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Pabaltijo valstybių taryba 
Lietuvos radijas ir televizija 

valdžios kontrolėje 

Tal inas . (UPI) - Pabaltijo 
respublikos stiprina tarpusavio 
ryšius. Ketvirtadienį susitarė 
bendradarbiaut i žemės ūkio 
reikaluose. 

Bet Estija pasiūlė atnaujinti 
Pabaltijo valstybių taryba, kuri 
buvo įsteigta 1934 metais, kai 
šios respublikos buvo nepriklau 
somos valstybes. Tokioje tarybo
je būtu kramto prezidentai, mi-
nisteriai pirmininkai ir užsienio 
reiaklų ministeriai. Šiuo klausi
mu spaudai pranešimą padarė 
Valle Fe ldman iš Estijos Už
sienio reikalų ministerijos. 

B e n d r a ū k i o pol i t ika 
Estijos prezidentas Arnold 

Ruutel pakvietė prezidentus — 
Lietuvos Landsbergį ir Latvijos 
Gorbunova a tvykt i šeštadienį į 
Talliną ir pasirašyti naujai 
susitarimą. Jų atsakymas tuo
jau pa t nebuvo gautas. Trys 
vyriausybės j au susitarė keistis 
žemės ūkio produktais, aplen
k i a n t c e n t r i n ę vyr i ausybe 
Maskvoje ir t a s prekybines or
ganizacijas, kurios iki šiol kon
troliuodavo tokias prekybines 
transakcijas, pranešė ir „Tasso" 
žinių agentūra . Nuo šių metų 
pradžios Pabaltijo kraš tams 
buvo n u t a r t a leisti savaran
kiškai t v a r k y t i s , t ač iau iš 
Kremliaus ministerijų prak
tiškai tai nebuvo leista pradėti. 
Praėjusį mėnesį Pabaltijo res
publikos subarė integruoti .-.avo 
ekonomiją, t ad dabar prade
dama eiti pr ie tų susitarimų 
vykdymo. 

Sovietų prez. M. Gorbačiovas 
tuojau pat pasipriešino visiškai 
nepriklausomai ekonomijai Pa
baltijo kraštuose. 

Pasiūlytoji Pabaltijo valstybių 
taryba toliau vestų visų trijų 
respublikų politinius reikalus, 
juos moderuotų, bet ta sąjunga 
nereišktų Pabaltijo konfederaci
jos, paaiškino Leivi Sher, Esti
jos Par lamento narys. 

L a u k i a sugr įž tan t 
P r u n s k i e n ė s 

Vakar nebuvo aišku, ar Lie
tuva ir Latvija pritars tokiam 
planui. Lietuvos vyriausybės 
ka lbė to jas pasakė , kad tą 
klausimą turės apsvarstyti su 
ministere pirmininke Pruns
kiene, kuri dar nebuvo baigusi 
savo vizitų Vakarų sostinėse. 
Tuo metu ji kaip tik buvo Pary
žiuje Elyziejaus rūmuose ir 
negalėjo duoti atsakymo. 

Žemės ūkio reikalu tvarkymo 

susitarimas, kuris įsigaliojo 
vakar, nustato, kad kiekviena 
Pabaltijo respublikų ministeri
ja turi savo nuolatinį reprezen 
tantą kiekvienoje respublikoje, 
kuris koordinuoja ir asistuoja 
visuose žemės ūkio klausimuo
se, kurie t ik iškyla bendroje 
žemės ūkio politikoje, sako 
„Tassas". 

Žinių agentūros taip pat pra
nešė, jog Lietuvos parlamentas 
ketvirtadienį nutarė formaliai 
perimti savo kontrolėn Lietuvos 
respublikos radiją ir televiziją. 
Pagal Sovietų įstatymą, trans
liacijų sistema priklauso kartu 
Vilniui ir Maskvai. Lietuviai 
savo transliacijas jau kurį laiką 
sėkmingai kontroliavo. 

JAV žurnalistų 
protestas Gorbačiovui 

New Y o r k a s . (Eltai - 1990 
m. balandžio 4 d. amerikiečių 
spaudos organizacijų vadovai 
išreiškė prezidentui Gorbačio
vui savo nepaprastą susirūpi
nimą Maskvos pastangomis su
varžyti viet inę ir užsienio 
spaudą Lietuvoje. Į Kremlių iš 
New Yorko pasiųstame telekse, 
jie rašo, kad tokie veiksmai 
prieštarauja „galsnost" dvasiai 
ir labai apribos tikslią infor
maciją apie padėtį Lietuvoje. 

Teleksą Gorbačiovui pasirašė 
Amerikos Laikraščių redak
torių draugijos, Žurnal is tų 
gynybos komiteto. Laikraščių 
profsąjungos. Užsienio spau
dos klubo, Reporterių komiteto 
už Spaudos Laisvę ir Amerikie
čių PEN centro atstovai. J ie 
pavadino spaustuvės Vilniuje 
užėmimą mėginimu įbauginti 
lietuvius ir kritikavo užsienio 
žu rna l i s tų išstūmimą iš 
Lietuvos. 

„Tokie veiksmai, rašo ameri
kiečių spaudos atstovai, pažei
džia Jungtinių Tautų Visuotinę 
Žmogaus Teisių Deklaraciją, 
kuri garantuoja teisę rinkti ir 
platinti informaciją, nepaisant 
sienų". Pasirašiusieji ragina 
Gorbačiovą laikytis ..glasnost" 
principų — atitraukti kareivius 
iš lietuvių spaustuvės ir leisti 
visiems žurnalistams nekliudo
mai siųsti savo pranešimus iš 
Lietuvos. 
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Popiežius pas Meksikos vargšus 
Bus atnaujinti diplomatiniai ryšiai 
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Stanislovas ir Stasė Žemaičiai su savo dukromis V aiva ir Rasa. Dešinėje — priešmirtinio 
Stanislovo Žemaičio laiško fotokopija. 

Auka nepriklausomybės 
aukurui 

Vilnius. — Balandžio 26 d. pa
saulio žinių agentūros pranešė, 
jog Maskvoje susidegino lietuvis 
Stanislovas Žemaitis. Apie tai 
buvo rašyta balandžio 28 d. 
laidoje. Šiuo metu gauta ir 
daugiau žinių. 

S. Žemaitis susidegino Spalio 
revoliucijos aikštėje, Maskvoje. 
Atgabentas į ligoninę tuoj mirė. 

kooperatyvo „Ertivytis". 
Pranešama, kad S Žemaitis 

susidegino ne Raudonojoje, o 
Spalio revoliucijos aikštėje. 

Laidotuvės 

Balandžio 30 d. i Vilnių buvo 
atvežti kauniečio Stanislovo 
Žemaičio palaikai. Aerouoste 

Lietuvos spauda pažymėjo, kad P r i e J° k a r s t o ' R e n g t o juoda 

— Lie tuva , kai kurių radijo 
žinių pranešimu, kaip atrodo 
Kretingos rajone, pradėjo iš 
esančių žemėje šaltinių išgauti 
savo naftą. 

tai jo auka ant nepriklausomy
bes aukuro. Tarybinė televizijos 
„Vremia" programa Maskvoje, 
paskelbdama šią žinią, kar tu ir 
pasityčiojo, jog iš palikto rašte
lio aišku, kad jis susidegino dėl 
šeimyninių priežasčių. Tačiau iš 
palikto laiškelio, kurį jis paraše 
žmonai, byloja kiti motyvai. 

„Mylima Stasele! 

Atleisk man, gal kas blogo 
buvo per mūsų bendro gyveni
mo pragyventą laiką. Daugiau 
aš gyventi negal iu , kaip 
okupan ta i užsuka k r a n u s , 
s iau tė ja desantai , žmonės 
palieka be darbo. 

Su pagarba mylintis tave 
vyras, dukras Vaivutę ir Rasele, 
anūkę Eglutę. 

Tegu palieka mano vestuvinis 
žiedas Raselės išrinktam. 

Su pagarba dar kar tą savo 
žmonai ir dukroms. 

(Parašas) 
1990.04.25. 

Aš išvykau j Maskvą. Suside
ginsiu Raudonojoje aikštėje. 
Stasele, atsiimk atlyginimą už 
du mėnesius po 500 rub. iš 

skraiste ir vėlitva, buvo jo ar
timieji ir gimmfe. 

Aukščiausiosin^f arybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
šį tragišką ;vykj primir.e visai 
lietuvių tautai. Jis pastebėjo, 
kad S. Žemaitį tokiam žygiui 
pastūmėjo pergyvenimai dėl 
Lietuvos, prieš ją neteisėti ir 
nežmoniški veiksmai. J i s 
pareiškė žmonai ir dukroms 
visų lietuvių užuojautą. 

Vilniuje. Katedros aikštėje 
tūks tanč ia i žmonių susi
r inko atsisveikinti su 
Stanislovu Žemaičiu. Žmonių 
rankose degė žvakės, plazdėjo 
trispalvės, o veiduose — ryžtas 
ir rimtis. Iš Katedros aikštės 
procesija p ajude t prie Lietuvos 
Respublikos Par amento rūmų. 
Nepriklausomyb-'S aikštėje žodį 
tarė Lietuvis R« -oublikos prezi
dentas Vytiuta- Landsbergis. 
Amerikos U lev jos ekranuose 
matėme Vytairą Landsbergį 
ateinantį su ?ėU us prie Žemai
čio karsto. 

Iš Vilniaus S. Z 
buvo išvežti; K. 
Laisvės pami k 
susirinkimas 
žmonių. Veli< -i 
votas Ežerėli' 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— V e n g r i j o s MTE žinių 
agentūra pranešė, kad prie 
Vengrijos ir Sovietų Sąjungos 
pasienio punkto bandė suside
ginti v i ln i e t i s R i m a n t a s 
Daugint is . Šiuo metu j is guli 
ligoninėje ir jo gyvybė kritiškoje 
būklėje. 

— L ie tuvos R e s p u b l i k o s 
Parlamentas, pradėdamas ge
gužės 2 dienos sesiją, tylos 
minute pagerbė Stanislovo Že
maičio, susideginusio Maskvoje, 
ir dar vieno lietuvio kareivio, 
parvežto cinkuotame karste iš 
tarybinės kariuomenės, atmini
mą. 

— Romas K a l a n t a . 20 metų 
s tudentas , p r i e š 18 metų. 
gegužės 14 d. susidegino Kaune 
prie valstybinio teatro rūmų, 
norėdamas atkreipti pasaulio 
dėmesį į okupuotą Lietuvą, kai 
JAV prezidentas Nixonas 1972 
metais vizitavo Maskvą. 

— Bonoje Lietuvos ministere 
pirmininkė Kazimiera Pruns
kienė tarėsi su Vakarų Vokie
tijos kancleriu Helmut Kohl ir 
Užsienio reikalų ministeriu 
Hans-Dietrich Genscher. 

— Washingtone prez. G. 
Bushas ir Kongreso vadai 
pagal iau sus i ta rė susi t ikt i 
antradienį ir apsvarstyti biu
džeto sumažinimo klausimą, 
nes padidėjo federalinis de
ficitas, kurio niekas nenumatė. 

C h a l k o , Meksika . — 
Popiežius Jonas Paulius II, 
tęsdamas savo kelionę Meksiko
je, aplankė pačią vargingiausią 
meksikiečių vietovę ir apeliavo 
į geriau gyvenančius padėti mi
lijonams vargšų tame krašte. 

„Mes negalime gyventi ir ra
miai miegoti, kai tūkstančiai 
mūsų brolių, daugelis čia pat 
prie jūsų, neturi pačio reika-
lingiausio dalyko, kad galėtų 
vesti garbingą žmogaus gyveni
mą", kalbėjo jis. Si sritis lai
koma didžiausia ir blogiausia 
pasaulyje. Chalko miestas tik 
šiemet naujos vyriausybės dėka 
gavo elektros srovę. Popiežius 
ragino vargšus sekti Romos Ka
talikų Bažnyčią ir atmesti tuos 
politinius vadus, kurie paneigia 
Dievą. 

Y r a t ik vienas. . . 
„Per visus amžius buvo daug 

mokytojų-vadų, diktatorių, ideo
logų ir nuomonių formuotojų, 
kurie bandė vadovauti žmo
nėms, žadėdami netikrą rojų, 
bet yra t ik vienas tikras gany
tojas — Jėzus, kuris atidavė 
savo gyvybę už savo avis. Visi 
kiti, vienas po kito, parodė, kad 
y ra k l a id ing i g a n y t o j a i " , 
kalbėjo savo viename pamoksle 
popiežius. 

Kai popiežius vyko pas Meksi 
kos prezidentą, vienai moteriš
kei — Carmen Corrio pasisekė 
prasiveržti pro sargybą. Ji puolė 
prie popiežiaus kojų ir jas 
apkabino ir bučiavo, sakydama: 
„Aš mylių Šventąjį Tėvą... Man 
jis reprezentuoja Kristų, ir aš 

naičio palaikai 
mą ir čia prie 
• įvyko gedulo 

vėl minios 
buvo pašar-

Jrpių įmonės 

Illinois prašo 
pripažinti Lietuvos 

vyriausybę 

salėje. 
Zapyškio b 

gedulingos pa 
2 d. žmonės S' 
palydėjo į pa 
Prie kapo duot 
žodžius tarė i 
auką kalbėjo 
likos parlart. 
Ežerėlio ir L* 
atstovai. Sus> 
džių kankl; 
„Lietuva bra 

yčioje įvyko 
dos ir gegužės 
slovą Žemaitį 
įtinę kelionę, 
itsisveikinimo 
sie jo didžiąją 
*uvos Respub 
arai, Kauno, 
tvos Sąjūdžio 
bėjo ir Skriau-
ų atliekama 

— Varsuv 
atliko JAV v 
mento sekrf 
III, atskridę 
plius ketur 
kalbėjo vyri 

imbolinį vizitą 
tybės departa 
s James Baker 
iai iš Bonos du 
itarimų ir čia 
oei, kad lenkai 

Springi ield. — Illinois valsti
jos rūmų visi 86 atstovai priėmė 
rezoliuciją, kad Generalinė Illi
nois asamblėja sveikina Lietu
vos Respubliką jos drąsiame 
žygyje atstatant Lietuvos nepri 
klausomybe kovo 11d . paskel
bus deklaraciją ir ragina JAV 
prezidentą imtis reikalingu 
žygių užmegzti diplomatinius 
ryšius tarp JAV ir naujosios 
Lietuvos vyriausybės. Kartu 
pareiškiamas didelis nepasiten
kinimas Sovietų veiksmais, 
kurie šiuo metu yra vedami 
prieš Lietuvos nepriklausomybę 
ir pažadama padėti atstatyti 
d e m o k r a t i n e s ins t i tuc i jas 
Lietuvoje, į s k a i t a n t i r 
ekonomiją. Ši rezoliucija psiųsta 
JAV prezidentui ir visiems Illi
nois valstijos atstovams. Šią 
rezoliuciją pasiūlė Illinois Ats-

pasakiau jam . kad aš jį myliu". 
Policija labai saugo popiežių, 

nors ši meksikietė prasiskverbė 
nepastebėta. Amerikos saugu
mas jspejo meksikiečius, kad 
gali būti pasikėsinimas prieš po
piežių, kadangi Japonijos Rau
donosios armijos pavojingi na
riai yra Lotynų Amerikoje. 

Geresn i ryš ia i su Bažnyč ia 
K a i popiežius a t v y k o į 

Meksiką, tai iš anksto pa
ruoštoje programoje Vatikane 
nebuvo numatyta, kad jį sutiks 
pats Meksikos prezidentas Car-
los Salinąs. Šia proga AP žinių 
agentūra pastebi, jog kai prieš 
17 mėnesių prezidento pareigas 
perėmė šis žmogus, tai prasidėjo 
nuoširdūs ryšiai su Bažnyčios 
atstovais Meksikoje. Popiežius 
jam padėkojo, kad jis pasitiko jį 
„savo vyriausybes ir savo bran
gios Meksikos tautos vardu". 
Pranešama, kad su prezidentu 
popiežius kalbėjo apie diploma
tinių ryšių atnaujinimą, kurie 
buvo nutraukti prieš 133 metus. 
Ir dabar Bažnyčia Meksikoje 
negali turėti savo mokyklų ir 
kunigai dar negali balsuoti, a r 
turėti savo nuosavybę. Kunigai 
negali su sutana rodytis gatvėje, 
bet kai popiežius išlipo iš 
lėktuvo ir dabar lankosi Mek
sikoje, tai jis ir su juo esą 
dvasiškiai dėvi kunigiškus rū
bus. Niekas neareštavo už tai 
popiežiaus ar kunigų. 

Popiežius manąs, kad bus at-
steigti normalūs diplomatiniai 
ryš ia i »u V a t i k a n u . Prez . 
Salinąs tam nesąs priešingas. 

Vaikai ir motinos blokadoje 

Atsisveikinimas su A.A. Stanislovu Žemaičiu prie Lietuva* Kespuhlikns parlamento rūmu. 
Antano Gylio nuotrauka 

nebijotų suju r-"» Vokietijos,, ir tovų rūmų speakeris Michael J . 
pakvietė foi »ai dalyvauti Madigan, o ją rėmė Illinois 
Lenkiją pasi: r nuose Paryžių- valstijos kongresmenas G. 
je liepos mer-^ McGann. 

Vilnius. — Lietuvos vaikų 
fondo p i r m i n i n k a s Juozas 
N e k r o š i u s p ranešė , kad į 
Blokados sąskaitą pervedė 25 
tūkstančius rublių. Ta proga jis 
„Tiesoje" rašo, kad mėlyname 
nepr ik l ausomos Lie tuvos 
danguje pakibo skaudus žodis — 
blokada. J is rašo: 

„Konfliktų ir politinių ginčų 
pasaulyje niekada netrūko ir 
netrūks. Betgi mes, žemės 
ŽMONĖS, žiūrėdami į XXI 
amžiaus artėjantį horizontą, jau 
buvome pradėję tikėti, kad 
pagaliau politika taps huma 
niškesnė, protingesnė, įžval
gesnė, kad žmonių tautų ir 
valstybių problemos bus spren
džiamos be smurto, be brutalios 
jėgos. 

Bet kur tau! Klaupkitės nepa
klusnieji. Žinokite savo vietą 
mažesnieji, o mes šaltai ir 
išdidžiai žiūrėsime iš aukštybių 
nuo stipriųjų sosto!.. 

Ne! Nejauku bus bendruose 
Europos namuose, jei į jų 
pamatus dedamos nesantaikos 
akmuo! 

Blokada! 
Motinos instinktyviai priglau

džia prie savęs vaikus, pro aša
ras negali paaiškinti grėsmės 
pr iežas t i es ir dar ne t i k i , 
neišdrįsta pasakyti, kad tai 
ekonominis karas , kad tai 

— Prancūzi jo je , Carpentras 
miestelio žydų kapinėse buvo iš-
kastass prieš 15 dienų palai
dotas žydo kūnas ir sužalotas. 
Taip pat buvo dar 40 žydų kapų 
išniekinti apipurškiant anti 
semitiniais ženklais jų pamink 
lus. Prez. Mitterrand paskam 
bino Prancūzijos didžiajam 
rabinui Joseph Sitruk ir pa 
reiškė savo susirūpinimą tais 
vandalizmo veiksmais. 

žmonių, prarandančių nuovoką, 
kerštinga ir negera išmonė. 
Motinos švelnumu apglėbia vai
kus ir nujaučia: blokada baisi ne 
t ik dėl materialinių sunkumų, 
ne tik dėl plonesnės duonos rie
k ė s , ji k r a u p i , nes sė ja 
neapykantą ir pyktį, pirmiausia 
paže i sdama j a u n a s š i rd i s . 
Viskas praeis ir keisis, bet 
istorijoje j au liks žymė: nepri
klausomos Lietuvos blokada, 
Lietuvos blokados vaikai! 

Lietuvos vaikų fondas reika
lauja sustabdyti ekonominio 
k a r o eskalaci ją! M u m s 
nere ik ia an t ro , d a b a r j a u 
politinio Černobylio! 

Politikai! I jus žiūri vaikai ir 
motinos! Vardan jų ramybės ir 
laimės kuo greičiau sėskite 
prie derybų stalo. Brutaliai 
jėgai, grasinimams priešprie
šinkime žmoniškumą, išmintį, 
dorą. 

Pagrindinis taikių, princi
pingų ir rezultatyvių derybų 
argumentas tegul būna ŽEMĖS 
- MOTINOS MADONA su kū
dikiu ant rankų.!" 

KALENDORIUS 

Gegužės 12 d.: Nerėjas. Achi
las, Flavija, Vaidutis, Vilgailė. 

Gegužės 13 d.: Servacijus, 
Robertas Bellarminas, Alvyde, 
Tautmilas, Imelda, Aiva, Neris. 

Gegužės 14 d.: Bonifacas, 
Milda, Gintaras, Justė . 

Gegužės 15 d.: Izidorius Arto
jas, Sofija, Jaunutė , Gražutis. 

ORAS C H I C A G O J E 
f 

Saule teka 5:35. leidžiasi 7:59. 
Temperatūra šeštadienį 62 1., 

sekmadienj 67 L, pirmadienį 73 
L, antradieni 60 1. 

N 



DRAUGAS, šeštadienis. 1990 m. gegužės mėn. 12 d. 
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REDAGUOJA Jonas 2adeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 404b W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708-424-4150 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
TARYBOS POSĖDIS 

Ate i t in inkų Federacijos 
taryba balandžio 28 posėdžiavo 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Pagrindiniai posėdžio darbo
tvarkės klausimai buvo skirti 
aptarti AF veiklos turinį, o taip 
pat pažvelgti į Lietuvos atei
tininkų padėtį, atsiliepti į jų 
prašymus ir pasvarstyti, kuo ir 
kaip būtų galima efektyviai 
jiems pagelbėti. 

Posėdyje dalyvavo šie AF 
tarybos bei valdybos asmenys: 
tarybos prim. B. Bubliene, J. 
Damušienė, R. Kubiliūtė, ses. 
Marga r i t a B a r e i k a i t ė , V. 
Šoliūnas, D. Polikaitis, dr. A. 
Norvilas, D. Bindokienė, dr. V. 
Vygantas. B. Lukošiūnas. I. 
Kazlauskienė. J. Baužys, V. 
Kliorys. AF vadas J. Polikaitis, 
dr. A. Darnusis, A. Polikaitis, L. 
Šalčiuvienė. Ypatingai džiugu 
buvo matyti dr. V. Vygantą, po 
sunkios ligos jau galėjusį daly
vauti šiame posėdyje. Posėdį 
atidarė ir jam vadovavo AF 
tarybos pirm B. Bublienė. 

Buvo susipažinta su dr. Arvy
do Žygo, Lietuvos AF pirmi
ninko, specialiai šiam posėdžiui 
a t s i ų s t u memorandumu, 
kuriame plačiai nušviesta Lie
tuvos ateitininkų veikla, pa
dėtis, rūpesčiai, darbai ir pagei
davimai. Besikalbant šio 15 psl. 
memorandumo temomis iš
ryškėjo, kad dr. A. Žygas atlieka 
nuostabų ir kartu labai sunkų 
darbą. Jo paties žodžiais: 
. .Jaučiuosi kaip žemdirbys, 
turėdamas 10.000 hektarų, bet 
neturėdamas nei arklio, nei 
traktoriaus". Jis nesiskundžia, 
tik prašo mūsų maldų, pagalbos 
ir įvairiausios paramos. Trūks
ta rašomųjų mašinėlių, knygų 
• ypač religinio turinio), kasetėse 
įrašytų paskaitų, senų ..Atei
t ies" komplektų ir 1.1. Reikia 
savanorių jaunuolių iš Vakarų, 
kurie vasarą galėtų nuvykti į 
Lietuvos ateitininkų stovyklas, 
t e n vadovaut i , a r k i t a ip 
pagelbėti. Reikia dar daug ko. 
Norintieji padėti, pasiūlyti savo 
idėjas ar konkretų darbą, pra
šomi kreiptis į AF valdybą. 

Dr. V. Vygantas diskusijoms 
pateikė visą pluoštą minčių dėl 
ateitininkuos veiklos turinio. Jo 
nuomone, mes dažnai per daug 
kreipiame dėmesj į pačią veiklą. 
nebeturėdami laiko svarstyti 
tos veiklos t u r in i ir savo 
žvilgsniu siekti į tolimesnę 
lietuvių tautos ir ateitininkijos 
ateitį. Reikia jau dabar kurti 
idėjinio ir veiksminio žmogaus 
modelį ir tokio modelio idėjas 
perduoti Lietuvai. Lietuvoje yra 
didžiai reikalingas krikščio
niškojo žmogaus ugdymas pagal 
naujųjų laikų povatikaninę 

dvasią. Tokiam ugdymui turi 
būti ruošiami tiek pasauliečiai, 
tiek ir kunigai. Bažnyčios dar
bas turi būti vykdomas laiko 
dvasioje, ir pasauliečių 
į jungimas į tą darbą y ra 
būtinas. 

Dr. V. Vygantas konkrečiai 
pasiūlė tokius tris AF tarybos 
veiklos punktus: 1. Sukurti 
krikščionio-pasauliečio-žmogaus 
viziją, nesibijant iškelti ir naujų 
idėjų. 2. Santykiuose su Lietu
vos ateitininkais įtaigauti to
kios vizijos idėją, mintis ir gal
vojimus ir tuo praturtinti (ne 
primesti) jų akiratj. 3. Iškelti 
maldą kaip kovos už Lietuvą 
ginklą. 

Po platesnių šiomis temomis 
pokalbių buvo ryžtasi dr. Vy
ganto mintis paversti studijomis 
ir darbu. Specialiems klau
simams buvo sudaryti komi
tetai. Platesnes gaires galvo
jama paruošti iki šios vasaros 
Darbo dienos studijinio savait
galio Dainavoje ir ten jas re
feruoti. 

Dr. A. Norvilas informavo 
apie šio studijinio savaitgalio 
ruošos darbus ir programą. Apie 
ją plačiau bus rašoma atskirai. 
L. Šalčiuvienė pranešė apie 
Jaunučių sąjungos veiklą, o A. 
Polikaitis kalbėjo apie Mokslei
vių ateitininkų sąjungą. Sen
draugių reikalais buvo pasi-
informuota iš dr. P. Kaufmano 
laiško. 

AF konstitucijos pritaikymo 
naujai padėčiai klausimais refe
ravo J. Damušienė, atkreip
dama dėmesį, kad dabartinės 
konstitucijos nuostatai labai 
dažnai nėra vykdomi ir net 
iškreipiami. Po trumpų disku
sijų n u t a r t a šį k laus ima 
laikinai atidėti. 

Kai kurie posėdžio darbo
tvarkės punktai dėl laiko stokos 
nebegalėjo būti svarstomi, di
džiausią laiko dalį paskyrus Lie
tuvos ateitininkų ir ateiti-
ninkiškosios veiklos turinio 
klausimams. Ateinantis AF 
tarybos posėdis bu~ Dainavoje, 
studijinio ateitininkų savait
galio metu. . „ 
ft J . Baužys 

J a u n a a te i t in inkė m a m y t e Lionė Bradūnaite-Kazlaus.-: :e nė pi rmgimei duk 
relei Aistutei pasakoja ap ie nuostabiąją Dainavą, kurioje s tovyklaudami 
susit iko jos tė t is ir m a m a . 

MOTINOS DIENAI 

JAUNUČIŲ TĖVŲ 
DĖMESIUI 

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

Ateitininkų Tarybos posėdžio mintimis dalinasi ..Ateities" žurnalo redaktor.-
r&*vt/>ia Danute Bindokienė. inž Audriu* Polikaitis ir dr Vvtautas Vygantas 

, Iš tiesų sakau jums, 
kiek kartų tai padarėte 
vienam iš mažiausiųjų 
mano brolių, man padarėte". 

Mato 25, 40 

Kai gamta pasipuošia spalvin
gais žiedais ir paukščių giesmė
mis s v e i k i n a p a v a s a r į , 
švenč iame M o t i n o s dieną. 
Kasmet tie žiedai, rodos, tokie 
pat kvapnūs ir žavūs — ir vis 
kiti . Kaip ir motina: kasmet 
truputį pasikeitusi, ar gyva 
būtų, ar mūsų prisiminimuose... 
O tačiau ta pat i neišsenkama 
meile savo vaikams. 

Galvoju, kad šv. Mato Evan
gelijoj surašyti Kris taus žodžiai 
ypač t inka motinai , švenčiant 
jai skirtą dieną. Motina ypa
tingu būdu ir visa savo būtimi 
atiduoda save ki t iems — Dievo 
duotiems jos globai vaikams. 

„Nes aš buvau išalkęs, ir jūs 
mane pavalgydinote.. ." 

Nuo p a t a n k s t y v i a u s i ų 
prisiminimų, Tu, mama. visada 
skirdavai mums, savo vaikams, 
geriausią ir skaniausią kąsnį... 
Tačiau Tu mai t ina i mus ne tik 
duona, bet ir dvasiniu maistu. 
Ypač tu rūpindavaisi , kad ir 
mūsų siela bū tų soti, kad ska
niai pavalgę, nemi r tumėme 
dvas in iu a l k i u . . T a d a gal 
neįvertinau, bet šiandien žinau, 
k iek d a u g T a v o p a s t a n g ų 
reikėjo, kad mes nealktume. 
kad žengtume p i rmyn, kad 
siektume aukštyn. . . 

...„buvau ištroškęs, ir mane 
pagirdėte"... 

Mama. nuo akimirkos, kada 
atvėriau ak i s š iam pasauly ir 
pirmą k a r t ą p rav i rkau . Tu 
mane girdei, glausdama prie šir
dies, malšindama, ne t ik mano 
troškulį, bet ir bundant į sielos 
ilgesį meilei. Savo meile girdei 
mane visą savo gyvenimą ir a š 
ją j u t au n e t Tavo mi r t i e s 
valandą, kai laikiau Tavo ranką 
ir b a n d ž i a u t a v o t r o šku l į 
malš int i v a n d e n i u ir savo 
meile... 

buvau keleivis, ir mane 
priglaudėte".. . 

Aš atkel iavau į šį pasaulį 
mažu. gležnu kūdikiu ir Tu 
mane priglaudei, lyg keleivį, ir 
neklausei, kodėl įsiveržiau į 
Tavo ramų gyvenimą, ir nesi
skundei, kad Tave apsunkinau 
ir rūpesčiais apkroviau. O vė
liau, kai užaugau, turėjai mane 
paleisti, nors ir nelengva ta i 
buvo padaryti , nes aš buvau t ik 
keleivis. Viešpaties duotas Tavo 
globai t rumpai valandėlei... 

buvau nuogas — mane 
aprengėte". . . 

Tu mane dengei ne tik rūbu. 
bet taip pat saugojai mane ir 
nuo piktų žmonių, pavojų ir pa
gundų, k u r i ų t i e k d a u g 

gyvenimo ke.\ pasitaiko. Ren
gei ir saugoja:, žinodama, kad 
n e į m a n o m a nuo visko ap
saugoti, kad turiu išmokti pati 
būt i tv i r ta ir atspari. Tu saugo
ja i mane ir savo pavyzdžiu, 
palikusiu mar visam laikui, net 
Tavęs netekus... 

...„ligonis mane aplankė
te". . . 

I s iva izduo u. kiek n a k t ų 

STULGINSKIO KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Prez. A. Stulginskio mokslei
vių ateitininkų kuopos susi
r ink imas bus penktadienį , 
gegužės 18 d., 7:30 vai. vak. pas 
Vidą Riškutę, 513 Balsam Lane. 
Palatine, IL. Tel. 708-934-6144. 
Bus pranešimas apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje, apie veiklą 
Chicagoje ir apylinkėse Lie
tuvai paremti, o taip pat ir nau
jos valdybos r ink imai . 
Matysime ir diskutuosime filmą 
„A Song to Remember". Aptar
sime vasaros stovyklą, va
sarines iškylas ir baigsime 
ruošti kuopos laikraštėlį. Labai 
svarbu, kad dalyvautų visi kuo
pos nariai,-ės. 

ATEITININKŲ 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Birželio 24 - liepos 1 d. lie
tuviškai nekalbančių vaikų 
stovykla Dainavoje. Skambinti 
Jadvyga i Damušienei, tel . 
1-708-301-8001. 

Liepos 1-15 d. — Jaunučių 
ateitininkų stovykla Dainavoje. 
Registracija jau vyksta. Po 
birželio 1 d. mokestis bus 25 
brangiau. Registruotis atei
tininkų kuopose, arba pas Eglę 
Paulikiene tel. 1-708-985-5579. 

Liepos 15-22 d., ateitininkų 
sendraugių stovykla. Vytautas 
Šoliūnas, tel. 708-257-6739. 

Liepos 22 d. iki rugpjūčio 5 
d., moksleivių ateitininkų sto
vykla. Audrius Polikaitis, tel. 
312-434-2243. 

Rugpjūčio 30 d. iki rugsėjo 
3 d., Ateitininkų studijų sa
vaitgalis. Birutė Bublienė, tel. 
313-646-858. 

Ateitininku namai Kaune . 

nemiegojai, mane ligoj slaugy
dama; k:ek brangių valandų pa
aukojai, kad būčiau sveika ir 
stipri — ne tik fiziniai, bet (svar
biausia! ir dvasiniai. Ir maldo
je nuolat ydėjai, kad nepaklys-
čiau ir nesuklupčiau, keliau
d a m a slidžiais gyvenimo 
keliais... 

ka'.mys — atėjote pas 
mane" . 

Būti kaliniu galima ne tik 
kalėjime Kartais tampame 
kaliniais <avų jausmų ir blogų 
įpročių. Tu visada mane nuo 
tokio kalsimo saugojai. Tu. 
mama. man įdiegei norą ir 
troškimą kovoti su gyvenimo 
audrom, nes mačiau, kaip iš
tvermingai Tu su jom grumiesi. 
Tu mane sKatinai niekad netapt 
savo pač.os silpnybių kaline, o 
vis ieškoti tiesaus kelio, siekti 
gėrio ir grožio... 

Mama. šiandien prisimin
dama Tave maldoj ir puošdama 
Tavo kapa žiedais, aš pažadu: 
kai vieną dieną abi stosime 
prieš Dievo teismą ir Tu paklau
si Jo: ..Viešpatie, kada gi Tave 
mačiau alkaną, iš t roškusi , 
keleivį, ar nuogą, ligonį ar 
kalini?" - aš pulsiu prie Jo Sos
to ir sakysiu: ..Viešpatie, tai aš 
buvau viena iš tų mažiausiųjų 
ir mano motina niekada manęs 
neapleido, ir jos palaima lydėjo 
mane net kai Tu ją pasišaukei 
Amžinybėn..." 

Ir Viešpaties Meilė apgaubs 
mano motiną — ir mane... 

Dalia Staniškienė 
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DR. KENNETM J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbart. LaGrange. IL. 
Tsi. (708) 352-44*7 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncoin Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flalds, UI. 
Tsi. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete'; 
Priklauso Holy Cross >r Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 
»irm.. antr.. ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067, arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

844* So. Pulaskl Rosd 
Valandos pagal susitarimą 

Knygose glūdi praeities laikų 
Sie l a . ~ i /> r i 

Th. Carlyle 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

Rsz. (1-312) 778-7679 
Kab (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 We*t Burlington, tsi. (709) 512-0094 
W**troorrt, IL 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Tsi. (708) 857-4059, 425-9353 

4400 W 9Sth St. Oak Lawn 
2701 W 68th St. Holy Cross 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGUUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E I27st St 
Lemont. IL 60*39 

Tst.<709) 257-2295 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9358 S. Robsrts Rosd 
Hlckory Mills 

Tsi. (709)599-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
S€lMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Fftfftity M#atC9)l Ceerttc 
217 E. 127 St — Lsmoot. IL S043* 
Pi-'Htausc Patos Comm0-vry Hosp>tai " 

S'ivc Ooss Hosp'ia' 
valandos pagai susitar mą 

T 1 . (701) 2S7-22SS 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tsi. (1-312) 7*7-7575 
5790 Archsr Avs. 

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

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

3900 W. 95 St. 
Tsi. (709) 422-0101 

Valandos paga! susitarimą 

8132 8 . Ksdzis Avs. , Chlcsgo 
(1-312) 929-2870 arba (1-312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybe vidaus ir krau)0 ligos 
Nechirurgmis išsiolėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 8. Pulaskl Rosd. 
Tsi . (1-3121 595-2802 

Valandos pagai susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvaliuo|u ir ; namus 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Rsz. (70*) 442-S297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — Š'RDIES LIGOS 

7722 8 . Ksdzis Ava., 
Chicago, III. 90952 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal sus.tanmą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. i 
Marquette Medical Buitding 

6132 S Kedzie 
Chicago. !L 6062S 

Tel (1-312) 436-7700 ' 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRA8AD TUMMALA, M.D. 

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

Namų (708) 5*4-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA' 

8132 S. Ksdzis Chicago, I i i . 
Tai. (1-312)925-2870 

1185 Dundaa Ava.. Elgin. III. 90120 
Tai. 708 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Hilla, IL 
1 mylia j vaKarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 599-4055 
Valandos pagai susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

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

9S25 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (70*) 599-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tsi. kaMnato Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Clcaro 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrna akis pritaiko akinius 
2818 Vr. 71st St. 

Tsi. (1-312)737-5149 
Vai pagai susitarimą 

Patos Vision Csntsr. 7152 W. 127th St 
Paios Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (70*) 44»-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo aydvmo specialistas 
Sherman ligonine, Eigin. IL 

Tai. (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 va1 

DR. PETRAS V. KISIELIUS DR. EUGENE McENERY DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mkhiosn Ava., Sulta 324 Ir 
5*35 S. Puiaakl Rd.. Chicago. IL 

Tai. (1-312) 5*5-29*0 veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumssonlo ksbinstą parsmė 
T. RAMA, M.D. 

Specaiybė — Ch.'urgija 
2454 Ws*t 71 st Strsat 

Tsi. (1-312) 434-1818: Rsz. (7081 852-0889 
Vai pir~ ant- <e% - oe"*' 

3 ik. 7 v v Tik susitars 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPEClAuvBE — PLAUČIŲ LIGOS 
2838 W 7lst . St.. Chlcsgo. III. 

Tai. : (1-312) 438-0100 
11800 Souttmsst Hlghway 
Palos Hslghts. IH. 904*3 

(70*) 381-0220 (70S) 3*1-0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Strsat 

Kabinsto tai. (1-312) 737-1188; 
Raztd. (708)3*5-481 1 

Dr. Tumssonlo ksblnsta parems 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 si Strsat 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 585 0348. 
Rat. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W. 93rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ,r ketv 12-4 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
285* W 63rd Straat 

Vai antr t-4 v p p r ketv 2-5 v p p 
šest pagal susitarimą 

Kabinsto tai. (1-312) 778-2850 
Ras. (70*) 448 5545 

EDMUNDS VIŽINAS. M.D . S.C 
Speoaivbe — Vidaus :'gų gvdytojas 

Kalbame lietovskai 
8185 S. Archar Ava. §898 Aust"v 

Valandos pagai susitarimą 
Tai. (1-312) 595-7755 

Kab. tai. (1-312) 588-3186: 
Nsmų 7081 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

6745 Wsst 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadienis pagal susitarimą 

• 

•aaa 



Gyvybės davėja 

GYVENA ŠIRDYJE 
Kasmet gražiausią mėnesį žemėje pradėjusios žmogiškos 

prisimename motinas. Jos gyvos kūrybos — nuo pirmųjų tėvų. 
ar jau mirusios, bet nuo jų Jei pirmieji tėvai ir nusikalto, 
p r ik lausė mūsų kiekvieno užtraukdami silpnybe ir nuo-
gyvybė, dažnai ir gyvenimas, dėmę kiekvienam savo palikuo-
Šeimoje motina užima nežymią niui, niekas negali jų išsiginti, 
vietą vien dėl to. kad jos darbai juo labiau negali išsiginti savo 
ir pasiaukojimas nematomi ar motinos, r i z ikavus ios sava 
mažiau matomi. Ji šeimininkė gyvybe. 
šeimoje, ji rūpintoja ir aprūpin- Motinos diena nėra tik vien-
toja, ji gyvena širdimi savo kartinis savo motinos išvedimas 
vyrui, vaikams ir neretai savo i r pavaišinimas, savo motinos 
ar t imies iems. Nuo motinų mirusios prisiminimas malda ar 
priklauso šeimos, ypač vaikų žmogiška pagarba, bet nuola-
ateitis. Niekas ateitimi taip tinis gyvenimas su motina savo 
nesirūpina, kaip motina, nes jos 
gyvenimas yra mūsų gyvybė. 

Mes kalbame apie motiną su 
meile ir geriausiais prisimi
nimais. Bet tai imame tik 
idealią motiną, pasiaukojusią 
savo šeimai, vaikams ir jų atei
čiai. Jei motina ir nebūtų tokia, 
tai jos širdis ir visi troškimai yra 

ir jos širdyje, nepaisant, kur ji 
bebūtų — gyva gyventų toli nuo 
savo vaikų, mirusi ir užslėpta 
kapų žemėje. J i amžinai lieka 
motina, gimdytoja ar auklėtoja, 
meilė ar meilės stoka. 

J i y r a n e i š s i ž a d a m a s ir 
neužslepiamas tur tas , liekas sa
vo vaikuose , nors jie gyventų 

Rimties valandėlei 

sujungti su vaikų ateitimi, jų jau savu gyvenimu, nors juos 
gyvenimu dabartyje ir ateityje, spaustų senatvės našta. Motina 
Vaikas ir motina yra tar tum visuomet yra gyvenime ir dar 
neatskiriami dalykai, kurie labiau — visuomet širdyje, 
gyvena vienas antru. 

Iš tikrųjų t ik motina gyvena * 
savo vaikų gyvenimu, o vaikai, 
kai jau suauga, pradeda savo Dabartiniai laikai bent mums 
nuosavą gyvenimą, į motiną yra nepapras t i la ikai . Mes 
žiūri kaip į buvusią aprūpinto- turime prisiminti pasilikusius 
ją ir buvusią gyvybės davėją. Jie savo brolius ir seseris, kovo-
žiūri dažnai jau kaip į žmogų, jančius pasyvią kovą prieš žiau-
kuris savo motinišką pareigą rų okupantą. Tačiau ypač reikia 
atliko. prisiminti savas ar svetimas 

Motinos diena ir yra tik primi- motinas, kurios kenčia dėl savo 
nimas pačioms motinoms, jau išnaudojamų vaikų, dėl vaikų, 
nutolusiems jų vaikams, kad jie kuriuos kankina okupantas ar 
turėjo motinas, kurios rūpinosi jo pataikūnai , neleisdami žmo-
jais, kurios rūpinasi ir dabar jų niškai gyventi savo krašte ir su 
gyvenimu, kurios visuomet savo savomis motinomis. Šiandien 
gyvenimu ir norais yra kartu su mes pris imename savo ar savo 
savo vaikais. Gal tas vaikas kar- tėvų bei senolių tėvynę, no-
tais jau nėra vertas savo mo- rinčią laisvai ir nepriklausomai 
tinos, bet motina visuomet lieka gyventi. Kar tu tur ime prisi-
šalia jo ir trokšta jam tik gero. minti ir tas motinas, kurios te-
Jei klystkeliais eina, nori t ik gali turėt i savo vaikus širdyje, 
pasitaisymo. nes juos yra paėmusios ar ima 

Motina davė, savo gyvybe ri- kankinimui ateist inės jėgos, 
zikuodama, gyvybę vaikui. O Motinos diena nėra t ik ko-
savo širdyje jį laiko jam gimus, munistinė moters diena, kai 
jam žengiant pirmuosius žings- prisimenamos t ik komunistų 
nius ir net tada, kai vaikas jau padarytos didvyrėmis. Motina 
gyvena savo gyvenimu, kai jis savo pareigomis ir savo meile 
turi jau rūpintis savo šeima ir vaikams yra didvyrė, nepaju-
savo palikuonimis. Motinos šir- dinama ir nesugr iaunama jo-
dis, anot vokiečių poeto Heinės, kios prievartos, jokio išnau-
yra neišsemiama, — joje telpa dojimo ir jokio nežmoniškumo, 
visi va ika i ir visi va ikų praktikuojamo nužmogėjusių a r 
rūpesčiai. nužmogintų Lietuvos žemėje 

svetimos politinės sistemos. 
* Klaidinga politika, dar klai-

Motinos prisiminimas yra dingesnė žmogaus vertė, kai 
prisiminimas moters, kuri šiuo žmogus n u v e r t i n a m a s iki 
metu kovoja už savo teises. Ta daikto ar įrankio, naudojamo 
kova tęsėsi nuo senų laikų, bet tik komunizmo statybai. Mo-
dabar ji kai kuriuose kraštuose tinų širdys tuo pačiu metu dras-
įgavo specialų kovos pobūdį, tar- komos, nes joms atimamos mo
tum vyras ir moteris būtų prie- tiniškumo teisės ir prigimties 
šai. Iš tikrųjų vyras ir moteris reikalavimai — tikroji meilė 
yra lygūs gyvenimo dalininkai, savo vaikams ir t ikrasis noras 
lygiai neša atsakingumą už jū geresnės ateities, 
savo vaikus ir jų gyvenimo Švęsdami Motinos dieną, ne-
ateitį. Skirtingos yra tik parei- galim prisiminti tik savas mo-
gos. kurias turi apsiimti ir t inas, nors ta i yra pirmenybė, 
atlikti moteris ir kurias turi T u r i m e p r i m i n t i ir v i sas 
taip pat pasiimti vyras. Didesnė motinas, kur ias išnaudoja sve-
atsakomybė yra motina tapu- timieji, kurių pareigas ir pri-
sios moters, kuri duoda gyvybę gimtį paneigia klaidingas moks-
ir padeda tai gyvybei išsilaikyti, las ir klaidinga nužmoginta 

Tuo tarpu vyras — tėvas tėra tik 
ta gyvenimo dalis, kur pažadina 
gyvybės davėją. 

Gerbti savo motiną reiškia 
gerbti kiekvieną moterį, jeigu ji 
net nebūtų motina. Galimu
muose kiekviena moteris yra 
jau mot ina , kur i pa la iko 
gyvenimą tautoje ir socialiniam 
gyvenime, kuri yra viena iš 

politika. 
Motinai pareigos yra skirtos 

paties žmogaus Kūrėjo. Gali ir 
motina nusikalsti , nes ji y ra 
žmonijos dalis, bet ji visuomet 
l ieka mo t ina . K a s kenk ia 
motinystei bet kuria politine, 
religine ar ateistine sistema, 
nusikalsta prieš žmoniją, juo la
biau prieš savo paties motiną. 

pagrindinių ląstelių kiekvienoje nors jos nepažintų ir net nezino-
religijoje. J i vaikui dar mažu- tų jos vardo. Marijos mėnuo -
mėje įkvėpia arba pagarbą Aukš- geguže jungiamas su Motinos 
čiausiajam arba panieką tam. diena, nes Marija yra motinų 

GAILESTINGASIS 
SAMARIETIS 

Rosario Argentinoje jaunimas — „Šaltinio" tautinių šokių ansamblis, pasirodys įvairiose lietuvių 
kolonijose ir argentiniečiams. 

KAS LIETUVOS 
LAUKIA ATEITYJE? 

Tai garsus Kristaus palygi
nimas apie gailestingąjį sama
rietį. Juo Kristus moko, kad 
kiekvienas žmogus yra mums 
ar t imas, skelbiama univer
salinė artimo meilė, netgi ir 
priešų. 

Kristus šį palyginimą pasakė 
tokiose aplinkybėse. Vienas 
įstatymo mokytojas kartą Jėzų 
paklausė: ..Mokytojau, ką turiu 
daryti, kad laimėčiau amžinąjį 
gyvenimą?" Jėzus atsako, kad 
reikia laikytis to. kas parašyta 
įstatyme: mylėti Dievą visa šir
dimi, visa siela, visomis jėgomis 
ir visu protu, o savo artimą, 
kaip save patį. Tas įstatymo 
mokytojas stato kitą klausimą: 
..O kas gi mano artimas?" 

Tada Jėzus atsako palygini
mu: Vienas žmogus keliavo iš 
Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo 
į plėšikų rankas. Tie išrengė jį. 
sumušė ir nuėjo sau.palikdami 
pusgyvį. Atsitiktinai tuo pa
čiu keliu ėjo vienas kunigas. 

Visiems aišku, kad dabartinis 
Maskvos ekonominis spaudimas 
Lietuvai, prasidėjęs jau vasario įvykių ir galimas dalykas, kad 
mėnesį, negali ilgai tęstis, ir baigiantis 1990-siems metams. 

VYTAUTAI SKUODIS Lietuvoje veikiančių partijų ir Jis pamatė, bet praėjo kita puse 

turi būti kažkokia susidariusios 
įtampos atomazga. Yra galimi 
trys variantai: 

1. Tarkime, kad Maskva, vei
kiama įvairių faktorių, bus 
priv ers ta pripažinti jau įvykusį 
Lietuvos atsiskyrimo faktą ir 
pradėti derybas su Lietuvos 
Respublikos vyriausybe; 

2. — J i ir toliau visokiais bū
dais vykdys spaudimą, provoka
cijas ir terorizuos Lietuvos žmo
nes, stengdamasi visai paraly-

Maskva paliks Lietuvą ramy
bėje. 

Tretysis variantas, t.y. Lietu
vos Respublikos valdžios nuver
timas ir karo stovio įvedimas 
būtų labai žalingas Gorbačiovui 
ir jo pastangoms toliau gerinti 
ryšius su Vakarais, kad išgautų 
maksimalios ekonominės nau
dos. Žinoma, tokios Gorbačiovo 
akcijos labai pakenktų jo. kaip 
..taikos nešėjo" autoritetui Va
karuose, o pačioje Sovietų 

žuoti Lietuvos Respublikos vy- Sąjungoje sukeltų dar didesnę 
riausybę ir skaldyti Lietuvos vi- Lietuvos draugu reakciją prieš 
suomenę, ją panaudoti savo 
interesams; 

3. — Gorbačiovas; pritrūkęs 
kantrybės, pagaliau panaudos 
savo galią ir paleis Lietuvos par
lamentą, nušal ins Lietuvos 
vyriausybę, pats pradėdamas 

Sovietų Sąjungos vyriausybe, 
dar labiau «usitiprintų demo
kratinius juBljimus imperijos 
viduje. Gorbačiovas būtų kvai
las žmogus, jei, susumavęs visus 
„už"' ir .prieš", nematytų, kad 
toks variantas jo politikai tikrai 

prezidentinį Lietuvos valdymą jokios naudos nei jam. nei Sovie 
iš Maskvos, ko dabar reikalau- tų Sąjungai neduos. 
ja jos prezidentinė taryba. Tokiu 
atveju Lietuvoje būtų įvestas 
karo stovis. 

Dabartinėje Lietuvos padėtyje 
sunku tikėtis, kad artimiausių 
kelių mėnesių laikotarpiu Gor
bač iovas , n e i š b a n d ę s visų 
. . taikių" prievartos metodų, 
n u m o t ų r a n k a ir p i rmas 
pripažintų Lietuvos Respubliką 
ir jos vyriausybę. Iki šių metų 
pabaigos Lietuvos gyvenime bus 
dar daug svarbių ir dramatinių 

Taigi, šiuo metu ga. realiau 
šias yra antrasis variantas, kad 
dar kurį laiką sovietai ir toliau 
stengsis destabilizuoti padėtį 
Lietuvoje, sieks Lietuvos vy
riausybės nušalinimo „taikiu" 
būdu Lietuvoje veikiančių 
Maskvai ištikimų jėgų pagalba, 
talkininkaujant iš Maskvos 
siunčiamiems slaptiems emisa
rams 

Pagrindinis ginklas prieš šias 
Maskvos pastangas — visų 

organizacijų konsolidacija, kraš
to žmonių vienybė ir visoke 
riopa parama Lietuvos Respub
likos vyriausybei ir jos parla
mentui. 

Balandžio 7 d. Vilniuje 
atliktos apklausos duomenimis. 
95 proc. lietuvių, beveik 60 poc. 
lenkų ir 42 proc. rusų palaiko 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos nutar imus ir 
nenori, kad sprendimas atsiskir
ti nuo Sovietų Sąjungos būtų at
šauktas, kaip to reikalauja M. 
Gorbačiovas. Be to, 12 proc. 
lenkų ir 17 proc. rusų apklausos 
dieną dėl šio klausimo dar 
nebuvo apsisprendė 

Ar bus Lietuva laisva de fac-
to? Autorius mano. kad tai 
t ikrai įvyks 1-2 metų laiko
tarpiu, nes daug (aktorių šian
dieną veikia Lietuvos naudai 
ir be JAV pripažinimo Lietuvos 
Respublikos ir jos vyriausybės. 
Ateityje tokiu faktorių dar 
labiau padaugės ir jų veikimas 
sustiprės. Tokiai prognozei pa
remti visų pirma pagrindą duo
da ieškojimas atsakymo: kodėl 
TSRS ir pats Gorbačiovas, dar 
gerokai prieš naujojo Lietuvos 
parlamento rinkinius, nesiėmė 
jokių ..profilaktinių" ir su
tramdymo priemonių, nors labai 
gerai žinojo, kad išrinkus naują
jį Lietuvos parlamentą, bus pa
skelbtas Lietuvos nepriklau
somybes atkūrimo aktas. Sausio 
15 d. Lietuvos TSR AT įsakymu. 

kelio. Taipogi ir levitas, pro tą 
vietą eidamas, jį pamatė ir 
praėjo kita kelio puse.. O vienas 
pakeleivis samarietis, užtikęs jį. 
pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, 
užpylė ant žaizdų aliejaus ir 
vyno. aptvarstė jas; paskui už
kėlęs ant savo gyvulio, nugabe 
no į užeigą ir slaugė jį. Kitą 
dieną jis išsiėmė du denarus, 
padavė užeigos šeimininkui ir 
tarė: .Slaugyk jį. o jei išleisi ką 

pasirašytu Algirdo Brazausko, 
buvo sudaryta vyriausybinė 
komisija Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo planui suda
ryti. Toji komisija reguliariai 
kiekvieną savaitę rengė savo 
posėdžius ir apie jos darbą buvo 
skelbiama spaudoje. Pirmasis iš 
jų įvyko sausio 17 d., paskuti
nysis — kovo 6 d. 

Atsakymas į šį klausimą yra 
vienintelis: Maskva, dėl mums 
dar nežinomų priežasčių, ėjimo 
į Lietuvos atsiskyrimą nuo 
Sovietų Sąjungos ir į nepriklau
somybės paskelbimą sustabdyti 
nebegalėjo. Deja, tą jos bejė
giškumą Vakarai suprato kaip 
TSRS sudemokratėjimo pavyz
dį. Iš kai kurių M. Gorbačiovo 
pasisakymų galima manyti, jog 
jis gal ir nebūtų priešingas Lie
tuvos atsiskyrimui. 

Sausio 11d. Gorbačiovas, lan
kydamasis Lietuvoje, iš minios 

(Nukelta į 6 psl.) 

viršaus, sugrįžęs aš tau atsily
ginsiu*. Kas iš šitų trijų tau 
atrodo buvęs artimas pateku
siam į plėšikų rankas?" Jis 
atsake: ..Tas. kuris parodė jam 
gailestingumo" Jėzus atsake: 
..Eik ir tu taip daryk!" (Lk.lO. 
29-371 

Kad būtų aiškesnis palygini
mo svoris, keletas žodžių apie 
tuos samariečius. Kai 935 m 
prieš Kristų žydų valstybė 
suskilo į šiaurinę ir pietinę dalis 
ir pirmoji vadinosi Izraelio, o an
troji Judo karalystė, tarp jų 
vyko nuolatinė kova ir neapy 
kanta. Izraelio karalius Omn 
(885-873) nupirko kalną iš 
kažkokio Semer ir ten pasta
tė karališką miestą Šomeron. 
Kai Izraelio karalystę nuka 
riavo Babilonijos ka ra l ius 
Sargonas (.7221. izraeliečius 
išgabeno į Babilonijos nelaisvę, 
į Samanją buvo atkelti gyven
tojai iš įvairių Babilonijos 
sričių, kurie susimaišė su pasi
likusiais vietinais ir taip susi
darė nauja samariečių tauta. 
Žydai juos vadino paniekos var
du Kethim. 

Įvairių nelaimių slegiami 
samariečiai prašė kunigo, kad 
juos pamokytų Dievo įstatymų, 
tačiau tuojau kiekviena gentis 
susikūrė savo dievą. Ketvirtoje 
Karalių knygoje apie juos taip 
pasakyta: „Šitos tautos bijojo, 
tiesa. Viešpaties, bet tarnavo 
taipgi savo stabams; nes ir jų 
sūnūs, ir vaikaičiai taip daro iki 
šios dienos, kaip darė jų tėvai" 
(4 Kar. 17.41). Taigi samariečiai 
buvo mišri tau ta , turėjusi 
mišrią religiją. 

Kai žydai grįžo iš Babilonijos 
nelaisvės, tuojau ėmėsi atstatyti 
Jeruzalės šventyklą. \ talką 
siūlėsi ir samariečiai, bet žydai 
jų pagalbą atmetė. Tada sama
riečiai pasistatė savo šventyklą 
ant Garizim kalno. Tą samarie
čių šventyklą sugriovė Jonas 
Hircanus apie 124 metais prieš 
Kristų. 

Samariečiai priėmė ir laike 
Šv. Rašto knygomis tik pirmą
sias Senojo Testamento knygas, 
vadinamas Pentateuchu tPra-
džios. Išėjimo. Kunigų. Skaičių. 
Pakartoto Jstatymo> ir atmetė 
visas kitas, o drauge ir žydų 
tikėjimo tradicijas. Samariečiai 
save vadino ..Izraelio vaikais" ar 
ba „Somronim". tai yra. Some 
ron miesto gyventojais arba „sa-
maritonais" — samariečiais. 

J .V. 

KAI LAISVĖ ŠVITO 
Žmonių mentalitetas 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

ĮVEDAMOSIOS PASTABOS 

kuris davė gyvybę jai pačiai nuo Motina Pr. G r . 

imo70 
<inti ir 
• tik re-
o meto 
ūrimui 

Minint Lietuvos nepriklausomybės pask< 
metų sukaktį, gal būtų prasmės, vertėtų iš' 
ano meto žmonių mentalitetą. Apie tai spau' 
tai prabėgomis teužsimenama, o vienok 
žmonių nusiteikimas sėkmingam valstybės 
bene turėjęs lemiamos įtakos. 

Mentalitetas yra lotynų kalbos terminą-
kalba tai bent dalinai galima suprasti, ka: 
sąmonėje giliai įskirdusiu savitu nusiteiki r 
doje mentalitetą vieni vadina gyvenimo filo- i ja, kiti 

žmonių psichologija. Literatūroje bene tiksi iai tai 

me tu . Nepr ik lausomybes la ika i yra t au tos 
žydėjimo-ekonominės gerovės, mokslo ir meno kles
tėjimo periodas, bet ir laisves nustojusios tautos išlieka 
ilgus šimtmečius, kitos išgyvena ir tūkstančius metų, 
kol jos tebeturi savitą dvasinę kultūra - savo sielą. 
Nei senieji prūsai, nei kitos pamario Baltų tautos 
nebuvo visiškai išnaikintos: nei senieji jotvingiai, pa 
girėnai. nei kitos lietuviu gentys nebuvo visiškai 
išžudytos. Gyvendamos tarp svetimųjų ir praradusios • 
savita dvasine kultūrą vienos vokiečiais, kitos 
visokiausiais slavais išvirto. Nė didžioji dalis Lietuvos 
bajorų neišmirė biologine mirtimi. Jie toldami nuo tau
tos kamieno, įsisavindami lenku dvasine kultūrą — iš
virto lenkais. 

Ir Lietuva kėlėsi ne <lel to. kad ne vien valstybės 
atkūrimui vadovavusių institucijų vadovu sąmonėje. 

savanorių dainų, ne vien Sūduvoje tokia šviesi laisvės 
viltis švito. Ir Aukštaitijos sūnus tautinis poetas An 
tanas Miškinis nemariais žodžiais ne vien apie aukš
taičius rašė. kai „Buvo pakilęs ūpas. buvo pakilus 
nuotaika". Tada. kai gimtosios žemes laisves liepsnos 
sužibo jaunų vyrų širdyse, savanoriai, kiek vėliau ir 
pašauktieji kariai už laisvę mielą ir šventą, už laukus 
žalius, už gimtąsias padanges mėlynas gilias, savo 
gyvastį jauną, kaip atnašų balandi baltą, nešė j kovų 
laukus, aukštaičiai, žemaičiai, sūduviai ir dzūkai. 

Keliais epizodais aprašomos vyresniosios kartos 
pastangos, jaunimo neramios nuotaikos, o savanorių 
ir kiek vėliau pašauktų karių nusiteikimas išskaitomas 
vykstančiose kovose. Kiek vietos paskirta išryškinti 
jaunų gimnazijos mokinių nusiteikimui Jie savo 
mentalitetą buvo įsisavinę iš juos apsupančios aplinkos. 

įetuvių gal ne mažiau svarbu, kad ir eiliniu žmonių mentali- tai jų aspiracijos veikiau buvo vyresniųjų nusiteikimo 
>.monių tėte buvo gyvas, degantis laisves troškulys. Sie eiliniai atšvaistąs, tik aiškiau, atviriau išreiškiamas. 
• Spau- žmonės išgirdė tėvynes pagalbos šauksmą ir mirti savo Valstybės atkūrimas vyko ginklų priedangoje Ne 

noru ėjo. Kiek vėliau ir kariuomenėn pašauktieji vyrai, priklausomybės karų metu žmonių sąmonėje dominavo 
ryžtingai kaudamiesi įgalino atkurti Lietuvos valstybę, tautinis patriotinis pradas. Tai ir tekste daugiau patno-

tautos Apybraiža nėra istorinių tyrinėjimų disertacija, tinio pobūdžio įvykių yra aprašyta. Bet ne vien už 
Ižiųbei veikiau vien anais metais gyvenusių žmonių nusi- politinę laisvę savanoriai pakele ginklą Kaip Jonas 

apraiškų: tautybė, kalba, dažnai teritorija orija su teikimo pavaizdavimas, paryškinamas buvusiais fak- Paliulis prieš pora metų iš Waterbuno rašė. kad ne tik 

vadinama — Tautos savita dvasine kult 
siela. Šio termino turinį sudaro visa eilė h 

KNYGOS LIETUVAI 

Knygos Lietuvai akcija prie 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos jau yra pasiuntusi tonas 
knygų Vilniaus universitetui. 
Car i tas sambūr iu i . Kauno 
kunigų seminarijai ir kitiems. 
Knygos Lietuvai nėra atskira 
organizacija, o šūkis mestas 

jos materialinės kultūros paminklais. ••• 
folkloristika: pasakojamoji, dainuojamo 
liaudies kūryba ir kita. Šie įvaizdžiai 

visiems ateiti Lietuvai į pagalbą tinių-tautinių aspiracijų versmė. Šita suda: 
su visokiom knygom ir r imtais taut inį pradą. 
žurnalais, kurių Lietuva taip Dvasinės, moralines vertybės pasireišk 
išsiilgusi. Kokiu adresu ir liturgija, religiniais,mokslo ir meno kūrin 
kokiais keliais knygas galima nepriklausomybės, ypač senosios Lietu-
siųsti Lietuvai, galima sužinoti žmonių religija ir tautinės aspiracijos b 

faktais; tiniais įvykiais, skaudžiai sukrečiančiais nutikimais, jo senelis, ir visi kiti žmonės bedieviškų bolševikų la-
ei kita džiugiais pergyvenimais, tuo nv-tu gyvenusių žmonių bai bijojo, kad šie atėję neišgriautų bažnyčių, neiš-
patrio- atsiminimais ir visa eile kitų apraiškų. Visa parašyta naikintu kunigų. Toliau mini jis. kaip senasis Paliulis 

dinamą kiek pakilesne, lengviau skaitoma, kiek subeletristinta savo 17 metų sūnų Albiną mielai išleido, išlydėjo sa 
forma. Nevengiama čia nė lakesniu, tautiniam roman- vanoriu. Motina gailedamasi savo sūnaus, sunkiais 

-eligija, tizmui artimesniu žodžiu, siekiant bent dalinai žodžiais rūgojo ant Alfonso, kad šis jos sūneli - Aibinei} 
Ne vien perteikti anuo metu sušvitusias tautinių-patnotinių brangų išviliojo į karą. Neiškentęs tėvas, savo žmoną 
laikais aspiracijų nuotaikas. sudraudė prie visų žmonių. „Gerai, kad sūnus eina. Jei 

artimai Minėtino skirtumo nėra. iš kurios Lietuvos dalies jauni neis, kas eis"7 Aš jau senas...", tai tekste«aprašomi 
tėvynę, šie įvykiai surašyti Svarbu, kad anomis dienomis ir keli žmonių dvasines, moralines vertybes išryš-įš: Knygos Lietuvai, 351 High- susijusios. Žmonės tikėjo Dievą ir mylėjo s 

land Blvd.. Brooklyn NY 11207. Šie abu pradai sudaro lietuvių tautos sa\ ' • dvasinę visose Lietuvos srityse gyvenančiu geros valios lietuvių kinantys nutikimai 
Telefonas (718)647-2434. kultūrą, jos sielą. dvasioje liepsnojo tas pat valstybes atkūrimo ryžtas. (Bus daugiau) 

(LIC) Tautos istorija vyksta ne vien garsiu ^ ° ž vgiū Ne vien žemaičių žalias kraštas aidėjo nuo ginklų ir 

I 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. gegužės mėn. 12 d. 

H O R I Z O N T A I 
NEEILINIS SEKMADIENIS 

Tą dieną buvo praėjusios 
" lygiai dvi savaitės, kai Lietuvos 

Aukščiausioji Taryba savo tau-
-4«ai ir visiems po pasaulį išsi
skla idžiusiems l i e tuv i ams 
pranešė džiugią žinią, kad ji 

Vienbalsiai nutarė a ts ta tyt i 
_jjepriklausomą Lietuvos Res

publiką; tą sekmadienį dar 
Lietuvai akivaizdžiai negrėsė ir 
sovietų žadama ekonominė 
blokada, kai mes, Washingtono 

nietuviai palyginti pakilioje nuo
taikoje susirinkom kovo 25 d. 
popietę į mėnesines lietuviškas 
Mišias padėkoti Dievuliui už 
nepriklausomą Lietuvą. Tik 
veidus kiek niaukė žinia, kad 
Šias Mišias atlaikys jau nebe lie
tuvis kunigas, nes mūsų il
gametis kapelionas kun. dr. T. 
Žiūraitis guli ligoninėje sun
kios, bevi l t iškos l igos 
kankinamas. 

Taip tą sekmadienį kuklioje 
Trijų Karalių bažnyčioje garsia
jam Georgetowne, kur nuo 1979 
r u d e n s p r i s ig laudus i Wa-
shingtono lietuvių katal ikų 
misija, Mišios buvo atlaikytos 
anglų kalba, l i e tuv i ška i 
atliekant kai kuriuos skaitymus 
ir giedant lietuviškas giesmes, 
vargonais palydint muz. E. 
Sakadolskienei. Į Mišias susi
rinkę per šimtas žmonių iš šir
dies pasimeldė už nepriklau
somą Lietuvą, nors dar ir Mask
vos nasruose esančią, taip pat ir 
už savo kapelioną, nors vargu 
betikėjom, kad jis kada nors vėl 
sugrįš į mūsų tarpą. 

Mišioms pasibaigus, parapijos 
salėje, kur kiekvieną mėnesį po 
Mišių l i e tuv ia i s u s i b u r i a 
pašnekesiams prie kavos ar 
vyno, šį kartą įvyko reta šventė 
— buv. „Draugo" koresponden
tės Bal tuosiuose r ū m u o s e 
Gražinos Krivickienės knygos 
„Vi ln ius l ie tuvių l i aud ies 
dainose" tik ką išėjusios antros 
laidos sutiktuvės. Tiesiog reikia 
stebėtis, kad į šią knygos 
šventę, surengtą Washingtono 
Lietuvių moterų klubo, suėjo 
apie šimtinė, kai visoje sostinėje 
ir jos apylinkėse t ikrai gyvų 
lietuvių priskaitoma tik apie 
300. 

UŽLIODAVO AUKSO 
ARMOTĖLES.. . 

Sutiktuvių popietę atidarė ir 
pravedė Lietuvių moterų klubo 
pirmininkė dr. Danutė Harmon, 
pakvie tus i knygą a p t a r t i 
folkloristą dr. Joną Balį. vieną 
iš nedaugelio tos srities spe
cialistų. Prelegentas, pastebėjęs, 
kad veikale „Vilnius lietuvių 
liaudies dainose" yra sudėtos 
193 dainos ir apie 70 melodijų, 
pareiškė: „Jei rasite tos pačios 
dainos kelias atmainas ar va
riantus, tai nenustebkit, nes 
taip reikia — tai tautosaki
ninkų turtas. Kuo daugiau tos 
pačios dainos variantu, tuo ji 
plačiau žmonėse buvo papli
tusi..." 

Prelegentas priminė, kad dai
nas reikia užrašyti taip. kaip 
žmonės jas dainavo, nors jose ir 
yra daug barbarizmų, kaip 
vaiskas, vaina, vajauninkas ir 
t.t. Jei pradėsi dainą taisyti, tai 
ji lieka nebe autentiška. Todėl ir 
G. Krivickienės veikale yra 
svetimžodžių žodynėlis, nes 
svetimieji užplūdę mūsų kraštą, 
žalojo ir kalbą. 

Dr. J. Balys teigė, kad sve
timžodžiai mūsų kalboje ir 
dainose a t s i r a d o pr ieš 17 
amžiaus pradžią. Po 1700, nuo 
karų su švedais pradžios, Lie
tuvoje ir Lenkijoje vis stovėjo 
rusų kariuomenes daliniai, kaip 
sąjungininkai. Ir tie sąjun
gininkai 1795 paglemžė Lietu
vą ir Lenkiją. Taip nuo tų laikų 
mūsų liaudies dainos užterštos 
svetimžodžių, ypač kai kalbama 
apie karą. karius. Prelegentas 

pastebėjo, kad tautosakai labai 
svarbu šaltinių nurodymas: kas 
ir kada padainavo, kas ir kada 
užrašė, nes be šių šaltinių „dai
na neturi vertės — ji yra pames
tinukė ir r imtam studijų veika
le jos panaudoti negalima. Šio
je knygoje mes visus tuos daly
kus turime". Tad ir išvada buvo, 
kad folkloriniu atžvilgiu šiam 
leidiniui beveik nieko prikišti 
negalima. 

Dr. J. Balys priminė, kad 
pirmą studiją „Vilnius lietuvių 
dainose" 1925 paskelbė dr. Jo
nas Basanavičius. Ten buvo 
sudėta 160 dainų, o G. Kri
vickienės knygoje jų esama 193. 
Tad per tuos 45 metus (pirmoji 
knygos „Vilnius lietuvių liau
dies dainose" laida buvo Lietu
viškos knygos klubo išleista 
1970) G. Krivickienė surado dar 
33 dainas. Čia prelegentas 
pakomentavo kai kurių dainų 
i s t o r i ne s i š t a k a s . Pvz.: 
„Vilniaus mieste jauni broliai 
žirgus pabalnojo. Pabalnojo ir 
išjojo, į pulką pristojo,; Aukštais 
k a l n a i s jodydami, armotas 
riktavo, / Užriktavo, užliodavo 
aukso armotėles... '" 

Pasak prelegento, ši daina ap
dainuoja 1655-60 įvykius Lie
tuvoje, kai Vilnius buvo pirmą 
kartą rusų nusiaubtas. Lietu
viai tada neturėjo daug ka
riuomenės. Kai artėjo rusai, 
kar iuomenės vadas su visa 
įgula pabėgo. Atėję rusai išpjo
vė 14,000 Vilniaus gyventojų. 
Vilnius 17 dienų degė, o rusai 
miestą plėšė. Bažnyčių rūsiuo
se, ieškodami brangenybių, net 
karstus atidarydavo. Išplėšė ir 
katedrą, tik čia nepastebėjo vie
nos nišos, kur buvo švento 
Kazimiero, Barboros Radvilai
tės ir kunigaikščio Aleksandro 
karstai. Pagaliau 1650 vėl buvo 
suorgan izuo ta lietuvių ka
riuomenė, ir ji rususišvijo. Tad 
paskutinis tos dainos posmas 
pakiliai skamba: „Šinkorkėle. 
duok arielkos Lietuvos karei
viams: / Mes už brangią juk 
tėvynę savo kraują liejom". 

Neįmanoma čia visą dr. J. 
Balio kalbą pacituoti. Tenka tik 
pabrėžti, kad jo, kaip folkloris
tikos žinovo-akademiko, kalba 
buvo įdomi ir eilinei publikai, 
neužmirštant ir to. kad tolimos 
praeities akorduose dalinai at
skambėjo ir Lietuvos sostinės 
padėtis dabart ies dienomis, 
kada ji tebėra rusų kontrolėje. 

Iš Kal i forni jos a tvykus i 
Gražinos ir dr. Domo Krivickų 
d u k r a I r ena Laur ina i t ienė 
trumpai pakalbėjo apie Los 
Angeles gyvenančią šios knygos 
iliustratorę vilnietę dailininkę 
Mariją Biržiškaitę-Žymantienę. 
trumpą žodį tarė antroji Krivic
kų dukra Rūta Penkiūniene. 
Pabaigoje labai nuoširdžiai taip 
gausiai susirinkusiai publikai ir 
prelegentui dr. J. Baliui bei 
rengėjoms padėkojo pati veikalo 
autorė G. Krivickienė primi 
nusi, kad dainas ji pradėjo 
rinkti būdama 12 metų, pa 
veikta motinos, besisielojančios 
dėl lenkų padarytos skriaudos 
užėmus Vilnių. Besimokydama 
Kauno „Aušros" gimnazijoje, 
plačiau įsijungė i tautosakos 
rinkimą ir su draugais įsteigė 
„Tėvynės pažinimo" kuopelę, 
kurios vienas iš svarbiausių 
uždavinių ir buvo tautosakos 
r inkimas. 

Kadangi Krivickų šeima savo 
lėšomis šią puošnią knygą 
išleido, buvo smagu matyti, 
kaip žmonės veikalą ,,Vilnius 
lietuvių liaudies dainose" čia 
pat pirko sau ir dovanoms ypač 
į Lietuvą. 

Tą sekmadienio popietę, kai 
per tūkstant is lietuvių Chica-
goje džiaugėsi „Dainavos" an
samblio spektakliu, mes Wa 
s h i n g t o n e . nors ir žymiai 
mažesne apimtimi, buvom liu
dininkai įspūdingos knygos su
tiktuvių popietės. 

VI. Rmj. 

j am dar reikėjo sužaisti krepšinį sprendžiant iš pavardžių, turėtų 
šeštadienines mokyklos būti nebaltai. Keturi iš jų labai 

su 
mokiniais 

Dalilė Po l ika i t i enė 

MAŽA STATISTIKA 

Balandžio 28 d. du didieji Los 
Angeles dienraščiai, „L .A. 
Times" ir „Daily News" su
koncentravo skaitytojų laiškus 
Lietuvos klausimu. 

„Los Angeles T i m e s " 
paskelbė septynis laiškus. Jų 
tarpe — lietuvio studento Aurio 
Jarašūno ir Estijos garbės kon
sulo Jaak Treiman. Penki kit i , 

stipriai pasisako už Lietuvos 
nepr ik lausomybę, o vienas 
priklauso prie tos kategorijos 
žmonių, kurie už visas blogybes 
pasaulyje ka l t ina Ameriką. 

„Dai ly N e w s " paske lbė 
vienuolika laiškų. Keturi auto
riai lietuviai: Stella Galiauskas, 
J. Šepikas, R. Jasiukonis, J. Ko
jelis. Iš kitų septynių, du stipriai 
paremia Lietuvą, vienas, kad ir 
gudraudamas, pasirodo aiškus 
Lietuvos laisvės priešas, o 
keturi—„wishy-washy", būtent: 
Lietuva turi teisę į nepriklau
somybę, bet... 

J . Kj. 

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos nariai po Sutv:"."imo sakramento, kurį jiems suteikė Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius. Pirmoje eilėje tarp jat.. .no — kun. A. Valiuška, prel. J. Kučingis, 

. j t — . 

vysk. A. Vaičius ir klebonas kun. dr. A. Olšauske 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
TELŠIŲ VYSKUPO 

VIEŠNAGĖ 

Balandžio 27 dienos popietę 
Los Angeles lietuviai džiaugs
mingai sutiko garbingus svečius 
iš Lietuvos — Telšių vyskupą 
ordinarą Antaną Vaičių ir jį ly
dėjusį kun. pranciškoną Astijų 
Kungį. Aerodrome juos sutiko 
Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. dr. A. Olšauskas, 
prelatai J. Kučingis ir V. 
Bartuška, ir būrys lietuvių su 
trispalvėmis vėliavėlėmis ir 
gėlėmis. Susirinkusių vardu 
sveikino Raimonda Kontrimie
nė, primindama, kad,,... šiomis 
Lietuvai sunkiomis dienomis 
Jūsų, Ekscelencija, apsilan
kymas suteiks mums ypatingos 
stiprybės..." 

Rytojaus dieną svečias vysk. 
A. Vaičius savo apsilankymu 
pagerbė lituanistinės mokyklos 
vadovybę ir mokinius. Gėlių 
puokšte ir sveikinimu jį sutiko 
mokiniai, o vyskupas džiaugėsi 
jų ryžtu mokytis lietuvių kalbos 
ir lietuviškų papročių lankant 
l ie tuvišką mokyklą. Kun. 
Kungys tuoj susidraugavo su 
jaunimu. Išmokė juos naują 
giesmę ir susitarė sudaryti 
krepšinio komandą rungtis per
traukos metu. 

Tuo pačiu metu mokyklos 
pa ta lpose posėdžiavusiems 
Baltų Laisvės Lygos nariams 
(kurie planavo išvyką į San 
Francisco demonstruoti prie 
Sovietų konsula to) vysk. 
Vaičius tarė padėkos ir padrąsi
nimo žodį. Dėkojo už jų ryžtą 
dirbti Lietuvos nepriklausomy
bės labui. Prašė ir toliau tęsti, 
nepailsti, nenuleisti rankų. 

Sekmadienį, balandžio 29 d.. 

užsienyje gimus:?ms ir augu
siems lietuvių vc.ri.ams iš Lie
tuvos atvykęs vv-kupas teiktų 
S u t v i r t i n i m o - a k r a m e n t ą . 
Jaunimą sakramentui paruošė 
ir i šk i lmes ekranizuojant 
t a lk ino J ū r a t e Venck ienė . 
Vysk. A. Vaičius pamoksle 
papasakojo sunkiai nueitą Lie
tuvos (ypač jos tu:nčiųjų) kelią 
ir viltingai žvelgė į ateit į . 
Lietuvos žmonėm kad ir sun
kiais žingsniais, žengia į geresnį 
rytojų. Vysk. Vaciaus teigimu 
,,... jei dabar nepriklausomybės 
nepasieksime, "kios progos 
ateityje nebebus..." 

Po iškilmių važnyčioję i r 
gausybės fotografų klebonijos 
gražiame kiemelyje svečiai iš 
Lietuvos, kartu su parapijos 
kunigais, atsilankė į šia proga 
tėvų ruoštas vaišes. į te ikiant 
jaunimui sakramento pažymėji
mus, vysk. A. Va.čius kiekvieną 
atskirai pasveikino, pasidžiau
gė pasirinktu rauju šventojo 
vardu, kvietė g~eitu laiku at
vykti į Lietuvą, išsitarė, kad šį 
kartą visai Heoavargo, teik
damas Sutv;.*inimo s a k 
r amen tą . Z-maitijoje j a m 
kasmet tenka sutvirtinti nuo 
8,000 iki 12,000. Pral inksmino 
visus savo gera nuotaika ir nuo
širdumu. Šv Kazimiero parapi
jos jaunimą-, tėvai, šventės or-
ganizatoria garbingam svečiui 
nuoširdžiau-iai dėkoja. 

Gegužės 4 dienos Los Angeles 
arkivyskupijos laikraščio laidoj 
pasirodė ilgas vysk. A. Vaičiaus 
pasikalbėjimas su spaudos 
atstovu. Kalbėjosi apie Lietuvos 
pardavimą Sovietų Sąjungai, 
kunigų persekiojimus. įkali
nimus, trėmimus į Sibirą . 
Kalbėjosi ir apie Lietuvos ateitį. 

Nuotr. J . Pupiaus 

meldžiasi kokios nors pagalbos 
iš Vakarų, nes, be to, ateitis yra 
miglota. Tauta nusprendė tap
ti laisva ir kelio atgal nėra..." 
Vysk. A. Vaičius korespon
dentu i paminėjo, kad nori 
aplankyti Pennsylvanijos mies
telį, kuriame jo tėvas dirbo 
anglių kasyklose prieš Antrą 
pasaulinį karą. 

Nors ir labai pavargęs, gar
bingasis svečias pirmadienio 
vakare atsilankė į dr. Zigmo 
Brinkio namus pabendrauti su 
ateitininkais sendraugiais. Dr. 
Brinkis nuoširdžiai sutikęs sve
čią ir tuoj pasidžiaugė, jog esąs 
kilimo iš Telšių vyskupijos. Tą 
vakarą naudodamiesi proga api-
pylėme svečią gausiais klau
simais . Visiems rūpėjo da
bartinės lietuvių nuotaikos ir 
didžiausi rūpesčiai. Klausimų 
netrūko, tačiau vyskupui reikė
jo atsisveikinti, nes jau kitą rytą 
turėjo skristi į New Yorką. 

Los Angeles lietuviai ilgai ne
pamirš šios dvasinės šventės. 
Gerbiamam svečiui, Telšių vys
kupui, dėkojame ir linkime gau
sios Dievo palaimos ir visų 
tikinčiųjų paramos atstatyti 
Telš ių k u n i g ų seminariją, 
auklėti Kristaus vynuogynui la
bai reikalingus dvasios darbuo
tojus ir sėkmingai skleisti 
Gerąją Naujieną Lietuvos pa
rapi jose. Kun . Astijų dar 
pasilikome Californijoje. Juk 

Lithuanian 
"HOTLINE" 
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PADĖKIME LIETUVAI! 

1. Rengiamas Lietuvai labai reikalinga* medikamentų 
siuntinys. Prašome aukų šiai pagalbai. Čekius rašyti: „Lithuania 
Mercy Lift" ir siųst į Lithuanian ,,Hotline". 

2. Pasaulio Lietuvių Centras Lemonte, gegužės 20 d. po 
11 vai. mišių rengia masinį mitingą— „Lithuanian Freedom Day". 
Kalbės kongr. R. J. Durbin. 

3. Didžioji lietuvių demonstracija Washingtone bus birželio 
1 d. Rengia LB ir VLIKAS. Autobusus organizuoja B. Jasaitienė, 
tel. 1-312-436-0197 arba 1-312-434-2165. 

Kelionę lėktuvu organizuoja American Travel Service Bureau. 
Kaina 5% mažesnė, negu normaliai. Skambinkite: Vytautui, tel. 
1-312-238-9787. 

LITHUANIAN „HOTLINE" PRAŠO TALKOS IR AUKŲ! 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — feOO v. vakaro. 

Visos laidos ii WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 00480. 

TeL: (706) 838-2511. Tel-FAX tas pats 

Šv. Kazimiero bažnyčioje vyko Kai kas mano, kad lietuviai 
neeilinė šventė. Tą dieną 20 
jaunuolių ir suaugusių priėmė 
Sutvirtinimo sakramentą, kurį 
jiems suteikė Telšių vyskupas. 
Tai pirmas toks įvykis, kad po 
Antrojo pasau l in io karo 

pasiskubino paskelbti nepri
klausomybe, tačiau žmonės įsi
tikinę, kad jei nebūtų pradėję 
judėjimo dabar, būtų buvę 
užmiršti ir nutildyti... Lietuviai 
t ikis i stebuklo. T ik i s i ir 

GELBEMM LIETUVĄ 
IR JOS ŽMONES!!!! 

STATYBA JAU PRASIDĖJO!!! 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte greit 3us įrengti 
..condominiums". Liepos mėnesĮ sav cinkai galės pra
dėt čia kraustytis. 

Čia pirkėjai ras: Malonią, lietuvišką aplinką 
Gražiai ir patogiai įrengtą ,,condo*~ - jm ' 

GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIU RAJONUOSE 

Dar yra keletas neparduotų ..condominiums eigų norite čia 
gyventi ir nusipirkti „condominium" priešstatvbine kaina, tai 
paskubėkit. 

KAINOS KILS 1 0 % BIRŽELIO 1. 1990 

Dabar yra: 
1 mieg., 1 vonia, virtuvė. ..dinette", salonas — $55.000 
1 mieg.. raštinė. 1 vonia, virtuvė. ..dinette — $70.000 
1 mieg.. 1 vonia, didžiulis salonas/valg.. virtuve $80,000 
2 mieg.. 2 vonios, didelė virtuvė ir salonas — $80.000 

Smulkesnei informacijai skambinkit Rūtai Sušinskienei 
(708) 301-0850 ar (708) 257-7114 

arba rašykit: 
Cantury 21 Prims Rsal Estats 

14300 S. Bali Rd. 
Lockport. III. 80441 

Lietuvai skubiai reikalingi vaistai, gydomosios 
priemonės ir chirurginiai instrumentai. 

"Lithuanian Hotline" rūpinasi šių reikmenų 
urmu pirkimu ir greitu pristatymu tėvynėn. 

Be jūsų paramos mūsų sergantieji 
broliai ir sesės, invalidai, seneliai, 
vaikai ir kūdikiai nebus išgelbėti. 

Prašome rašyti čekius 
"LITHUANIAN MERCY LIFT' 
ir siųsti šiuo adresu: 
"Lithuanian Hotline" 
511 E. 127*1 Street 
Lemont. IL 60439 
Platesnei informacijai 
skambinti: 1-08-257-6777 
arba 
Lithuanian Catholic 
Religiou.s Aid 
351 Highland Blvd. 
Brookivn. N.Y. 11297 
Tel. 1 718-647 2454 

Lithuanian 
"HOTLINE" 
5 1 1 6 1 S"7th Str-«et.. Lemont. IL 6 0 4 3 9 
( 7 0 8 ) 5 5 - 7 - 6 7 7 7 • F»« (708) 2 S 7 - 6 S 8 - 7 
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„AŠ KVIEČIU JUS" 
KNYGOS SUTIKTUVĖS 

DRAUGAS, šeštadienis. 1990 m. gegužes men. 12 d. 

AGUOJA ST. 8EMLMENC. 6307 TBOY ST, CH1CAGO. DLL 60829. TELEF. (312) 925-5938 

LIETUVOS MINISTERĖ PIRMININKĖ 
KAZIMIERA PRUNSKIENĖ 

Viena pirmaujančių Lietuvos cialistinė sistema neveikia! — 
moterų yra ministerė pirmi- K. Prunskienė, apsupta repor-
ninkė Kazimiera Prunskienė terių ir fotografų, šypsodamasi 
Dabar ky lan t i pasaulinėje atsakinėjo į visus jų klausimus 
pol i t inėje arenoje, ji yra greitai, aiškiai ir apgalvotai, 
lyginama su pasaulinio masto T ikėdama , kad d a u g i a u 

Lietuvos respublikos ministerė pirmininkė Kazimiera Prunskienė. 

musių pagausi su medum, negu 
su ac tu . ji n e t i e s i o g i n i a i 

J a i t e r ū p i Lie tuva 

P u i k i a i o r g a n i z u o t a K 
Prunskienė, būdama kukli , 
nesileido į kalbas apie savo 
asmeniška gyvenimą, sakyda
ma tvirtai, nors ir su maloniu 
šypsniu: 

— Tik tiek noriu, kad visi 
žinotų Lietuvos vargus! 

Tačiau v ienam la ik raš t i 
ninkui pasisekė išgauti iš jos 
keletą jos gyvenimo smulk 
menų. 

K. P runsk i enė , 47 metų 
amžiaus, gimė Vasiuliškiuose. 
Lietuvoje. 1943 metais giri
ninko šeimoje. Tėvas žuvo prieš 
II pasaulinio karo pabaigą. J i 
baigė Vilniaus universi tetą 
1965 m. ir ten pat vėliau įsigijo 
ekonomijos daktarės laipsnį. 
Dirbo universitete ir ekonomijos 
srityje įvairiuose valdiškuose 
postuose iki 1988 m., kai ji buvo 
paskirta ekonomijos instituto 
rektore. 

1988 m. birželio mėn. ji (su 
kitais> buvo viena iš Sąjūdžio 
steigėjų. Praėjusių metų liepos 
mėnesį ji buvo pirmoji iš Sąjū
džio vadovų, patekusių į sovietų 
kon t ro l iuo jamą Lie tuvos 
valdžią, užimdama ekonomistės 
poziciją. Tuo pačiu metu ji buvo 
i š r ink t a į sovietų piliečių 
kongresą ir į aukščiausiąją 
sovietų tarybą. Greitai ji buvo 
matoma ir g i rd ima, k a i p 

Amerikos Lietuvių Katalikių 
Moterų sąjungos 76 kuopa St. 
Petersburge šiemet mini savo 
veiklos 15 metų sukaktį. 

Per 15 metų kuopa suruošė 
kelis banketus - pagerbimus, 
piknikus, iškylas. Nares yra 
pr is idėjusios prie bendros 
visuomeninės veiklos. Kovo 11 
d. kuopa suruošė kun. dr. Kęs
tučio Trimako naujos knygos 
„Aš kviečiu jus" sutiktuves. 

Tris dienas Sv. Kazimiero 
misijoje vyko rekolekcijos, 
kurias vedė kun. K. Trimakas. 
Sekmadienį, pasibaigus reko
lekcijoms, Amerikos Lietuvių 
klube buvo pietūs. Po pietų 
klubo pirmininkas Antanas 
Gudonis emocingai pranešė. 
kad šiandien Lietuva visam 
pasauliui skelbia atstatanti 
savo Nepriklausomybe. Klube 
pasirodė televizijos S to kanalo 
operatoriai ir filmavo pro
gramos a t l ikė jus ir visus Chicagos Lietuvių Moterų 
dalyvius. Vakare, 6 tos vai. klubo kasmet rengiamo „Ginta-
žinių pranešime televizijoje r o " baliaus šių metų rengimo 
parodė vaizdus iš Lietuvių pirmininkės Aldonos Brazienės 
klubo. namuose kovo 25 d. buvo su-

Publ ika i aprimu>. klubo ruošta debiutančių susipaži-
pirmininkas pakvietė Moterų nimo arbatėlė. Dalyvavo arti 
sąjungos 76-tos kuopos pirmi- pusšimtis moterų, jų tarpe 

Vėliau buvo iškviestas autorius, 
kun. Trimakas, kuris labai vaiz
džiai paryškino žymesnes vie
toves ir šalis, kuriose ir kam 
Marija yra pasirodžius pasauly 
je-

Pietų metu sąjungietės ir jų 
šeimos vaišinosi. Patarnavo ir 
rezervuotas vietas parūpino fin. 
sekr. Angelė ir Alfas Šukiai. 
Jau kelintą kartą A. Sukis pasi
rūpina sąjungiečių patogumų. 

Dalyviai skubėjo įsigyti 
naująją knygą. Autorius kun. 
Trimakas su visais sveikinosi ir 
mielai vis iems knygas 
autografavo. 

Koresp. 

SMUIKININKĖS ELENOS 
KUPREVIČIŪTĖS KONCERTAS 

SIŲ METŲ 
DEBIUTANTĖS 

ninke Donną Kamni vesti jų 
numatytą programa 1). Kamm 
pasveikino gausią publiką, pa
dėkojo komisijos vadovei Valeri
jai Leščinskienei užjos rūpestį. 
nes ji ne tik knygos sutik 
tuvėmis rūpinosi, bet reko
lekcijų dienose paruošė maistą 
kunigams. Pirmininkė sakė: 
„Daugelis jūsų girdėjote pras
mingus pamokslus neeilinio 
pamokslininko, o dabar, turėsi 
te progos susipažnti su neeilinio 
autoriaus kun. dr. K. Trimako 
knyga ..Aš kviečiu jus". Knygą 
aptarti pakvietė S. Stanelienę. 

pustuzinis debiutančių ir jų mo
tinos. 

Šių metų debiutantės — Rita 
Kankutė. Raminta Bilute. Kris
tina Aleksandravičiūtė, Jen-
nifer Simėnaitė ir Laura Kotlar. 
Šioje popietėje debiutantės 
turėjo progą susipažinti ir 
tarpusavy pabendrauti bei ap
tarti su balium susijusią veiklą. 

Baliaus ruošimo pirmininkės 
A. Brazienės pagelbininkės — 
vicepirmininkės yra Irena Man-
kutė-Norbutienė ir Genovaitė 
Giedraitienė. 

R. P . 

Snurkininke Elena Kupreviciūte 

ANN JILLIAN TV PROGRAMOJE 

premjerėmis ir dažnai 
vadinama „mūsų Margaret 
Thatcher" arba „mūsų Indira atsiprašė už Lietuvos prez. Vy- į ~ į į ^ , a d v o k a t ė , s i e k ia r 
Gandhi". O ji yra Lietuvos tauto Landsbergio pareiškimą e k o n o m i n ė s l a i s v e s . J i atsisakė 
premjerė Kazimiera Prunsienė JAV prez. G. Bush apie „antrąjį g v l s o k i ų m e t i n i ų pareigu. 

Muencheną \ Ji net atlaidžiai n o r g p a g a , j ą a n i e j o g a t s i g t a . 
pareiškė laikraštininkams e s a n - l v d i n i m o m e k a d ^ n e p r i ė r n ė " . 
ti dėkinga už „simbolinę verte . S a m ^ m ė n jį i š s t o j o i š k o m u . 
nežiūrint, kaip ją priėmė JAV 
prezidentas 

gabi. originali, diplomatiška, 
puiki ekonomistė su doktoratu, 
sveikos ir greitos orientacijos, 
i škalbi , š i l ta besišypsanti 
asmenybė. 

Išeivijos spaudoj mažai žinių 
apie ją pačia. Žinome, kad šios 
savaitės pradžioje, asmeniškai 
pakviesta Britanijos mimsterės 
pirmininkės M. Thatcher. K. 
Prunskienė lankėsi Londone. 
Spaudoje taip pat buvo pra 
neš ta , kad ketvi r tadienį , 
gegužės 10 d., ji buvo priimta 
Prancūzijos prezidento Francois 
Mitterand Paryžiuje. 

Social ist inė sistema žūsta 

Kai min. pirm. K. Prunskienė 
lankėsi Washingtone. karštai 
prašydama paramos už savo 
nepriklausomybe kovojančiai 
L ie tuva i , ši ekonomistė , 
įtraukta į sūkuringą laisvinimo 

Scenos, kino ir televizijos 
aktorė'dainininkė ANN JIL
LIAN. kurios tikroji pavardė 
yra Jūratė Nausėdaitė, neseniai 
dalyvavo TV programoje, kurią 
veda Diek Clark ir Ed McMa-
hon — televizijoj pagarsėję 
vvrai. Ši populiari programa, 
vadinama BLOOPERS (arba 
klaidos) rodo įvairius 

Tą televizijos programą Cape 
Code stebėjusi Regina Petru 
tienė. — kuri yra nemažai pa 
skleidusi amerikiečių tarpe 
savo darbo meniškų lėkščių. — 
spėjo, kad Jillian dovanotoji 
lėkštė yra jos darbo. Petrutienė 
parašo laišką Los Angeles 
miestan, Kalifornijon. kur TV 
programa buvo paruošta, ir 

„Pasaul io n u m y l ė t i n i o " 
p a g a r b a K. P r u n s k i e n e i 

Dabar ja cituoja amerikiečių 
spaudoje, televizijoje ir per 
radiją už jos Gorbačiovui su
te ik tą p ravardę . . pa sau l i o 
numylėtinis"' ir jos aiškiai pa
brėžta, kad jis „neturi jokios 
monopolinės teisės nuspręsti 
kitų tautų likimą*. Tuo tarpu 
spaudoje spekuliuojama, kad 
pats Gorbačiovas jaučia „šilta 
pagarba" tiesiai šnekančiai 
Prunskienei . išvystytą pernai, 
kai ji vedė ekonominį tar imąsi 
su Maskva. 

Susižavėjimas ja paskl ido 

nistų partijos. Ji buvo išrinkta 
ministerė pirmininke Lietuvos 
seimo kovo 11 d. .Lietuvos 
nepriklausomybę paskelbiant. 

M a m a ir moč iu t ė 

P r ivač i ame gyven ime K. 
Prunskienė buvo ištekėjusi ir 
persiskyrusi. Turi trejetą vaikų hūklėje 
— 2 dukteris ir sūnų. dabar nuo Kovo programoje buvo iš 
19 iki 27 m. amžiaus. Taipgi anksto prane kad viešnios 
turi trejetą vaikaičių. teisėmis dalyvau* aktorė Ann 

Liudininkų, buvusių minis- JiHian. 
terės p i rmin inkės su Bush 
priėmime teigimu, prezidentas 
pagyrė ją sakydamas, kad ji 
puikiai a tsakė į sunkius klau
simus. Pora kartų prezidentas 
paėmęs ją už rankos 

nepasisekusius vaidinimo gavo atsakymą. Štai B. Skirie-
užrašymo juost "n momentus,— nės iš Los Angeles laiško iš 
kai aktoriai suklvsta, nebežino trauka: 
teksto, ne vietojo nusijuokia ar- „Per TV BLOOPERS Jūrate 
ba jiems įvykst t kokių staig- Nausėdaitę-Ann Jillian pristato 
menų ir pan. Dažnai produ- Valerija Baltušiene. kuri dirba 
šeriai taip pat surežisuoja pas mus spaustuvėje. Toje kavi-
specialias staigr"nas arba neva nėję — scenoje buvo ir N'ausėdai-
kompromituojar.'ius škicus, kur tės tėvai ir dalis Los Angeles 
svečias ats iduri nenumatytoje dramos ratelio artistų. Aukų 

rinkėją 'iš Lietuvos) vaidino 

Aukštesnio muzikinio lygio 
koncertus Bostone rengia Pa 
balliečių draugija. Kasmet ruo 
šiami 3 koncertai -- lietuvių, 
latvių ir estų. Šįmet. 31-aae tu 
koncertų sezone, kovo 25 d., 
švytėjo žymioji smuikininkė 
Elena Kuprevičiūtė Bergen, 
akompanuojant dr. Sauliui 
Cibui. Koncertas vyko Kirst ir 
Second Church ot Boston salėjo 

E. Kuprevičiūte koncertą 
pradėjo smuikininke ir kompo 
zitoriaus J.M. Leclair Sonata D 
major. Prancūzas Leclair. nioks-
linęsis Italijoje, savo kūryboje 
išlaikė būdingą prancūzišką 
šilumą, žaismingumą, lengvu 
mą. Adagio molto maestoso. 

Amerikoje gimęs lietuvis. 
„Taip, viena iš Jūsų lėkščių 

buvo dovanota Ann Jillian Jū 
ratei. kurią ji laikė rankoje TV 
ekrane", rašo Skiriene. 

Tai ir visa istorija apie žymia 
aktorę Jūratę Nausėdaite, kuri 
scenos karjerą pradėjo dar 
vaikystėje, va id indama ir 
dainuodama Nevv Yorko Broad 
\vayaus teatruose. -Ii gražiai 
kalba lietuviškai ir bendrauja 
su lietuviais. 

A P . 

Programos ruošėjai, žinodami 
Nausėdai t ės kil ię, paruošė tai 
dienai škicą, K iame neva iš 
Lietuvos atvj KO- tūlas vyrukas 
renka Lietuvai ukų. Nesigili-

Kai K. Prunskiene Capitol nant į tolesni-'CO vystymąsi 

politiką, amerikiečiu spaudo-; plačiai ir toli nuo „Iron lady" 
buvo cituojama: Londone, iki Lietuvos nepri 

— Mažų mažiausiai jau de- k lausomybės s lopin to jo 
šimtmetį svarstau, kodėl so- Maskvoje. 

LIETUVOS LIGONINĖMS TRŪKSTA 
MEDIKAMENTŲ 

Ligoniai po operacijų, sužei
dimų negauna antibiotikų, dia
bet ikams nebėra insulino.. 
Sunkiai sergantieji nebeturi 
jokios pagalbos, nes stinga rei
kalingiausių vaistų. 

Šiai sunkiai padėčiai Lietu
voje gelbėti „Hotline" sudarė 
komitetą, kuris rūpinasi pačiu 
reikalingiausiu medikamentų 
siuntimu į Tėvynę. Kadangi tų 
vaistų be receptu negalima vais
tinėse pirkti, bandoma juos ur
mu užsakyti iš vaistus ganu 

nančiu įmonių. Šiuo metu . 
pagal Lietuvos p rez iden tą 

Hill susitiko su The House 
Foreign Affairs Committee 
nariais, šie buvo nustebinti ir 
sužavėti , o per vienus jai 
suruoštus pusryčius ji buvo la
bai šiltai sutikta visiems susto
jus ir plojant. Pagal amerikiečių 
spaudą — „she received a stan-
ding ovation". 

Gal š iais keliais bruožais 
nupieš tas ministerės pirmi
ninkes Kazimieros Prunskienės 
portretas paliko neužbaigtas, 
bet naudojantis amerikiečių 

pauda. kuri dažnai mėgsta 

viskas baigia-
Ending" . k.. 
Jillian įteiki ; 
viškais moty 
medine lėkšti 
pusėje buvo . 
PERS. Čia N 
visą tiesa 

rai — „Happy 
aktorei Ann 
didoka lietu-

is dekoruota 
Jos antroje 

>as - BLOO 
odaitė sužino 

'S pačios žo-

Vytautą Landsbergį. Lietuvai 
labai b r a n g u s k i e k v i e n a s 
lietuvis, todėl dabar mūsų 
efektingiausią pagalba Lietuvos dramatizuoti ar kaip kitaip pa-
žmonėms yra vaistu organiza- keisti, gal ir kiek nuklysta nuo 
vimas, pagalba sunkiai ser- tikrovės. 
gantiems. Čekiai rašomi „Mer- Viena aišku, min pirm K. 
cy medical lift to Lithuama"" ir Prunskienė atlieka sunkias . 
siunčiami „Hotline" centran: atsakingas pareigas, skindama 
511 East 127th Street. Lemont. kelia į laisvę savo tautai , savo 
IL 60439. Visi. pagal išgales, visų apleistai ir „didžiojo brolio" 
junkimės šion akcijon smaugiamai tėvynei. 

išakysime ir 
'•kinti mūsų 

Užbaigs: iN 
džiais: 

— Mes nea 
negalime pa 
n e p r i k l a u s o m bės paskel
bimo! 

— Mes pa-ii ' ioše išlaikyti 
ir išsilaikyti l.osvi, nes nėra 
kelio atgal! 

oji išeivijajun 
nčiančia. bet 

i atgimstančia 
ia LAISVĖS! 

St. S. 

O visa lietu. 
giasi su mūši 
nepriklausom-
tauta ir karto 

Aktorf Jūrate Nausėdaitė - Ann Jillian 

sonatos pirmoji dalis, tuoj paga
vo klausytojų dėmesį. C'ia smui
kininke parode gražų smičvuis 
traukimą, energingą toną bei 
elegantiška melodijų tėkmę. 
Allegro, greitoji da l i s , 
pasižymėjo smuikininkes leng
va technika, įspūdingu ritmu, 
lankstumu Sarabanda ir Tam
būrui ypač buvo įspūdingai 
atlikti ir klausytoju šiltai pri
imti. Ciaccona, lėtas itališkas 
šokis, iki 18 šimtmečio kom 
pozitoriu naudojamas kaip 
muzikine forma. J.S. Bach ją 
įamžino savo puikiu veikalu. 
Bacho Ciaccona turi hesikei 
čiančias melodijas, įvairius rit
mus, gilią ir gražią harmoniją 
Smuikininkė čia parodė savo 
stipru techninį pajėgumą bei 
muzikinį brandumą. Dr. Sau
lius Cibas buvo puiki atrama 
smukininkei ir geras muzikinis 
partneris 

Antroje dalyje trys lietuvių 
kompozitoriai : J. Gruodis , 
romantikas, davęs eigą mūsų 
klasikinei muzikai, liaudies 
melodijų IKM charakterio veika
lai. Smuikininko ir pianistas at
liko dalį Gruodžio Sonatos d-
minor Veikalas originalus. Bro
niaus Budrumo Rauda priminė 
mūsų liaudies raudas. Juliaus 
Gaidelio Pavasario šokis, sukur 
tas moderniu stiliumi, įdomus 
ritmu hrcharakterio. Paganini 

La Campanella Op.7, reika
laujantis milžiniškos technikos. 
Sarasate Introdukci ja ir 
Tarante la u g i pasau l in ia i 
žinomas veikalas Pabaigai 
girdėjome amerikiečių kraštu
tinį modernistą Robert Russell 
Renm-t 

Smuik in inko Klena 
Kuprevičiūte turi originalia 
interpretacija lypac lietuvių 
veikalu1, gražu, sodru tona. 
lengvai plaukančia techniką bei 
įdomų r i tmą Elona 
Kuprevičiūte yra talentinga 
smuikininko. Linkėtinąja! dar 
daug kartu sviesti mūsų kultū
rinėje padangėje Akmupaniato-
rius dr. Saulius Cibas. Dievo 
..su kaupu" apdovanotas, akom 
painioja lengvai, su aiškiu muzi 
kines minties ir struktūros 
supratimu ir aiškiai jaučiama 
meile fortepijonui. Saulius Ci
bas iš profesijos yra medicinos 
daktaras Sekines dr Cibui! 

Klausytojai koncertą prienie 
š i l ta i ir plojo iš š i rdies , 
įvertindami talentingus me 
nimnkus. Pageidaujama dau
giau tokių koncertų. 

Elena Vasyl iūnienė 

! ! 

file:///vayaus


6 DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. gegužės mėn. 12 d. A T V I R A S L A I Š K A S 

KAS LIETUVOS LAUKIA ATEITYJE? 
(Atkelta iš 3 psl.) 

buvo paklaustas dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. I tai jis 
atsakė: „Jūs gavote ekonominę 
laisvę, pažiūrėsime, kas bus 
toliau. Turėkite kantrybės". 

Vasario 7 d. Kremliuje įvyku
sio Gorbačiovo pokalbio su Pa
baltijo deputatais metu jis 
pasakė suprantąs, kad Pabalti
jo respublikų pagrindinis tikslas 
y ra a tkūr imas vals tybinės 
nepriklausomybės ir išėjimas iš 
TSRS sudėties. 

Vasario 22 d. ABC tinklo tele
vizijos korespondentas iš Vil
niaus perduotame reportaže 
pažymėjo, jog Gobačiovas 
pasakė, kad niekas negali su
laikyti Lietuvos išstojimo iš 
Sovietų Sąjungos, jei pati to 
norės. 

Vasario 25 d. TSRS užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas 
Viktoras Karpovas savo 
pasikalbėjime, transliuotame 
CBS Newsworld televizijos pro
gramoje, pasakė, kad Sovietų 
Sąjunga Lietuvos sprendimą 
atsiskirti priims, nors tas at
siskyrimas bus susijęs su kai 
kuriais ekonominiais sunku
mais. 

Vasario 26 d. spaudos prane
šimu, Gorbačiovas TSRS AT 
specialiai komisijai pavedė 
i š t i r t i Pabal t i jo vals tybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą 
legalumą. 

Kovo 5 d. pokalbio su Lietuvos 
TSR AT pirmininku Algirdu 
Brazausku Maskvoje metu Gor
bačiovas jam pasakė, jog gerai 
žinąs Lietuvos žmonių atsisky
rimo nuo TSRS nuotaikas. 

Kovo 12 d. Gorbačiovas vie
nam iš Estijos ,,Interfronto'' 
vadovų pasakė: „Jeigu Lietuva 
pareikalaus skyrybų proceso, 
tai jį reikės atlikti, tačiau negali 
būti jokios kalbos apie kokias 
nors derybas. Derybos vedamos 
tiktai su užsienio valstybėmis, 
o ne su sąjunginėmis respub
likomis". 

Kovo 13 d. TSRS AT deputatų 
suvažiavime Maskvoje, kaip ir 
kovo 12 d., salė pareikalavo iš 
Gorbačiovo informacijos apie 
įvykius Lietuvoje. Gorbačiovas 
labai nenor ia i pr is ipažino 
neturįs oficialių dokumentų. Po 
valandos dalį jų pacitavo Vaido
tas Antanaitis. Gorbačiovas pa
sakė, jog dabar iš Lietuvos at
vykę TSRS AT deputatai suva
žiavime dalyvauja tiktai kaip 
stebėtojai. Jis paprašė suva
žiavimą padėti, kad būtų pra
dėtos dvišalės derybos dėl Lie
tuvos valstybingumo atkūrimo. 
Lietuvių deputatų laiško Gor
bačiovas nepriėmė. J is panoro, 
kad šis dokumentas pirmiausia 
būtų padaugintas ir išdalintas 

suvažiavimo dalyviams. Po pie
tų apie 3 tūkstančiai jo eg
zempliorių buvo deputatų ir žur
nalistų rankose. Deputatų tarpe 
buvo nemažai tokių, kurie spau
dė rankas deputatams iš Lietu
vos, į čia atvažiavusiems pas
kutinį kartą. 

Kovo 18 d. Gorbačiovas užsie
nio žurnalistams pasakė, kad jo 
kovo 16 d. telegrama V. Lands
bergiui, reikalaujanti atšaukti 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą, nėra ultimatu
mas. J is pasakė: „Mes tęsime 
dialogą". 

Netenka abejoti, kad Gorba
čiovas, kaip ir G. Bushas, tur i 
skai ty t i s su daugybe k i tų 
faktorių, kurie, jų supratimu, 
pradės neigiamai veikti Lie
tuvos Respublikos ir jos vy
riausybės pripažinimo atveju. 

Svarstant Lietuvos ateitį, be
je, pamirštamas svarbiausias 
faktorius, prieš kurį ir TSRS 
prezidentas M. Gorbačiovas, ir 
JAV prezidentas G. Bushas yra 
bejėgiai. Paskutiniųjų dvejų 
metų laikotarpyje Lietuvai taip 
gerai sekėsijog ir patys Sąjūdžio 
vadai dėl to stebėjosi ir visus 
reikšmingus Lietuvos pasikei
timus laikė stebuklais. Tie ste
buklai ir įgalino pasiekti patį di
džiausią stebuklą — Lietuvos 
nepriklausomybės akto paskel
bimą 1990 metų kovo 11 dieną. 

Stebuklus gali daryti t iktai 
Dievas. Tikintieji gali būti tikri, 
kad Dievas lietuvių tautos 
aukas priėmė ir jų maldas 
išklausė ir kad jis savo spren
dimo sugrąžinti Lietuvai laisvę 
jau nebepakeis. 

Na o tie, kurie stebuklais ne
tiki arba dėl jų tikrumo abejoja, 
lai nepamiršta Lietuvos istori
jos 1918-jų metų pamokų. Tada, 
vsario 16-ją paskelbus Lietuvos 
nepriklausmybę, pasaulis Lie
tuvos visai nežinojo. Nepriklau
somybė buvo paskelbta krašte 
tebešeimininkaujant svetimai 
kariuomenei. Jos paskelbimo 
metu dar nebuvo nei savos vy
riausybės, nei savos kariuome
nės. Tikrą laisvę ir tarptautinį 
lietuvos pripažinimą teko gink
lu iškovoti ir aplaistyti mūsų 
savanorių krauju. Anais lemtin
gaisiais 1918 metais Lietuvos 
padėtis buvo daug sunkesnė nei 
dabar. Tačiau nežiūrint to, po 
penkerių metų ji buvo visų pri
pažinta (paskutinioji buvo Ame
rika) ir 1923 metais tapo lygia
teise Tautų Sąjungos nare. 

Lai Dievo teikiama palaima 
Lietuvai ir jos istorija stiprina 
ir mūsų vėl pasimetusios išei
vijos dvasią, ieškant naujų 
veiksmingų būdų padėti Lietu
vai šiuo jai sunkiu metu. 

„Dirvos" Nr. 18, gegužės 3 d., 
įdėtas Eltos pranešimas, kuria
me raginami lietuviai dėkoti 
Amerikos prezidentui už Lietu
vos reikalų gynimą tarptauti
niam forume. Ši padėka yra to
dėl, kad prezidento padėjėjas Siv 
padėkojo dr. K. Bobeliui už da
lyvavimą pasimatyme su prezi
dentu Bushu. Ar p. K. Bobelis 
nežino, kaip prezidentas Bush 
pasielgė su ministre pirminin
ke Kazimiera Prunskiene? Ją 
įžeisdamas prezidentas įžeidė 
visus lietuvius. Ar už tai mes tu
rime jam dėkoti? 

Bronius Aušrotas 
P .S . 

Prancūzijos prezidentas Mit-
terrand gegužės 10 d. Lietuvos 
min. pirm. K. Prunskienę priė
mė kaip ministrę pirniininkę. Iš 
aerodromo ją lydėjo motociklis-
tų sargyba. 

JEI DINGSTA 
SIUNTINIAI 

Nenuleiskite raakų ir pro
testuokite, je: registruoti laiškai 
arba s iunt ine nepasiekia adre
satų Lietuvre Pašto įstaigoje 
paprašykite, tad pradėtų paieš
kojimo procedūrą — Postai Ser
vice Form 542. Jei s iunt inys 
nebuvo apdraustas, r e i k ė s 
sumokėti 10 doi. Už poros savai
čių gausite pranešimą iš paš to 
tarptautinio biuro New Yorke, 
kad paieškojimas vyksta ir ga l i 
trukti keli mėnesiai. Je i siuntos 
ir nerastų, bent pasvi l insime 
padus Maskvai ir nesąžinin
giems jų tarnautojams. 

Taip p a t pasiskųskite savo 
kongresmar.- J ie tuo domisi. 
Jei gaus daugiau tokių skundų, 
iškels šį reikalą kongrese. 

Birute Prasausk ienė 

HAPPY 
MOTHER'S DAY 

Happy Mother' Day From 
80UTHWE8T FEDERAL SAV1NGS * LOAN ASSOCIATION 

3825 W. Urtf 8L, CMca«o, NBnota (312)436-4800 
4062 Souttmaat Hwy., Komatown, IMnote (TO*) H M M 

M40 ». PUUMU, 0 * Lavm, IMnota (701) 424-8400 
5030 W. M t h t t , Clcaro, NNnota (766) 134-0800 

Happy Mother s Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
S U I M K RfMOVAL ANO 

SCWER scnvice 
Phona (312) M8-S17S 

231S W M t Moffat, CNcaflO, IL M 0 4 7 

Laimingos Motinos Dienos 
UNK1 IAMA STATtOMtRS! 

•239S. Katfzta 
(312) 776-61W or (312) 776-8341 

Viskas įstaigoms Rastinės, braižybos ir 
mokyklos reikmenys. Sveikinimo korteies 
(vairiomis kalbor s 

Happy Mother's Day 
CRONIN CLCVtR CLCANERS 

3387 W. N M t t 

(312) 7734332 
Wedding Gowns & Drapes — 

Our Speoalty 

OLO FA8MI0N8D CANDtES 
•2lOC«rmak 

8trwyn M. 
(7Ml 766-6668 

Home o' French Cream 
Chocoate Novetties 

Ali Types =' Boxed Candies 

Laimingos Motinos Dienos 
Savo Draugams 

Linki 
LAVVNDALE AUTO BOOY 
Phona: (708) 783-1133 

3101 8. HHMtend 
Bararyn, III. 

Best Wishes :o Our Many Friends 
For A Safe art Happy Mother's Day 

='om the 
RIDOELAND UVINO CCNTER 

12830 t . RUaaland Ava. 
3»i|na k l a i s M A Itt 
rmRM TWW9^gnm9 §••• 

(7M) 837-3300 

Happy Mother's Day 
71«t A WEST8RN 

CURRENCYEXCHANQt 
7058 S. Weetem Ave., CMcago, M. 

(312) 478-2721 
Checks Cashed — Money Orders 

Western Union — License Renewal 

Hapcy Mother' Day 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
IHDWAV PHARMACY INC. 

Ptvooe: 787-8158 
Doilar off arttti vttamtaa 

4324 W. U r d 8*., CMcago. M . 

K A S PNARMACY 
"A Family Drug Center" 

We Honor Ali Insurance & We»fare pians 
Free Neighborhood Prescription 

Detivery Service 
(312) 4784008 
2801 W. 

Hapoy Mother's Day From 
PARK FOOD A UOUOR MART 
2810 W. n e t . 8t- , CMcago. M . 

(312)-778-1821 
Ope^ Monday thru Saturday 

8 A.M. to 9 P.M. 
Sunday 8 A.M. to 6 P.M. 

Happy Mother's Day 
DAINA RISTAURANT 

2888 W. 71«t S t , CMcago, M. 
(312)434-f838 

Open Tuesday thru Sunday 
8 A M to 8 P.M 

Close Monday 

Happy Mother's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWF0R0 8AUSA0E CO. 

— Daisy Brand Meat Products — 
Phono; (312) 277-3085 

2310 S. Pulaakl. CMcago, M. 

KtNN*3 FAMILY DOWUNQ PRO 8MOP 
3205 W. 66*1 , CMcago, M . 

(312) 434-1300 
Columbta - AMF — Ebonitą — Brunswick 

Shoes Bags & Accessories 
Open Von & Fri. 11 A.M. to 6 P.M. 

Tues &Thura. 12 to 8 P.M 
Sat 11 A.M. to 5 P.M. 

Bnng in This Ad 
And Bece've 10% Off Any Purchase 

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ! 
SIŪLOME PIRMĄSIAS TIESIOGINES KEUONES į VILNIŲ! 

TORONTO—KOPENHAGA—VILNIUS—KOPENHAGA—TORONTO 
Išskridimo datos: 
Birželio 25 
Liepos 18 
Rugpjūčio 13 

Grįžimo datos: 
Liepos 19 
Rugpjūčio 13 
Rugpjūčio 29 

Bilieto kaina $1299.00 Kan. 
(Skridimus kitomis datomis užsakome per Frankfurtą, Helsinkį arba kitus miestus, pagal 

galiojančias taisykles ) Aptarnaujame lietuvius iš įvairių vietovių. Užsakymus priimame ir 
laiškais, ir telefonu SVARBU UŽSAKYTI VIETAS DABAR! 

Atliekamos paslaugos: 
* Užsakomi ir išrašomi lėktuvų bei traukinių bilietai. 
* Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomavimui, pramoginės kelionės. 
* Išrašomi draudimai keliautojams ir atvykusiems svečiams. 
* Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai bei kiti dokumentai. 
* Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, pervežami vaistai ir pinigai. 

Rugsėjo mėnesį priimame užsakymus tiesioginiems skridimams į Lietuvą 
1991 m. Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje Toronte: 
Tai.: (416)789-2500, Talax 06-967812, Fax (416)763-6279 
2100 Bloor Straat Wast, Toronto, Ontarlo MOS 1M7, Canada. 
Pranaiama, kad Vilnių)* Įataigtaa „Audra Traval Corporation'' skyrius, kuriama 
dirba 5 darbuotojai. Įstaigos adrssas: Vilnius, Tumo-Vaižganto S/1. Įstaiga bus 
atidaryta lankytojams po ramonto alų matų vaaarą. 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS »R SIENAS 
J. BUBNYS 
737-51 SS 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

At idary ta 7 d i enas savaitėje. Dide
l is pas i r ink imas įvair iausių kepinių 
ir namuose gam in to mais to — 

Cater ing 
6 2 1 6 S . Arehar A v a . 

C M c a g o , I L 6 0 6 3 8 
T a i . 5 6 1 - 8 5 0 0 

CLASSIFIED GUIDE * ' -

v 
REAL ESTATE 

V. T. ELECTRIC CO. 
L icensed, Insu red — Bonded 

436-6937 
Elektros ir n a m ų apš i ldymo 

sistemų pata isymai 
V y t a u t a s T a r a s 

fr 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Krolptta Į Harmts D s c k y s 

T« l . 865-6624. Nuo t ryto Hd « v.v. 
Kaibeti lietuviškai 

MAROUETTE 
PHOTO SUPP1Y 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug s.taupys'te. p i rkdami čia ių 

re ikme i s Pasinaudoki te patog iu 

planu atcedant pas i r ink tus reik

menis yoatingai p roga i P i lna i 

užbaigtų 'oto nuotraukų aptarna

v imas Atidaryta p i r m a d i e n i ir 

ketvirtadeni vakarais iki 8 va lan

dos Antrad i r t rec iad sus i ka lbės* 

lietuviška^ 

3314 West63rd Street 
Tel. - PRospect 6-6998 j 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauj i darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kab ineta i Keramikos ply
te lės. Karšto vandens tankai , pom
p o s . I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius. 
B E N S E R A P I N A S 6 3 6 - 2 9 6 0 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS A N D 
A D D I N G MACHINES 

Nuomoja , Parduoda. Taiso 

Virš 50 me tų pat ik imas )ums 

pa ta rnav imas 

5 6 1 0 S. P u l a s k i R d . , Chicago 
P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 

VENCKAUSKAS, INC. 
Bulldsrs & Ramodaling 

• Porohas & Decks • Ftoor & VVall T*e 
• Aluminum Siding & Trim • Krtchen & Batbs 
• Masonry . n»c Booms 
• Adortions * Insurance Repairs 

Pator (312) 448-0113 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W 6 9 St. 
T e l . 7 7 6 - 1 4 8 6 

„ A N G E L A S S A R G A S " (Guard ian 
A n g e l ) . A p s o d i n a m e g ė l ė m i s ir 
tvarkome še imų kapus visose Ch ica-
gos p ie tvakar ių kap inėse. S k a m 
b i n k i t e : L a a W h i t t i n g t o n , 
7 0 8 - 5 9 7 - 6 4 4 5 

Parduodami 4 sklypai Šv 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
sekcija #29. Skambinti 
708-424-3558 

IEŠKO 

V I S I L I E T U V I A I P R A Š O M I 
K A S D I E N Ą S K A M B I N T I 

prez. G. Bush ir sekant iems res
pub l ikonams: 

L y n n M a r t i n — kandidatuoja 
į JAV Senatą 

7 0 8 - 5 1 8 - 0 9 0 0 
J l m Edgar — kandidatuota ; 
I l l inois valst i jos gubernator ių 

3 1 2 - 3 7 2 - 9 0 9 0 
ir pas iskųst i , kad respubl ikonai 
nieko nedaro Lietuvos reikalu 

RE/MAX GREIT 
REALTORS ! PARDUODA 

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

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbaror r te būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas n e m o k a m a i . 

Parduodam* greičiau 
už dldaana kainą! 

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

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letuviąms žinomas ir patikimas vardas.J, 

Parduodami A d a m s County , Wls. 
n a m a i : a. , ,Ranch" sti l iaus: 2 mieg.; 
10 akrų skypas, pr ivatus kelias. 
$41 ,900 . b. „ R a n c h " stil iaus 3 mieg.; 
10 ar 20 akrų sklypas. $62,000. 
Apyl inkė pilna laukinių žvėrelių ir 
puikiausių grybų! Parduoda savi
n i n k a s . S k a m b i n t i : t a i . 
606 -339 -6910 

S a v . p a r d u o d a 2 b u t ų namą 
rezidencinėje apyl . , Burbank. Kiek
vienas butas tur i po 2 mieg. , valg. 
kamb. Yra pi lnai į ruoštas rūsys. 
$ 1 8 9 , 9 0 0 . T o l . 7 0 8 - 6 3 6 - 2 4 2 2 . 

Ralkallngas 2 miog. butas pirmame 
aukšte, California & 71 St. apylinkėje. 
Skambint i : t o l . 4 3 6 - 2 5 8 8 

Daytona Boach Snoros , R. , prie 
jūros, ffpd, 2 mieg. 2V2 vonios „town-
h o u s e " s k u b i a i p a r d u o d a m a s . 
$ 4 7 , 5 0 0 ; pirktas už $59.000. Kreiptis 
i Dania i , t o l . 9 0 4 — 7 6 1 - 2 1 8 7 . Kal
bat! angl iškai . 

FOR RENT 

Išnuomojamas didel is kambarys 
su patogumais ir galimybe išsivirti 
vienam asmeniui. Pusiau rūsyje, prie 
Marąuettte Parko. Tai. 7784645 

Išnuomojamas 3 k m b . butas pir
mame aukšte Su baldais arba be Su
augusiems Skambint i po 5 v .v . 
3 1 2 — 9 2 5 - 6 6 1 6 

Išnuomojamas 1 mlog. kam
barys su virtuve ir kt. privilegi
jomis 71 St. & Rockvvell apyl. 

Tel. 925-7612 

ADOPTION 
Wa aro a lovtng CathoNc FamMy vvishing 
to adopt your baby The best in home life 
and education will be lovingly given Ali 
Medical of legal expenses paid Please call 
606-254-2823 

linuomojamas butas antrame 
aukšte Marquete Parko apyl.; 4 
kamb. 2 mieg. Su šiluma. 

Tai. 925-8809 

losfcau 1 a r 2 auto . g a r a i o daiktams 
s u s i d ė t i M a r q u e t t e Parko a r b a . 
maždaug, iki Cicero g-vės apyl Skam
binti 
Baniui Sorap lnu i : 7 0 8 - 6 3 6 - 2 9 6 0 

la ikau pirkti rašomą mašinėlę 
Hatuvtšku šriftu. 

Skambinti 708-638-2422 

REAL ESTATE 

^ MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI dr PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga' patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REAL T 0RS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

T78-2233 

H ims, 
B A L Y S B U D R A I T I S 

N e m o k a m a i į k a i n u o j a 
j ū s ų n a m u s . 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardav ime. Kreiptis te l . (312) 
7 6 7 - 0 6 0 0 arba (312) 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona Stop Rasi Estata 

LH mis 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Reaitor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kadzla Ava. 
Sat 436-7878 

Ortuos 
£A 4365 S. Archer Ave. 

KMIECiK REALTORS 

"OI 7922 S* Pulaski Rd 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute. Mayer. )i 
p ro fes ional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Namai apžiūrėjimui 
Sakmad.. gaguža* 13 d. 1-4 v. p.p. 

HELP WANTED 

„ATTENTIOH — HIRING! Govern
ment jobs — your area. Many im-
mediate openings without vvaiting list 
or tęst. $17.840 — $69.485 Call 
1—602—838-8885. EXT R 7765" 

„FREE TRAVEL BENEPITS! 
CRUISE SHIPS AND CASINOS 
NOVV HIRING! ALL POSITIONS' 
Call (1) 602—838-8885 Ext. Y ~ 
77SS" 

„FREE TRAVEL BENEPITS! 
AIRLINES NOVV HIRING! ALL 
POSITIONS! $17.500—$58.240. 
Call (1) 602—838-8885 Ext. X -
7785" 

6213 S. Komanaky 

2 butai Karališkas! Visas mūrinis su 3 
mieg. kamb. kiekv bute Atremontuota 
virtuvė ir vonia: 3 kamb rūsyje išnuomoji
mui: 2 auto. mūrinis garažas. Naujai įvesta 
elektra ir vandens šildymas: labai švarus. 

9210 S. Malvina Ava. 
Naujai pastatytas 6 kamb. mūrinis namas 
3 dideli mieg ..De4ux" ąžuolinės spintelės 
virtuvėje; 3 vonios kamb valg. kamb 
ištisas rūsys aluminio apdaila; ..thermal" 
langai: 7 rūbinės; tik V4 bl. iki mokyklos, 
parko ir autobuso. 2 bl. iki banko ir Jewel 
krautuvės Daug priedų Skubėkite! 

No. 635 - 71 61. 6 Pulaakl Rd. 
3 butai. 3 mieg 1 % vonios pirmame ir ar 
trame aukšte Mod. virtuvė su medži 
spintelėm: naujas karšto vandens tanką 
ir šita. sistema, platus sklypas: 4 kamt 
rūsyje; 2Vj auto. garažas mūrinis. Puiki; 
prižiūrėtas, geras pirkinys. 

No. 687 — 71 St. A Kadila Ava. 
4 mieg. mūrinis ..Cape Cod" 30 metų 
namas; moderni virtuvė; 1 vs vonios kamb ; 
pusiau Įrengtas rūsys: 8 rūbinės; puikiai 
išlaikytas Nelaukite, skambinkite dabar! 

^T AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės, 
vlamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
iabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
(312) 434-7100 

Pirksimą Msrqustts Par-
ks pigų vieno arba kelių butų 
namą. 
Skambinti 312-434-8235 

MISCELLAWEOU» 

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

Tai. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi Waat 9Sth Straat 

Tai. — GA •>MS4_ 

t L I K T R O 8 ' ' 
(VtOIMAI - PATAISYMAI 

Turiu-Chtcagoa mtasto tapimą. Dirbu ,r 

užrmasty Dirbu grartai, garantuotai ir RgS 

31J-77a-331J 
KLAUOUU6 RUMPtrm 

< I 



Laiškai 
DĖL VISUOMENININKO 

PREMIJOS 

Balandžio 26 d. ..Drauge" Nr. 
81 atspausdintas str. apie visuo
menininko premijos įteikimą 
Leonardui Keruliui, prašau pa
tikslinti: Ateitininkų ir skautų 
organizacijose da lyvavau 
mokydamasis vidurinėje mo
kykloje. Sukaupta kartotekos 
medžiaga apie mūsų tautos 
kankinius įgalino parašyti ir 
atspausdinti ,.Lietuviai tau
tininkai — komunistų kanki
niai". Lietuvių taut inė sąjunga 
redakcijos sąstatan buvo pasky
rusi M. Valiukėną. Spaudai ruo
šiant knygą apie „Ateitininkus 
komunistų ir nacių kankinius", 
apie nacių kankinius aprašus 
sudarė redakcinės komisijos 
narys inž. Pilypas Narutis. Tų 
abiejų kankinių vardynų inicia
torius, organizatorius ir vienas 
iš redaktorių buvo prel. Juozas 
Prunskis. „Pokario Lietuvos 
laisvės kovotojai" mašinėle rašy
tų 348 psl. sąrašas, padaugintas 
6-8 egz. ir vienas įteiktas 
Stalino nusikal t imams tirt i 
komisijai Lietuvoje. 

Dėkoju gerb. kun. V. Bagda-
navičiui už parašytus šiltus 
žodžius, premijos davėjui prel. 
Juozui P r u n s k i u i , premiją 
paskyrusiai Pasaulio lietuvių 
katalikų bendrijai ir jos pirm. 
prof. dr. Juozui Meškauskui už 
malonų dėmesį tiems atliktiems 
darbams. 

L e o n a r d a s Kerulis 

APIE NESVARIUS 
BALTINIUS 

Ken Ringle humoreska „The 
Lithuanians Who Came to Din-
ner" („The Washington Post", 
1990.III.4) sujaudino lietuvių 
išeivijos veikėjus. Kaip jie drįso, 
tie keturi jaunesnės kartos 
žmonės, pasakyti linksmam re
porteriui teisybę apie kai kurių 
svečių iš Lietuvos gobšumą? 
Milijoninio tiražo, sostinės dien
raščiui! Sušurmuliavo mūsų 
išeiviškoje spaudoje ir nuoširdūs 
idealistai, ir demagogai. Vieni 
santūriau, nusikaltėlių pavar
džių neminėdami, o kiti, su 
pavardėm ir titulais, pasiruošę 
besmegenius , neišmanėl ius 
, jaunuosius intelektualus" ant 
laužo kelti ir degtuką pakišti. 
Taip, kaip ajatolos Salmonui 
Rashdi... 

Atsinešė Aurelija M. Balašai-
tienė į balandžio 27 d. „Draugą" 
nešvarius marškinius. Ne ant 
kūno, o ant pagaikščio. Apsivil
kusi atėjo balčiausiais krikšto 
marškinėliais. Tik paklausyk, 
kvailas skaitytojau: „Savo spau
doje džiaugiamės mūsų sėkmė
mis ir sielojamės dėl negerovių, 
tačiau tai lieka mūsų šeimos 
ra te ly je" . Ir ka ip t i n k a 
nekaltybei krikšto marškinė
liuose, nekaltybės ašaromis 
pravirks ta už nenaudėlius, 
kurie „beveik su pasigardžia
vimu (? A.N.)" aprašinėja svečių 
nedėkingumą. 

KODĖL LIETUVA 
PASIRINKO KOVO 11 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Amerikiečių sovietologijos 
specialistas Alex Alexiev savo 
straipsnyje spaudoje įdomiai 
rašo apie dar mums nežinomus 
motyvus Lietuvai skelbti nepri
klausomybę. 

Ankstyvą kovo 7 dienos 
popietę iš Vilniaus aerodromo 
pakilo valdiškas lėktuvas tik su 
vienu keleiviu skridimui į 
Maskvą. Tas vienintelis keleivis 
buvo Algirdas Brazauskas, ko
munistų partijos primininkas, 
partijos, kuri jau buvo atsis
kyrusi nuo Maskvos. Jo kelionės 
tikslu buvo pasimatymas su 
Gorbačiovu. Jis turėjo visos par
tijos įgaliojimus kalbėti su Gor
bačiovu, kad išvengtų santykių 
nutraukimo su Maskva. 

Tame susitikime Brazauskas 
pranešė, kad Lietuva yra pasi
rengusi sekantį sekmadienį, 
kovo 11 dieną skelbti nepri
klausomybę, tačiau Lietuva su
t inka to nedaryti, jeigu Gor
bačiovas pažadės p r adė t i 
pasitarimus, kurie palaipsniui 
ves į nepriklausomybę. Gorba
čiovas kategoriškai atsisakė 
nuo bet kokių pasitarimų ir 
kompromisinio pasiūlymo. Tada 

Lietuvai daugiau nieko kito 
neliko kaip kovo 11d. paskelb
ti nepriklausomybę. 

Kodėl Gorbačiovas a tme tė 
Brazausko pas iū lymą? Yra 
daug atsakymų. Svarbiausias iš 
jų: Gorbačiovas niekad netikėjo, 
kad Lietuva, siekdama nepri
klausomybės, turės nepaprastai 
tvirtą pasiryžimą. J is negali 
sustabdyti tų įvykių, kur ie 
vyksta šiandien, ir jo prieši
nimasis atneš pražūtingas pa
sekmes visai Sovietų Sąjungai. 
Jis dar nesupranta, kad lietu
viai nėra eks t remis ta i , bet 
ryžtingai kovoja už istoriškai 
jiems priklausančią nepriklau
somybę. 

Deja, daugelis Vakarų kraštų, 
jų tarpe ir prez. Busho adminis
tracija to nesupranta. 

Amerikos pasyvumas jau tada 
leido Kremliui įsitikinti, kad 
vakarų valstybės suinteresuotos 
išlaikyti Sovietų Imperiją. 

Tačiau rizikuojar.la daugiau 
negu nusiginklavimu ar ekono
miniais ryšiais. Jeigu įvyks 
sprogimas, tai bus praras ta 
tūks tančia i gyvybių. O ta i 
įvyks, anot to specia l is to . 

Sekančioje pastraipoje Aureli
ja M. kaip niekur nieko dedasi 
ant kelių penkių ar šešių svarų 
sekmadieninį „The Washington 
Post". vieną „iš įtakingiausių 
(ir tepliausių: kol perskaitai, 
kelis kar tus reikia plaut is 
r a n k a s , A.N.) Amer ikos 
dienraščių" ir kaip mat atsidu
ria šeštoje, t.y. F sekcijoje, prie 
„ ... Who Came to Dinner" 
siaubo. Čia nuo dienraščio dažų 
balti marškinėliai pavirsta į 

juodą teisėjos togą. Pirmas nusi
kaltėlis — Viktoras Rashdi. Dėl 
didesnio efekto, užuot vadinusi 
vedėju, jį pakrikštija direkto
rium. Paskui pirštas bedamas į 
Audronę. Šiai kaip moteriai, 
randa švelninančių aplinkybių, 
tad gal mirtim nebaus. Ak, 
Emilija irgi išsisuks nuo kar
tuvių, nes ir ši padėtį švelnina. 
Bet jau Linui Rashdi — jokio 
pasigailėjimo. Na, ne visai jokio: 
nei Lino, nei abiejų merginų 
titulų neatskleidžia, nors Ken 
Ringle juos minėjo. Viktoras 
šiuo metu pavojingesnis. Lyg 
nežinodama, kad jis tapo maž
daug savaitės didvyriu, kai 
kovėsi TV pašnekesių progrmo-
se su sovietų demagogais , 
straipsnio gale ji dar tėkš: „Ar 
taip mūsų informacijos centrai 
supranta savo uždavinį?" Aja-
jai. ajajai! O prieš tai vėl ir vėl 
veržiasi siera iš ponios Aureli
jos: „Kas Washingtono lietuvius 
vertė teršti savo lizdą? (Kai 
teršimui monopolį turi tik Aure
lija) Lietuvos vardas pra
dėjo dominuoti pirmuosiuose 
spaudos puslapiuose ir televizi
jos ekranuose. ... Ar vertėjo 
visa tai griauti? ... kyla noras 
paklausti, kodėl mūsų jaunieji 

intelektualai neva įsiparei
goję (m.p., A.N.) ginti Lie
tuvos reikalus ir juos propa
guoti, pasirinko tokį negatyvų 
metodą. Ar vien tam. kad pama 
tytų savo pavardes didelio tiražo 
laikraštyje. Čia poniai Aurelijai 
M. pasakysiu didelę naujieną: 
jau gerokai prieš tą siaubingąjį 
straipsnį Lino ir Viktoro vardai, 
veidai ir žodžiai yra buvę pakar
totinai ir pakartotinai „N.Y. 
Times", „Washington Post". 
„Christian Science Monitor", 
„U.S.A. Today'" ir dešimtyse 
kitų dienraščių, neišskiriant nė 
pusmilijonio tiražo Clevelando 
dienraščių. Spėju, kad ir abi 
merginos praeity y ra turėję 
re ika lų su , .didel iais t i ra -
žais",nes t ikrai abi ne pėsčios, 
jau dug nuveikusios ir dar daug 
nuveiksiančios. Bet jau demago
gijos viršūne tai la ikau šiuos 
Aurelijos M. postringavimus: 
„"VVashington Post' yra an t 
k i e k v i e n o s e n a t o r i a u s i r 
kongreso atstovo stalo... Tiek 
e i l i n i s s k a i t y t o j a s , t i e k 
įtakingas politikierius bus ne
draugiškai paveiktas l ietuvių 
atžvilgiu tuo labiau, kad visa ta i 
pasako ja p a t y s l i e t u v i a i . 
Paveiktas to labai įspūdingai 
parašyto straipsnio, jis nepritars 
paramai tokiai nesimpatingai , 
godžiai t au ta i " . Ar Aurelija M. 
t iki , ką ji rašo apie senator ius 
ir kongreso narius? Ar ji t ik ra i 
nežino, kad kovo 4-sios ,.Wa-
shington Post" F sekcijos humo
reską vargu ar bepris imena 
bent vienas iš tūks tant ies skai
čiusių amerikiečių, nes po tos jie 
jau skaitė 9 kitas humoreskas , 
gal dar gražesnes? 

Alfonsas N a k a s 

63 midlcind Padarai 
Savmgs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EEE 
LENDER 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
GIEDRĖ 

ŠALČIUTĖ 
SIDRIENĖ 

1922-1985 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. gegužes mėn. 12 d. 

Motinos Dienoje Visagalis pasisaukė pas save devynių vai
kų motiną. Ją prisimena ir liūdi vyras, vaikai ir vaikaičiai: 

Rimvydas Sidrys 
Raimundas Sidrys 
Linas. Rima, Lina, Rimas, Vija, 

Gaja, Saulė, Vincas Sidriai 
Algis, Debbee ir Matas Sidriai 
Algis, Daina, Andrius ir Giedre Urbaičiai 
Jonas. Judita ir Juozas Sidriai 
Vainis, Laima, Serijus ir Marius Aleksai 
Paulius Sidrys 
Rūta Sidrvtė 

PADĖKA 

A.tA. 
GRAŽINA BABRAUSKIENĖ 

TULAUSKAITĖ 
Mirė 1990 m. balandžio 9 d., palaidota Šv Kazimiero lie

tuvių kapinėse balandžio 12 d. 
Už maldas koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse ir už balan

džio 30 d. atlaikytas gedulingas Mišias Šv. Antano bažnyčioje, 
Cicero, IL, dėkojame kun Albertui Rutkauskui, OP. 

Dėkojame Lietuvių Rašytojų draugijos vardu atsisveiki
nusiam Česlovui Grincevičiui. 

Dėkojame karstą nešusiems K. Bradūnui, Č. Grincevičiui, 
A. Mickui, A. Pabedinskui. V. Račkauskui ir J. Šabrinskui, 
visiems, aplankiusiems a.a. G. Babrauskiene koplyčioje ir pa
lydėjusiems j kapus. Dėkojame už aukas Šv. Mišioms. 

Dėkojame Donald Petkui už rūpestinga patarnavimą. 

Sūnus, sesuo ir 
Zailskų seimą 

* » 

PADĖKA 

A.tA. 
MARIJAI DUBAUSKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn 1990 m. balandžio mėn. 25 d., nuošir
džiai dėkojame kun. V. Mikolaičiui už velionės lankymą su
teikiant jai stiprybės ligoje, už jautrų pamokslą bažnyčioje ir 
maldas koplyčioje bei už palydėjimą i kapines. 

Dėkojame sol. Danutei Stankaitytei už gražų giedojimą 
bažnyčioje Dėkojame nešusiems velionės karstą paskutinėje 
žemes keiionėje. Dėkojame visiems, kurie velionę lankė kop
lyčioje ir palydėjo į kapines. Taip pat ačiū už užuojautas, pa 
reikštas * <lžiu ir raštu ir už gėles. 

Dėkojame Petkus Marąuette laidotuvių direktoriams už 
gerą patarnavimą. 

Dar kartą esame visiems dėkingi. 
Sūnus ir dukros su šeimomis 

A.tA. 
JONUI VĖŽIUI 

mirus, žmonai KONSTANCIJAI, dukroms GERTRŪ
DAI PERIS ir ANYTAI RAMAS ir jų šeimoms reiš
kiame mioširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Jokūbas Gražys su šeima ir 
Ernestina Gražienė 

, 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir pade- Tie ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų fuka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo arbus. ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą ei Europoje informacijos ištaigų ir radijo ban 
gomis -įleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmirk apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupar.ja. 

Pr: įnkime LIETUVOS LAISVES IŽDĄ pagerbdami 
artimu - us, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
paliki: . reikalus. 

AUK -. dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS C- No. 510172223 

TAUTOS FONDAS 
LITHl ANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. 0. Box 21073 
Woodhaven. N.Y. 11421 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
MONIKA RAUBAITĖ 

STANKAITIENĖ 
Amžinybėn iškeliavo ir mus paliko mūsų mylima Motina 

ir Uošve 1989 m. gegužės men. 13 d. Mūsų ji niekada nebus 
pamiršta. Tegul Dievas suteikia jai ramybe 

Užjos sielą šv. Mišios bus aukojamos š.m gegužės 13 d . 
sekmadienį, 12 vai. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 617 Lin 
coln Ave.. Rockford, IL. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv Mi
šių aukoje ir pasimelsti už a.a. Monikos vėlę. 

Liūdintys: duktė Danguolė ir žentas Stasys Surantai. 

Brangia i Motinai 

A.tA. 
LEONIJAI SAVRIMAVIČIENEI 

mirus, re iškiam širdingą užuojautą sūnui JULIUI, 
dukrai FELICIJAI, a n ū k a m s RIČARDUI, ROBER 
TUI ir GAILEI su šeimomis. 

Lilija ir Valentinas Ramoniai 
Regina ir Jonas Čiuberkiai 
Sofija Holiušienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

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

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

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

SaHy Donald M . Ir 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (706) 652-5245 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. gegužės mėn. 12 d. 

Draugas , Lietuvių kata l ikų 
s p a u d o s draugija ir J o n a s 
Š o l i ū n a s b u v o į s i v ė l ę į 
ju r id in į ginčą. P a r e i š k i a m e , 
k a d mes visi, kaip l ie tuviai ir 
k a t a l i k a i , s u t a r ė m e v i s a s 
vienas prieš kitą bylas baigti. 
Tai mes a t l iekame, vis iškai 
nea t s i sakan t turėtųjų savo 
pozicijų ir nė vienam iš mūsų 
n e p r i s i i m a n t b e t k o k i o s 
te is inės a t s akomybės . 

LC 

x Visų pareiga p a d ė t i Lie
t uva i laisvės kovoje! Kaip gali
me prisidekime ir padėkime. 
Važiuokime j Washingtono de
monstracijas birželio 1-2 d. Iš 
Chicagos važiuojame autobu
sais. Prašome visus registruotis 
šj šeštadieni ir sekmadienį Sek
lyčioje nuo 10 vai. r. iki 8 vai. 
v., o Lemonte — Pasaulio Lietu
vių centre šeštadieni nuo 12 vai. 
iki 1:30 vai. p.p. ir sekmadienį 
nuo 10:30 vai. r. iki 1 vai. p.p. 

x Lietuvių Romos Katalikų 
l abdar ių sąjungos a t s tovas 
balandžio mėnesį l ankės i 
Lietuvoje ir asmeniškai nuvežė 
20,000 doleriu vertės vaistų ir 
naujausiu medicininių prie
monių Lietuvos ligoninėms. 

x Udrys Darius iš Jackson, 
M L ves dainų ir muzikos pamo
kas Lithuanian Heritage sto
vykloje, Dainavoje, Manchester, 
MI. Stovykla bus nuo birželio 24 
iki liepos 1 d. 

x Čiurlionio ansambl i s , at-
vykęs į Chicagą. gegužės 19 d., 
šeštadienį. 7 vai. vak. atliks 
koncertą Jaunimo centre, o ge
gužės 20 d, sekmadienį. 10:30 
vai. ryto giedos Šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje. 

x Patikslinimas. Praėjusio 
ketvirtadienio numery Aplink 
mus skyriuje buvo įdėtas senas, 
klaidingas Margučio adresas. 
Turi būti: 2615 W. 71 Str.. Chi-
cago.IL 60629 

x Sekmadienį, gegužės 13. 
10 vai. ryto Svč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
Brighton Pa rke bus atna
šaujamos specialios šv. Mišios 
už Lietuvą ir už lietuves mo
tinas. Mišių metu giedos Lietu
vos Operos solistas Virgilijus 
Noreika, vargonais akompa
nuos muz Alvydas Vasaitis. Pa
mokslą pasakys kun. R. Repšys, 
MIC. Visi lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

(sk) 

x Lemonto „ M a i r o n i o " Li
tuanis t inės mokyk los 30-čio 
jubil iej inis pokyl i s įvyks 
gegužės 19 d 6 v.v. Pasaulio 
Lietuvių centre. Gros ..Gintaro" 
orkestras . įė j imas 25 dol. 
asmeniui, 15 dol. studentams. 
Stalus rezervuoti pas: Laimą 
Petroliūniene te!. 708-969 
0162 arba Ritą Riškienę tel. 
708-599 2253. 

(sk) 
x J B V/ordl«'y & Associates 

Editorial and \Vriting Con-
sultants, partneriai Robertas 
Vita ir John Brynda. patar-
r, i'j;a ir padeda su vertimais. 

rių dokumentų pildymu, 
rašymu Vi redagavimu anglu 
kalba Skambinkite: dr. Ro-
rK-rtu: Vitui 434-4545. 

'Sk' 

AR AS 

S T O G U S 

•pdr .U . t l 
prliiūrHi d«rt>ą 

ARVYDAS KIELA 
312-737-1717 

x Lietuvių Skautų sąjun
gos vadovybės rinkimų pre
zidiumas ragina visus rinki
muose dalyvauti galinčius LSS 
narius užpildytus registracijos 
lapus nedelsisnt siųsti prezi
diumo pirm. Leonui Maskaliū-
nui. Registracija baigiasi gegu
žės 15 d. 

x Lietuvių Bendruomenės 
East Chicago apylinkės vi
suotinis narių susirinkimas 
gegužės 20 d., tuoj po lietuviškų 
šv. Mišių, vyks Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose. Bus svarbių 
praneš imų. Visi apyl inkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 

x „Laiškai L ie tuv iams" 
ruošia ekskursiją į Portugali
ją 'aplankys Fatimą), Ispaniją ir 
Maroką š.m. rugsėjo 27 d. Infor
macijai kreiptis: American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk.) 

x Išnuomojamas švarus 2 
kamb. butelis — ..English 
basement" prie gero susiekimo, 
2120 S. 50 Ave., Cicero, vyr. am
ž iaus žmogui, Tel . 708--
656-6599. 

(sk.) 

x Dėmesio video aparatų 
savininkai! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sis temos į amerikiet iškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią „digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galime per
rašyti jūsų vaizdajuostes į 1%" 
U-Matic, Beta, VHS, 8 mm, 8 
mm „high-band" Stereo Hi-Fi 
formatus. Taip pat perrašome 
16 mm kino filmus į video 
juostas. Mūsų adresas: INTER-
video, 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60609, tel. (312) 
927-9091. Sav. Petras Berno
tas. 

(sk.) 

x J. Čeponis, vienas iš žino
miausių Lietuvos tapytojų, 
kurio darbus yra įsigiję daugelio 
kraštų meno muziejai bei priva
tūs meno mėgėjai, yra atvykęs 
į Čikagą. K. Avižienio padeda
mas, ruošia savo darbų parodą 
Pasaulio Lietuvių centre. Le
monte. At idarymas gegužės 
26 d., 730 v.v. 

(sk.) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x Didžiulis sendaikčių iš
pardavimas (rummage sale) 
ruošiamas Pasaulio Lietuvių 
centre gegužės 26-28 dienomis. 
Rūbai, namų apyvokos daiktai, 
statybinės medžiagos ir kt. Su
rinktos lėšos bus skirtos PLC. 
Jei kas turite atliekamų daiktų, 
prašome paaukoti. PLC adresas: 
511 E. 127th S t . Lemont, IL 
60439 Išsamesnei informacijai 
skambinkite tel. (708) 257-8787. 

(sk) 

x Lietuvių demonstracijas 
sekmadienį, gegužės 20 d., tuoj 
po 11 vai. r. šv. Mišių Lietuvių 
centre, Lemonte, ruošia PLC ir 
Lithuanian Hotline. Dalyvauti 
pakviesti JAV senatoriai, TV ir 
radijo reporteriai, žymūs Kraš
to veikėjai. Visi lietuviai — pa
vieniai ir organizacijos prašomi 
dalyvauti su vėliavomis ir pla
katais, organizacijų nariai — 
uniformuoti. Lietuvos vardui 
pradedant nykti JAV spaudoje, 
šiomis demonstracijomis norima 
JAV visuomenei priminti Lietu
vos vargus ir sunkią padėtį pa
stangose įgyvendinti atkurtąją 
nepriklausomybę. 

x Regina Andrijauskienė, 
Orland Park, 111., Eugenijus 
L ikande r i s , Chicago, 111., 
Danutė Novickienė, Beverly 
Shores, Ind., Jonas Čiuberskis, 
Cleveland, Ohio, Genovaitė No
rus, Detroit, Mich., Teresa Iva
nauskas, Livonia, Mich., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Lietuviškųjų studijų sa
vaitė šią vasarą bus Dainavoje 
rugpjūčio 12-19 dienomis. Re
gistruotis ir kambarius užsisa
kyti prašome pas Joną Vasarį, 
979 Proehl Dr., Barberton, OH 
44203. Tel . 216-644-7411. 
Registracijos mokestis 15 dol. 
šeimai. Kviečiama visa lietuvių 
visuomenė. Rengia Lietuvių 
Fronto bičiuliai. 

(sk.) 

x MAISTO DEFICITAS 
LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpin
ti deficitiniu maistu. Už $100.00 
„Žaibas" pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg. lietu
viško skilandžio, 2 kg. „Žalgi
rio" dešros, 2 kg. „Suvalkie
tiškos" dešros, 1 kg. „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS" 9525 so. 79th Ave., 
Hickory HUls, IU. 60457, tel. 
(708) 430-7272. 

(sk) 

Ministerė pirmininkė Kazimiera Prunskienė su Saulium Anužiu, 
Michigano valstijos senatoriaus Posthumus pirmuoju pavaduotoju. Anužis 
min. pirmininke- įteikia Michigano senato rezol' iciją, remiančią Lietuvos 
nepriklausomybe. 

CHICAGOJIR APYLINKĖSE 
PO SUNKAUS DARBO 

SMAGI ATGAIVA 

Nuaidėjus pa-kutiniams aplo
dismentams, ausyse dar tebe-
aidint „Meilės eliksyro" gar
sams, Lietuviu operos kolekty
vas — solistai, choras, meno 
vadovai, techninis personalas ir 
kviestiniai svečiai, tuoj po an
trojo spektaklio rinkosi Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
pasidžiaugti kieto triūso ir įdėjų 
pastangų darbo vaisiais bei at
švęsti visapusiškai pavykusį 
trisdešimt ketvirtąjį Lietuvių 
operos sezoną 

Svečiai r.nkosi pakil ioje 
nuotaikoje ir prie alučio bei 
vyno stiklo dalinosi ką tik pra
bėgusio spektaklio prošvais
t ėmis , o u buvo daug ir 
malonių. Truputį pabendravus 

bei a t s iga iv inus . L ie tuv ių 
operos vicepirmininkas Vac
lovas Momkus pakvietė visus 
prie vaišių stalo ir paprašė kun. 
J. Vaišnį pokylį pradėti malda. 
Jo taiklūs, išmąstyti žodžiai 
labai tiko šiam vakarui, pra
šant Aukščiausiojo palaimos 
broliškam bendradarbiavimui 
ateityje abiem operų vienetams 
— šiapus ir anapus. Tada visi 
gardžiavosi Bi ru tės Juod-
valkienės puikiai pa ruoš ta 
vakariene prie Dalios Stan-
kaitienės pavasario gėlėmis 
papuoštų stalų. 

Po vakarienės buvo pasakytas 
ir vienas kitas šiai progai pri
taikytas žodis. Vaclovas Mom
kus pakvietė Lietuvių operos 
valdybos pirmininką Raimundą 
Korzoną, kur is pasidžiaugė 

Irena Grigaliūnaitė, Čiurlionio an
samblio soliste. Ja. išgirsime gegužes 
19 d. Margučio rengiamame koncer
te. Jaunimo centre. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų seimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Giminės Lietuvoje ieško 
Onutės Narijauskaitės-Pautie-
nienes-Pentis, gim. Amerikoje. 
Jos vyras Pautienis-Pentis Kazi
mieras ir jų vaikai — Algiman
tas. Mindaugas. Birutė. Kas ži
no, praneškite: Narijauskaitei 
Konstancijai arba jos sūnui: 
Preckaitis Vaidotas, Lithua-
nia. 232010. Vilnius, Gelvonių 
g- 7-51. 

(sk.) 

x Amerikos lietuvių šeima 
gyv. Evanston. IL. 2 blokai iki 
traukinėlio ir ežero, ieško mo
ters, kuri galėtų gyventi kartu 
ir prižiūrėti 6 m. berniuką ir 1 
m. mergytę. Abu tėvai dirba. 
Informacijai skambinti: po 6 
v.v. tel. 708-869-6986. 

(sk) 

x Julius Karsas ir Leonar
das Garlauskas, Chicago. 111., 
dr. A. Milaknis, Santa Monica, 
Cal., Elena Oksas, Baltimore, 
Md., Kon^antinas Lasaitis, 
VVaukegan. 111., Aldona 
Prapuolenytė, Putnam. Conn.. 
Ann Talandis, Detroit, Mich.. 
mūsų garbes prenumeratoriai, 
rėmėjai, pratęsdami prenume
ratą, pridėjo po 20 dol. aukų. La
bai dėkojame. 

x American Travel Service 
Bureau p a r "įpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kruie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles. Cleveland. ar ki tus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke. kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą pat. patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pa* ; rjie nuotraukas pa 
sams ir kit lems dokumentams. 
k u r ^ _ . ia tuojau atsiimti. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago, IL 

x Lietuva Parcel Service 
praneša klientams, kad nuo ge
gužės 25 d. iki birželio 15 d. J. 
Juodvalkienė bus Lietuvoje. 
Siuntiniai bus priimami pirm., 
antrd.. trečd. ir ketvirtd. nuo 10 
v. ryto iki 1 v. p.p. Kreiptis į: 
Violetą Juodvalkienę. 4108 S. 
Archer Ave., Chicago, IL 
60632, tel. 312-254-2817. 

x Lietuvos R e s p u b l i k o s 
Operos solistų koncertas! Da 
lyvauja: Virgilijus Noreika — te
noras. Arvydas Markauskas — 
baritonas. Akompanuoja muz. 
Alvydas Vasaitis. Koncertas 
įvyks šiandien, šeštadienį, gegu
žės 12 d., 7:30 vai. vakaro Jau
nimo centre, po koncerto vaišės 
kavinėje. Bilietai prie įėjimo. 

(sk.) 

x Nori susirašinėti su lietu
vių jaunimu Amerikoje: Sine-
vičiutė Inga, 19 metų. adresas: 
Lithuania, 232015 Vi lnius 
21-31. 

(sk) 

at l ikto da rbo va i s i a i s ir 
sėkmingai praėjusiais „Meilės 
eliksyro" spektakliais. Jis taip 
pat išreiškė nuoširdžią padėką 
operos rėmėjams — mecena
tams , be kurių įnašo jokia 
operos veikla nebūtų įmanoma. 
Mecenatų šiais metais, kaip ir 
praeityje, a ts irado daug ir 
dosnių — Zota ir Gediminas 
Mickevičiai ir vėl atskubėjo Lie
tuvių operai į talką su dviejų 
tūkstančių penkių šimtų dolerių 
auka . Vakarienėje dalyvavę 
svečiai iš Kalifornijos, Bronė ir 
inž. Vytautas Pauliai, statybos 
bendrovės s a v i n i n k a i , š io 
bal iaus metu Lietuvių operos 
veiklai paremti įteikė tūkstantį 
dolerių. 

Va ldybos p i r m i n i n k a s 
padėkojo solistams iš tėvynės — 
Virgilijui Noreikai ir Arvydui 
Markauskui, kurių įnašas šioje 
operoje buvo visų pastebėtas. 
Šis bandymas pasikviesti talkos 
iš Lietuvos operos nebuvo 
lengvas ir be rūpesčių. Čia daug 
pastangų įdėjo Lietuvos operos 
teatro ir baleto direktorius Vir
gilijus Noreika, o taip pat j am 
talkino ir „Tėviškės" draugijos 
pirmininkas Vaclovas Saka
lauskas. 

Valdybos pirmininkas taip 
pa t išvardino v i sus , ku r i e 
vienokiu a r kitokiu būdu prisi

velėjo prie sėkmingo šios operos 
pastatymo. Dėkojo solistams, 
choro nariams, talkininkams ir 
t a ip pat ir Lietuvių operos 
va ldyba i , k u r i e g laudž ia i 
b e n d r a d a r b i a v o . Y p a t i n g a 
padėka buvo išreikšta Lietuvių 
operos meno vadovui ir diri
gentui Alvydui Vasaičiui, kuris 
į šios operos pastatymą įdėjo 
daug darbo ir širdies. Atskirai 
buvo paminėti ir pagerbti choro 
nariai, išdainavę dešimtį metų. 
Tai pernykštis Lietuvių operos 
valdybos pirmininkas Vladas 
Žukauskas ir šiemetinės bei 
a n k s t y v e s n i ų kadenci jų 
valdybos narė Eglė Rūkš-
telytė-Sundstrom, o Valė Žadei-
kienė buvo pagerbta išdaina
vusi jau dvidešimt penkerius 
metus ir gražiai pasireiškusi 
operos valdybų darbuose. 

Šalia dviejų iškilių solistų iš 
Lietuvos, šiemetinėje operoje 
talkino ir ketvertas profesio
nalų dainininkų — tenorų iš 
Lietuvos: Valdas Lazauskas, 
Petras Paulavičius, Romas Povi
laitis ir Jonas Smagurauskas. 
Jiems taip pat valdybos pirmi
ninkas šiltai padėkojo ir ap
dovanojo Lietuvių operos plokš
telėmis, o choro narės Jonė 
Bobinienė ir Nata Aukštuolienė 
choristu vardu jiems dar įteikė 
po dovanėlę. 

Lietuvių operos meno vadovas 
Alvydas Vasaitis pasidžiaugė 
Lietuvių opr. kolektyvo darniu 
darbu, nenuilstančiu entuziaz
mu ir savo ruožtu padėkojo vi
s iems pr i s idė jus iems prie 
sėkmingo „Meilės eliksyro" 
pastatymo. Ypač pasidžiaugė 
jis, kad nežiūrint visų sunkumų, 
svečiai dainininkai iš Lietuvos 
galėjo būti su mumis ir sujun
gė abi Atlanto puses bendram 
darbui. 

Sol. Virgilijus Noreika, pasi
džiaugęs gražia Lietuvių operos 

60643. Te! 

x Baltio 
2621 W.7l 
Tel. (3124 
paminklą 
geriausior. 

x Lig. 
šiems iš L. 
Kreiptis p 
L. Insura; 
Ashland 
60609. Tel 

1-312-238-9787. 
(sk.i 

Monuments, Inc.. 
<treet. Chicago, IL. 

"6-2882. Visų rūšių 
ermausios kainos. 
s sąlygomis. 

fckj 
.'.raudintas atvyku-
uvos ir kitų kraštų. 
- A Lauraitį, A. & 

., e Agency, 4651 S. 
\ve.. Chicago. IL 
1-312-523-9191. 

(sk.) 

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreipi :< į Aldoną Kamins
kienę. Optical studio. 2620 West 
71 Street, Chicago. IL 60629. 
Tel. (31217786766. 

friB.) 

MASINĖS DEMONSTRACIJOS 
WASHINGTONE 

JAV Lietuvių Bendruomenė rengia masines demonstra
cijas Washingtone birželio 1 ir 2 dienomis M. Gorbačiovo 
vizito Amerikoje metu. Penktadienį , birželio 1 d., demonst
racijos prasidės 11 vai. ryto prie JAV Kongreso rūmų 
(Capitol) vakarinių laiptų (lower terrace). Vėliu bus 
demonstruojama prie Sovietų ambasados . Šeštadienį, 
birželio 2 d., demonstracijos prasidės 11 vai. ryto prie JAV 
Kongreso rūmų. 3 vai. p.p. b u s atnašaujamos šv. Mišios už 
Lietuvių Marijos Nekalto Prasidėjimo šventovėje. 

Visi lietuviai yra kviečiami gausiai šiose demonstracijose 
dalyvauti ir kviesti kitų tautybių asmenis prisidėti. 
Kviečiame dėvėti tautinius rūbus ar organizacijų uniformas, 
atsivežti kuo daugiau vėl iavų. Ruošiant plakatus, prašome 
vengti svastikos ženklų, nes praeiviai, juos pastebėję, klai
dingai supranta demonstrantus, juos palaikydami naciais. 
Vengtina ir JAV prezidento grubių įžeidinėjimų. 

Šių demonstracijų šūkis: 
FREEDOM AND JUSTICE FOR LITHUANIA! 

J A V LB Krašto valdyba 

veikia, palinkėjo dar glaudesnio 
bendradarbiavimo su Lietuvos 
opera ateityje. Ateinančių metų 
sezonui jis pasiūlė bendromis jė
gomis statyti Ponchiellio operą 
„I Lituani —Lietuviai". Spek
takliai vyktų Chicagoje, kaip 
paprastai, ateinantį pavasarį, o 
rugsėjo mėnesį ši opera būtų pa
statyta Lietuvoje. Į šios operos 
pastatymą įsijungtų Lietuvos 
operos solistai, o rkes t ras , 
baletas ir režisierius. Dekora
cijos taip pat būtų nupieštos 
Lietuvoje. Tai būtų monu
mentalus šios heroinės mūsų 
tautinio epo operos pastatymas, 
kokio mes praeityje dar 
neturėjome. 

Lietuvių operos veikla pasi
džiaugė ir šviesios ateities jai 
linkėjo ir kitas solistas iš Lie
tuvos, Arvydas Markauskas bei 
mūsų iškilioji taip puikiai šioje 
operoje pasireiškusi dainininkė 
Audronė Gaižiūnienė. Jautr iu 
žodžiu prabilo ir sol. Arnoldas 
Voketaitis. Šiltai apie Lietuvių 
operos darbus atsiliepė buvęs il
gametis Lietuvių operos 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Radžius ir aktyvus šio kolekty
vo narys Vladas Stropus. Prie 
sveikintojų prisijungė dinamiška 
Kalifornijos Lietuvių Bend
ruomenės veikėja Angelė 
Nelsienė. Ji ir jos vyras Romas 
yra nuolatiniai Lietuvių operos 
rėmėjai. Dar žodį tarė daugelį 
metų su Lietuvių opera dirbęs 
jos chormeisteris Alfa Gečas ir 
ilgametis choro narys ir nuošir
dus lietuvių draugas, japonas, 
Edi Ozaki. 

Po šiltų žodžių ir linkėjimų 
svečiai dar ilgai šnekučiavosi 
prie kavos ir sa ldumynų. 
Nuotaika buvo pakili, skambėjo 
dainos, nepamirštant ir tra
dicinės Lietuvių operos vyrų 
„Aras" dainos. Ji nuskambėjo, 
kaip visuomet nostalgiškai, bet 
prieš akis regint tėvynėje brėkš
tančią aušrą. Gal ji nebe
skambėjo taip širdį veriančiai, 
kaip per daugelį metų. 

Juozas Končius 

POLICIJOS PAGERBIMO 
DIENA 

Chicagoje turima policijos dar
bo įvertinimo savaitė. Jos metu 
gegužės 14 d. McCormick 
parodų rūmuose. Crown teatro 
patalpose, 7 v.v. įvyks 
pasižymėjusių tarnyboje polici
jos tarnautojų pagerbimas. 

RŪKORIŲ ATNEŠAMOS 
MIRTYS 

Dienraštis ..Chicago Sun-
Times" gegužės 9 d. paskelbė, 
jog rūkančiojo dūmai yra ligos ir 
n e t mir t ies p r iežas t imi 
nerūkančių, kurie būna toj pat 
patalpoj, kur rūkoma. Ap 
skaičiuojama, kad JAV-se 
kasmet suserga apie 3000 ne
rūkančių, plaučiu vėžiu dėl 
rūkorių dūmų. Tą parodė per 18 
mėnesių vykdyti tyrimai. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šestad 9 v r. iki I vai d 

A D V O K A T A S 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarime 
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ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave. . St*. 18-2 
Hinsdale. IL 60621 
Tel . (708) 326-3157 

Valandos pagal susitarimą 
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