
FAX # (617) 849-2065. 

S m u l k e s n ė s informacijos 
taipogi išsiuntinėtos visiems 
sporto klubams. 

„WIND SURFING" 40-SE 
SPORTO ŽAIDYNĖSE 

BOSTONE 

Dar viena staigmena 40-se 
sporto žaidynėse Bostone bus 
p a s k u t i n i u la iku plačia i 
išpopuliarėjęs „Wind Surfing" 
(..Lentos buriavimas"). Šios 
varžybos vyks gegužės 26, šeš
tadieni, nuo 9:00 v. ryto iki 
3:00 v. p.p. Pleasure Bay, 
South Boston, Mass. 

Lenktynėse bus vykdomi 3 
s t a n d a r t i n i a i užp lauk imai , 
pagal olimpines „Wind Surfing" 
taisykles. Oficiali pasekmė nu
statoma sudedant 2-jų geriausių 
užplaukimų laikus. 

Dalyviai gali būti aprūpinti 
lentomis ir burėmis (nebent 
atsiveža savo), tačiau aprangą 
tur i t u rė t i savo. P a t a r t i n a 
naudoti „dry suits". nes vanduo 
bus šaltokas. 

Dalyvių registracija atlie
kama iki š.m. gegužės 12 d. 
imtinai, pas varžybų vadovą: 
Mr. Gintaras Subatis , 59 
D a y t o n St., Quincy , MA 
02169. Tel (617) 773-3148 
namų; (617) 847-0571 darbo. 

Varžybos bus vykdomos su 
są lyga . jei s u s i d a r y s 
minimumas dalyvių, todėl yra 
labai svarbu registruotis iki 
gegužes 12 d . kitaip jos gali būti 
atšauktos. 

Dėl platesnių informacijų 
galima kreiptis į bet kurį spor 
to klubą. arba. geriausia, tiesiog 
į Gintarą Subatį. Gero vėjo! 

PAPILDYMAI DĖL 40-JU 
SPORTO ŽAIDYNIŲ 

Nuo anksčiau skelbtų infor
macijų 40-jų sporto žaidynių 
reikalu įvyko keletas pasikei
t imų 

Raketbolo varžybų vieta 
pas ike i tė . Nauja vieta yra 
Stone Hill College, 320 Wa-
shington St., Easton. Mass., 
tel. (508) 238-1081. 

Stalo tenise, vyrų senjorų 
amžius tur i būti „virš 49 m.", 
bet ne „virš 44 m.". 

Lauko teniso pagrindinės 
varžybos vyks naujoje vietoje — 
taipogi Stone Hill College. 
Papildomai galės būti nau
dojama ir anksčiau skelbta 
vieta Brockton High School, 
470 Forest Ave., Brockton, 
Mass. 

40-JU ŽAIDYNIŲ DALYVIŲ 
NAKVYNIŲ REIKALU 

40-jų sporto žaidynių dalyvių 
dėmesiui pranešama, kad kam
barių re' vac'Ja Quincy Bay 
Inn hotelyje turi būti atlikta iki 
gegužės 6 d., imtinai, kitaip 
yra rizika netekti kambarių. 

Žaidynių dalyvių apgyven
dinimui yra rezervuota The 
Quincy Bay Inn, 29 Hancock, 
Quincy, MA 02171. Tel. (617) 
328-1500. Atliekant rezervacijas 
paminėkite „Lithuanian Sports 
Festival". Kambarių kainos: 1 
asmeniui (Single room) 1 dvigu
ba lova — 50 dol; 2 asmenims 
(double) 2 lovos — 54 dol.; 4 
asmenims reguliarus — 59 dol.: 
4 asmenims su whirpool — 64 
dol. 

Žaidynių org. komiteto narys 
apgyvendin imui yra Edis 
Austras, Jr., tel. (617) 321-1303. 

ŠALFASS Centro valdyba 

Dalius Darulis , V i l n i a u s „S ta tybos" krepšine komandos žaidėjas, me ta j krep*} pernai lapkričio 
men. Manmouth College, N . J . . vykusiose rungtynėse. Nuotr . E d w a r d A r ū n o B i t ė n o 

JONAS KARPIS GRĮŽO I 
KANADĄ 

Pirmas ir vienintelis išeivijos 
lietuvių sportininkas, vieną 
sezoną žaidęs už Lietuvos spor
to klubą, buvo Jonas Karpis iš 
Toronto „Vyčio" k lubo . Jo 
vienerių metų kontraktas (be-

•Jonas Karp i s , i š k i l u s T o r o n t o 
„Vyčio'* klubo narys , praėjusį sezoną 
Lie tuvoje ž a i d ę s su V i l n i a u s 
„Statybos' krepšinio k l u b u . 

Futbolas Chicagoje 

NESĖKMINGA PRADŽIA 

Pirmasis šio sezono futbolo 
pirmenybių sekmadienis praėjo 
pralaimėjimų ženkle. Veteranų 
komanda, po vyriškų pastangų, 
buvo priversta nusileisti žymiai 
jaunesnei jugoslavų „Youths" 
komandai rezultatu 2:4. Nežiū
rint pralaimėjimo. „Liths" vete
ranų organizuotumas, jų 
entuziazmas, tiesiog netilpo jų 
naujose, blizgančiose un i 
formose. Tokie vyrai nepaskęs 
pralaimėjimuose. 

Šalia žinomųjų veteranų H. 
Jen igo , J. Kauno. Jono 
Žukausko, dr. J. Ringaus. dr. I. 
Hidwegi, V. Pikšrio, B. Frame 
ir kt., matyti daug naujų, jau
nesnių veidų, kas užtikrina 
veteranų komandos ateitį. 

bet jie neturėjo progos dar net 
kojų dorai apšilti prieš išbėgant 
į aikštę. Mačiusiųjų teigimu, jie 
daro gerų žaidėjų įspūdį. 

Nors komanda ir pralaimėjo, 
bet sužaidė gana tv i r ta i ir 
energingai. Antrame puslaikyje 
buvo paguldę savo priešininką 
ant menčių, bet nepavyko jį pri
baigti. Jei ta ip energingai žais 
ir išvystys komandinį žaidimą, 
netrukus priešai stebėsis — kas 
darosi su ..Liths"? 

Naujoji rezervo komanda irgi 
sužaidė ryžtingai, bet ir ji 
pralaimėjo 0 -1 . 

J. J. 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

MARQUETTE P A R K E 

rods už 50,000 dol.) su Vilniaus 
„Statyba'" baigėsi anksčiau, 
negu numatyta, nes Lietuvos 
sportininkai ir sporto klubai, 
paskelbus Lietuvai nepriklau
somybę, nutraukė sporto ryšius 
su Sovietu Sąjunga ir pasi
traukė iš Sąjungos pirmenybių. 

6 pėdų ir 9 inčų ūgio Jonas 
Karpis yra pu ikus krepši
ninkas, ke'.is kartus atstovavęs 
Kanados rinktinei, puikiai pasi
rodęs su Toronto „Vyč io" 
komanda III PI.S žaidynėse 
Australijoje ir dar puikiau 
sužaidęs su ,,Vėjo" komanda 
(praktiškai išeivijos lietuvių 
rinktine) kelionėje po Lietuvą. 
Padarė jis gerą įspūdį „Sta
tybos" treneriui, ir netrukus 
buvo padary ta s u t a r t i s . 
„Statyba" ir jos treneriai dėjo 
daug vilčių i Karpį ir tikėjosi, 
kad „Statyba" išsilaikys aukš
čiausioje lygoje. Daug tikėjosi ir 
Jonas: suspažinti naujų drau
gų, geriau pažinti ir pamatyti 
Lietuvą, išbandyti jėgas skir
tingoje krepšinio atmosferoje. 
Nusivylė visi, o labiausiai pats 
Karpis. 

Neišgelbėjo jis „Statybos", ji 
per visą sezoną buvo 
paskutinėje vietoje ir, žinoma, 
būtų iškritusi į žemesnę lygą. 
Atvykęs kiek pavėluotai, jau 
sezonui prasidėjus, be rimtesnio 
pasiruošimo, nepažindamas dar 
kitų žaidėjų, kitos žaidimo sis
temos, ji> nepajėgė į ją įsi
gyventi, nerado bendros žaidimo 
kalbos Prisidėjo dar įvairūs 
sirguliavimai, o kar ta is ir ne
galavimai nuo maisto (sąjungos 

miestuose). Treneriai pradėjo 
mažinti jo žaidimo laiką, jis pra
rado pasitikėjimą ir entuziaz
mą. 

Gal dėl to „ S t a t y b a " ir 
nesusidomėjo Ričardo Šimkaus 
pasisiūlymu atvykti padėti ir be 
užmokesčio. Nemanė, kad jis 
padėtį būtų pakeitęs, ar iš
gelbėjęs. Tačiau Šimkus kitaip 
galvojo. Tarp kitko, juk Šimkus 
ir Karpis su „Vėjo" komanda 
Lietuvoje buvo pagrindiniai 
šulai, savo žaidimu stebindami 
Lietuvos komandas ir žiūrovus. 
Šimkus matė ..Statybą", kai 
praėjusį rudenį ji buvo atvykusi 
į Ameriką. Jo nuomonė buvo, 
kad Karpiui per mažai pasuo
jama kamuolių, nebandoma su 
juo sukl i juot i komandinio 
žaidimo. Užtat ir pasisiūlė. 

Jonas Karpis grižo į Torontą-
Lietuva jam tėvynė ir brangi, 
bet Toronte namai, šeima, drau
gai. Jis vėl dirbs kaip vaikų 
auklėtojas, pradės rimtai treni
ruotis, bandys vėl patekti į 
Kanados rinktinę ir žais už 
Toronto „Vytį" Gegužės pabai 
goję su ..Vyčio" komanda daly
vaus ŠALFAS s-gos metinėse 
žaidynėse Bostone, o ateinan
čiais metais dalyvaus IV PLS 
žaidynėse Lietuvoje. 

Atsisveikindamas su Lietuva 
Karpis pasakė: ..Žinau, kad Lie
tuva žengia teisingu keliu. 
Reikia kantrybes, stiprios valios 
bei drąsos ir Maskvos spau
dimas bus atlaikytas. Ateis švie
sesnės dienos. Noriu padėkoti už 
šiltą priėmimą. Nors žaidžiau 
ne taip. kaip Lietuva tikėjosi ir 
kaip aš galiu, bet jaučiau 
pagarbą ir dėmesį. Ačiū jums". 

V. G. 
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DR. KENNETM J. YERKES 
DR. MAGOAUEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5556 

507 S. Gllbart, LaGranga. IL. 
Tai. (708) 352-4487 

Kontempliacija, tai išsiliejanti 
malda; kas jau jos ragavo, ra
gaus ir toliau, kas meditavo — 
medituos. y i{ug0 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

_ (Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. (1-312) 434 6846 (veikia 24 vai.) 

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

. Kab. (1-312) 738-4477; 
| f t« . (708)248-0067; arba (708)248-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFOR0 MCOtCAL BUIUMNG 

8449 t o . Rulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

7722 S. Katula Ava., 
Chicago. III. 80882 

Pirm., antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

1 
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. 

8URENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY. M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 98 81. 
Tai. (700) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

8132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(1-312) 925-2870 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 504-8827 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, I I I . 
Tai. (1-312) 925-2870 

1188 Dunda* Ava., Elgln. III. 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Ruleskl Road 
Tai. (1-312) 585-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr Ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir ( namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberto Rd.. Mlchory Hllla. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 508-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Debiutas nepasisekė 

F. K. ,,Lituanica Liths" pra
ėjusį sekmadienį pirmąsias 
pirmenybių rungtynes Major 
divizijoje pralaimėjo prieš 
sau lygu varžovą, vokiečių 
komandą ,,Green-White" rezul 
t a tu 0:2. Rungtynės vyko 
„G.W." aikštėje. 

Nesileidžiant į smulkmena* 
(nors iš smulkmenų susidaro ir 
visas įvykis, ar net ir visas 
gyvenimas), reikia pasakyti, 
kad praėjusį sekmadienį mūsų 
vyrai žaidė žymiai ger iau 
už savo priešininką, bet jiems 
žiauriai nesisekė. Žiaurumas 
pasireiškė tuo. kad mūsiškiai, 
neišnaudojo keleto mirtinų pro
gų ir net 11 metrų baudinio 
neįkirto. Gi .,Green-White" 
komanda, iš dviejų abejotinos 
vertės progų, jau dvidešimtoje 
žaidimo minutėje vedė 2:0. ko 
užteko nusinešti du brangius 
pirmenybių taškus. 

Komandoje žaidė ir trys ką tik 
iš ok. Lietuvos atvykę vyrukai. 

Šį sekmadienį, balandžio 29 
d.. 3 vai. p.p. ..Lituanica-Liths" 
vyrų komanda žais antrąsias 
pirmenybių rungtynes namie. 
Marųuette Parke, k a s vadinsi* 
oficialus futbolo sezono ati
darymas. Komandos varžovas — 
stipri čekų komanda „Sparta" . 
. .L" komanda bus sust iprinta 
keliais svečiais žaidėjais iš Lie 
tuvos. Rungtynės turėtų būti 
t ikrai gero lygio ir įdomios. 

I amerikiečių sezono ati
darymo rungtynes, net ir darbo 
metu. suplaukia tūks tanč ių 
tūkstančiai mėgėjų, mokėdami 
už įėjimą pasakiškas kainas. 
Mes. būdami kuklesni, tiek 
daug nesitikime, bet kviečiame 
ir laukiame visų futbolo mėgėjų 
atsilankymo. 

Rezervo komanda žais 1 vai. 
p.p 

Veteranų komanda rungty
niaus šeštadienį, balandžio 28 
d., 5 vai. vakare, p r ieš vokiečių 
..Schvvaben B". 

J . J . 

DR. JOVITA KERELIS 
Danty Gydytoja 

2659 W 59tr. St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL 
Tai. (706) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai . (708) 446-1777 

Tai kabineto Ir buto: (700)052-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

Kasdien t iki 8 vai vak 
sskyrus treč. Sėst 12 iki 4 vai. popiet 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
GydytOĮas ir chirurgas 

Anesteziios ir skausmo qydvmo specialistas 
Sherman ligoninė. Elgm. IL 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDCN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA . 
158 N. M t c N f r i Ava., Svita 324 Ir 

5835 S. Puiaakl Rd.. CMcaao. IL 
Tai. (1-312) 505-2900 (veikia 24 vai 

Valandos pagal susitarimą 

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

Specialybe — Chirurg^a 
2454 Wast 71st Straat 

Tai. (1-312) 434-1818; Rez. (708) S52-06M 
Vai pt<™ . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Straat 

Kabineto tat. (1-312) 737-111 
Heild (708)308-4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2830 W. 71st. St., Chieego. IN. 

Tai . : (1-312) 436-0100 
11000 Souttrarset Hfflraray 
Ralos Heights. III. 80403 

(700) 361 -0220 (708) 301 -0222 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 7ist Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Šarūnas Marčiulionis t a rp ..Golden State Vv'arriors" milžinų. 
Nuotr J . Grigaičio 

Kab. tai. (1-312) 5SS-0348: 
Ras. (1-312) 770-8033 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S8 W. S3rd S t 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2858 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 770-2600. 
Rez. (700) 448-5545 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus i'gu gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S- Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

Kab. tai. (1-312) 586-3166; 
Hermi (700) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6748 Waat 63rd Straat 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Viena kunigų 

PROBLEMA NYKSTA 
Svarstant, kodėl mažėja kuni

gų, ypač kunigų tarpe buvo 
keliama kunigų vienišumo pro
blema. Praėjo tos dienos, kai 
klebonijoje gyveno po penkis ar 
daugiau kunigų, kurie vaka
rienės metu galėdavo pasi
šnekėti — rimtai ir nerimtai, 
kai dažnai klebonijose lanky
davosi svečių kunigų, o ir 
parapijos būdavo tokios didelės, 
kad naujos statybos rūpesčiai, 
lėšų telkimas norom, nenorom 
traukdavo kunigus į pasaulie
tiško gyvenimo verpetą. 

Bet, atrodo, kad ypač 1980 m. 
dešimtmeti linksniuojama vie
nišumo problema — kad kuni
gas, po sekmadienio Mišių su
grįžta į tuščią kleboniją, dau
gumos parapiečių užmirštas iki 
sekančio sekmadienio — jau 
nyksta, anot Mary DeTurris Na
tional Catholic Register 
(1990.IV.22) sava i t raš ty je . 
Šiandien daugiausia kunigai 
nebeapriboja savo socialinio 
gyvenimo tik klebonija, turi 
gausių draugysčių ne tik para
piečių šeimų tarpe, bet ir pla
tesnėje kaimynystėje — rūpina
si ne tik parapija, bet ir visos 
kaimynystės gerove, prisidė
dami ir prie konstruktyvios 
pasauliečių veiklos, sprendžiant 
savo kaimynysčių socialines 
problemas, ugdant kaimyninius 
ryšius, bendradarbiaujant ir ne-
katalikų parapijų socialinio tei
singumo, šalpos veikloje. 

Šiandieninėje parapijoje kle
bonai ir pačiame parapijos vado
vavime telkiasi nuomonių, 
idėjų, pagalbos iš savo parapie
čių daugiau negu praeityje. 
Nors sekmadienio pamaldų 
metu kuriamas ryšys tarp kle-
bono-kunigo ir parapiečių te
bėra svarbus, jis jau nebėra vie
nintelis, kuriuo kunigas kuria 
bendruomeninius parapiečių 
ryšius parapijoje. Šiandien pa
rapijoje yra daug daugiau vietos 
pasauliečiams pasireikšti, nors 
dažnai iškyla ir reikalas aiškiai 
nubrėžti kunigo ir pasauliečių 
rolių ribas. 

Vienas kunigas JAV rytuose 
sako: „Bendradarbiavimas šiuo 
atveju yra svarbiausia sąvoka". 
Šiandieninėje Bažnyčioje „bend 
radarbiavimas" nusako ne tik 
vyskupo darbo pobūdį savo vys
kupijoje, bet ir klebono su savo 
parapiečiais. „Ši bendradarbia
vimo sąvoka yra jau ir semina
rijose skiepijama ".Taigi veikla 
reiškiasi ne „aklu" įsakymų 
vykdymu, bet pasitarimu, susi
klausymu, pagalba, patarna
vimu vieni kitiems. 

„Tačiau", tas kunigas aiš
kina. ..kolaboratyvinės veiklos 
pavyzdys, net ir parapijose kur 
jauni kunigai to išmokę sten
giasi jį įgyvendinti parapijos 
veikloje, neišsprendžia sunku
mų, kylančių iš specifinių būdo 
savybių nesiderinimo. Ir šių 
sunkumų sprendimas nėra tik 
kunigų reikalas, nes ir dau
guma pasauliečių nedaug pa
tyrimo turi su kolaboratyvine 
veikla parapijoje. Ne visą patir
tį iš pasaulietiškos veiklos 
galime perkelti į parapiją", 
kalba tas kunigas. „Katalikų 
Bažnyčia nėra ir neturi būti 
demokratija", jis sako, „ir bė
dos iškyla, kai ją norima tokia 
paversti. Kartais patys klebonai 
pereidinėja iš demokratinio į 
hierarchinį modelį ten ir atgal". 

Norint, kad kolaboratyvinis 
parapinio veikimo būdas veiktų, 
pirmučiausia turi būti išug
domas pasitikėjimas vieni ki
tais, kad asmenys yra kompe
tentingi savose srityse. „Kola-
boracija nereiškia, kad pa
maldoms suplanuoti yra su
šaukiami žmones, kurie neturi 
jokio M M m i M t f M n p n tame 

planavime. Tai būtų ne bendra
darbiavimas, o betvarkė", j i s 
sako. Tam tikslui vyskupijos 
ruošia specialius kursus pasau
liečiams, o parapijos norinčius 
parapijoje bendradarbiaut i į 
kursus siunčia. 

Nežiūrint didelės pažangos, 
padarytos nuo Vatikano II-jo i 
susirinkimo, galimo parapiečių i 
įsijungimo „tėra tik pradrėkstas j 
paviršius", sako tas kunigas 
JAV rytuose. To klebono para-
joje jau 20"^ visų parapiečių y ra 
įsijungę, bet galėtų daug dau
giau įsijungti, jis sako. 

Stengiantis aktyviai į traukti 
parapiečius. parapiečiai buvo ! 

suskirstyti į 10-12 narių bū
relius, pagal savo socialinį 
panašumą. Būreliai reguliariai 
susitinka maldai, švietimuisi 
apie savo tikėjimą ir pasidalinti 
savo tikėjimu. Tai duoda parapi
jai asmeniškesnį veidą, o para-
piečiams gilesnį tarpusavio ryšį. 
Tai taip pat ugdo pasauliečių 
sugebėj imą vadovau t i pa
rapijoje, maldoje, tikėjime — 
apaštalaut i , kuo kiekvienas 
krikščionis iš tikrųjų yra įparei
gotas. Tokia veikla taip pat 
duoda šeimoms progas bendrai 
melstis, dalintis savo tikėjimu 
ir kartu vykdyti įvairius artimo 
meilės darbus. Tos dienos, kad 
vyrai priklausė vienoms orga
nizacijoms, o moterys kitoms — 
jau praeityje, rašoma t a m e 
straipsnyje. Dabar šeimos ieško 
progų būti kartu. Jau t r i pa
rapija tai supranta ir puoselėja. 
Tokie būreliai taip pat padeda 
praplėsti tikėjimo supratimą ne 
t ik kaip asmeniškai reiškiamą, 
bet ir parapinėje ir net pasau
linėje plotmėje. Parapija nie
kuomet nėra tik lokalinis reiški
nys, o ir visuotinės, pasaulinės 
Bažnyčios apraiška. 

VOKIETIJA IR KLAIPĖDA 

Kitas klebonas Texas valsti
joje sako, kad jis save supran ta 
kaip talentų medžiotoju, kur io 
uždavinys yra suvesti parapie
čių talentus, gabumus su rei
kiamais įvykdyti art imo meilės 
ar parapijos ugdymo darbais. 
Tačiau ir čia yra reikalinga aiš
kiai definuoti roles. „Parapie-
čiams būtina suprasti, kad pa
rapijos vardu dirbamais darbais 
jie ne „klebonui padeda", o 
a t l i eka savo k r i k š č i o n i š k ą 
pareigą, kuria buvo įpareigoti 
Krikštu. Be to, neužtenka t ik 
paprašyti, kad kas nors patal
kintų parapijoje. Būtina asme
nis t inkamai prašomam darbui 
paruosti, kad jie su pasitikėjimu 
ir supratimu teisingai galėtų 
vykdyti jiems pavestą tarnystę . 
Šioje srityje — davime pasau
liečiams reikiamą teologinį-bib
linį pagrindą jų pašaukimui 
apaštalauti Bažnyčioje — žiau
riai stokojame", sako tas kuni
gas. 

Trečioje parapijoje, kur para
piečiai j au seniai bendradar
biauja parapiniuose darbuose, 
klebonas kelia reikalą kuni
gams ne tik su parapiečiais 
bendrauti parapinėje veikloje, 
bet ir socialinėje gyvenamos 
kaimynystės veikloje, kad kle
bonas pažintų savo parapiečius 
ir pasaulietiškoje plotmėje. 
Kunigo dalyvavimas neparapi
niuose renginiuose parodo jo 
domėjimąsi pačiais žmonėmis, 
ne tik tiek. kiek jie padeda pa
rapijai. 

Šis kunigas sako, kad šian
dien, vienišumas jau nebeturi 
būti kunigo problema. Jo pa
tyrimu, daugumas parapiečių 
nori su kunigais bendrauti ir 
bendradarbiauti. Jeigu pats ku
nigas t ik parodys, kad j is to 
nori, kad nori bendradarbiauti 
su tais, kuriems jis skirtas, ne
t rūks parapijoje bendradarbių. 

**'• a.j.z. 

Karaliaučiaus universitetas Albertina, kuriame studijavo daug Mažosios Lietuvos lietuvių. Karo 
metu universiteto rūmai buvo sugriauti. 

KARALIAUČIAUS ATEITIS 
Prieš keletą metų būdavo di

delis džiaugsmas surasti spau
doje kelis sakinius apie Lietuva 
ar bent išgirsti patį „Litauen" 
vardą radijo ir televizijos 
žiniose. Šiandieną tapo įprasta 
skaityti apie Lietuvą didžiuo
siuose dienraščiuose ilgiausius 
straipsnius. Lietuva jau nėra 
„terra incognita", bet žinomas 
kraštas prie „Ostsee" (taip dau
gumoje vokiečiai vadina Balt; 
jos jūrą*, kovojąs už savo 
valstybinę nepriklausomybę 

Manding, kar tu su Lietuvos 
Nepriklausomybe iškilo ir... 
Karaliaučiaus klausimas. Ne 
kartą spaudoje buvo minima 
Vilniaus problema (juk Moloto-
vo-Ribbentropo sutarties metu 
mūsų sostinė buvo užimta Len
kijos*, tačiau vokiečiai visuomet 
oficialiai pasisako už 1937 m. 
sienas — Klaipėdą paliekant 
Lietuvos pusėje. Taip pat ir 
kancleris H. Kohlis ..vizgina 
uodegą". Lenkijos vakarinių 
sienų nenori pripažinti ir Ba
varijos CSU partija, to nenori ir 
daugelis įtakingų Bonnos poli 
tiku. O ką jau bekalbėti apie 
stiprią Silezijos vokiečių s-cą, 
turinčią savo atstovus Vakarų 
Vokietijos parlamente9 Žymiai 
blogesnėje padėtyje yra Ryt
prūsių gyventojai. 

Tačiau ..volens nolens" drau
ge su Lietuvos Nepriklauso
mybe iškyla Rytprūsių dalis — 
Kara l iauč iaus srities (rusų 
vadinama „Kaliningradskaja ob-
last") klausimas. 

Kelių vokiškų dienraščių ko-

KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s 
Europoje 

respondentas Maskvoje Jens P. 
Dorner išsamiame straipsnyje 
nagrinėja Karaliaučiaus klau
simais karto pabrėždamas, kad 
Lietuvos Nepr ik lausomybe 
Kaliningradą paverčia rusiška 
..eksklava". 

Greičiausiai lankęsis Kara
liaučiaus srityje vokietis rašo, 
kad grupėmis susirinkę gyven
tojai studijuoja žemėlapį, 
kadangi 800 tūkst. gyventoju 
turinčiai Karaliaučiaus sričiai 
susidarė visiškai nauja padėtis. 
Gyventojai daugiausia yra ru
sai. Juos čia atvežė Stalinas, 
ištremęs vietos vokiečius. Dabar 
jų beliko tik apie 1200 (lietuvių 
25 tūkst. t, bet jie nėra vietiniai, 
o Volgos vokiečiai. 

Ekonominis gyven imas 
niekuo nesiskiria nuo kitų 
rusiškų sričių žuvų konservų 
įmonės, mašinų pramonė susi
jusi su erdvėlaivių dalių bei 
skaitytuvų ur.:myba. Užsienie
čiams Karaliaučiaus sritis yra 
draudžiama zona, dar labiau 
uždaras yra Pi l iavos (vok. 
Piliau, rusiš Baltijsk - K.B.) 
karo laivyne tostas. 

Karaliaučiaus atei t is atrodo 
taip: Lietuva, atgavus Nepri
klausomybę, automatiškai ši 
sritis tampa • įsiška eksklava. 
Ją galima bū: \ lyginti su Azer
baidžano K: nų Karabachu. 

Tai nuo Rusijos atkirsta sritis. 
Kaip ilgai galės ir norės Krem
lius išlaikyti šį Stalino oku
puotą kraštą? 

Ieškodami išeities, apskričių 
komitetai jau nagrinėjo šį 
klausimą, kartu sudarydami 
būsimo ekonominio gyvenimo 
projektą. Metmenys yra gana 
įdomūs: Karaliaučiaus sritis 
turėtų tapti nauja, laisva Pa
baltijo prekybine zona. pana
šia į Singapūrą. Tačiau visas 
planas turi didelį ..kablį" — 
jei Kremlius atmestų tokį vieti
nių gyventojų planą. Mat. Va
karų kapitalas (o jis yra labai 
reikalingas) nori turėti stiprų 
užnugari, stiprų laidą. Antra 
vertus, vietiniai rusai šaukia, 
kad Maskva nesidomi Rytprū 
šiais, nesirūpina savo tautie
čiais. Kita medalio pusė. niekas 
negali pasakyti kaip po kelių 
mėnesių atrodys pati Sov. Są
junga! ..Mes taip pat nežinome 
mūsų likimo" — sako rusai gy
ventojai. Nuo 1945 m. Klaipė
dos kraštas priklauso Lietuvai. 
Tai Rytprūsių dalis. Laike 
..trinties" su Maskva Vilnius 
darė psichologinius pasiruo
šimus aneksuoti šiai sričiai. 
Pavyzdys — lietuvių atspaus
dintas žemėlapis su ..lietu
viškom Rytprūsių žemėm" 
(vokietis rašo kabutėse) prieš 
marą ir po 18 š. vokiškos kolo
nizacijos. Tuo norima įrodyti, 
kad Mažoji Lietuva (..klein 
Litauen") ne tik kad priklauso 
prie Didžiosios, bet kad tai apla-

Galėtume sakyti, kad istorija 
kartojasi, nes panašiomis ant
raštėmis rašinių 1939 metais 
pasau l io , o ypač Europos 
spaudoje buvo apstu. Tai buvo 
Klaipėdos krašto atplėšimo nuo 
Lietuvos ir prijungimo prie 
nacinės Vokietijos metai. Pasta
ruoju metu esame panašioje, bet 
atvirkščioje įvykių raidoje. 

Kas duoda pagrindo tokiam 
tvirtinimui? 

Vasario pradžioje Gorbačio 
vas. Maskvoje priėmęs Vakarų 
Vokietijos kanclerį Kohl, pareiš
kė, jog Sovietų Rusija nesiprie 
šins Rytų ir Vakarų Vokietijų 
susijungimui 1937 metų sienų 
ribose. Tie žodžiai buvo ta r t i 
Maskvoje vasario 11 dieną 
Tačiau įvykiai taip greit vystosi. 
kad po savaitės jau ir planas su
darytas tai sąjungai įvykdyti, 
susitarus Jungtinių Amerikos 
Valstybių. Sovietų Rusijos. 
Anglijos ir Prancūzijos vyriau
sybių atstovams. 

Toks Europos žemėlapio pa 
kitimas sukeltų daug neaišku 
mų ir nepasitenkinimo, ypač iš 
Lenkijos pusės, nes neaiškus 
lieka po II pasaulio karo Lenki 
jai priskirtų Vokietijos žemių 
klausimas. Daugumas vokiečių 
nori. kad tos žemės būtų Vokie
tijai grąžintos. Nerimo apimta 
Lenkijos vyriausybė pradėjo 
re ika lau t i teisės da lyvaut i 
tolimesniuose Vokietijos susi
jungimo klausimą svarstančiuo
se pasitarimuose. Tačiau Klai
pėdos kraštas, jeigu Gorbačio 
vas savo pasiūlytų 1937 metų 
sienų formulės nepakeis, liktu 
Lietuvos pusėje. 

Žinoma, jeigu nežiūrint visų 
pastangų. Lietuvai laisvės nepa
vyktų išsikovoti, ta i tas klau
simas liktų kaip buvęs tautos 
okupacijos meta is . Tačiau, 
jeigu Lietuva išsikovotu ne
priklausomybę, t a i Klaipėdos 
kraštas, o ypač jo uostas atsi
durtų visai kitoje padėtyje: jis 

gali pasidaryti vienodai svarbus 
tiek Lietuvai, tiek Sovietų Rusi
jai. 

Lietuvai, kaip vieninteliam 
jos uostui, jis turi nepaprastai 
svarbios, tiesiog gyvybinės 
reikšmes. Sovietų Rusija gali 
pareikšti norą jį pasilaikyti sau. 
kaip karo laivyno bazę Baltijos 
jūroje. Iš to taško padėtį verti
nant, reikia atkreipti dėmesį, 
kad Klaipėdos uosto klausimas 
gali tapti derybų, gal net ginčo 
objektu. Jis gali net tapti viena 
liorbačiovo sąlygų Lietuvos lais
vės derybose. 

Padėtis padiktuoja klausimą: 
ar mūsų išeivijos veiksniuose, 
dar okupuotos Lietuvos veiks
niuose, prof Landsbergiui ir ki
t iems Lietuvos laisvės kovoto
jams pas mus viešint, buvo 
svarstomas šis klausimas? Ar 
yra paskirta komisija, kurios 
užduotis būtų to klausimo vys
tymosi eigą sekti ir paruošti 
veikimo programą? 

Klaipėda vien tik po I pasauli
nio karo jau spėjo pereiti iš vo
kiečiu i prancūzų, iš prancūzų 
į lietuvių, iš lietuvių vėl į 
vokiečių, iš vokiečių į rusų ran
kas. Tas parodo, kad uosto 
komercine ir strateginė reikšmė 
yra labai didele. Todėl turime 
dar ir neužmiršti, kad prieš lie
tuviams Klaipėdos kraštą 1923 
metais išvaduojant, jo pasiglem-
žimu labai buvo susidomėję 
lenkai. Kaip Vilnių, taip ir 
Klaipėdą mėgino pasisavinti. 

Jeigu Lenkija būtu priversta 
Vokietijai sugražinti kai kurias 
jos žemes, tai negalime būti 
t ikri , kad ji ir šį kartą nepradė
tų savo pirštais siekti Klaipė
dos. Dancigo uostas, į kurį Vo
kietija nuo seno turi stiprių 
pretenzijų, nėra užtikrintai Len
kijos. Tad nereikėtų nustebti, 
jeigu lenkai šiuose klausimuose 
būtų geriau pasiruošę, negu 
mes. 

K. Milkovai t is 

mai yra lietuviška žemė. Be to. 
vokietis remiasi Mažosios Lietu
vos Tarybos narės Jadvygos 
Mackevičienės nurodymu, kad 
prie Mažosios Lietuvos dar pri
klauso ir Suvalkų srities dalis, 
Karal iaučiaus ir Klaipėdos 
kraštas. 

Dar toliau — dar įdomiau' 
Maskvos korespondentas cituoja 
Lietuvos kultūros vicemin. G. 
Kuprevičiaus mintis Mažosios 
Lietuvos rusams, parašytas 
..Kaliningrado Komjaunimo" 
laikraštyje: ..Kodėl visa tai jums 
turi sakyti kitų respublikų at 
stovai. Juk Rusija jus apleido, 
tuo tarpu lietuviai rodo jums 

palankumą, draugiškumo jaus
mą". 

„Karaliaučiaus rusai abejin
gai žiūri į tuos lipšnius lietuvių 
žodžius, kadangi paskutiniai
s iais metais Lietuvos rusų 
mažuma buvo laikoma antrąja 
žmonių klase" — taip baigia 
savo straipsnį vokietis. 

Mažosios Lietuvos D-jai ver
tėtų pasiųsti gerai dokumen
tuotą studiją „Lithuania Mi-
nor" . Redakcijos a n t r a š a s : 
..Mannheimer Morgen" 6800 
Mannheim. Postfach 12-12-31. 
W. Germany, prašant studiją 
įteikti Maskvos korespondentui 
Jens P. Dorner. 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S RŪTENIS 

Romanas 

82 
— To aš negaliu atsakyti. Aš tik įsakymu- ykdau. 

,Bet jūs žinokite, dabar tamsu bet švis. Ir ve. -utems. 
Ir mes priversti klausysim. Ir priversti viską prarasim, 
bet ne amžinai... Jūs, kaip sakiau, mane ga'.:te dabar 
išduot. Man, pagal įsakymą, čia reikėjo būti ir Kaip ma
tote aš buvau. Apie tai , kai reikės, paliudys te. 

Tada žmogelis pasisuko durų link. Kai ve sisuko, 
jo gymis ir visa gastikuliacija buvo nebepanaši į 
pirmykštę. Tai visai kitas žmogus. Ir tada.;:- ėl ta rė : 

— Palydėkite mane iki durų ir nuduokte, kad 
viską išsiaiškinom... 

Po to atkišo man voką. 
— Paskaityk! Viską žinosi. Nebegaliu ga i. Pa ts 

matai, kad draugas mašinoje laukia... 
Po to vėl buvo labai oficialus: 
— Atleisk, drauge, atleisk — matai pame >s, kar

tais ir ramius piliečius tenka sutrukdyti.. T vanok! 
Vis linkčiodamas ir atsiprašinėdama- galiau 

išėjo. Likom vieni. 
— Viešpatie! Aš virpu, kaip epušes 

baimės... 
— Cia kokia nors provokacija arba nesu-

Taip negali būti! Kas nors juokauja. 
Stovėjau, kaip iš medžio iškritęs. ,.Apie fi 

Lietuvą, nelaisvę... apie viską, Antanėli" 
aidas man vis kartojo ir kartojo nematyt' 
fodžhis. 

pas iš 

stirnas! 

4, apie 
g koks 
logaus 

— Ne! Čia žabangos! — riktelėjau ir skrodžiančiai 
pažvelgiau į Jolandą. Kaip tu čia atsiradai? Kas tu, 
Jolanda?! Ir čia čiuptelėjau juosmenį, bet mauzerio ne
buvo. Nutirpau. Tada prie manęs priėjo Jolanda ir iš 
užančio išėmusi ginklą padavė man ir tarė: 

— Laiku paslėpiau... Ir vėl kalbėjo: 
— Aš, Antanėli, kaip ir tu - partizane. Ryšininkė. 

Apie šios nakties įvykį, garbes žodis, nieko nežinojau. 
Buvau paprašyta priimti ir apnakvydinti tūlą Antanėlį 
— tai viskas. Atėjai tu. Mus likimas vėl suvedė. To irgi 
nesitikėjau. Grįžusi į Kauną sužinojau, kad išėjai su 
miško broliais, tai viskas... 

— Iš ko? 
— Iš mūsų vadės Ūdrės. 
— Ūdres? 
— Taip. Tu ją pažįsti? Žinai? 
— O kur dabar Ūdrė? 
— Kaune. 
— Ji jūsų vadė? 
— Sakiau... 
— Tai man didelė naujiena... 
— Kas? 
— Nieko nieko. Ūdrė buvo ir mūsų dalinio 

ryšininke. Taip. Mes ją išleidom į Kauną. Nuostabu?... 
— O Viešpatie, ir vėl nežinomieji.. Palauk palauk, 

duok man susigaudyti... Kol kas aš nieko nesuprantu. 
Minutę kalbėjomės, bet Jolanda daugiau man nieko 

negalėjo pasakyti apie Cdrę Ji ryšininkių vadė ir 
viskas. 

„Tyčia sumanyta klaida, Antanėli. Mes abu jus 
žinom" - vėl man ausyse šiugždėjo nežinomo žmogaus 
žodžiai ir tada aš, kaip įgeltas pašokau ir šūktelėjau: 

— Ne! Ne! Niekojus nežinot! Ir bandžiau sprukti 
pro duris. Kelią pastojo Jolanda. 

— Antanėli! Tu čia saugus. Niekur iš čia be manęs 

tu neisi! 
Pirmą kartą mačiau tokią ryžtingą ir drąsią 

Jolandą. Nustebau. Ji valandėlę išlaukė ir moteriškai 
palūžus vel tarė : 

— Mielas, Antanėli, atleisk man ir pati nežinau 
ką kalbu 

Abu subliškom. Apsikabinom. Bučiavomės. Ausyse 
spengė tyla. Akys užkliuvo stalo. Ant jo tebegulėjo 
nežinomojo žmogaus paliktas vokas. Pastebėjo tai ir 
Jolanda ir priėjusi paėmė ir padavė jį man 

— Kas man daryti? 
— Skaityk! 
Laišką paėmiau, kaip bombą. Varčiau ir pagaliau 

atplėšęs ėmiau garsiai skaityti: „Laisvė mūsų 
troškimas ir tikslas! Daug pašauktu, bet atrinktųjų, 
kylančių arais į skrydį, deja nedaug... Raminkis ir 
niekur iš čia neik. Esi saugus. Matai. Antanėli, mes 
tave siunčiame su misija į pasaulį. Tu turėsi nunešti 
jam mūsų krauju rašytą raštą. Jis tau. kaip eikliau 
šiam sakalui patikėtas bus ir mes tikimės mums iš to 
naudos. Toks vyriausiojo laisvės kovotojų štabo 
nutarimas. Tikimės, kad mums pritars ir visi suvažiavę 
vadai. Mes pritarėm pulkininko Kazimieraičio sumany
mui. Tai viskas būtu buvę pasakyta tau asmeniškai 
suvažiavime. J is atidėtas. Priežastys — saugumas. 
Pastaruoju laiku labai aktyvus stribų judėjimas Po to 
kas įvyko I/eliūnuose jie atsargūs ir akylus Vienintelis 
būdas apie tai tau pranešti ir įteikti šį raštą buvo per 
saugumo valdininką. J is mūsų vyras Kaip matei ir 
žinai jis mėgsta vaidinimus, bet nieko nepadarysi, tokia 
jau jo taktika ir jam, iki šiol. puikiai sekasi. Kaip jis 
tai padaro — jo reikalas. Svarbu, kad gerai atlieka jam 
pavestus uždavinius". 

Skaičiau toliau: 

(Bus daugiau* 
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NESVARŪS BALTINIAI 

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ 

Ne paslaptis, kad paskutinių
jų metų laikotarpyje pasipylus 
lankytojų bangai iš Lietuvos, 
atslūgus pirmai euforijai, kai 
kurių svečių elgesys susilaukė 
kritikos tiek privačiuose ra
teliuose, tiek ir spaudoje. Mūsų 
spauda atspindi išeivijos visuo
menes nuotaikas ir nuomones. 
Ne kartą buvo rašyta apie sve
čių iš Lietuvos reikalavimus 
juos apdovanoti, apmokėti jų 
keliones. Buvo rašyta apie jų 
norą apsipirkti ir net nurodyti 
geriausias krautuves. Dalis 
vaišingų šeimų nusivylė ir tuo, 
kad visos su svečio buvimu 
susijusios išlaidos buvo pri
imamos kaip savaime supranta
mas dalykas ir kad jie, sugrįžę 
j namus, neranda reikalo nors 
keliomis eilutėmis už visa tai 
padėkoti. Tai yra apgailėtini, 
bet teisingi faktai. Savo spaudo
je džiaugiamės mūsų sėkmėmis 
ir sielojamės dėl negerovių, ta
čiau tai lieka mūsų šeimos ra
telyje. Senas priežodis sako, kad 
„nešvarius baltinius reikia 
skalbti namie..." Tačiau kai su 
tokiomis problemomis einama į 
didžiąją spaudą pajuokiant 
lietuvius, jų vaišingumą ir 
beveik su pasigardžiavimu 
aprašant jų svečių nedėkingą ir 
arogantišką elgesį — darosi 
liūdna ir graudu. 

„The Washington Post". vieno 
iš įtakingiausių Amerikos dien
raščių kovo 4 dienos laidoje, 
skaitau ilgą straipsnį, kurio 
autorius yra redakcijos narys, o 
ne eilinis sensacijas gaudantis 
reporteris. Straipsnis sensacin
gai užvardintas ,,Lietuviai, 
kurie atvyko pietų" (darant 
aliuziją į plačiai žinomą, sar
kastišką scenos veikalą ,,The 
Man VVho Came to Dinner") ir 
..papuoštas" labai negražia 
karikatūra su užrašu: „Staig
mena, mielas pusbroli! Aš 
nuverčiau neapkenčiamą tiro
ną, numečiau priespaudos jun
gą ir laimėjau seniai lauktą lais
vę atvykti ir aplankyti tave ir 
išstumti tavo kredito kortelės 
ribą per stogą"... 

Autorius pradeda su kiek 
ironiška ,,gera" ir „bloga" 
naujiena. Geros naujienos jis ne
nagrinėja, tik pamini, kad skai
tytojai esą jau girdėję apie geras 
naujiena? Rytų Europoje. Bloga 
naujiena yra ta. kad niekada 
nematyti, tolimi pusbroliai 
pagaliau gali čia lankytis. J ie 
neturi pinigų, bet apsistos pas 
tave. ir jie žino, kad tu jiems 
parodysi Ameriką, visą Ame
rika... Ir jei tu esi lietuvis, jie jau 
tikriausiai yra pas tave... 

Straipsnio pradžioje yra ci
tuojama? Viktoras Nakas. Lie
tuvių informacijos centro direk
torius, kuris skundžiasi, kad 
Washingtono lietuviai jau kiek 
nuvargo. ..Situacija iššaukė net 
tokj posakį: jei tu savo priešui 
linki didžiausio blogio, linkėk 
jam. kad pas jį atvyktų visi 
gimines iš Lietuvos", sako jis. 
Kitas lietuvis, atsisakęs duoti 
savo pavardę ..dėl ramybės šei
moje", pareiškė turįs pusbrolį, 
kurį vadina negražiu ..benkar-
to" vardu Jis yra Amerikos lie
tuvių lėšomis į mokslus leidžia
mas iš Lietuvos atvykęs vaiki 
na>. kuris per vieną vakarą trim 
šimtais dolerių padidinęs savo 
tetos telefono sąskaitą ir iš jos 
reikalaująs nupirkti automobilį. 
Audrone Pakštysitaip parašyta) 
bando tokius tvirtinimus kiek 
sušvelninti ^akydama, kad apie 
50 nuošimčių svečių yra manda 
gus ir dėkingi, bet ir vėl pri
deda, kad kai kurie yra ..kraš 
tutiniai materialistai" ..Jie 
nenori apžiūrėti \Vashingtono. 
Jie nori aplankyti visas krau 
tuves Ir jie laukia, kad gimines 
jiems viską pirktų" 

Toliau yra cituojami Emilija 
Sakadolskienė ir Linas Kojelis, 
kuris sako, kad iš lėktuvo išlipę 
svečiai jau yra apsirūpinę ste
reofoninės aparatūros geriausių 
parduotuvių sąrašais, nori aspi
rino dėžių, skutimosi peiliukų ir 
lūpoms pieštukų. Sokadolskienė 
bando ir sušvelninti padėtį 
sakydama, kad ji nesirengianti 
atsisakyti tradicinio lietuviško 
vaišingumo nežiūrint to. kad ji 
jaučiasi išsisėmusi ir truputį 
ciniška"... 

Dar daugiau panašių pavyz
džių užpildo tris puslapius, ci
tuojant mūsų VVashingtone gy
venančius lietuvius veikėjus... 
Beveik visi jų pasisakymai pasi
tarnauja neigiamam lietuvių 
apibūdinimui. Juose nėra nei 
užuojautos, nei meilės savo 
tautiečiams nors į pabaigą ban
doma tuos pareiškimus, kad ir 
nelabai vykusiai sušvelninti. 
Anot Kojelio, toks lietuvių el
gesys gali būti pateisintas, nes 
juos 50 metų sovietinė infor
macija klaidino ir jie mano, jog 
gyvenimas Amerikoje, priešin
gai nuo sovietinės sistemos, yia 
lengvas, kad visi čia turtingi. 

Pilnai sutinku, kad kai ku
rie iš Lietuvos atvykę tau
tiečiai sukėlė problemų ir apie 
tai buvo rašyta mūsų spaudoje. 
Bet argi tą reikia skelbti di
džiojoje Amerikos sostinės spau 
doje, kad iš lietuvių pasijuoktu 
ir pakenktų taip reikalingoms 
amerikiečių simpatijoms Lietu
vai? Jei su tokiomis mintimis 
spaudoje pasirodytų lietuvių 
pr ieša i , tai nere ikė tų nei 
stebėtis, nei piktintis. Bet kad 
tai išėjo iš mūsų tautiečių lūpų, 
tai jan smerktinas reikalas. Net 
Amerikos prezidentas, nenorė
damas atsakyti į nepatogų re
porterio klausimą, pasirenka 
išsisukinėjimo metodą. 

Kas Washingtono lietuvius 
vertė teršti savo lizdą? Daugelį 
dešimtmečių platinome LK Baž 
nyčio; kroniką, siuntinėjome re
zoliucijas ir memorandumus 
beldėmės į ilgokai užrakintas 
didžiosios spaudos duris, kol 
pagaliau Lietuvos vardas pra 
dėjo dominuoti pirmuosiuose 
spaudos puslapiuose ir tele 
vizijos ekranuose, eilinio piliečio 
širdyje sukeldamas pasigėrėji
mą lietuvių drąsa ir norą padėti 
su milžinu kovojančiai tautai... 
Ar vertėjo visa tai griauti? Lie 
tuvoje kas valandą vyksta ne
paprasti įvykiai, kai kurie jau 
mus verčia susirūpinti. Juk so
vietai gali lengvai išprovokuoti 
panašų incidentą, kaip prieš 50 
metų ir tuo pateisinti kruvinos 
jėgos panaudojimą Lietuvoje. 
Jei norime pasitarnauti Lietu 
vai, neterškime savo lizdo ir ne
juodinkime savo tautiečių. 

Perskaičius tą straipsnį, kyla 
noras paklausti , kodėl mūsų 
jaunieji in te lektualai , neva 
įsipareigoję ginti Lietuvos rei
kalus ir juos propaguoti, pa
sirinko tokį negatyvų metodą. 
Ar vien tam, kad pamatytų savo 
pavardes didelio tiražo 1 a i k 
raštyje? ..VVashington Post" yra 
ant kiekvieno senatoriaus ir 
kongreso atstovo stalo... Tiek 
eilinis skaitytojas, tiek įta 
kingas politikierius bus ne
draugiškai paveiktas lietuvių 
atžvilgiu tuo labiau, kad visa tą 
pasakoja patys lietuviai. Pa 
veiktas to labai įspūdingai pa 
rašyto straipsnio, jis nepritars 
paramai tokiai nesimpatingai, 
godžiai tautai . 

Ar taip mūsų informacijos 
centrai supranta savo uždavinį? 

Kiekviena visuomenė turi 
savo ydų, bet nešvarius balti 
mus reikia skalbti tik savo na 
muose ir negeroves kelti tik 
savo šeimos ratelyje Bloga 
varna, kuri teršia savo lizdą. 

R. Kezys iš N'ew Yorko Lietuvos Aukščiausios tarybos posėdyje. 

Laiškas 

PLATESNĖS 
INFORMACIJOS APIE 

LIETUVA 

Mes, kurie kasdien smulkiai 
nesekame politinio gyvenimo, 
nesusigaudome kur, kam ir 
apie ką reaguoti la iškais , 
paskambinimais, telegramomis. 
Atrodo, kad po kovo 11 dienos 
visas judėjimas vyko spon
taniškai, tačiau toks judėjimas 
neturėtu sumažėti. Todėl siūlau 
mūsų l i e tuv i šk iems laik
raščiams įvesti nuolatine skiltį, 
kurioje būtų nurodymai, kaip 
eilinis skaitytojas turi pasidar
buoti. 

Nurodyti senatorių, kongres-
manų pavardes, adresus, ku
riems reikėtų padėkoti už jų 
sva rb ius ir s t ip r ius pasi
sakymus, raginimus Kremliuje 
ir t.t. Reikia jiem rašyti laiškus 
mums visiems, ne tik jų atsto
vaujamų valstijų balsuotojams. 

Reikia išspausdinti sąrašą 
laikraščių ir žurnalų redaktorių 
ir korespondentų, taip pat telev. 
programų vedėjų, kurie nuolat 
ne tik raportuoja, bet ir komen
tuoja apie Lietuvą. Jiems irgi 
reikia leisti žinoti, kad skai
tome, klausomės ir įvertiname. 

Reikia straipsnių lietuvių 
kalba, kaip galima paveikti 
Amerikos kongresą, kas liečia 
suvaržymus sovietams. Prašyti 
Viktoro Nako. Astos Banionytės 
ar kitų parašyti informacinius 
straipsnius, paaiškinant, kaip 
sudaromos prekybos ir kitos su
tartys, kiek senatas turi galios, 
kas tai yra „Favored Nation 
Status" ir t.t. Žinant kongreso 
eigą ir pare igas , t u r i m e 
reaguoti į savo valdžios žmones 
ir juos raginti, kad nesudarytų 
palengvinimų sovietams, kol 
Lietuvos reikalai neišsispręs. 
Mums reikia žinoti kada ir ko 
kie balsavimai vyksta senate. 

Pritariu A. Dundzilos straips
niui ..Drauge", kad lietuviai 
turi viešai paminėti birželio tra
gišką sukaktį. Tačiau prieš tai 
reikia informacijų, kaip ir kur 
lankysis (Gorbačiovas ir kaip į jo 
vizitus reikia konkrečiai rea
guoti. 

Nurodyti, kur galima gauti in
formacijos anglų kalba, kuri 
tiktų platinti tarp amerikiečių 
'pvz. brošiūrų apie Lietuvą, 
lankstinukų apie išvežimus į 
Sibirą ir t.t.). 

Pakartotinai paraginti skaity
tojus rašyti j Prancūzijos amba
sadą, nurodyt: adresą. 

Pakartotinai išvardinti sovie
tų pareigūnus, kur ir kada jie 
lankysis su paskaitomis, kad 
lietnviai ten dalyvautų audito
rijoje ir pasiruoštų k laus t i 
klausimus. 

Aš manau, kad yra dar dau
giau pasiūlymu spaudos skaity

t o j ams . Tačiau neuž t enka 
vienos žinutės, vieno straipsnio. 
Mano manymu, turi būti nuola 
t inė informacija. Neturime šiuo 
laiku konkrečių nurodymų iš 
savo centrinių organizacijų, tad 
kviečiu lietuvišką spaudą tuo 
atžvilgiu patarnauti . 

Dalilė Po l ika i t i enė 

Knyga , gera ar bloga, 
priklauso prie dvasinės įtakos 
priemonių, kurios kaip ir gam
tos jėgos, veikia nepastebimai ir 
nesulaikomai, platyn ir gilyn. 
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Nauja radijo laida šiuolaikiniam l ietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 

MwHra • svefcata • moterų pasaulis • sportas- Htaratūra - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 
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AKIanco Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302 

tai . nr. 848-8980 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 
f inancing. 

AT OUR L0W RATES 
Vtfflft 

VWlTM M M V M I I V T 
TO * ' T V O U " I N C O M I 

Mutual Federal 
Savinas and loan 

2212 .VEST C E R M A K ROAO CHICAGO. ILL 6 0 6 0 8 

Peter Kazanauskas . Prs . T e l . : 847-7747 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9 8 Sat 9 1 

SERVING C H I C A G O L A N D SINCE 1905 

TORGSYN TORGSYN 
5542 Geary Blvd., San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 <FAX> 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV. VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
Voltaias 127 220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkanti Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rus'tku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI 

Žamlautio* kalno* JAV baaa 
Priimam uitakymua taiatonv M v*ų JAV mlatlų i, ., kitų kraitų 

Parduodam* automobiliu* giminėm* Sov Sąhjttfof. 
Parydama pinigu*. Pakvtotlmai Ii /*-»•»<>. 

Movų parduotuve *iunfia visokių 
rūftiu radiju* ir elektroniniu* pr . 
tai*u* i Sov Sąjungą «u apmokstu 
arha neapmokėtu muitu 

Valandos: 
pirm.-trečd. 11-6 
ketvirtd-seStd. 11-7 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 

REAl.TORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašeme 
paminėti, kad esate arba/tente būti 
Rimo Stankau* Klientais Nuosa 
vyoes įkainavimas nemokamai. 

ta Mis KOMPIUTERIŲ 
paga D3 gal :e PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ rn este • prem.esčiuose Sąž -
rungą: patarnaus 

J . BACEVIČ IUS 
BE— BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZiE 

778-2233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui1 

Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išiavmti ir patyrę tarnautojai. 
MIS kompiuteris 
Perkarne-parduodaii'.e ir maias ir di
deles nuosavybes. 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I iet';viams žinomas ir patikimas vardas 

BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 778-3071. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona Stop Raal Estata 

Proga investuoti greitai augančioj 
Lemento apyl inkėj! Dviejų aukštų, 
pagrindinai atremontuotas pastatas. 
Vieta raštinei, plius i mieg. butas. Tik 
$84,500! 

Puikus namas. Z\2 akro sklypas 
Lemonte . .Randi" stiliaus, pilnai 
(rengtas apatinis aukštas; durys Į 
baseiną Pagrindinis aukštas turi 4 
mieg., 2Vz vonios kamb., ąžuolinės 
durys. 2 ..vvhirpools". židinys. 4 auto. 
gapažas Daug priedų. Atvykit 
pamatyti' $595 ,000 

OLSICK & CO., REALTORS' 
1180 State Street 
Lement, Illinois 6C439 fiartUlK 
(708) 257-7100 

ca MIS 
SIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Reaitor 
Nuosavybių pardav.mas. Income Tax 

5953 S. Kedzla Ava. 
Tai. 436-7878 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmad., balandžio 29 d. 1 

a 
CzrtutK. KVtIEOK REALTORS 

r0yt 7922 S. Pulaski Rd. 
at\ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
' £84-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti rū
mus, kreipkitės i Danutę Maver. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Ikain.iv mMS 
veltui 

FOR RENT 

Išnuomojamas 2 mieg. butas pir
mame aukšte Bnghton Parko apyl. 
Naujos grindys, nauji kilimai. S3C0 į 
mėn. Nuomininkas (tenant) moka už 
šilumą ir elektrą. 

Skambinti: (312) 523 1261 

- 4 v. p.p. 

6213 S. Komensky 

2 butai. Karališkas' Visas mūrinis su 3 
m.eg. kamb. kiekv bute Atremontuota 
virtuvė ir vonia; 3 kamb. rūsyje išnuomoji
mui: 2 auto mūrirvs garažas Naujai Įvesta 
elektra ir vai.dens šildymas, labai švarus 

6210 S. Malvina Ava. 
Naujai pastatytas 6 kamb mūrinis namas 
3 dideli mieg ..Oeiux ' ąžuolines spintelės 
virtuvėje; 3 von.os kamb va!g kamb; 
ištijas rūsys aiumink) apdaila; ..thermal" 
langai; 7 rūbinės: tik Vt bl iki mokyklos, 
parko ir autobuso; 2 bl. iki banko ir Jevvel 
k-autuvės. Daug priedų Skubėkite! 

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. & Pulaskl Rd. 
3 butai. 3 mieg. r > vonios pirmame ir an
trame aukšte. Mod. virtuvė su medžio 
spintelėm: naujas karšto vandens tankas 
ir šild. sistema: platus sklypas; 4 kamb. 
rūsyie; 21/2 auto garažas mūrinis Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys. 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

labar 
O BRIEN FAMILY REALTY 

(312) 434-7100 

GtfTtuiK. 21 OLSICK 4 CCMPANY 1180 State Stree: Lemont. Illinois 60439 

Business 
(312) 257-7100 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

IRENA STANIULIS Pesidence 

IEŠKO 

M u z . Aloyzas Jurgutis ieško 
vargonininko darbo 

Skambinti 213-662-6197 

Akompanlatorius. c>ioreogra<i|os spe 
oalistas. Algirdas Kuprys yra parašas 
nemažai repertuaro tautinių šokių ir 
mokyklų pradinukams Kas domėtųsi tuo 
•eikaiu. norėtų susirašinėti, ar pasikeist; 
;dė|Omis rašykite Algirdas Kuprys. 
Vilnius 232051, Žirmūnų 20 -33 . 
Lithuania. tai. 75 84-79. 

U T H U A N I A M Y HERITAv . . 

Ed i te by V l a d a s V i l e i k is 

Knyga anglų kalboje, pagrin

dinės žinios ap«e Lietuvą. 1300 

i l iustraci jų. 400 psl Leidinys 

didelio formato, kietais viršeliais, 

gražiai išleista „TavlSkėlas" lei

dyklos Chicagoie. 1989 m. Spau

dos darbas V I V I Printing Tai graži 

dovana Įvairiomis ptogomis Kaina 

su persiuntimu 22.75 dol lllinojaus 

gyventojai dar prideda 1.60 valsti

jos mokesčio Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 

4545 W . 63rd St. 

Chicago. IL 60629 

HELP VVAM7FO 

OVVNER OPERATORS 
8 state regionai trucker needs local and 
read trucks Mušt speak FLUENT Enghsh 

Call: 312-284-4620 
or 

1 800-582-3457 

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 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos mtesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty. Orou greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10°/o—20°/o—30° o pig'au mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 

mus 
FRANK ZAPOLIS 

3208V2 W e s t 95th Straat 

T e i . _ GA 4-8654 

file:///Vashingtono


LIETUVA TĖVYNĖ MANO... 
KAZYS BARONAS 

Mūsų koresponden tas Europoje 

„Kas turi teisę taip sušukti? 
Be abejo, lietuviai! To niekas ne
gali ginčyti. Bet taip pat, pilną 
teisę Lietuvą vadinti savo 
tėvyne gali ir turi Lietuvoje 
gimę lenkai, gyvendami ten nuo 
prosenelių laikų". 

Tokiais sakiniais Varšuvoje 
leidžiamam ..Solidarnošč" sa
vaitraštyje savo ilgą straipsnį 
l ie tuvių - lenkų santykių 
klausimu pradeda vilnietis 
ibent tokiu jis pasirašė) Janusas 
Garnevičius. 

„Ar kam patinka ar ne, tačiau 
lenkai yra pilnateisiai šios 
žemės piliečiai" — rašo J. G. Jis 
toliau sako, kad lenkai statė 
bažnyčias, įmones, mokslo įstai
gas ir kaimus. Jie yra tos žemes 
piliečiai, jie kovojo su carine 
tironija, hitleriniu okupantu. 
Už šią žemę jie praliejo lenkišką 
kraują, eidami už tikėjimą j 
stovyklas ar verčiami emigruoti 
(tai buvo savanoriška repatria
cija! — K. B.). Tai istorinė 
tikrovė. Ir tą reikėtų paimti 
pagrindu geresnių lietuvių-len
kų santykių užmezgimui. 

Ypatingai šiandieną tie san
tyk ia i r e ika l ing i , kadangi 
audringai plečiasi ir stiprėja 
tautinis lietuvių „Sąjūdis", o 
keli šimtai tūkst. vietinių lenkų 
mėgino taip pat atgauti savo 
tautinę sąmonę, tapatybę lietu
viškoje tėvynėje. Tokia graži 
proga atsirado T. Mazovviec-
kiui užėmus min. pirm. vietą 
bei visuomet lietuviams nuošir
džios „Solidarnošč" organizaci
jos, išplaukusios į plačius poli
tinius ir ekonominius vandenis. 
Deja, nepasitikėjimas Lietuvos 
lenkais (bei atvirkščiai) silpnino 
vienų ir kitų padėtį, kadangi 

pešasi , t r e č i a s „ k u r du 
naudojasi". 

Lietuva turi 3.5 mil. gyven
tojų, tačiau taip pat 300 tūks t . 
lenkų (iš kur lenkai tą skaičių 
„pagavo" ir visą laiką „ tampo" 
jį spaudos puslapiuose? Juk jų 
esama tik apie 210-230 tūkst . ! 
— K.B.) Lietuvių veikėjai pra
dėjo aliarmuojančiai šaukti, kad 
kai kuriuose rajonuose persve
ria lenkiškas elementas. „Bet 
juk tai teisybė" — sako straips
nio autorius — o Lenkijoje 
niekas nesijaudina („rozdziera 
szat — drasko rūbus"), kad Pun
ske gyvena lietuviai. Priešingai 
— rašo autorius — džiaugiamės, 
turėdami juos savo tarpe. 

Vilniaus lenkas — „ tu te i šas" 
puola lietuvius,sakydamas, k a d 
„Sąjūdžio" „Atgimime" rašoma, 
jog Maišiagaloje p a p r a š i u s 
lietuviškai stiklinės vandens — 
niekas tau jos neduos. Be to , 
lenkai Vilniuje beveik reikalau
ja lenkiško universiteto. Tuo 
tarpu — sako lenkas — lietuviai 
nepasakė net ačiū už paimtą 
Stepono Batoro univers i te to 
tur tą , s t u m d a m i l e n k u s į 
antraeilių piliečių vaidmenį. 
Sušauktose demonstraci jose 
Hitlerio-Stalino sukakties pro
ga, lietuviai nutylėjo, k a d 
sandėris lietė taip pat lenkus ir 
Lenkiją. Prieinama net pr ie 
tokių nesąmonių rašant , kad 
Lietuvos l enka i y ra t i k 
sulenkinti lietuviai (tikra teisy
bė! — K.B.). Administracinė 
valdžia, sudarydama balsavimų 
apygardas, jungė jas su lietu
viškom sritim. Tokiu būdu 9% 
lenkų (tik 7% - K. B.) išrinko t ik 
du atstovus į Aukščiausią Tau
tybių tarybą (Ivaną Tichono-

vičių - J an Ciechanovič ir 
Brodowskį — K.B.). 

Gaila, bet autorius užmiršta. 
kad paskelbus lietuvių kalbą 
valstybine, Gedimino bokšte 
i š k ė l u s L ie tuvos t r i spa lvę , 
l e n k a i s u s i j u n g ė su rusų 
mažuma ir jos „Jedinstvo" orga
nizacija, dalyvavo sušauktose 
demons t rac i jose . Šis lenkų 
žingsnis davė rusams-kolonis-
t ams stiprius politinius kozirius 
į r ankas , priešinantis lietuvių 
t au t in iams siekiams. 

Re l ig in i s k l a u s i m a s . Vėl 
skundas: lenkai katal ikai savo 
parapijose nori turėti lenkus 
kunigus . Deja, Lietuvos bažny
t inė hierarchija nenori auklėti 
K a u n e lenkų klierikų (jų yra 
šeši — K.B.). Į didesnę religinę 
iškilmę kviečiami lenkai kuni
gai iš Olštyno (vok. Allenstein) 
arba Balstogės (Bialystok. į kurį 
repatr iavo vysk. Jalbžykovskis 
— K. B.). Tas erzina lietuvius. 
Nesen ia i į s te ig ta i Lietuvos 
lenkų sąjungai paskirti trys 
sunaikint i kambar iukai . Juose 
negal ima šaukt i susirinkimų, 
posėdžių, rodyti filmų. Tuo tar
pu kitos organizacijos užima 
į s p ū d i n g u s p a s t a t a s , labai 
d a ž n a i p a s t a t y t u s lenkų 
inžinierių ir architektų. Vėl 
skundas: ir toliau nėra Lenkijos 
konsulo Vilniuje (Jaruzelskis 
prašė Maskvos, tačiau neatsi
k lausdamas Vilniaus — K. B.). 
Lietuviai prašo konsulato Var
šuvo je , be t jo į s t e ig imas 
nepriklauso nuo lenkų. Lenki
jos gyventojai negali apsipirkti 
Lietuvoje. Tad Lietuva pirmoji 
už t raukė „geležinę uždangą'" 
nuo Lenki jos . „A tg imime" 
rašoma, kad lenkai y ra „savi". 
Tačiau nepasit ikėjimas vieno 
k i tu ypat ingai pasireiškia tarp 
V. Landsbergio ir Lietuvos 
lenkų s-gos pi rm. Jono Sienkie-
vičiaus. 

Lietuvių - lenkų nesantaika 

rado atgarsį ir „Solidarnošč" or
ganizacijos narių tarpe. Tuo 
reikalu pasisakė Lechas Valen
sa, prolietuviską veidą parodė 
Lenkijos seime trys „Solidar
nošč" atstovai. 

„Kas nukenčia toje nesantai
koje" _ klausia straipsnio au
torius. Jo atsakymas gan trum
pas — abi tautybės. Lenkams 
ne le idž iama puoselėti jų 
kultūros, palaikyti ryšių su 
tėvynainiais Lenkijoje (sic!) Bet, 
lietuviai praranda gerą sąjun
gininkę, nes Lenkijos balsas 
Maskvoje yra nemažas. 

Numatomas T. Mazowieckio 
ūkinės reformos gali būti labai 
naudingos Lietuvai, nes Lenki
joje ji galės rasti žaliavos, vaka
rų prekių, įvairių kt. vakarietiš

kų gaminių. Lenkija gali Lietu
vą apsaugoti moraliai ir diplo
matiniais kanalais, neleisdama 
uždaryti to vakarinio lango. O 
visa tai Lietuva gali laimėti 
vien tik nuoširdžiu ir stipriu 
lenkiškų reikalavimų rėmimu. 
Kadaise lietuviai norėjo tik 
Vilniaus. Sostinė buvo vienin
telė tos nesantaikos rakštis. 
„Šiandieną Lenkija Lietuvai 
siūlo žymiai daugiau. Ar ne
reikalingas Lietuvai toks sąjun
gininkas?" — klausia lenkas. 

Savo straipsnį jis baigia A. 
Mickevičiaus „Pono Tado" 
veikalo maldos i š t jaukos 
žodžiais, „Šventoji Motina, kuri 
švieti Aušros Vartuose" — at
verk Tavo lietuvių ir lenku vai
kų širdis. 

DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. balandžio men. 27 d. 

„Sol idarnošč" d i en raš t i s 
„Gazeta Wyborcza" („Solidar
nošč" leidžia d ienraš t į ir 
savaitraštį) išspausdino Krašto 
Armijos karių s-gos (AK) atsi
šaukimą „į brolius lietuvius" 
bei „Sąjūdį", prašydama ob
jektyviai nušviesti spaudoje 
„Armija Krajova" kovas su 
vokiečiais Lietuvoje ir remti ten 
gyvenančių lenkų pastangas. 

globojant žuvusių karių kapus, 
kautynių vietoves. Atsišaukime 
toliau rašoma: ..skaudu, kad 
„Są jūd i s" nesmerkia pasi
reiškiančių neigiamų išsišo
kimų, kurie yra naudingi tik 
bendriems Lietuvos ir Lenkijos 
priešams ir apsunkina mūsų 
bendrus nepr ik lausomybes 
siekius. 

DAINAVOS ANSAMBLIS DĖKOJA 

Lietuvių meno ansamblis Dai- niūno, Br. Nainio, P. Petručio, 
nava nuoširdžiai dėkoja visiems prel. J. Prunskio, J. Šlajaus, A. 
atsilankiusiems į „Kai papartis P. Šlutų, M. Valiukėno ir J . 
žydi" spektaklį kovo 25 d. Mor- Žygo dėka spektaklyje dalyvavo 
tono mokyklos auditorijoje, Ci- didesnis skaičius žmonių negu 
cero. Jūsų gausus dalyvavimas mes patys tikėjomės, negu bū-
ir pasitikėjimas mūsų gabumais davo anksčiau bet k u r i a m e 
mus tikrai stiprino ir nešė per kitame Dainavos ansambl io 
visą spektaklį. Visuomet yra spektaklyje. Ačiū už graž ius 
džiugu matyti, kad visuomenė žodžius ir didelę reklamą. Be 
įvertina sunkų ruošos darbą ir 
nesigfUi pamatyti darbo vai
siaus. Šis vaisius, spektaklis 
turėjo didelį pasisekimą mūsų ir 
atrodo Jūsų pusėje. Nors ir teko 
girdėti, kad Dainavos ansamblis 
— tai jau ne ansamblis, atvykęs 
koncertuoti iš Lietuvos, bet mes 
tuo faktu labai didžiuojamės. 
Mūsų žanras ir stilius labai ski
riasi nuo iš Lietuvos atvyks
tančių ansamblių, bet kad mus 
galit prilyginti net su labai 
aukšto lygio vienetais iš Lie
tuvos, tai mums yra didžiausias 
komplimentas. Girdėjome, kad 
su šiuo spektakliu lengvai 
galėtumėm pripildyti sales ir 
Vilniuj ir Kaune, ir ten šis 
pastatymas praeitų neblogiau 
negu čia. Ačiū už pasitikėjimą 
ir padrąsinimą tolimesnei veik
lai. Tikimės, kad visi liko pa
tenkinti spektakliu, o Jūsų 
dalyvavimas paskatins mus 
ruošt i k i tu s pas ta tymus 
ateityje. 

Reiškiame taip pat ir didelę 
padėką visiems žurnalistams ir 
radijo bendradarbiams, kurie su 
tokiu nuoširdumu ir užsidegimu 
rašė apie spektaklį, jo meno 
vadovus ir visą Dainavos 
ansamblį. Žurnalistų J. Janu-
šaičio, A. Juodvalkio, V. Kas-

dažnų priminimų ir paraginimų 
žmonės būtų mažiau a tkre ipę 
dėmesio. Tikimės, kad ir to l iau 

mūsų neapvilsite ir toliau sklei-
site žinią apie mūsų koncertus, 
spektakl ius bei programas. 

Šio spektaklio pasisekimas 
priklausė nuo mūsų visų ir 
įrodė, kad išeivijos kul tūra dar 
ilgai gyvuos. Ačiū visiems atsi
lankiusiems ir nors mažiausiu 
būdu prisidėjusiems prie „Kai 
papar t is žydi" spektaklio. Dai
navos ansamblis ir toliau žada 
gyventi savo šūkiu — su daina, 
į laisvę! 

Dėkingai 
L ie tuv ių M e n o A n s a m b l i s 

D a i n a v a 

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

įjungdami jas į 
šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 

Knt-.n \ ATfu Madrma 

Motinos Dienos Novena — Geg. 4—13 

MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 
Ši novena, į Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 

Nepaliaujamos Pagalbos Švč. Dievo Motiną Mariją, bus celebruojama 
už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas ir 
mirusias. 

PAGYRĖ KOVOTOJUS 

JAV kovos su narkotikais di
rektorius W. Bennett paskelbė 
pavardes 20 ryžtingiausių kovo
tojų prieš narkotikus. Jų tarpe 
pagerbtas ir Šv. Angelų parapi
jos Chicagoje klebonas kun. 
George Cletnents. 

Reikšdamas dėkingumą u i motinos meilę ir pasiaukojimą 
jungiu ją i šv. Mišių novena. 
Motinos vardas gyva/mirusi 

Novenai aukoju 
Vardas, pavardė 
Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kilbourn A ve.. Chicago, IL 60629 

A.tA. 
JOSEPH ZABELLA 

Gyveno Lilburn, GA, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1990 m. balandžio 26 d. Lilburn, G A. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Leonard, marti 

Valerie, Ken. marti Janke; penki anūkai, trys proanūkai 
ir kiti giminės. 

Velionis buvo našlvs a.a. Anna. 
Kūnas pašarvotas šeštadienį, balandžio 28 d. nuo 10 v.r. 

iki 12 v. p.p. Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 28 d. Iš koplyčios 

12 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, marčios ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312 476 2345. 

A.tA. 
MARIJA DUBAUSKIENĖ 
Gyveno West Lawn apylinkėje, Chicagoje pas dukrą Genę 

ir jos vyrą Juodikius. 
Mirė 1990 m. balandžio 25 d., 5 vai vakaro, sulaukusi 89 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasi'.iko dideliame nuliūdime Amerikoje: sūnus Juozas, 

dukterys Albina ir Genė su šeimomis; Lietuvoje: dukterys 
Maryte ir Elenutė su šeimomis. 

Kūnas pašarvotas balandžio 27 d., penktadieni nuo 2 iki 
8 v.v Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, balandžio 28 d. Iš koplyčios 
11 vai rvto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pama'dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus da.yvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, dukterys ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

Brang iam B r o l i u i 

A.tA. 
VYTENIUI BIČKAUSKUI 

mirus, mielai sesei BIRUTEI ČIURIENEI ir jos 
šeima; siunčiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų Juno Beach 
ir apylinkių skyrius 

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

8100 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, ILLINOIS 60642 

708/422-7146 OR 312/233-3015 
(CORNER OF 91 ST & KEDZIE) 

JAU tO MITU PREKIAUJAME „ROCK OF AGES 

Pamî » a 
Antkapi 
Maur e ai 

• Brorr "° 
• D\ng^ "' 
• Antkar -
• La*"" a 
• va iy« 
• Antkaca 

paga - 1 

Pamm«-• 

atminimo lentos 
itminimo lentos 
asai 
kapiai 

A.tA. 
maj. JONAS TAPULIONIS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkeje. 
Mire 1990 m. balandžio 25 d., 2 vai. p.p.. sulaukus 94 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 41 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys Marija Zygienė ir 

Meilute Kusak. jų šeimos ir kiti gimines. 
Priklausė Lietuvos karių Ramovei Lietuvoje 
Kūnas pašarvotas penktadieni, balandžio 27 d nuo 5 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienj, balandžio 28 d. Iš koplyčios 

10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuviu kapines. 

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

Nuliūdę dukterys ir jų šeimos. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312 476-2345 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

i 
P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
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. 

! - i 

r paminklai 
akymą 
žiūrėjimo kambarys 

AUKUOS KOKYBĖS ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
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DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. balandžio mėn. 27 d. 

x A. a. biochemijos dr . Ka
zio Mar t inkaus (1953-1984) 
prisiminimui yra įsteigtas 1985 
m. jo tėvų, sesers ir artimųjų 
d r a u g u stipendijos fondas, 
kuriuo gali pasinaudoti visi lais
vojo pasaulio lietuviai studen 
t a i , siekiantys magistro arba 
doktorato laipsnio iš griežtųjų 
mokslų — vėžio tyrimo sričių 
(pvz. farmakologijos, bioche
mijos ir pan.). Dėl daugiau 
informacijos ir gauti prašymų 
formų, rašyti šiuo adresu: Kris
t ina Martinkus, Dr. Kazys Mar 
t inkus Memorial Scholarship 
F u n d , 7120 S. Richmond. 
Chicago, Illinois, 60629 USA. 
P r a š y m ų formos tur i būt i 
grąžintos iki gegužės 20, 1990. 

x Kun . Walter P. P e t e r s 
(Pe t r auskas ) , S.J..mirė balan
džio 22 d. Chicagoje. Ilgametis 
i r labai mėgstamas biologijos 
profesorius Loyolos universitete 
buvo vietinės jėzuitų provincijos 
narys. Amerikoje gimęs 1910, į 
Jėzaus draugiją įstojo 1929 ir 
įšventintas kunigu 1942. Iš 
namų mokėjo lietuviškai kalbėt 
ir Lietuva domėjosi, kaip ir jo 
vyresnysis brolis kun. Joseph 
Peters, S.J., gyvenąs jėzuitų 
prieglaudoje prie Detroito. 

x Atei t ininkų n a m ų pava
sar io pokylis įvyks gegužės 26 
d., 7 vai. vak., gražioje Ateiti
ninkų namų sodyboje. Pelnas 
skir iamas namų išlaikymui. 

x „Tėviškės" lietuvių evan
gelikų l i u t e ronų parapijos 
bažnyčioje pamaldos, meldžiant 
Lietuvai laisvės ir nepriklau
somybės, bus šį sekmadienį, 
balandžio 29 d.. 10:30 vai. ryto. 
Visi kviečiami dalyvauti ir 
jungtis į bendrą maldą. Moterys 
prašomos vilkėti tautiniais dra
bužiais. Pamaldų metu šį ir atei
nantį sekmadienį bus dalinami 
vokeliai, prašant aukos parem
ti „Lithuanian Hotiine" veiklą. 
Būkime dosnūs. Aukų vokeliai 
bus surenkami ateinantį sek
madienį, gegužės 6 d., kaip ir ki 
tose šion akcijon įsijungusiose 
Chicagos ir apylinkių bažnyčio
se. 

x F u t b o l o sezono at idary
mas M a r q u e t t e P a r k e šį 
sekmadienį, balandžio 29 d.. 
prasidės 3 vai. p.p. ..Lituanica 
- Liths" vyrų komandos antro
siomis pirmenybių rungtynėmis 
prieš stiprią čekų komandą 
„Spartą". ..Lituanicos" koman
da bus sustiprinta keliais sve
čiais žaidėjais iš Lietuvos. Visi 
lietuviai kviečiami gausiu ir 
en tuz ias t ingu a ts i lankymu 
p a s k a t i n t i . .L i tuanicos" 
komandą laimėjimui. 

x Nelė i r Arvydas Paltinai, 
atvykę į Chicagą. dalyvaus Lie
tuvių operos statomos G. Doni-
zetti operos „Meilės eliksyras" 
premjeriniame spektaklyje, o 
balandžio 29 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. atl iks estradinių dainų 
koncertą Jaunimo centre. Po 
koncerto bus bendros vaišės ka
vinėje. 

x Br ighton P a r k o Moterų 
k lubo narių susirinkimas bus 
ketvirtadienį, gegužės 3 d. 1 vai. 
po pietų. Kojak salėje. 4500 S. 
Tai man A ve. Narės prašomos 
gausiai dalyvauti. Bus ir vaišės. 

x P a t a i s y m a s . „Draugo" 
bal. 24 d. numery 6 psl. Mūsų 
abiturientai skyriuje po L. M. 
Jurcytės nuotrauka parašas ne
buvo tikslus. Turėtu būti: Lydia 
Monika Jurcytė, Virginijos ir 
a.a. Lino duktė. 

x L i e t u v i ų O p e r a šiais 
metais stato Donizetti operą 
„Meiles eliksyras". Premjera — 
šeštadienj, 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. Bi l ie ta i 
gaunami Gifts In te rna t iona l . 
Vaznel ių prekyboje, 2501 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
te l . 312-471-1424. 

(sk) 

x J a u n i m o stovykla su et
nograf inėmis ekskurs i jomis 
14-20 metų amžiaus jaunuo
liams ruošiama Šiaulių peda
goginio instituto, įvyks Lie
tuvoje, š.m. liepos 30-rugpjūčio 
12 d. Norinčių dalyvauti skaičių 
prašoma pranešti A u d r o n e i 
Užgirienei 708-433-5608 arba 
prof. V. Bendikui. P. Višinskio 
25. Šiauliai. 235419. Lithuania. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos i r 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RF. MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312)586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

<sk> 
x TRANSPAK parduoda ir 

s i u n č i a K O M P I U T E R I U S . 
VIDEO, stereo. faksus, siu
vimo, mezgimo mašinas. VAIS
TUS, dėvėtus rūbus. MAISTĄ, 
kargo. pervedame P I N I G U S . 
R o m a s P u k š U s . T r a n s p a k . 
2638 W. 69 St.. Chicago. I L 
60629, tel. 312-436-7772. 

(ak) 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

Telšių vyskupas Antanas Vaičius lankėsi „Draugo ' redakcijoj. Iš k. į d.: Vytautas Radžius. Agnė 
Kižiene. Irena Regiene. Česlovas Grincevičius, vyskupas Vaičius, vyskupą atlydėjęs iš Lietuvos 
pranciškonas kunigas Astijus Kungys, Aldona Zaiiskaitė, Aušra Liulevičienė, svečius vežiojas 
jėzuitas kunigas Antanas Saulaitis. 

x J o n a s ir Ona Kemežai iš 
Waterbury, Conn.. buvo atvykę 

Chicagą, ta proga lankėsi 
„Drauge", įsigijo naujausių lei
dinių ir įteikė 20 dol. dienraščio 
paramai. Labai dėkojame. 

x Omahos Lietuvių moterų 
.:-.-•. :;u.:,.a : :: v; : ; - :« , - ! k l u b a s Omaha. Nebraska, per 
neeiline loterija ir A.Stelmoko m ū s l > bendradarbę J. Povilai 
orkestras. Rezervacijas mielai l l ^ n c a t s m n t e 

priims pirm. A. Pargauskas tel 
(708) 361-2817. 

x Už kalėdines korteles, ka
lendorių atsiuntė po 25 dol. kun. 
St. Raila, Maspeth, N.Y., dr. 
Antanas Lipskis, Romas ir 
Danutė Česai, Naperville. 111., 
E. Lapas, Melrose Park, 111., Alf. 
Stankaitis, Wetherfield, Conn., 
P. Stankus, Hartford, Conn 
Visiem tariame nuoširdų ačiū. 

x Bronius Ke tu rak i s , Mil-
vvaukee, Wisc., Stasys Milašius, 
Lake Geneva, Wisc., Salomėja 
Šmaižys, Hot Springs, Ark., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai 
'lėUoinme. 

x Pavasa r io pokylyje galė
site išlieti per žiemos šalčius 
sukauptą energiją: jums bus su
rengti linksmi šokiai, kuriems 
gros ,,Vyčio" orkestras, patiek
ta karšta vakarienė, parūpinta 
svaiginančių ir gaivinančių 
gėrimų, o paskui galėsi te 
laimėti svarių prizų loterijoje 
Sis pokylis rengiamas Pasaulio 
l ie tuvių cen t re , Lemonte . 
gegužės 12 d.. 7 v.v. Bilieto 
kaina — tik 25 doleriai. Pelnas 
bus skirtas PLC paremti. Sku
bėkite įsigyti bilietų į šį šaunų 
renginį pas B. Kron ienę , tel. 
(708) 968-0184 a r b a P L C raš
tinėje, tel. (708) 257-8787. 

(sk) 

x Albinas Kurkul i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
Renshaw, Inc. , patarnauja 
akcijų, bonų. fondų bei kitu 
vertybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambink i t e 
312-977-7916. 

(sk) 

x Baltijos r e s t o r a n e geras 
l ie tuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
h e r t s Rd., tel . 708-458-1400. 

(sk> 

x P a r d u o d a m e Lietuvoje 
a u t o m o b i l i u s : Tau r i j a — 
2.500 dol.. Lada 2106 - 3,300 
dol.. Lada 2107 - 3,700 dol.. 
Lada 2108 - 3.300 dol.. Lada 
2109 - 3.700 dol.. Maskvičius -
2141 - 3,700 dol. Volga 24-10 
— 6,500 dol. Taip pat keičiame 
p in igus a u k š t u san tyk iu 
Skambint i : 708-839-5557. Tei
r a u t i s Arūno . 

•sk> 

25 dol. auką 
„Draugui" už jų veiklos gar
sinimą „Drauge". Nuoširdus 
ačiū. 

x Stasė Visčiuvienė, Chi
cago, 111., apmokėdama sąskai
tą, pridėjo 25 dol. auką už kalė
dines korteles ir kalendorių. La
bai dėkojame. 

x V i n c a s S i m a n a v i č i u s , 
Hot Springs. Arkansas, pakeis
damas , ,Draugo" s iunt imo 
adresą, pridėjo ir 15 dol. auką A. 
Sekonis, Wasaga, Kanada. An
tanas Zaparackas, West Bloom-
field, Mich.. atsiuntė po 10 dol. 
Dėkojame. 

x J o s e p h G. Pe tkus iš Kirk 
land. Wa„ „Draugo" nuoširdus 
rėmėjas, parėmė dienraštį 30 
dol. auka. Labai dėkojame. 

x LIETUVA - VOKIETI
J A . Jums pageidaujant, pri
dėjome papildomą kelione į Lie
tuvą, rugpjūčio 11 iki rugpjū
čio 22 d.: 10 naktų Lietuvoje, 3 
naktys Vokietijoje. Pilna ka ina 
$2,345.00. G.T. INTERNA
TIONAL. INC. (708) 430-7272. 

(sk) 

x ŽAIBAS p raneša : maisto 
produktai ir vaistai jau Vilniaus 
sandėlyje' Per 10 darbo dienų 
jūsų nurodymu bus pristatyta. 
Nr. 6 mais tas : 5 sv. kumpis. 1 
sv. riešutų sviesto, 5 sv. ryžių. 
1 sv. slyvų. 1 sv. razinų. M> gal. 
aliejaus. įvairių pusrytinių 
kruopų (cereak 2 dėž. įvairių ar
batų. 2 sv. kavos - 100 dol. Nr . 
7 vais ta i ir vi taminai — $115 
dol. ŽAIBAS, 9525 S. 79 Ave., 
Hickory Hills. IL 60457. Tel. 
708-430-8090. 

(sk) 

x Ieškoma vedus ių p o r a 
pr iž iūrėt i lietuvių visuomeni
nės veiklos pastatą New Yorke 
Alga ir butas. Kreiptis raštu: 
DRAUGAS. 4545 W. 63 St., 
Chicago. II. 60629. Skelb imų 
Skyr ius , Nr. 250. 

(sk) 

x Lietuvos kel iauninkų dė
mesiui . Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa 
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus j kitus 
miestus — lėktuvais, trauki 
niais ar autobusais — skambin 
kitę j New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

taki 

x J a n i n a ir dr. J o n a s Šal
nai, Juno Beach. F!a„ dr. Jur
gis Starkus, Santa Monica. Cal., 
Jonas ir Rusnė Lieponiai, 
Guilford, Conn., Zita Gražis, 
Pontiac, Mich., Elena Jas -
nauskas, Yucca Valley, Cal., 
Vitas Alekna, Walnut Creek, 
Cal., kiekvienas atsiuntė po 25 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Kun. Casimir A. Pugevi-
čius, Brooklyn. N.Y.. Aleksas 
Urbonas, St. Petersburg, Fla., 
Sophia Bacevičius. Corona Del 
Mar, Cal., Zigmas Jakimčius, 
Ann Arbor, Mich., P. R. 
Sodeika, Willard, Ohio, Neris ir 
Andrius Palūnai . Sea t t l e , 
Wash., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Labai dėkoame. 

x Po 25 dol. a ts iuntė už 
kalėdines kortelt-s, kalendorių: 
kun. J. Pakainiškis, Little 
Neck. N.Y., V Skilandžiūnas, 
Ottavva. Kanada. Bronė Vado-
palas, Westchesfer, 111., Juozas 
Kasperavičius. Burbank, 111., 
Jonas Montvilas. Lemont, 111., 
Henry Bajelis. Los Angeles. Cal. « 
Visiems nuoširdus ačiū. 

x Už kalėdines korteles, ka 
lendorių atsiuntė po 15 dol. 
Vylius Nastopka, A. Pilipa
vičius, J. Vitėnas, J . Ažubalis. 
Aldona Klygis. Vincas Sara, J. 
Špakevičius. dr A. Ruibys, 
Joseph Ramanauskas, V. 
Mažeikienė, dr P. Jonikas, T. 
Bogušas. Visiems t a r i a m e 
nuoširdų ačiū. 

x Už kalėdines kor te les , 
kalendorių atsiuntė po 15 dol. 
Izabel Oksas. V. Vilkas. O. Pet
rauskas. B. Brazdžionis, V. Ma-
tuzas. Jadvyga KUorienė, Jonas 
Zabulionis. E Antanaitis, A. To-
tilas. Petras Martinaitis. Kazys 
Jakštas, Kazy< Kielius, Jul ius 
Širka. Dana Ka\ alienė. Visiems 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Už kalėdines korteles, ka
lendorių atsiimto po 15 dol. Al
girdas Simukonis, Jadvyga 
Gečiauskiene. Jonas Arizonis. 
V. Mitkus. Ben ir Irena Sera
pinai, Vytas Zdanys, Liudas 
Kriaučiūnas. Rytas ir Irena 
Kleizai. B Stangerbergas. 
Joseph Šalkauskas. Visiems 
nuoširdus ačiū. 

Nuotr. kun . V k t o r o Rimšelio 

x R e g i n a P a d l e c k a s , Oak 
Park, 111., Juozas Pultinavičius. 
O m a h a , Nebraska , Graž ina 
(Grace) Denk, Luverne, Mn., 
Stasys Dargis, Oak Lavvn, 111., 
M. Vierait is , Ellicott City Md., 
P. Vyšn iauskas , Cleveland, 
Ohio, L Galiūnas, Vancouver 
Wa., Pet re Kasperavičiūtė. St. 
Petersburg, Fla., už kalėdines 
korteles ir kalendorių a ts iuntė 
po 20 dol . auką . L a b a i 
dėkojame. 

x Vi l ius T r u m p j o n a s , Oak 
Lawn, 111.. Marcelė Bendoraitis, 
Chicago, 111., Br. Paliulionis, 
Cicero, 111., mūsų garbės prenu
merator iai , rėmėjai, pra tęsė 
prenumeratą su 20 dol. auka . 
Labai dėkojame. 

x Dai l . Ado l fas V e l e š k a , 
Beverly Shores, Ind., dr. Aldo
na Juozevičienė, Oak Lavvn, 111., 
Daiva ir Al Orentai, Ellicott Ci
ty, Md., Donatas ir Saulė Šatai , 
Vv'arvvick, RI , C. Surdokas , 
Baltimore, Md., Antanas Pes-
tenis , Philadelphia Pa. , Liucija 
Stasiūnas, Chicago. 111.. A. Lin-
gis, Burbank. 111., „Draugo" 
g a r b ė s p r e n u m e r a t o r i a i , 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą ir 
kiekvienas paaukojo po 25 dol. 
dienraščio st iprinimui. Labai 
dėkojame. 

x Už k a l ė d i n e s k o r t e l e s , 
kalendorių a ts iuntė po 15 dol. 
Albertas Kremeris , V. Kuzmic
kas. O. Keršis, E. Paliliūnas, N. 
V. Udrys , Leonas Daukus , 
F rank Zailskas, Pe t ras Žilins
kas. J . Žydavičius, T. Sakalaus
kas, Stasys Budas, Vytau tas 
Muraška. Vytautas Gaižutis, B. 
Telyčėnas. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

T E L Š I Ų VYSK. 
A. V A I Č I U S C H I C A G O J E 

Chicagos lietuviams buvo di
delis džiaugsmas iš nepriklau
somybę paskelbusios Lietuvos 
pirmą kar tą sulaukti vyskupo. 
Trečiadienį, balandžio 25 d., 
Telšių vysk. Antanas Vaičius 
atskrido į Midway aerodromą, 
kur jį sutiko pora dešimčių lie
tuv ių , v a i k a i su gė lėmis . 
Lėktuvas vėlavo, teatsirado 6 
vai., ta i vyskupas skubėjo į Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią 
Marąuette Parke. 

Vyskupas buvo malonus su jį 
sutikusiais kunigais zokristijoje 
labai nuoširdžiai pasikalbėti. 

Šv. Mišios už Lietuvą buvo 7 
v.v. Į j a s buvo atvykę g a u s i s 
lietuvių, net iš užmiesčio. Šv. 
Mišias, dalyvaujant ir vysk. V. 
Brizgiui, aukojo pats vysk. A. 
Va ič ius , d r a u g e konceleb-
ruojant vienuolikai lietuvių 
kunigų. Kar tu su vyskupu visą 
laiką buvo ir iš Lietuvos at
vykęs jaunas lietuvis pranciš
konas kun. A. Kungys. 

Skaitymus atliko Darius Po-
likaitis. Ypatingai melodingai 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas muz. A. Lino, vargo
nais pr i ta r iant K. Skaisgiriui. 

Pamoksle vysk. Vaičius labai 
džiaugėsi, kad Amerikoje atra
do taip gyvą lietuvybę. Nuošir
džiai dėkojo t iek daug Lietuva 
besirūpinantiems lietuviams, 
reiškė padėką jį čia pasikvie
tusiam vysk. P. Baltakiui ir jam 

kel ionę parūpinusiems lie
tuviams pranciškonams, kurių 
kunigams lydint jis drauge at
skrido iš Lietuvos. 

Po pamaldų vyskupas dar 
gerą pusvalandį tupėjo progos 
pabendrauti su jį apspitusiais 
lietuviais, o paskiau išvyko 
nakvynei pas tėvus jėzuitus. Jį 
ypatingai globojo kun. Ant. Sau
laitis, kurio lydimas vysk. A. 
Vaičius ketvirtadienį lankė 
„Draugą", tėvus marijonus, su 
Br. Kvikliu tarėsi dėl jo knygų 
apie Lietuvos bažnyčias leidimą 
Lietuvoje. Svečias vyskupas 
ryžosi aplankyti Šv. Jurgio, Šv. 
Kryžiaus lietuvių bažnyčias. 
P ie tumis buvo pava iš in tas 
Neka l to Prasidėjimo kle
bonijoje, kai lankė tą Brighton 
Pa rko lietuvių parapiją. 
Vyskupas aplankė Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejų, 
turė jo progos su te ik t i 
palaiminimą koplyčioje Šv. 
Kazimiero seselėms, kurios 
vyskupą pakvietė vakarienės. 

Ketvirtadienį vakare M. 
Rudienė vysk. A. Vaičių nuvežė 
į Lemontą, kur turėjo progos juo 
pasidžiaugti. Taipgi aplankė 
ateitininkų namus. 

Penktadienį, bal. 27 d., vys
kupas apie 12:30 iš Midvvay 
aerodromo išskridęs į Los 
Angeles ten suteiks Sutvir
tinimo sakramentą Šv. Kazi
miero bažnyčioje. Iš Los Angeles 
atskris į New Yorką ir skubės 
namo. 

Juoz. Pr . 

New Yorkas, N.Y. 
R E K O L E K C I J O S 

Rekolekcijos Apreiškimo par. • 
bažnyčioje Brooklyne vyko 7:30 
vai. vakara is balandžio 5,6 ir 7 
dienomis. Rekolekcijoms vado
vavo ir pamokslus pasakė mari
jonas kun . Kastytis Ramanaus
kas. 

Pirmąją rekolekcijų dieną pa
m o k s l i n i n k a s kalbėjo apie 
Dievo teisingumą, meilę žmogui 
ir kas mus nuo Dievo skiria. An
trojoje dienoje girdėjome apie 
nuodėmę iš negatyviosios pusės 
ir nuodėmės žalą žmogui. Tre
čiojoje dienoje pamokslininkas 
nagrinėjo pašvečiamąją malonę 
ir maldos reikšmę. 

Rekolekcijose dalyvavo tik 
vy re sn io amž iaus žmonės. 
J aunų žmonių visai nesimatė! 

Rekolekcijų metu buvo renka
mos aukos , kur ias parapi
jos klebonas kun. Vytautas 
Palubinskas žadėjo panaudoti 
dienraščio „Draugo" paramai. 

N E P A S T E B Ė T A S 
K O N C E R T A S 

Amerikoje viešinčių ir kon
certuojančių solistų Sofijos Jo-

CfiįĮf 

x Už kalėdines korteles, ka 
lendorių atsiuntė po 1° dol. 
Ema Pusneraitis Ona Burnei
kienė. Aldona Umbrasas, Jurgis 
ir Regina Mikailai, U. Civins-
kas. V. Remys Mačiulis, J. Bu 
tikas. A. ir J Kubiliai. G. Cy-
vas. Jonas Sahr.rtskas, Saulius 
Kuprys, Romas Libus, Nina 
Norris. Antanas Drutys, Jonas 
Jurkūnas. Andrius Naujokas. 
M. Pauliukoms. S. Augonis, A. 
Thomas. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

Los Angeles mieste už Lietuvą demonstruoja ir Afrikos amerikiečiai. 
N'uotr G. Vitkos 

naitytės, Algirdo Janutos ir pia
nisto Povilo Stravinsko koncer
tai Los Angeles, Clevelande ir 
Chicagoje, kiek teko patirti iš 
spaudos, praėjo su dideliu 
pasisekimu. Apie jų profesinį 
pasiruošimą buvo galima spręs
t i iš programos, kurioje yra 
garsūs pasaulinių kompozitorių 
veikalai. (Žiūr. „Draugas" Nr. 
31),jų atlikimas solistams stato 
labai aukštus reikalavimus. Šių 
menininkų koncertas New Yor
ke įvyko balandžio 7 d., 3:30 v. 
popiet. Deja, į koncertą atsi
lankė tik maža saujelė žmonių. 
Priežastis — nepakankama 
koncerto reklama. Skelbimas, 
kuris buvo savaitraštyje „Darbi
ninke", koncerto dieną, dar ne 
visus savo skaitytojus buvo pa
siekęs. Dalis lietuvių, tą pačią 
dieną ir valandą buvo išvykę į 
Kennedy aerouostą pasitikti se
natoriaus Alfonse D'Amato, 
kuris buvo pakviestas į Lietuvą, 
bet į ją neįleistas balandžio 7 d. 
3:30 v. popiet, grįžo atgal į New 
Yorką, o tuo laiku vyko reko
lekcijos. 

SPECIALUS KOMITETAS 

Lietuvių Bendruomenės NY 
apygardos pastangomis, vado
vaujant pirm. Vytautui Alksni-
niui,iš visų veikiančių organi
zacijų ir grupių New Yorke 
buvo sudarytas specialus komi
tetas . To komiteto t iks las 
pagyvinti ir suderinti šiuo 
krit išku momentu Lietuvai 
veiklą, jai s iekiant pilnos 
laisvės ir nepriklausomybės. 

Balandžio 10 d. Kultūros 
Židinyje buvo sušauktas to 
komiteto posėdis, į kurį 
susirinko apie 50 asmenų. Tarp 
jų dalyvavo, t ik prieš keletą 
dienų į Ameriką a tvykęs 
Lietuvos Aukščiausios tarybos 
deputatas agr. Jonas Mačys. 

Posėdyje buvo pasidalinta 
mintimis ir nustatyta ateities 
veiklos gairės. Posėdžiui vado
vavo Romas Kezys. 

Vysk. Paulius Baltakis pada
rė pranešima apie ruošiamą 
maldos dieną už Lietuvą. 

p . palys 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

• 


