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Lietuvos delegacija 
Maskvoje 

Dėl laisvės galima pakęs t i pažeminimus 
Vilnius. 1991 kovo 25 - LIC 

New Yorke persiuntė šį Lietu
vos AT informacijos biuro 
pranešimą. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
šiandien išreiškė viltį, kad 
įgaliotiesiems Lietuvos Respub
likos valstybinės delegacijos 
nariams Č. Stankevičiui, A. 
Abišalai ir A. Butkevičiui rytoj, 
kovo 26 d., Kremliuje pavyks 
suderinti Lietuvos Respublikos 
ir TSR Sąjungos delegacijų 
susitikimo detales jų pirmojo 
susitikimo metu, po kruvinų Ta
rybinės armijos susidorojimų su 
taikiais gyventojais Vilniuje 
sausio mėnesį. 

Pirmininkas pažymėjo, kad 
delegacijų susitikimas galėtų 
įvykti kovo 27 ar 28 dienomis 
Vilniuje. Visa i Lietuvos 
delegacijai atvykti į Maskvą 

reikalingos oficialios saugumo 
garantijos. Kadangi net Vilniu
je derybų delegacijos narys, 
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos deputatas 
A. Butkevičius šių metų kovo 
mėnesį buvo neteisėtai suimtas 
TSRS VRM ginkluotųjų pajėgų. 

V. Landsbergio nuomone, 
susitikimo Vilniuje metu TSRS 
delegacija galėtų geriau 
paaiškinti , ar tikrai TSRS 
kariškiai Vilniuje nepaklūsta 
TSRS vyriausybės įsakymams. 
Dėl kovo 26 d. susitikimo 
Maskvoje, atsižvelgiant į TSRS 
delegacijos vadovo V. Dogu-
žiejevo siūlymą ir dėl būsimų 
delegacijų susitikimų, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas ir delega 
cijos vadovas V. Landsbergis iš
siuntė telegramą V. Dogužieje-
vui. 
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Vyriausybė apmoka 
vaistų persiuntimą 
Rasos Razgaitienės praneš imas 

Paskutinės vakarienės vaizdas, kurią prisimename šiandien, kaų įsivaizdavo dailininkas. 

„Naujai išgyvenu kunigystę" 

Kremlius vėl atsisako 
pradėti pasitarimus 

Maskva. 1991 kovo 26. — 
Reuterio žinių pranešime sako
ma, jog Lietuva pasakė, kad 
Kremlius atsisakė jos pasiūly
mui tuoj pat pradėti pasitari
mus dėl Pabaltijo nepriklauso
mybės klausimo. 

Lietuvos viceprezidentas Čes
lovas Stankevičius pasakė, jog 
Respublika pasiūlė derybas pra
dėti sostinėje Vilniuje ketvir
tadienį, kai antradienį abi pusės 
turėjo preliminarinius pokal
bius Maskvoje nustatyti darbo
tvarkei. Bet j is pranešė, jog So
vietų vicepremjeras Vitalis Do-
gužiejevas, kuris yra Sovietų 
delegacijos vadas, a ts isakė 
susitikti su Lietuvos delegacijos 
nariais Maskvoje praėjusį ant
radienį. Spaudos konferencijoje 
C. Stankevičius apgailestavo, 
kad pasitarimai neįvyko. Be to, 
jis pasakė, jog Dogužiejevas 
atsisakęs susitikti su Lietuvos 
delegacija todėl, kad joje nebuvo 
Vytauto Landsbergio, oficialaus 
delegacijos vado. 

„ T a s s o " a iškinimas 
Tačiau oficiali „Tasso" žinių 

agentūra praneša, jog lietuviai 
neatsakė į atskirą Sovietų 
pasiūlymą pradėti derybas, 
nustatę sąlygas prieš pradedant 
pasitarimus ir išsisukinėja nuo 
derybų. Stankevičius pasakė, 
jog lietuvių delegacija grįžta į 
Vilnių tuoj pat , bet ir vėl kelia 

Lietuvos delegacija 
tebe laukia 

Vilnius. 1991 kovo 26. — 
Lietuvos Respublikos valsty
binės delegacijos deryboms su 
TSRS nariai, nuvykę į Maskvą 
susitikti su Vitalijum Dogu-
žiejavu a r b a jo pask i r t a i s 
delegacijos nariais ir aptarti 
delegacijų susitikimo dieno
tvarkę, ligi šiol negavo teigiamo 
atsakymo nei dėl šio susitikimo, 
nei dėl Lietuvos delegacijos 
pasiūlymo, kuris buvo pareikš
tas Vytauto Landsbergio kovo 
25 d. telegramoje, susitikti dele
gacijoms Vilniuje, kovo 27 arba 
28 dieną. Delegacijos nariai 
lauks atsakymo Lietuvos atsto
vybėje ligi 19 vai. Komentuo
damas šią situaciją V. Lands
bergis pasakė, kad „Sovietų at
sisakymas rodytųjų konstruk
tyvaus nusistatymo stoką". 

pasitarimų reikalą, kad jie būtų 
pradėti. 

Reuterio agentūra primena, 
kad trys Pabaltijo respublikos, 
kurios buvo įjungtos į Sovietų 
Sąjungą 1940 m., nori kartu 
išeiti iš priverstinės sąjungos su 
Kremliumi. Lietuva prieš me
tus paskelbė visišką nepriklau
somybę, bet sutiko sulaikyk 
deklaraciją, kol vyks pasitari
mai su Maskva, kai buvojai pa
skelbta ekonominė blokada. Abi 
delegacijos buvo sudarytos pra
ėjusiais metais diskutuoti nepri
k lausomybei ir abi pusės 
kaltino vieną kita, kad rimtai 
nežiūri į pasitarimus, rašo Reu
terio žinios. 

Vilnius. — „Katalikų pasau
lis" informuoja Lietuvos gyven
tojus, kaip vyksta apaštalavi
mas Parlamento rūmuose. 

Kunigas Robertas Grigas į 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos rūmus atėjo 
sausio 11d. Atėjo kaip kunigas, 
kaip žmogus, kaip l ietuvis. 
Spausdiname vieną kitą mint į 
iš pokalbio su šiuo pirmuoju 
Parlamento apsaugos „kape
lionu de f acto". 

Būti čia — visų mūsų pareiga. 
Niekas manęs of ic ia l ia i 
neskyrė. Esu oficialiai kardinolo 
paskirtas Šaulių organizacijos 
kapelionu. Sužinojęs, kad Par
lamentui gresia pavojus, ruo
šiamasi jį šturmuoti, „gelbėti", 
kitaip pasielgti negalėjau. Žino
jau, kad čia yra žmonių — gynė
jų, deputatų, apsaugos vyrų, — 
kurie y r a pasiruošę m i r t i . 
Nusprendžiau, kad kunigo vieta 
čia: turiu solidarizuotis su t a u t a 
jos sunkiausiomis valandomis ir 
drauge a t l ik t i t i e s i o g i n e s 
kunigo pareigas. Jaučiau ir 
jaučiu, jog įtampos metu — o ji 
buvo ir tebėra — kunigas ypač 
reikalingas. Čia žmonės atl ieka 

rūmus dvasią, teikia rimties. 
Net ir tų, kurie nutolę nuo 
Bažnyčios. Tai ne pasigyrimas, 
nes tai ne mano nuopelnas. Čia 
veikia kunigystės esmė, kasdien 
celebruojamų šv. Mišių jėga. 
Šiose už rūmų trečiojo aukšto 
lango švenčiamose mūsų Atpir
kimo Paslaptyse dalyvauja ir 
Parlamentą apsupusi beginklių 
žmonių minia, ir mūsų Krašto 
apsaugos vyrai, Šaulių organi
zacijos nariai. 

Taigi, čia būdamas kunigystę 
išgyvenu naujai. Čia, kaip 
niekur kitur, apnuoginamos 
žmogaus būties, jo ryšio su 
Dievu gelmės. 

Kun. Robertas Grigas Lietuvos Parlamente. 

Bushas nežino, kad 
Lietuvoje buvo 
referendumas 

Washingtonas. 1991 kovo 26. 
— Reuteris pranešė, jog JAV 
prez. G. Bushas norįs, kad So
vietų Sąjunga pasiųstų Vaka
rams „pozityvų ženklą" ryšium 
su Pabaltijo valstybėmis, pasa
kė spaudai išėjęs po pasitarimo 
iš Baltųjų rūmų Vokietijos Fi
nansų ministeris Theo Waigel. 

Toks ženklas galėtų būti, kaip 
VV'aigel pasakojo reporteriams, 
suteikiant Pabaltijo valsty
bėms galimybę pareikšti savo 
aps isprendimą, kas leistų 
Vakarams lengviau aprūpinti 
Sovietus ekonomine pagalba. 
Waigel pasakė, jog jis ir prez. 
Bushas diskutavo tą klausima, 
kaip esą sunku šiuo metu parū 
pinti Sovietams ekonominę 

Atgailą ir priima Komuniją. Be
ne pirmą kartą suvokiau ypa
tingą šių sakramentų svarbą 
žmogaus dvasiai, s u p r a t a u 
kunigo reikalingumą pavojaus 
ir nežinios valandą. Tokiais at
vejais kunigas padeda žmonėms 
labiau tuo septintuoju pojūčiu, 
savo buvimu, o ne tik protu , 
pamokymais, nurodymais. Sten
giuosi, kad mano buvimas čia 
būtų naudingas. Jaučiu, kad 
kunigo buvimas čia l a b a i 
pakelia ir Parlamento gynėjų, ir 
deputatų ir žmonių ap l ink 

Sovietų pretenzijos į 
Lietuvos žemę 

Vilnius. — „Lietuvos aidas" 
savo 43 numeryje informuoja 
skaitytojus apie Sovietų preten
zijas į Lietuvos teritoriją, kurios 
j au viešai keliamos. 

SSKP Maskvon miesto komi
teto sekretorius Jurijus Prokofi-
jevas, 1991 m. vasario 21 d. 
kalbėdamas Maskvos valstybi
niame tarptautinių santykių in
st i tute , pareiškė, kad SSSR 
turė tų sutikti su Lietuvos „išė
j imu" iš SSSR. tačiau tik 1939 
m. sienų ribose. 

Tokie pareiškimai akivaiz
džiai prieštarauja Helsinkio ir 
Paryžiaus susitarimų raidei ir 
dvasiai , didina įtampą tarp 
Rytų Europos tautų. Skatina
mas ne tik pilietinio, bet ir pro
fes in io geografo in tereso , 
manau, kad dere.ų oficialiai pa
klausti SSSR vadovybės: 

1. Ar J. Prokcrjevo pareiški
mas atitinka oficialią prezidento 
M. Gorbačiovo politiką? 

2. Ar Šis pareiškimas rodo, 
kad SSSR vadovvbė pasiruošu
si dabartinę Ka.ningrado sritį 
perleisti Vokietijai kaip 1939 m. 
egzistavusios Rytų Prūsijos 
dalį? 

3. Ar toks pareiškimas leidžia 
manyt i , kad SSSR vadovybė 
numato galimybę grąžinti Lat
vijai, Estijai, Suomijai. Lenkijai, 
Rumunijai ir Če<oslovakijai že
mes, priklausru-as toms šalims 
1939 m.? 

— Washingt»ne Taut inė 
vyriausybės ryšininkų sąjunga, 
kuriai priklauso federalinės ir 
valstijų vyriausybių spaudos 
žmonės, savo metų žymiausu 
vyru išrinko sovietų žurnalistą 
Gennady Gera>imovą, kurį 
gyventojai dažrai matydavo 
televizijos ekranuose, pranešant 
Sovietų vyriaus bės nutarimus 

paramą. 
Vokietijos ministeris pasakė, 

jog Bushas pareiškęs pasitenki- ir duodant komentarus. Jo išsi 
nimą, kad Vokietija padėjo reiškimas „naujasis mąstymas" 
Persų įlankos kare. Amerika tapo labai populiarus. Ši or-
pažadėjusi suteikti Vokietijai ganizacija niekad dar nėra 
visą karo išlaidų atskaitomybę, skyrusi tą pripažinimą užsie 
kai tik bus ji paruošta su niečiui, o juc abiau sovietų 
visomis detalėmis. žurnalistui. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— „Maskvos žinių" redakto
rius E. Jakovlevas papasakojo 
prancūzų žurnalistui, jog po 
sausio 13 tragedijos, Gorbačio
vo patarėjai norėjo, kad jis 
vyktų į Vilnių ir ten padėtų prie 
žuvusiųjų gėlių ir pasmerktų šį 
kruvinąjį smurtą viešai. Tačiau, 
kaip žinome, to neįvyko. 

— Šventojoje žemėje šiemet 
nebuvo iškilmingos Verbų pro
cesijos per Jeruzalės miestą, 
pradedant Didžiąją savaitę. Sa
koma, dėl palestiniečių nera
mumų. 

— Sirija rodė per savo 
televiziją padarytą filmą iš 
kurdų kovų prieš Irako režimo 
kareivius, kaip kurdai džiau
giasi užėmę vieną Irako miestą 
iš Husseino davimų 

— Demokratų partijos cent
ro komitetas baigė savo pasi
tarimus be jokio nutarimo, kas 
galėtų būti kandidatu prieš res
publikonų prezidentą Bushą 
1992 m. 

— Estijos Respublikos prezi
dentas Arnold Ruu te l yra 
atvykęs į JAV. Penktadienį jį 
priima Baltuosiuose rūmuose 
prez. G. Bushas. 

— Lenkijos žinių agentūra 
PAP pranešė, jog nuo balandžio 
8 dienos šešios Europos valsty
bės nebereikalaus vizų proce
dūros keliaujantiems į Lenkiją. 
Tie kraštai yra Belgija. Olandi
ja, Prancūzija, Liuksemburgas, 
Italija ir Vokietija. 

— Bostone Naujosios Angli
jos laikraščių sąjunga pripažino 
geriausiai redaguojamu dien
raščiu „Teh Christian Science 
Monitor" ir įteikė specialų 
žymenį. Dienraštis pasižymi, 
kaip rašoma žymenio lydrašty
je, „klasine išvaizda, spalvų de
rinimu, išdėstymu medžiagos ir 
stipriais kondensuotais veda
maisiais straipsniais". Dien
raštis artėjąs prie tarptautinio 
pripažinimo savo koresponden
tų pranešimais iš valstybių sos
tinių. 

— Irako naujasis ministeris 
pirmininkas Saadoun Hammadi 
pareiškė, kad jo pirmasis rū
pestis sujungti valdančiosios 
arabų Baath socialistų partijos 
narius vėl į vieningą sąjungą, 
kad ji ir toliau galėtų valdyti 
Iraką. Nors prez. Saddam Hus-
seinas perleido tas pareigas 
naujam žmogui, kurias jis pats 
turėjo daugel metų. bet jis lieka 
ir toliau vyriausiu vairuotoju, 
praneša Egipto žinių agentūra. 

— Europos valstybių vadai 
sveikina sąjungininkų karo 
pajėgas už karo pergalę ir tuoj 
savo dėmesį skiria pokariniam 
politiniam bei diplomatiniam 
periodui tame regione, at
kreipdami dėmesį į palesti
niečių problemą. 

New Yorkas. 1991 kovo 10. 
(LIC) — Pabaltiečių grupės galės 
kreiptis į Amerikos valdžią per 
šalpos organizaciją Project 
HOPE gauti lėšų vaistų ir medi
cininių reikmenų transportui į 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 

Ši žinia buvo paskelbta specia-
liame suvaž iav ime , kurį 
sušaukė Project HOPE savo 
Millwood, Virginijos centre, 
kovo 19-20 d. Suvažiavime daly
vavo atstovai iš Pabaltiečių 
grupių, kurios teikia medicininę 
pagalbą įvairiose formose, ir kai 
kurių veiksnių atstovai. Iš lie
tuvių dalyvavo dr. Daiva Bajo
rūnaitė ir Rasa Razgaitienė iš 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos, Robertas Boris iš Lietu
vos vyčių, Marija Rudienė iš 
Balfo, Rasa Lakas ir dr. Rim
gaudas Nemickas iš Mercy Lift 
ir Jonas Bobelis iš Vliko. 

Išeivijos nepaprasta reikšmė 
Dalyviai buvo supažindinti su 

Project HOPE plačiašakia ir pa
sauline veikla. J ų įvairūs eks
pertai dalyvavo dienos progra
moje, atsakinėdami į klausimus 
ir pateikdami savo įspūdžius iš 
neseniai įvykdytos kelionės į 
Pabaltijo respublikas ir Ukrai
ną. Dr. Crone rodė skaidres iš jų 
dviejų savaičių kelionės, kurios 
metu jis susitiko su Sveikatos 
ministrais, politiniais vadais ir 
vadovaujančiais medicinos spe
cialistais. Pasak Crone, Project 
HOPE vadovybės tikslas buvo 
susipažint i su medicininės 
pagalbos sistemos lygiu, aptar
ti didžiausius jų reikalavimus ir 
ieškoti t inkamų metodų, kaip 
geriausiai dalinti gaunamas 
medicinines dovanas. Skaidrėse 
kartotinai buvo rodoma sovieti
nės gamybos diagnostinė apara
tūra, kuri nors ir yra įrengta kai 
kuriose ligoninėse, tačiau nevei
kia, ir nėra kaip jos pataisyti. 
Project HOPE nuomone, sovieti
nė medicininė sistema palaips
niui byra ir Pabaltijo žmonės 
ieško naujų kelių, naujų metodų 
ir aparatūros aptarnauti ligo
nius. Jie kreipiasi į Vakarus to-

Traukinio nelaimė 
Vilnius. 1991 kovo 26. -

„Tasso" žinių a g e n t ū r a 
paskelbė, jog dešimt vagonų ir 
du tankų vagonai nuslydo nuo 
traukinio bėgių Žaslių stotyje, 
kuri yra tarp Vilniaus ir Kauno. 
Tai įvyko maždaug 3:36 vai. 
popiet. Nepranešama, kad būtų 
sužeistų. Bėgiai buvo sužaloti ir 
susisiekimas sutrukdytas į abi 
puses. Šią žinią „Tas su i " 
pranešė Pabaltijo traukinių Vil
niaus skyriaus viršininko padė
jėjas Kazys Pliopa. Tankų vago
nai vežė gazoliną ir dalis buvo 
išlieta an t žolės. Tuoj buvo 
sudaryta komisija ištirti įvykiui 
ir pradėti pataisymo darbai. 

kiai pagalbai. Projec+ HOPE 
atstovai primygtinai pabrėžė iš
eivijos grupių svarbą naujos sis
temos sukūrime. 

HOPE siuntos lėktuvu 
Project HOPE viceprezidentas 

VVilliam Walsh, Jr., kuris prave
dė susirinkimą, paskelbė, kad 
Amerikos valdžia gruodžio 12 d. 
pakvietė jų organizaciją vado
vauti Amerikos medicininės pa
galbos teikimui Sovietų Sąjun
gai ir Pabaltijo valstybėms. To 
pasėkoje, Project HOPE vasario 
mėn. suorganizavo vaistų siun
tą lėktuvu. Šiame pirmame žy
gyje Pabaltijo respublikose Pro
ject HOPE paaukojo $516,143 
vertės vaistų Estijai, $616,038 
Latvijai ir $536,670 Lietuvai. 
Šią siuntą dar papildė ir dviejų 
lietuviškų grupių vaistai, bū
tent Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos $433,795 vertės 
skiepai ir vaistai ir Mercy Lift 
$101,890 vertės vaistai. 

Pažymėtina, kad susitikimo 
metu Project HOPE vadovybė 
pakartotinai iškėlė Religinės 
Šalpos pavyzdį ir pagyrė jos ko
kybišką skiepų ir vaistų siuntą, 
kuri buvo išdalinta per Lietuvos 
Sveikatos Apsaugos ministeriją 
ir CARITAS. Project HOPE taip 
pat pažymėjo, kad nefinansuos 
vaistų pirkimą. 

Transportas apjaio&amas 
William Walsh pranešė, kad 

Project HOPE yra pasirašiusi 
sutartį su valdžia, kurioje jie ap
siima koordinuoti ir administ
ruoti šį projektą, tačiau jie 
kviečia ir kitas grupes, kurios 
turi medicininės pagalbos prog
ramas, įsijungti į jų tinklą. 
Konkrečiai, grupės, kurios nori 
siųsti vaistus į Pabaltijo respub
likas, turi kreiptis į Project 
HOPE vadovybę, kuri nutars, ar 
siuntos transportas yra rem
tinas valdžios lėšomis. Jei, jų 
nuomone, siunta ati t inka val
džios reikalavimams, per Pro
ject HOPE bus sumokamos 
transporto išlaidos. Ši progra
ma numatoma vieneriems me
tams, t.y., ji baigsis 1992 m. 
kovo mėnesį. Valdžia iš vis yra 
paskyrusi $5 milijonus dolerių 
transporto išlaidom, kurios bus 
naudojamos transportavimui 
vaistų ne tik į Pabaltijį, bet ir 
į Sovietų Sąjungą. 

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos specialių projektų vedėja 
Rasa Razgaitienė komentavo 
taipi „Project HOPE parvežtos 
žinios, skaidrės ir įspūdžiai tik 
patvirtino ir suaktualino tai, ką 
mes jau žinojom apie sovietų su
luošintą medicininę sistemą. Su 
šia Amerikos valdžios ir Project 
HOPE parama susidaro naujos 
galimybės ir viltys pagerinti 
Lietuvos ligonių priežiūrą". 

— Prez. G. Bushas pasirašė 
naują įstatymą, kuriuo skiria
ma Taupymo ir Skolinimo bend
rovių išpirkimui dar papildoma 
30 bilijonų dolerių suma. 

— Pietų Afrika atsiuntė savo 
naują ambasadorių į Washing-
toną atstovauti besibaigiančią 
aparteido erą. Juo yra Harry 

. Schwarz, k u r i s Pretorijoje 
žinomas, kaip gabus parlamen
taras, ypač debatų metu. Jis yra 
t e i s in inkas , geras finansų 
žinovas ir turįs labai gerus tarp
tautinius rvšius. 

KALENDORIUS 

Kovo 28 d.: Didysis Ket
virtadienis. Sikstas, Girmantė, 
Gundelinda. Odeta, Rimas, 
Rimkantas. 

Kovo 29 d.: Didysis Penkta
dienis. Bertoldas, Almante. 
Kernius, Manvydas. Rauda. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:43. leidžiasi 6:10. 
Temepratūra dieną 47 L, 

naktį 33 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. kovo men. 28 d. 

P R O J E C T HOPE 
SUVAŽIAVIME 

Project HOPE, labdaros or
ganizacijos, administruojančios 
JAV valdžios lėšas, skiriamas 
vaistų transportui į Pabaltijo 
k r a š t u s , suvažiavime, kovo 
19-20 dienomis vykusiame 
Millwood. VA., dalyvavo ir det-
ro i t i šk i s Lietuvos Vyčių 
organizacijos garbės narys 
Robert Boris. Suvažiavime 
dalyvavo dar šie lietuviai: dr. 
Daiva Bajorūnaitė, Rasa Raz-
gaitienė, Maria Rudienė, Rasa 
Lakas, dr. Rimgaudas Nemic-
kas ir Jonas Bobelis. 

KREPŠINIO RUNGTYNĖS 

Penktadieni, kovo 29 dieną, 8 
vai. vak . PASS televizijos 
kabelio stotis rodys krepšinio 
rungtynes tarp Detroito ,,Pis-
tons" ir ..Golden State War-
riors". Rungtynės vyks Palace 
stadione. Auburn Hills, Michi-
gan. „Golden State VVarriors 
komandoje žaidžia Šarūnas 
Marčiulionis. 

PAMINĖTOS MIRTIES 
METINĖS 

Kovo 14 d., Šv. Antano 
bažnyčioje, mirties metinių pro
ga, šv. Mišių metu buvo prisi
mintas a.a. Juozas Jasiūnas, 
buvęs mokytojas ir dailininkas. 
Me t ine s suruošė velionio 
globėjai Elena ir Vytautas Či-
žauskai. 

KULTŪRINĖ POPIETĖ 

Tautos fondo atstovybė Mi-
chigano valstijai, sekmadienį, 
balandžio 7 d., 12:30 vai. p.p. Šv. 
Antano parapijos patalpose 
ruošia Kultūrinę popietę. Popie
tėje kalbės visuomenininke Ma
tilda Marcinkienė iš Chicagos. 
Bus įteikti padėkos žymenys 
stambesniems Tautos fondo 
aukotojams. Meninę programą 
atl iks s tudentas Manvydas 
Šepetys. Po programos — vaišės. 
Bilietus pietums galima įsigyti 
iš anksto pas Lidiją Mingėlienę, 
Eugeniją Bulotienę, Vladą 
Staškų ir Mykolą Abarių. 

KONCERTAS 

Lietuvių fondas balandžio 28 
d., 12:30 vai. p.p. Dievo Apvaiz
dos parapijos salėje rengia kon
certą. Programą atliks Vilniaus 
Operos sol is ta i Virgilijus 
Noreika ir Irena Milkevičiūte. 
Su jais kartu atvyksta muzikė 
ir pianistė Gražina Landsber
gienė. Abu operos solistai atliks 
pagrindinius vaidmenis Chiaca-
goje gegužės 19 ir 24 dienomis 
statomoje Ponchiellio operoje 
„Lietuviai". 

Visi kviečiami atsilankyti 
koncerte. Koncerto bilietų kai
na 15 dol. asmeniui, įskaitant ir 
užkandžius. Bilietai iš anksto 
įsigyjant — 12 dol. Juos galima 
įsigyti iki balandžio 21 dienos 
pas A. Bražėną ir J. Matekūną 
prie Dievo Apvaizdos parapijos 
ir pas V. Čižauską prie Šv. An
tano parapijos. 

l.m. 

P I R M O S KOMUNIJOS 
ŠVENTĖ 

Lietuvių Kankinių parapijoje. 
Mississauga, Kanadoje, pernai 
balandžio 29 d. stebėjome ses. 
Palmyros iš Putnamo rūpesčiu 
suplanuotą vaikučių pirmosios 
komunijos šventę. 

Vaikučiai atėjo eilute, prieš 
Mišių pradžią. Kiekvienas nešė 
baltą rožę ir žalumyną, surištus 
baltu kaspinu. Atenšę prie alto

riaus žiedus, pamerkė į baltą 
vazą. Skaitė maldas kaitų su 
sesele. „Jėzau pas mane ateiki" 
giesmę giedojo lydėdami ranku
čių gestais. Kunigui Braukylai 
atėjus laikyti Mišias, vaikučiai 
užėmė jiems skirtą pirmąjį 
suolą. Įspūdingiausia buvo. kad 
vaikutį Komunijai lydėjo visa 
šeima. Kiekviena mama savo 
vaikui uždegė žvakę, nuo 
Mišioms degančios žvakės. 
Komuniją priėmė ir visa šeima. 
Per Mišias energingai giedojo 
vaikų choras, prie vargonų muz. 
Govėdas! Seselės parašytus tai 
d ienai Mišių ska i tymus , 
perskaitė dvi mamytės. 

Ne visi lietuviai vaikučiai 
priima pirmąją komuniją lietu
viškoje parapijoje. Lietuvių 
vaikai, su maža išimtimi, lanko 
katalikiškas mokyklas prie savo 
namų. Sulaukus reikiamo am
žiaus , tose mokyklose jie 
ruošiami pirmajai komunijai. 

To amžiaus vaikų tėveliai jau 
čia gimę, išaugę dviejų kultūrų 
įtakoje. Jiems patiems yra tekę 
susidurti su dvikalbiškumo 
problemomis. Prisimindami 
savo tėvų griežtą valią, linkę 
labiau kreipti dėmesį į savo 
vaiko apsisprendimą. Kas nors 
turi veikti vaiko vaizduotę, kad 
apsispręstų už lietuvišką para
piją-

Čia tėveliams gelbsti seselės 
su savo gražiomis idėjomis. Jos 
kaip Dievo dovana. Gaila, kad 
ne visoms parapijoms užtenka 
tos Dievo dovanos, bet jų idėjos 
galėtų žydėti ir ten, kur jų nėra. 

Tą diena turėtų būti. ne tik 
šeimos, bet visos parapijos 
šventė . Pamoks la s tu rė tų 
paliesti vaikų galvoseną ir ilgai 
pasilikti jų atmintyje. Vaikų 
pirmosios komunijos šventę 
re ikėtų la ikyt i parapijos 
svarbesnių įvykių grupuotėje, 
skelbti įvykių kalendoriuje. 
Galima būtų dar pagalvoti apie 
visų parapiečių įnašą į tos 
dienos prasmę... 

R. Ražauskienė 

SŪNUI IŠ KARO SUGRĮŽUS 

Paskutinių Keturių mėnesių 
laikotarpyje, kai karo debesys 
rinkosi virš Persų įlankos, Vyto 
ir Marijos Petrulių šeima per 
gyveno ne vieną įtemptą dieną 
ir naktį. Kai Jungtinės Ameri
kos Valstybės ir Jungtinės 
Tautos pastojo kelią agresoriui 
ir pasakė — gana. jų sūnus 
Saulius nutarė asmeniškai 
prisidėti prie šio žygio. Per 
paskutinius mėnesius Petruliai 

Kuvc Į l o s minėjime Detroite. Iš k.: LB Detanto apylinkės p i rm. Nijolė Zelvvinder. JAV 
kongresmanas William S. Broomfield, minėjimo rdeja J a n i n a Udrienė ir minėjimo organiza
torius Jonas Urbonas. 

sulaukė labai daug nuoširdžių 
linkėjimų kurie juos stiprino ir 
ramino. Tautiečių nuoširdūs 
žodžiai, maldos ir laiškai Sau
liui, jam esant Saudi Arabijoje, 
buvo labai brangūs ir vertingi. 

Karui pasibaigus ir Sauliui 
grįžus namo. Petruliai y ra 
dėkingi visiems už rūpestį. 
Tikėkime, kad ne tik šiandien, 
bet ir ateityje pasaulis neigno
ruos skriaudų mažoms valsty
bėms, kaip tai buvo padaryta 
prieš 50 metų tėvynei Lietuvai. 

LIETUVOS ŠAULIU 
SĄJUNGOS T R E M T Y J E 

CV POSĖDIS 

LŠST centro valdybos posėdis 
kovo 16 d. vyko pirmininko 
Mykolo Abariaus namuose. 

Posėdį pradėjo ir pravedė 
LŠST pirm. Mykolas Abarius. 
Ankstyvesnių dviejų posėdžių 
protokolą perskaitė sekretorius 
Eduardas Milkus. Susikaupimo 
minute pagerbti sausio 13 d. 
Vilniuje žuvęs du „Geležinio 
Vilko" kuopos šauliai: Darius 
Garbu tav ič ius ir I g n a s 
Šimulionis. Sekė Sąjungos pir
mininko M. Abariaus, valdybos 
narių ir „Tremties t r imito" 
redaktorės Stefanijos Kaune-
lienės pranešimai, a p t a r t a s 
Šaulių s-gos suvažiavimas . 
Sąjungos iždininkas M a t a s 
Baukys valdybos nariu vardu 
Mykolui Abariui, neseniai ta
pusiam pensininku, įteikė do
vaną. 

Po 500 dolerių pask i r t a : 
..Tremties trimitui" („Kario" 
priedui) ir Lietuvos iždui. Posė
dyje, be jau paminėtų, dalyvavo: 
Vincas Tamošiūnas, Juozas 
Kinčius, Bronius Valiukėnas, 
Balys Telyčėnas, Jonas Sosta-
kas, rašantysis šią korespon
denciją ir iš Chicagos atvykę 
Juozas Mikulis ir Anelė Kirvai-
tytė. Po posėdžio, Juozui Kinčiui 
sukalbėjus maldą, vaišinomės 

Onutės Abariene^ skaniai pa
ruoštais pietumis 

LIETUVOS ŠAULIU 
S Ą J U N G O S TREMTYJE 

SUVAŽIAVIMAS 

L.Š.S.T. visuotinis suvažia
vimas balandžio 20-21 dieno
mis vyks Hamiltone,Kanadoje, 

Aušros Vartų parapijoje. Šešta
dienį, balandžio 20 d., 10 vai. r. 
— registraci ja, 11 va i . 
suvažiavimo pradžia ir 7 vai. 
vakare banketas. Meninę dalį 
atliks Montrealio vyrų oktetas, 
vadovaujamas muziko A. Stan
kevičiaus. Mokestis: registra
cijos — 10 dol. ir banketo 17 dol. 
Sekmadienį — balandžio 21 d., 
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Stasio ir Irenos'Križevičiūtesi Petrausku šeima dukrelei Kristinai pnmąją 
komuniją priimant iš kun Bra-.ikylos Mississauga. Kanadoje. Stebi sesutė 
Viktutė. 

LIETUVOS VYČIU 
RAŠINIŲ KONKURSAS 

Lietuvai stengiantis atstatyti 
savo nepriklausomybę, reikia 
džiaugtis dideliu jaunimo įnašu 
šiame reikale. ^Jemaiai Lietu
vos ministrų bei Seimo narių 
yra jaunesni kaip 30 metų 
amžiaus. O Lietuvos televizijos, 
spaudos, Seimo bei kitų insti
tucijų pastatų bei turto sau
gotojų daugumą taip pat sudaro 
jaunimas. Ir Kruvinojo sekma
dienio įvykiuose gyvybes paau
koję taip pat buvo jauni... 

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse jaunimas taip pat pasižymi 
pastangose dėl Lietuvos nepri
klausomybės, apsiimdami vado
vaujamas pareigas įvairiuose 
šiame krašte susikūrusiuose, 
ad hoc Lietuvos nepri
klausomybę siekiančiuose ko
mitetuose. Jaunimas organi
zuoja laiškų rašymo vajus bei 
demonstracijas, dirba efektin
guose informacijos centruose, ir 
palaiko ryšius su kitų pavergtų 
tautų atstovais. 

Tad kodėl jaunesni asmenys 
nerodo iniciatyvos užimti atsa
kingas pareigas Lietuvos Vyčių 
organizacijoje? Ar mūsų orga
nizacijos veikla bei siekiai 
turėtų būti pakeisti, kad pa
trauktume jaunimą? Gal jau
nimas drovisi stoti į įvairias 
valdybas? O gal vyresnieji 
nežino, kaip paraginti, gal 
nubaidė narius, dar 30 metų 
nesulaukusius? Ką galime 
kuopose, apygardose bei Cent
ro valdybos veikloje padaryti, 
kad jauniesiems nariams įžieb
tume norą tapti mūsų organi
zacijos vadais? 

Lietuvos Vyčių fondas kiek
vienam organizacijos nariui 
teikia progą pasidalinti savo 
mint imis šiais k l a u s i m a i s 
metiniame rašinių konkurse. 
Sis konkursas, prelato Juozo 
Prunskio dosnumo išdava, šiais 
metais turi šią temą: „Kaip 
Lietuvos Vyčiai gali jaunesnius 
narius inspiruoti perimt orga
nizacijoje vadovaujamas roles?" 
Raginame visus šią temą pa
gvildenti ir savo mint imis 
pasidalinti, dalyvaudami šiame 
konkurse. 

Pateikiame konkurso sąlygas. 
Premijos yra nemažos, tačiau 

didžiausioji premija bus proga 
dalyvauti Lietuvos Vyčių orga
nizacijos atjauninimo bei pagy
vinimo darbe. 

Lietuvos Vyčių fondas yra nuo 
mokesčių atleista institucija, 
kuri palūkanas iš IHvesfacijų 
skiria organizacijos tfcltūrinių 
bei religinių projektų finan
savimui. Šis konkursas tėra tik 
vienas iš įvairių projektų. Šimto 
dolerių auka suteikia kuopai ar 
asmeniui nario teises, ir ta i 
paremia Vyčių ateitį. Raginame 
visus šį fondą paremti. 

Konkursui pateiktų rašinių 
žodžių skaičius turėtų būti tarp 
450 ir 500. Jie turi būti prisiųsti 
iki 1991 metų birželio 15 dienos. 
Konkurse gali dalyvauti Lietu
vos Vyčių organizacijos arba 
Vyčių jaunučių kuopos nariai. 
Rašiniai bus vertinami turiniu, 
originalumu, bei atyda konkur
so temai. Bus žiūrima grama
tikos taisyklių bei organizuo
tumo. 

Rašiniai turi būt i a t l ikt i 
mašinėle arba i šskai tomai 
ranka parašyti. Pirmajame 
puslapyje reikia įrašyti t iktai 
vardą, pavardę, adresą, kuopą, 
bei rašinio temą. Sekančiuose 
puslapiuose turėtų būti t iktai 
rašinys, kad būtų galima išlai
kyti anonimiškumą. Premijos: 
pirmoji — 300 dolerių, antroji — 
200 dol., o trečioji - 100 dol. 
Teisėjai bus Tomas Brūzga, 
Aldona Ryan, Loretta Stukienė 
ir Vladas Svekla. 

Rašinius siųskite Aldonai 
Ryan šiuo adresu: 6591 
McEvven Road, Centerville, OH 
45459. Laimėtojai bus viešai 
paskelbti šių metų rugpjūčio 2 
dieną St. Petersburg, FL. 
įvyksiančiame Visuotiniame 
Lietuvos Vyčių seime. Laimė
tojų rašiniai bus atspausdinti 
,. Vytyje". 

Loretta I. Stukienė, 
Lietuvos Vyčių fondo 

pirmininkė 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis .J r . 
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10:30 vai. r. šv. Mišias Aušros 
Vartų parapi jos bažnyčioje 
koncelebruos LŠST kapelionas 
kun. Alfonsas Babonas ir tos 
parapijos klebonas kun. J . 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy C'oss ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Ras. (704)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

39O0 W 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

PirmC 3 v p p - 7 v v . antrd 12.30-3 v p p 
trecd jždarytaa ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir seštd 9 v r -12 v p.p 

6132 S. Keozle Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Liauba, OFM. LŠST visuotinį 
suvažiavimą globoja L.K. Al
girdo šaulių kuopa. Nakvynės 
reikalu kreiptis pas kuopos 
pirmininką, Povilą Kanopą, 48 
Holton Ave., Hamilton, Ont., 
L8M 212, C a n a d a , te l . 
416-545-2703. 

A. Grinius 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te!. (1-312) 436-7700 

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

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

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo hgos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr. penki 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., Elgtn. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tat. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St . Chicago. iL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 791h Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tat. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. . Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko ak>nius 
2618 W. 71 st St. 

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 St. 
Oak U w n , IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T e l . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. Ir Kean Ave.. Justtce, IL 
Tel . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai į 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

Laimė mus blaško kaip vėjas 
mažą dulkelę — k a r t a i s 
pagriebusi j sūkurj iškelia į pa
danges ir po akimirkos vėl 
bloškia prie žemės, iš kur 
pakėlė. 

Ariosto 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. (1-312) 565-0348; 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Rez. (706) 442-8297 

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

7722 8 . Kedzie Ave., 
Chicago. UI. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Napervllle Campue 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Pasaulio nauja 

EKONOMINĖ TVARKA 
Nors vykdant karinius veiks

mus, t iek ginantis, tiek ir 
puolant, jie teisinami demokra
tijos, savivaldos ir teisingumo 
gynimu, tiek karinės, tiek ir 
politinės veiklos pagrinde yra 
ekonomika. Valstybė stengiasi 
savo piliečiams ar pramonei 
iškovoti „teisingas" kainas už 
savo eksportą. Irakas gi puolė 
Kuwai tą , dėl to , kad j is , 
nepaisydamas OPEC susitari
mų, numušė alyvos kainą, 
gamindamas per daug alyvos. 
JAV-ės nenorėjo, kad Irakas 
savarankiškai, kariniais veiks
mais diktuotų alyvos kainą. 

Tuo tarpu JAV ekonominiai 
rūpesčiai nesibaigia ir šiame 
žemyne. Amerika dabar bando 
spręsti ekonominio nelygumo 
problemas su Meksika, kurios 
reiškiasi nesulaikomu srautu 
ekonominių pabėgėlių iš Meksi
kos į JAV-es. Ekonomikos svar
bą žino ir Lietuva, tad net ir 
dabar kuria prekybos ryšius su 
užsieniu ir ieško užsieniečių in
vestavimų Lietuvoje. 

Ekonomikos istorikas Walter 
Rostow sako, kad prezidento G. 
Bush skelbiamoji „naujoji 
pasaulio santvarka" turi ir eko
nominę pusę ir kad ji stato pro
blemas, kurios būtinai turi 
gauti visiems priimtinus poli
tinius sprendimus, nes kitaip 
nebus jokios naujos santvarkos, 
o teks grįžti prie senų kariškų 
sprendimų, kurie, matome, vis 
tiek nieko neišsprendžia, o tik 
daugiau žalos pridaro žmonijai 
ir žemei, tik nustumdamos 
reikiamą sunkų diplomatinį 
darbą tolyn į ateitį. 

Toje naujojoje pasaulinėje san
tvarkoje didelį vaidmenį turi ir 
Rytų Europos atstatymas. Tai 
„Šaltuoju karu" atidėtos, neiš
spręstos Antrojo pasaulinio karo 
problemos, kurios per 50 metų 
ne tik nesitaisė, bet išaugo į neį
sivaizduojamai sudėtingus so-
cioekonominių problemų komp
leksus. Užtenka tik pažvelgti į 
neramumus Rytų Vokietijoje, 
tam kraštui pergyvenant bedar
bę, užsidarant nepasiteisinan
čioms įmonėms ir valdžios įstai
goms nepajėgiant teikti reikia
mą pašalpą. O Vokietija gi tur
tingas kraštas, bilijonus pilan
tis į Rytų Vokietiją, ją atstatyti. 
Tad ko t ikė t i s blogesnėje 
padėtyje esančioms Lenkijai, 
Vengrijai ir Čekoslovakijai, ir 
dar blogesnėje padėlyje esančiai 
Lietuvai ir kitiems Pabaltijo 
kraštams, jau nekalbant apie 
kitas sovietines respublikas ir 
Rusiją, kurių ekonominė pa
dėtis nepalyginant blogesnė? 

W. Rostow pasaulyje mato 
pasaulio ekonominės sistemos 
keitimąsi. Jo supratimu, ilgai
niui ekonominė galia tolinasi 
nuo JAV-ių ir Sovietų Sąjungos, 
sklaidosi po daugybę kitų 
kraštų ir tai gali vesti į pasau
linės ekonomijos chaosą. Dėl to 
būtina dabar kurti tarptautinės 
ekonomikos apmatus — rėmus, 
kuriais kraštai sutiktų vado
vautis tarptautinės teisės ir 
sutartos tvarkos dėsniais. Tau
toms turi būti suteiktas propor
cingas, joms pakankamas eko
nominis statusas, kad joms 
nereiktų siekti jį išisikovoti 
ginklais. Anot Walter Rostow: 
„Saddam Husseinas buvo į 
mūsų tarpą pasiųstas perspėti 
mus apie re ikiamą atl ikti 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ IR KAD LIKTUM TU GYVA 
R Ū P E S Č I A I L I E T U V O S R E I K A L A I S Išvijo* Dainų šventei besirengiant 

savo dėmesį stiprinant 12-kos 
kraštų Europos Ekonominę 
Bendruomenę ir kuriant naujus 
ekonominius ryšius su atsista
tančiais Rytų Europos kraštais. 
JAV-ės, Kanada ir Meksika vėl 
kreips didesnes pas tangas , 
stengiantis sutarti apie Šiaurės 
Amerikos laisvos (be tarifų) 
prekybos zoną. Ir Rostovv ska
t ina JAV-es r imta i ieškoti 
daugiau ekonominių galimybių 
Lotynų Amerikos kraštams per 
JAV „Enterprise for America" 
iniciatyvą. 

Ats ižve lg ian t į nau ja s 
neramumų zonas pasaulyje, 
Rostow ragina, kad į Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybą, kuri da
bar susidaro iš JAV, Didžiosios 
Britanijos, Kinijos, Prancūzijos 
ir Sovietų Sąjungos, taip pat 
būtų priimtos Vokietija, Japo
nija, Indija ir gal net Indonezi
ja. Ir kad ta i įvyktų dar šiame 
dešimtmetyje. 

Viduriniams Rytams jis ra
gina surasti politinius spren
dimus tų kraštų nesutarimams, 
kad būtų geresnė ginklų preky
bos kontrolė ir kad iš to regiono 
alyvos prekybos pelno būtų 
sukurtas fondas, kuris padėtų 
tiems to regiono kraštams, ku
rie neturi didelių naftos tur tų . 
Jis išreiškė viltį, kad agresy
vesnieji tų kraštų vadai bus 
pamatę, kad tradicinis ginklais 
išsikovojimo kas norima būdas 
nebeduoda norimų išvadų nau
joje pasaulinėje santvarkoje. 

Užjūrio K r a š t ų Vystymo 
Tarybos prez. J. Sewell siūlo, 
kad JAV-ės galėtų nemažą dalį 
savo gynybos biudžeto, paskir
to „nacionaliniam saugumui ir 
JAV interesų paramai užsieny
je" , skirti besivystančių kraštų 
ekonomin iam ugdymui ir 
humanitarinei pagalbai. O da
bar tos lėšos yra skiriamos 
užsienio kraš tuose esančių 
karinių bazių nuomai apmokė
ti ir karinei pagalbai — ginkla
vimui — besivystančių kraštų. 
Sewell sako, kad Persų įlankos 
karo laimėjimas pastatė prez. 
Bush į labai gerą poziciją padėti 
besivystantiems kraštams susi
tvarkyti su juos slegiančiomis 
nekar i škomis problemomis, 
kurių nesprendimas dažnai 
nuveda į karą, būtent: tarptau
t i n ė s skolos, gyventojų 
skaičiaus augimas greičiau, ne
gu krašto ekonominis vystyma
sis, gamtos-aplinkos sugadi
nimas ir kraštutinis skurdas. 

Taip pat reiktų apriboti šiems 
k r a š t a m s s k i r i a m a s l ė šas 
ginklavimuisi. Iš to, kad jie 
pagal savo ekonominį produkty
vumą gali pirktis nepropor
cingai daug ginklų, pelnosi tik 
ginklų prekybininkai,o jų žmo-

: nės skursta, sako Sewell. 

Besivystantys kraštai 1988 m. 
išleido 77.8 bilijonus dolerių 
pirkti importuotus ginklus, o 
vien Vidurinių Rytų kraštai 
sudarė 31% viso pasaulio ginklų 
rinkos. Vien Irakas importavo 
ginklų už 29.7 bil. dol. Tuo tar
pu visa nekarinė pašalpa užsie
nio kraštams siekė tik 50 bili
jonų dol. per metus. Sewell 
vadovaujama įstaiga projektuo
ja JAV užsienio kraštų pa
šalpos biudžetą, kuris į trauktų 
ir pokarinę rekonstrukciją ir 
konfliktų sprendimą Centrinėje 
Amerikoje, Kambodijoje, Af
gan i s tane , Afrikos žemyno 

gruodžio mėnesį pairusios tarp
t au t inė s prekybos derybos 
Urugvajuje. 

Karui pasibaigus, tikimasi, 
kad kraštų vadai daugiau susi
rūpins savo vidaus ekonomi
nėmis problemomis. JAV-ėse 
vasario mėnesį bedarbė pa
šoko nuo 6.2% iki 6.5%. O 
dabar pakils dar daugiau, 
sugrįžusiems kareiviams ne-
visiems galint sugrįžti į palik
tus darbus. 

Eurooos vadai vėl autolkfl 

Šv. Kazimiero šventę kukliai 
atšventė mūsų kolegija Romoje. 
Pamaldos vyko Villa Lituania 
koplyčioje. Celebravo Vatikano 
valstybės sekretoriato aukštas 
pa re igūnas mons. Antonio 
Franco. Koncelebravome mudu 
su rektoriumi prel. A. Bart
k u m i . Dalyvavo kolegijos 
vadovybė ir auklėtiniai, o taip 
pat dauguma Romoje gyvenan
čių lietuvių bei svečių iš 
Lie tuvos . Tarp svečių iš 
Lietuvos buvo ir seimo atstovas 
K. Saja. Mons. A. Franco pasakė 
j a u t r ų pamokslą. J i s buvo 
neseniai grįžęs iš Lietuvos. Ten 
buvo pas iųs tas Šv. Tėvo 
sus ipaž in t i su Bažnyčios 
re ika la is : problemomis bei 
rūpesčiais dabartinėse krašto 
gyvenimo sąlygose ir pavojuose, 
įspūdžius parsivežė gražius. 
J a m padarė didelį įspūdį 
žmonių rel igingumas, ypač 
meilė kryžiui ir pamaldumas 
Dievo Motinai. Prisiminė jautrų 
išgyvenimą laikant šv. Mišias 
Šv. Kazimiero koplyčioje prie 
šventojo relikvijų Vilniaus 
katedroje. 

Mons. A. Franco vizitas 
Lietuvoje ir jo noras įspūdžiais 
pasidalinti su mumis yra dar 
vienas įrodymas, kiek popiežius 
Jonas Paulius II rūpinasi Lietu
va. 

Po šv. Mišių visi dalyviai buvo 
pakviesti pasižmonėti ir pasi
va i š in t i Villa L i t u a n i a 
salonuose. Pažymėtina, kad 
tarp dalyvių buvo ir Stasys 

darbą". Šį mėnesį vėl prasidėjo pietiniame gale ir Angoloje. 
Tai vis vietos, kur oficialiai 
konfliktų nėra, bet iš tikrųjų jie 
ten tik rusena, ir gali kiekvienu 
momentu vėl iškilti. 

Iš tiesų, nors karas oficialiai 
pasibaigė Persų įlankoje, bet 
konfliktai ir ten ir kitur liko 
neišspręsti. Ir jie nebus išspręsti 
be ilgalaikių rimtų pastangų, 
begalinės kantrybės ir atkak
laus ryžto siekti tikros taikos 
žemėje per teisingumu pagrįs
tus tarptautinius santykius. 

a.sf. 

LADAS TULABA 

Lozoraitis, Lietuvos atstovas 
prie Šv. Sosto ir Washingtone 
prie JAV vyriausybės. 

Vakarienei kolegijos patal
pose buvo pakviest i , be 
vadovybės ir auklėtinių, tik kai 
kurie r inktiniai svečiai, tarp 
kurių ir K. Saja. Jis vakarienės 
eigoje pasakė įdomią kalbą: 
vaizdžiai nupiešė dabartinę 
l ietuvių laikyseną. J i yra 
daugiau mažiau trejopa. Vieni 
— baiminasi ir šalinasi. Kiti — 
daro visa, kad rastų priimtiną 
išeitį. Treti yra pasiryžę visam, 
net jei reikėtų aukoti gyvybę. 

Iš tikrųjų kai kurie sausio 13 
d. paaukojo gyvybę. Kiti ta 
pačia proga buvo pasirengę pa
aukoti. Saja patvirtino, kad tą 
naktį Lietuvos seimo nariai 
jautėsi esą mirties pavojuje ir 
buvo pasirengę aukoti savo 
gyvybes dėl Tautos laisvės. Ten 
buvę du kunigai. J ie davė 
visiems bendrą išrišimą, kad su 
ramia sąžine galėtų stotis 
Viešpaties akivaizdoje. Yra tų, 
kurie dirba, aukojasi, tariasi, 
bando surasti kelius, kaip be 
kraujo praliejimo būtų galima 
pasiekti politinę laisvę ir šiokią 
tokią gerovę jau tiek iškentė-
jusiam kraštui. Gaila tik, kad 
atsiranda nesutarimų, kuriuos 
sąmoningai puoselėja Maskvos 
agentai. Pagaliau yra bėglių. 
Bailių ir bėglių visur ir visada 
buvo. Jų neišvengsi. Reikia tik 
būti apdairiems, kad bėglių 

Po „Spindulio" šokėjų grupės programos Chicagos Daley centre susitiko 
Stanley Balzekas, Illinois gubernatoriaus pavaduotoja Pat Michalski ir Aidas 
Palubinskas. Už jų matyti „Spindulio" vadovė Rasa Poskočimienė. 

Nuotr I. Tijūnėlienės 

tarpe neats i ras tų parsidavėlių. 
Sekmadienį, kovo 10 d. Šv. 

Tėvas, kalbėdamas į Šv. Petro 
aikštėje susirinkusius tikinčiuo
sius, prisiminė Lietuvą šiais žo
džiais: 

„Pereitą pirmadienį Lietuva 
atšventė savo dangiškojo globėjo 
šv. Kazimiero šventę. Visa 
Bažnyčia dvasiniai jungėsi šia 
proga su broliais lietuviais, 
melsdamiesi už šią brangiausią 
Tautą. Kasdien širdimi ir malda 
esu ar t i su Lietuva, ir Šv. Sos
tas visada sekė ir seka su di
deliu dėmesiu sunkų kelią ir 
kančias šios Tautos, linkint, kad 
visi lietuvių s iekimai rastų tei
singą įgyvendinimą socialinėje 
darnoje ir tarpusaviame res-
pekte tiek kraš to viduje, tiek 
ir tarptaut inėj plotmėje". 

Šis Šv. Tėvo pareiškimas buvo 
a t s p a u s d i n t a s l 'Osservatore 
Romano p i rmame puslapyje 
kovo 11-12 laidoje su ypatingai 
žymia a n t r a š t e : „ T e r a n d a 
l ie tuvių a s p i r a c i j o s te is ingą 
įgyvend in imą!" 

Tokie Šv. Tėvo pareiškimai 
randa p la tų a tga r s į visoje 
Bažnyčioje ir Lietuvai palankiai 
nuteikia pasaul inę opiniją. 

Kovo 11 d. Italijos vyskupų 
pi rmininkas a rk iv . Camillo 
Ruini, kalbėdamas Vyskupų 
konferenci jos v a d o v a m s , 
pareiškė: „Negalime nekreipti 
dėmesio Pabaltijo kraštų — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos — 
siekimui a tgaut i laisvę. Tarp
t a u t i n ė s į va i r i o s pol i t inės 
implikacijos netur i užgniaužti 
nepaneigiamas t au tų teises (į 
laisvę)" (Cit. „Avvenire" 1991 
m. kovo 12). 

Todėl ir I ta l i jos spauda , 
jei anksčiau retai kada pri
simindavo Lietuvą, tai dabar 
noriai prašo pasikalbėjimų apie 
padėtį Lietuvoje. Kovo 5 d. 
laidoje „Avvenire" atspausdino 
platų, visą puslapį užimantį, 
straipsnį: pas ika lbė j imą su 
manim apie Lietuvą su antraš
te „Vilnius — Persijos į lanka 
Ry tuose" . N e t soc ia l i s tų 
laikraštis „Avvan t i " pereitą 
sava i t ę įdėjo p l a t ų pas i 
kalbėjimą apie Lietuvą su mon. 
V. Mincevičiumi. 

Lietuva ta ig i nėra užmiršta. 
Tų. kur ie ją p r i s imena ir 
užtaria, skaičius didėja. Dė
kokime Dievui už tai . Būkim 
taipgi dėkingi popiežiui Jonui 
Pauliui už jo meilę ir maldas 
mūsų mylimai Lietuvai. 

Tokiais plakatais jau pasi
puošė lietuviškų įstaigų ir 
prekybų sienos ir langai. Tie 
plakatai yra parengti dail. P. 
Aleksos. Tas šūkis yra skirtas 
išeivijai, kad liktų ji gyva. 
Atgimstanti Lietuva bus reika
linga išeivijos, tad ji turi išlikti. 

pinigų švaistymą. Tokios šven
tės tautiniu požiūriu yra mums 
labai reikalingos, tai mūsų tau
tiniai atlaidai, kuriuose mes at
sigaiviname ir sustiprėjame. 
Reikia atsiminti, kad praėju
siais metais blokuojama Lietu
va nea t s i s akė nuo tokių 

Prie to išlikimo daug prisideda tautinės apraiškos renginių. Bet 
mūsų rengiamos Dainų ir šokių net tankams žvangant, jie šoko 
šventės , operos pastatymai, 
t e a t r o fest ival iai ir k i t a 
kul tūr inė veikla. Lietuva šimt
mečiais buvo žinoma kaip dainų 
kraštas . Lietuvį daina lydėjo 
nuo lopšio iki karsto. Šiaurės 
ledjūr io ir Laptevų jū ros 
pakrantės gal pirmąją dainą 
išgirdo, kuomet lietuviai trem
tiniai savo širdgėla ir ilgesį 
da inomis ramino. Lietuvis 
visuomet mylėjo dainą. 

Tad dar spaudos draudimo lai
kais slaptai klojimuose susi
r inkę dainas dainuodavo. Žino
ma, tai dar nebuvo Dainų 
šventės, bet pirmieji pumpurai. 
Atgavus nepriklausomybę, Lie
tuvoje taip pat ir išeivijoje buvo 
r eng iamos didingos Dainų 
šventės. Po pereito karo į šias 
pakrantes atvykus naujai lie
tuvių bangai, lietuviškos dainos 
vėl drąsiau ir plačiau pasklido. 
Žinoma, pirmaisiais metais 
reikėjo susidaryti ekonominį 
pagrindą. Ant kojų kiek stipriau 
a t s i s to jus , 1956 m. buvo 
surengta pirmoji Dainų šventė 
Chicagoje. Jeigu pažvelgsime į 
l i e t uv i škų Dainų švenčių 
istoriją išeivijoje, tai šių švenčių 
istorija yra žymiai senesnė. Pir
moji Dainų šventė įvyko 1916 
m. Chicagoje, kurioje dalyvavo 
500 dainininkų. Taigi Chicagai 
tenka ta garbė, kad joje buvo 
pirmoji Dainų šventė. Daugelyje 
vietovių būdavo rengiamos di
desnės ar mažesnės šventės. 
Didžiausioji lietuvių Dainų 
šventė išeivijoje įvyko 1939 m. 
New Yorke, kurioje dalyvavo 
3000 dainininkų. 

Pokario metais atvykusieji 
p a m a n ė , kad jie „a t rado 
Ameriką" , tad ir 1956 m. 
surengtą šventę pavadino I-ja 
JAV ir Kanados lietuvių Dainų 
švente. Tad mes tos tvarkos ir 
toliau laikomės. Toje pirmojoje 
šventėje dalyvavo apie 1200 dai
nininkų. Tik prisiminus tą 
šventę, prakaitas tekėti ima. 
Rengėjai, tai žinodami, dabar 
ieško arenų, kuriose būtų oro 
vėsinimas. O tokie patogumai, 
žinoma, kainuoja. I Dainų 
šventę nereikia žiūrėti lyg j 
p rabangą a r nereikalingą 

ir dainavo. 
Gal dėl to jie ir turėjo tą 

stiprybę, rankomis susiėmę, 
dainuoti ir prieš tankus stovėti. 
Mums nereikia prieš tankus 
stovėti, bet rankomis susiimti 
r e ik i a . Ka ip musulmonai , 
nežiūrint, kur jie gyventų, 
vistiek lenkiasi ant žemės 
Mekos kryptimi, taip ir mes 
tokių tautinių švenčių proga 
turime rankomis susiimti ir at
sisukti veidu į Lietuvą. Tokie 
renginiai nėra tik Chicagos ar 
rengimo komiteto, bet visos 
išeivijos. Tad visa išeivija turėtų 
prisidėti, kad šventė būtų didelė 
ir įspūdinga. 

Reng imo komi te tas jau 
kreipėsi į lietuvišką visuomenę, 
tačiau atsiliepimai dar nėra 
u ž t e n k a m i . Mes išeivijoje 
neturime kultūros ministerijos 
ar valstybinių biudžetų, tad 
tenka remtis visuomenės susi
pratimu ir dosnumu. Visuome
nė visuomet parodydavo savo 
susipratimą ir tautinius ren
ginius gausiai paremdavo. Tad 
reikia tikėtis, kad ir šiuo atve
ju rengėjai nebus apvilti. 

J . Žygas 

TAISYS PAEŽERES 
GREITKELĮ 

Apie 100,000 automobilistų 
kasdien naudoja paežerės kelią 
Chicagoje — Lake Shore Drive. 
Nuo balandžio 8 d. prasidės to 
kelio taisymai, kurie parei
ka l aus 18.4 mil. dol. Bus 
uždarytos dvi linijos abiejose 
pusėse, šiaurėje tarp Grand ir 
Hollywood ir pietuose tarp 
Monroe ir 31 gatves. 

VAN GOGH PAVEIKSLAS 
UŽ 1.43 MIL. DOL. 

Pasaulinio garso dailininko 
Vincento Van Gogh gėlių pa
veikslas, atrastas VVisconsin 
valstijoje ir specialistų pripažin
t a s au ten t i šku . Chicagoje. 
Leslie Hindman galerijoje kovo 
10 d. parduotas iš varžytinių už 
1.43 mil. dol. Pirkėjo pavardė 
neskelbiama. 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 

RIMVYDAS SIDRYS 

10 
Per vienus pietus daktaras su liūdna veido išraiška 

pabadė liesą kotletą ir pareiškė, kad jis taip daugiau 
negali gyventi. Jis rimtai galvojęs atsisakyti šito dar
bo, kuris vis tiek yra žemiau jo kvalifikacijų. Jis verčiau 
važiuosiąs į Saaro kraštą ir perims vieną iš tų ligoninių. 
Pulkininkas Robinaud jam tvirtai tą vietą prižadėjo. 
Schoembergo poziciją jis priėmė t iktai norėdamas 
padaryti pulkininkui malonumą, taip jau jis jį prašė, 
bet kaip išėjo, jis čia tik gaišina savo brangų laiką ir 
yra badu marinamas. Berlyne jis buvo ligoninės 
direktorium, patyrimo jis tur i . Dr. Boesz patarė jam 
dar palaukti. Gal reikalai pasitaisysią, jis iš leitenanto 
girdėjęs, kad mūsų maisto davinys būsiąs padidintas. 
Daktaras liūdnai numojo ranka. „Ko iš tų vagių galima 
tikėtis, jie padidins davinį, kad galėtų iš jo daugiau 
prisivogti". 

I valgyklą įbėgo du prancūzai ir sukėlė triukšmą 
už penkis. „Skubiai visi į rotušę. Darbas prasideda, 
reikia važiuoti į kapinyną". Daktaras atsistojo 
pristulbęs. Kaip, nejaugi jie atkasė lavonus. Baisu! — 
„Taip, tokie tie prancūzai! Kai reikia duot valgyt, tai 
mes nereikalingi, o kai dirbti, tai tuoj atsimena" -pa
šnibždėjo jis vokiškai į šoną. Šešių žmonių proce?ya, 
kapitono Rabasto vedama, nužygiavo prie rotušės. Kur 
mes jau radom vokiečius daktarus. Išsidalinom 
kariškus anti-iperitinius rūbus ir pakilusia nuotaika 
vilkomės į juos tarytum būtumėm viduramžių riteriai 
besišarvuoją karo žygiui. Gumos čežėjimas, plėšomas 
DODierius. i vairiu kalbu keiksmai, kapitono bal?as. 

slebizavojantis j am svetimus, sunkiai ištariamus var
dus, maišėsi į vieną kakofoniją. Per penkias minutes 
mes jau visi buvom apsišarvavę ir tik dabar, apsižvalgę, 
pastebėjom mūsų barzdotąjį daktarą, apdujusį, visai 
nesiorientuojantį padėtyje. „Mielas kolega, prašau 
padėkite man" — daktaras tampė rankose gumines kel
nes, nesurasdamas būdo, kaip į jas įlipti. — „O, baisu 
kaip šita guma smirda! Kolega, kaip reikia šitą švarką 
susegti?" Visi supuolėm ir juokaudami šiaip taip 
aprengėm daktarą. Ant guminio apvalkalo jis dar užsi
dėjo grandioziškų išmierų baltą chalatą, o ant galvos 
baltą m a n jau matytą kaukę-turbaną. Kapitonas Ra-
bast springo iš juoko. Nusileisti laiptais iki automo
bilio pasidarė r imta problema, iperitinės kelnės smuko 
ir pynėsi po kojų. daktaras svyravo pavojingai praras
damas pusiausvyrą. Ir vėl mes supuolę pusiau nešte 
nunešėm daktarą laiptais ir įgrūdom į automobilį. Ra-
bast dvilinkas raitėsi iš juoko, kol staiga sustojo su 
neskania veido išraiška, — jis pradėjo žaksėti. 

Mes privažiavom prie slėnio, kurio vienas šlaitas 
buvo sukastas terasomis. Priešais stovėjo visą aplinką 
dominuojantis aukštas medinis kryžius. Jo papėdėje 
gulėjo eilė lentinių, nedažytų karstų. Tai ir buvo tas 
kapinynas, kuriame mes turėjome dirbti. Šitame žemės 
plotelyje gulėjo du tūkstančiai buvusiųjų Vokietijos 
vergų iš visos Europos, iš penkiolikos skirtingų tau
tų. O j uk tai buvo garbingi žmonės, kurie nenorėjo 
nusilenkti tironui, jie dabar gulėjo čia toli nuo gimtinės, 
nežinomi, bevardžiai. 

Ant terasų dviem eilėm išsirikiavę dirbo kelias
dešimt žmonių tamsiuose imperitiniuose kombinezo
nuose. Tai buvo karo nusikaltėliai, nacių vadai bei šito 
paties lagerio buvę sargai . Batai purve, rankose ne
judriai kilnojosi kastuvai , akys iš padilbų žvelgė aukš
tyn, kur ant briaunos buvom sustoję mes, kasinėjimų 
personalas. Staiga jų akys pagyvėjo, nukrypo į vieną 
pusę, per niūrius veidus perplaukė šypsenos banga. Jie 
žiūrėio i mūsų d a k t a r ą , b a l t a m rhnl«t*> kuri<» klihikS-

čiavo per nelygią žemę, klupdamas ir painiodamasis 
savo besivelkančiam rūbe. Jis priminė mažą vaiką, 
žieminiais rūbais aptulotą, kuris, vos išmokęs vaikš
čioti, griūdamas ir keldamasis vejasi nutolusią motiną. 
Jis prisiartino prie dr. Gonzales, išskėtė rankas lyg 
norėdamas jį apkabinti, bet vieton to tik sušuko — 
„Mon cher confrėre!" ir ilgai kratė jam ranką. Tuo 
momentu daktaro guminės kelnės visiškai nusmuko 
ant žemės ir vėl sekė prašymų ir dėkojimų serija, kol 
mes jam tas kelnes pritvirtinom iš kažkur atsiradusia 
virve. 

Tuo tarpu darbininkai apačioje atsimušė į pirmąjį 
lavoną, iš žemės išryškėjo išsikišusi nejaukiai rami 
alkūnė. Aplink ją judėjo, dirbo kastuvai, ji tačiau kyšo
jo tyli, rūsti lyg perspėdama apie baisybes, laukiančias 
tų, kurie smelksis gilyn. „Monsieur le docteur, nusi
leiskite į duobę pažiūrėti kas ten yra atkasta" — Gon
zales mus grąžino į medicinišką realybę. Daktaras susi
raukė. „Atrodo žmonės užmiršta, kad aš esu vyriau
sias iš visų". Pora minučių jis trepseno prie daubos 
krašto ir sugrįžęs pareiškė, kad su tokiais nepatogiais 
rūbais jis negali rizikuoti lipti žemyn. Gonzales šypso
damasis jam pats apvyniojo kelnių galus virvėmis, o 
daktaras kimo nuo dėkojimų. Pagaliau daktaras prisi
artino prie kyšančios alkūnės, įdėmiai ją apžiūrėjo ir 
ėmė barti darbininką, kad jis neatsargiai dirbąs. 
„Gerai, bet mums reikia žinoti, kas yra atkasta" — nu
traukė jį šefas. Daktaras dar sykį pasilenkęs apžiūrėjo 
kaulą ir tarė — „Tai yra lavonas". Gonzales veide 
šypsena keitėsi į rūsčią išvaizdą ir vėl į šypseną. — „Aš 
tikiu, kad tai ne aukso gysla, bet pasakykit, kokia tai 
kūno dalis". Daktaras vėl pasilenkė prie alkūnės ir il
gai susikaupęs ją apžiūrinėjo. Visų akys įsismeigė į jį, 
net kaliniai, nustoję kasti. į jį žiūrėjo. Pagaliau 
daktaras atsistojo su triumfališka išraiška veide. — 
„Tai yra kaulas" - pareiškė jis. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvir tadienis, 1991 m. kovo mėn. 28 d. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 
PRASMINGAI PAMINĖTA 

KOVO ll^JI 

Lietuvos nepriklausomybės 
a ts ta tymo metinių minėjimas, 
globojamas LB Floridos apy
gardos valdybos, įvyko kovo 11 
d. L i e t u v i ų k l u b o sa l ė j e . 
Minėjimo iniciatoriai ir pro
g ramos sudary to ja i bei or
g a n i z a t o r i a i buvo ž inomi 
visuomenės veikėjai Adolfas Ar
mal i s ir Aleksas Vaškelis. Pro
g r a m o s d a l y v i a i be j o k i o 
pranešėjo sugebėjo sklandžiai ir 
nuosekliai įsijungti į programą, 
t u o sudarydami net ikėtumo ir 
spontaniškumo įspūdį. Tai buvo 
nauja ir originalu St. Peters-
b u r g o kolonijos pa reng imų 
virtinėje. 

Minėjimas prasidėjo visiems 
dalyviams dainuojant „Lietuva 
brangi" . Po to buvo LB Floridos 
apygardos valdybos pirm. P. 
J ančausko atidaromasis žodis. 
P i rmininkas pasveikino gausiai 
s u s i r i n k u s i u s kovo 11-tos 
metinių minėjimo proga. Kun. 
Rafaelis Šakalys sukalbėjo šiam 
minė j imui pritaikytą, giliai 
p r a s m i n g ą invokaci ją . K. 
Gimžauskas perskaitė Lietuvos 
Respubl ikos Aukščiausiosios 
t a r y b o s a k t ą dėl L ie tuvos 
nepriklausomos valstybės at
statymo, o K. Gimžauskienė — 
tos pačios tarybos kreipimąsi į 
Pasaulio tautas . T. Sakonienė 
paskai tė Henriko Nagio eilė
raš t į Vilniaus Baladę, skir tą 
kovo 11-ai. 

A. Vaškelis pristatė tolimes
nę kalbėtojąžinomą visuomeni
n i n k e Aleną Devenienę-Grigai-
t ienę, Vasario 16 akto signataro 
J . Vileišio dukterį, kaip jungt į 
t a r p vasario 16 ir kovo 1 1 d . 

A D e v e n i e n ė - G r i g a i t i e n ė 
savo žodį pradėjo ta rdama, kad 
š iandieną mums l inksma ir 
l iūdna, bet niekad nereikią 
gyvenime nusiminti . Jos tėvas 
buvo advokatas Vilniuje. Reikš-
damasis lietuviškoje viekloje, 
buvo didžiojo Vilniaus seimo 
sekretor ius . Prieš Vasario 16-ją 
ateidavę žmonės pas tėvą pasi
t a r i m a m s . Reikėję būti atsar
g iems i r įžvalgiems. Motina 
nurodydavusi vaikams nuimti 
n u o kabyklų prieangyje atvyks
tančiųjų paltus bei surinkti 
kaliošus ir išnešti į kitus kam
bar ius , kad be t ikr inant iems 
vokiečių žandarams nesukėlus 
į tarimo. Tą ji atl ikdavusi su 
broliu Pe t ru (dr. Petras Vileišis 
gyveno J A V , buvo vadovaujan
čių LB veikėju eilėse, mirė prieš 
keletą metų) . Kar ta is užeinant 
p a s juos žandarams, motina, 
no rėdama jais nusikratyt i , kai 
k a d a įgnybdavusi vaikams, tie 
p r a d ė d a v ę rėkt i , sukeldavę 
t r i u k š m ą ir žandara i pasi
ša l indavę . Tėvas su atvykstan
č ia is pas jį lietuviais turėdavęs 
d a u g d i s k u s i j ų . N e n o r i n t i 
pasakot i istorijų, bet kalbėti 
ap ie dabartį , o ypač ateitį. Atei
t i s būsianti tokia, ką mes dabar 
pada rys ime . Lietuvos nepri
klausomybės siekiai lyg ir kar
tojasi, bet tuomet Vilniuje buvę 
labai mažai inteligentijos, tik 12 
vadinamų apaštalų, kunigu, bet 
nebuvę minios, o šiandieną kiek 
inteligentijos, kokios minios ir 
kaip jie moką kariauti. Ar tai ne 
didelis pasiekimas, juk čia hero-
jizmas, t a i ir yra Lietuva! 

Adolfas Armalis kalbėjo apie 
kovo 11-ją. Niekada per 50 žiau
r ios okupacijos metų lietuviai 
t a i p v ieningai ir ryž t ingai 
nesiekę nusikratyt i vergijos, 
ka ip po kovo 11d. Sovietų S-gos 
jokie spaudimai neprivertę to 
ak to a tšaukt i . Po kovo I l s i o s 
(p r i e š t a i maža i ž inomos) 
Lie tuvos atstovai buvo pri
imami prezidentų ir mmisterių 
p i rmininkų. Dauguma Vakarų 
vals tybių dabar palaiką nuola
t in ius vienokius ar kitokius 
ryš ius su Lietuva. Reikėsią dar 

daug visų pasaulio lietuvių 
pastangų, kol kovo 11-os akte 
pasaky t i žodžiai „nuo šiol 
Lietuva vėl yra Nepriklausoma 
valstybė" taps realybe. Kalbė
to jas ba igė savo ilgesnį 
pranešimą, tardamas, kad tik 
tada būsime atidavę pilną savo 
duoklę Lietuvai, kai galėsime 
sakyti, kad padarėme viską, ką 
galėjome. 

A. Ulbinas padeklamavo savo 
sukur tą patriotinį eilėraštį. 
Vietos Altos skyriaus pirm. A. 
Šukys pažymėjo, kad Altą jau 
50 metų lankanti vyriausybę 
bei kongresą, kurie neleidę, kad 
būtumėm užmiršti ir viliasi, 
kad kongresas privers prezi
den tą p r ipaž in t i Lie tuvos 
nepriklausomybę ir su kongre
so pagalba atgausime laisvę. 

A. Vaškelis savo kiek il
gesniame pasisakyme išryškino 
Vytauto Landsbergio vaidmenį 
kovoje dėl Nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo ir kovo 
11 dieną paskelbtų idėjų įgyven
dinimo. Vyt. Landsbergis.pagal 
profesiją muzikologas,savo poli-
tinę-visuomeninę veiklą pradėjo 
1988 m. vasarą, susiorganiza
vus Persitvarkymo, vėliau Atgi
mimo sąjūdžiui. Pr ieš ta i 
neturėjęs beveik jokios visuome-
ninio-politinio darbo patirties, 
nes savo dabar užimamą pro
fesinę poziciją pasiekė t ik 
intensyvaus darbo ir savo talen
to pagalba. Vyt. Landsbergis 
niekad nepriklausė komunistų 
partijai. Taipgi nesinaudojo 
partijos teikiamomis privile
gijomis bei globa. 1990 kovo 11 
i š renkamas Aukščiausiosios 
tarybos pirmininku. Paskelbus 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo aktą, tampa neoficialiu 
Lietuvos prezidentu. Vienų 
niekinamas, pašaipiai vadi
namas „muzikantu", kitų — 
įrašomas kandidatu Nobelio 
premijai. Turėdamas įgimtą 
visuomeninio-politinio darbo 
talentą, sugebėdamas realiai 
įvertinti politinę situaciją, sėk
mingai vairuoja Lietuvos Res
publikos vairą. 

Taip pat prelegentas supa
žindino klausytojus su Vyt. 
Landsbe rg iu , kaip iški l iu 
mokslininku — M. K. Čiurlionio 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

mmm 
Vasario 27 d. Vv ashingtone lietuvių delegacija ap ..rikė kongr. Bill Sarpalius, kuris lankėsi Lietuvo
je ir pasidalino įspūdžiais. Iš kairės: Romas Ka.-paras (Amerikos Balsas), A. Pakštiene, Paulius 
Mickus (Jaunimo sąj). Vėjūne Svotelytė, kongr Bill Sarpalius, Rūta Penkiūnienė, Tadas Mickus, 
Rūta Rinkevičiene ir Daina Barzdukienė. 

kūrybos pasaul inio masto 
au tor i t e tu , ir ka ip meni-
ninku-muziku pianistu. Šias 
retas viename asmenyje telpan
čias kvalifikacijas vaizdžiai 
paliudijo Vyt. Landsbergio 
studijų Maskvoje kolega Felik
sas Roziner. F. Roziner, turė
damas galvoje Maskvos spaudos 
įžeidinėjimus, Landsbergį vadi
nant fašistu, „New York Times" 
laikrašty išspausdino labai įspū
dingą laišką, griežtai pro
testuodamas prieš komunistinei 
sistemai būdingus šmeižtus ir 
insinuacijas. 

Baigdamas savo pranešimą 
apie Lietuvos dabartinį prezi
dentą V. Landsbergį, A. Vaš
kelis trumpai suminėjo jaunimo 
duoklę tėvų k r a š t u i , iš
vard indamas tų jaunuol ių 
geroką skaičių, minutei sustojo 
prie Inos Navazelskytės, — In
stitute of Current World Affairs 
st ipendininkės, — pastebė
damas , kad Ina yra St . 
Petersburgo kolonijos gyven
toja, nes čia gyvena jos tėvai. 

Už laisvę žuvusių pagerbimą 
pravedė Sofija Vaškienė ir iš
vardino visus žuvusius „Kruvi
najame sekmadienyje" bei 
vėliau. 

Albertui Mateikai perskaičius 
Antano Miškinio ei lėrašt į 
„Lietuva", visa salė skandavo 
Lietuva. Lietuva, Lietuva ir pa
baigai sugiedojo Lietuvos 

SVEIKINTINAS PAKAITALAS 
Kai darbuotojas savo vietą už

leidžia kitam, sakosi išeinąs į 
pensiją. Kai žurnalistas nusto
ja rašęs, laikomas pasitrauku
siu iš rikiuotės. Ne iš kariškos 
rikuotės, bet iš spaudos dirvonų. 
Spaudos darbuotojas, nustojęs 
rašyti, nėra skaitytojui nei 
miręs, nei žuvęs, bet, kaip ame
rikiečiui jo karys nemiršta, t ik 
pradingsta iš gyvųjų tarpo. Be
vartant mūsų spaudos pusla
pius, vis rečiau bematome pažįs
tamų bendradarbių straipsnius. 
Dažniau ir dažniau skaitome 
straipsnius, pasirašytus mote
riškomis pavardėmis. Seniems 
darbuotojams traukiantis, tuš
tumą užpildo moterys. 

Ir kodėl ne? Jos nėra nė kiek 
silpnesnės savo straipsniais, ko
respondencijomis. Ką galima 
prikišti Lietuvių Žurnalistų 
sąjungos pirmininkei? Rašo 
straipsnius, noveles, romanus. 
Redaguoja „Lietuvį žurnalistą" 
Geras pakaitalas net keliems 
darbuotojams. 

Vis daugiau matyti moterų 
darytos nuotraukos. Tai yra pir 
mūnės plačiam lauke. Ne visos 
žino pagrindinius spaudos rei
kalavimus, bet noras ir veržlu
mas atidarys duris į redakcijas, 
leidyklas, muziejus. 

Jeigu prieš antrą pasaulinį 
karą moterys ribojosi portretine 
fotografija, tai karo metu at
sirado ir tokių, kurios buvo 
lėkdinamos karo lėktuvais j už
frontę. Jų norai buvo pateisinti 
prieš tai nematytomis nuotrau
komis. 

Viena iš tokių buvo Constance 

Stuart. Septynis mėnesius ke
liavusi su kovojančiais dali
niais, padarė tūkstančius iš 
karo lauko nuotraukų. Po karo 
Afrikoj atsidavė fotografijai. 
Gimusi Anglijoj, vaikystę pra
leidusi Afrikoj pamilo tą kraštą 
ir jo žmones. Vien tik iš malo
numo, neieškodama atlyginimo, 
fotografavo, kas jai buvo miela. 
Plačiau apie ją buvo rašyta 
„Modern Maturity" vasario-ko
vo mėnesių laidoje. Taip pat 11 
nuotraukų puikiai charakteri
zuoja jos sugebėjimus. 

Bet yra ir daugiau moterų pa
sižymėjusių fotografijoj. M. 
Bourke-White išsigelbėjusi iš 
torpeduoto laivo, skrido į už
frontę. Ji buvo viena iš tų ketu
rių fotografų, suorganizavusių 
„Life" magaziną. Taip pat ji 
parašė ir iliustravo 11 knygų. 

Paskutiniu laiku moterys pra
dėjo „Draugą" turtinti ne tik 
straipsniais, bet ir foto nuotrau
komis. Pavardės, kaip M. Šmi
tienė, Gr. Kriaučiūnienė, Indrė 
Tijūnelienė, R. Bureikienė, A. 
Pakitienė, Marytė Utz. B. Vin-
dašienė, Nida Bichnevičiūtė, A. 
Pakštienė, T. Meiluvienė, J. 
Čikotienė. T. Tuskenienė, J. Ru
peikienė, E. Baltrušaitienė — 
paįvairina lietuviškąją spaudą. 
Tai pirmosios kregždės. 

Nežinia kuri iš jų pasidarys 
garsi, kaip C. Stuart, M.Bour-
ke-White ar Diane Arbus. Vie
niems svajonės išsipildo, ki
tiems sapnai lieka sapnais. 
Kaip ten bebūtų — skaitytojų 
vardu linkiu sėkmės. 

Edmundas Jaka i t i s 

himną. Minėjimo programos 
įtarpuose skardėjo patriotinės 
dainos, kurias. i\aip ir pradžioje 
„Lietuva brang:" iki Lietuvos 
himno, pravedė A. Kusinskis ir 
A. Ulbinas. Minėjimo dalyviai 
turėjo progos susipažinti su 
Juozo Taoro pastangomis suor
ganizuota spaudos parodėle, 
kurioje dominavo paskutiniųjų 
metų Lietuvos vaizdai. Mi
nėjimas truko pusantros vai. 

Po pertraukos antrojoj daly 
parodyta vaizdajuostė „Kruvi
nas is sekmadienis" , ku r i 
užtruko 30 minučių. / 

Užsitęsusį dvi valandas, bet 
nenubodusį minėjimą publika 
išklausė dėmesingai ir, kiek 
teko iš daugelio dalyvių patir
ti, šiuo taip įvairiu minėjimu 
buvo sužavėt;. Minėjimo 
rengėjų vardu A Armalis pa
dėkojo visiems atsilankiusiems 
ir visiems kuo nors prisi
dėjusiems prie minėjimo suren
gimo. Dalyvavo apie 300 
žmonių. K G m ž 

Sebring, Fla. 
FLORIDOS AKTYVISTŲ 

SUSIBŪRIMAS 

Tragiški įvykiai Lietuvoje 
reikalauja didesnio lietuvių 
aktyvistų pastangų iškelti 
amerikiečių spaudoje, televizijos 
bei radijo žinybose Lietuvos 
laisvinimo bylą. Tokiai garsi
nimo veiklą geriau koordinuo 
ti Viliaus Bražėno iniciatyva 
buvo sušauktas visų Flori
doje esamų aktyvistų susibū
rimas Sebringe vasario 24 

dieną. Dalyvavo 21 atstovai iš 
Miami, Jupiter, Juno Beach, 
Orlando, Port St. Lucie, Lake 
Wales, Palm Beach Gardens, 
Fern Park, Winter Park, Day-
tona Beach, Naples ir Bonita 
Springs. 

Susibūrime buvo aptarti įvai
rūs metodai ir būdai iškelti 
Lie tuvos kovai , s iekiant 
Nepr ik lausomybės . Laiškų 
rašymas amerikiečių žinybai, 
kreipimasis į Atstovų rūmų 
narius, padėkos laiškai parei
gūnams, padėjusiems Lietuvos 
byloje, televizijos stočių bei radi
jo tinklų įtraukimas į mūsų 
veiklą, provincijos miestuose 
demonstracijų ruošimas, tele
fakso ir kompiuterių naudo
j imas sus i r i š t i su visomis 
ak tyv i s tų g rupėmis , buvo 
pagr ind inė tema tame 
susibūrime. 

Sebringe gyvenąs Vytautas 
Semaška susibūrimui parūpino 
puikią Holiday Inn konferencijų 
salę. Dr. Sigita Ramanauskienė 
iš Daytona Shores plačiai 
supažindino visus su jos tele
fakso ir kompiuterio metodais 
skleisti ir rinkti informacijas 
Lietuvos laisvinimo darbe. 

Po įdomių ir naudingų dis
kusijų visi priėjo išvadą, kad 
būtina dar griežčiau spausti 
nepr ik lausomybės reikalą 
Amerikai ir visam pasauliui. 
P a t a r t i n a , kad kiekvienas 
lietuvis, turįs kabelio televiziją, 
skambintų į C-Span stotį, ei
nan t įvai r ioms polit inėms 
diskusijoms ir keltų bei gintų 
Lietuvos reikalus. 

V y t a u t a s Chainauskas 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 m ^ j i 
(708) 425-7161 ^ m a r ^ m 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Aparlmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

C3 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrubiena, 

Realtc Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Gntuifc KMIECIK REALTORS 
M | 7922 S. Pula^ki Rd. 
£A 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
profesional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
veltui. 

PADEKIME LIETUVOS 
VAIKAMS 

Jungtinėse Amerikos Valstybėse veikia Shriners or
ganizacija, kuri turi 22 IigoninesJ-igoninėse yra veitui gydomi 
vaikai ;š viso pasaulio šalių, iki 18 metų amžiaus, kurie turi 
kaulų paralyžiaus, odos ar nudegimo problemas. 

JAV LB Socialinių Reikalų Taryba suorganizavo 
„Lietuvos Vaikų Vil t ies" komitetą. Šio komiteto tikslas yra 
atvežti vaikus, kurių diagnozė atitinka Shriners ligoninių 
reikalavimus, į JAV-bes. kad tie vaikai galėtų nemokamai 
pasinadoti šia labai brangia medicinos pagalba. 

šiai programai įgyvendinti yra reikalingos lėšos. Reikia 
rūpintis vaikų atvežimu, jų išlaikymu prieš priimant į ligoninę 
ir išleidus iš ligoninės, kai j iems dar teikiama medicinos 
pagalba 

..Lietuvos Vaikų Vilt ies" komitetas kreipiasi į lietuvių 
visuomenę, prašydamas pagalbos — aukų — padėti Lietuvos 
vaikams pasinaudoti šia labai brangia medicinos pagalba 
teikiama veltui. 

Už dosnias aukas ..Lietuvos Vaikų Vi l t ies" komitetas iš 
anksto dėkoja. 

Birutė Jasaitienė 
prof. Regina Kulienė, Ph. D. 
kun. Antanas Saulaltls, S.J. 

Julija Šaulienė ACSW 

Lietuvos vaikų gydymui skiriu $ 

Vardas pavardė 

Adresas 

Čekius rašyti: „Lietuvos Vaikų Viltis" c/o Uthuanian Human Ser
vices CouncH 
Siųsti .Lietuvos Vaikų Viltis" — Lithuanian Human Services Coun-
cil 2711 w 7lst St., Chicago IL 60629 Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

T e l . - GA 4-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMĄ 

Turiu Chicigos miesto leidimą Dirnu ir 
už-r>iesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

• — • * 

Pigiai persiuvu ir taisau visų 
rūšių rūbus. Kre ip t is : te l . 
312-776-1684. 

EGZODO LITERATŪROS 
ATŠVAISTAI 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija. (1946-'987) išleista Vilniuje 
1989 metais. Antologijoje Girnius. 
Maceina, Nyka-Niliūnas, Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie ŠĮ leidinį 
rašo: .,Be abejonės, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentui. 
>r specialistui". Knygos sudaryto
jas, jvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas. Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 dol. Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesčio 1.20 dol. Kitur — 
18 dol. 'Jžsakymus siųsti „Drau
go" adresu. 

REAL ESTATE 

E-» 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzle Ave., 

Chicago, IL e0«2* 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų Įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai ' 

Nuolaida pensininkams 

L3 MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . V e l t u i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambin t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 a r b a 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. , 6600 S. Pulaski Rd. , 
Chicago. IL 60629 

Oak Lawn, IL: 4 mieg. 7 kamb. ge
rai užlaikytas tuščias namas pri
einama kaina. 
Burbank, IL: 3 mieg., 5 kamb. 
mūras arti mokyklų; labai švarus. 
$94,900. Skambinti: levai, Com-
munlty Reatty, 312-581-9500 ar
ba 312-434-4323. 

FOR RENT 

Išnuomojamas puikus butas 
4V2 kamb. Marquette Pk. apyl . 
Pensininkams nuolaida. Skambin
ti: tel 3 1 2 - 9 2 5 - 9 5 7 1 . 

Ieškau išsinuomoti v ieną k a m -
bar ĮMarquet te Parko apyl. Skam
binkite: t e l . 1 -708-460-1058. 

AMTECH REFRIGERTION A 
APPUANCE CO 

Sc3f3titeetl 
Repairs* 

S.TCJ 

1968 

FASTfc 
CONVEN1ENT 
IN HOME OR 

CARRY IN 
SERVICE 

MAJOR APPUANCE 
SPECIAUST 

• Air Co^ditiooer, • Refrtgerotorj 
• Freezers • Got & El*ctrlc Ronom 
• Microwoves • Wo*h*rs • Dr/trj 
• Ditfc'.'oshe^i • 0»ipo«jli 
UCENSED BONDED INSURED 

• Call for Dotaiis 
NORTH 

6121 W Addison 312-286-8700 
SOUTH 

3615 W 95th Evergreen Pk 708-423-0441 
Juozas Pllkaltts, Serv Mgr 

Shamrock Tuckpolntlng 
Sąžiningai atliekami 

Plytų ir mūrijimo remontai 
Pilnai apdrausta 

,.FHA—VA repairs 

Tel. 708-499-3728 
Sav. John Gallagher 

KARAS BRAUKIA 
KRUVINĄ AŠARĄ 
Algirdas Gustait is 

Tai 2-jo Pasaulinio karo ir po 
karo metu rašytas autoriaus dieno
raštis Lietuvoje ir Vokietijoje. Pasi
traukimas iš Vilniaus, iš Lietuvos. 
Bėgimas iš Prūsijos, gyvenimas 
Vokietijoje ir po karo įs ikūrimas 
Hanau pabėgėlių lageryje. Knyga 
turi 941 psl., 240 iliustracijų. Spau
dė Morkūno spaustuvė. Išleido 
Devenių Fondas. Kaina su per
siuntimu 33 dol . Illinois gyv. dar 
prideda 2.40 dol. valstijos mokes
čio. Užsakymus siųsti „ D r a u g o " 
adresu. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRUI AUKOJO: 

$2.000 V. ir V. Šliūpai. $1,000 V Mikūnas; $200 B. 
Vindašienė; $250 N a.a. dr. J . Briedžio atminimui; $500 G. 
ir B. Jodvvalis: po $100 V Jakaitytė, V. ir G. Musoniai , K. 
Kuniutis, J . ir K. Masiuliai, dr. A. ir A. Ruibiai, L. ir M. 
Volodkai a.a. V. Riškaus atminimui; $85 dr. R. ir M. Po
vilaičiai; $50 S. Paukštys; $40 Čikagos Lietuvių Moterų klu
bas; $25 M Ivanauskas; $20 V ir C. Mitkai a.a. dr. J . Brie
džio atminimui. 

Pasaulio Lietuvių centro taryba ir valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už aukas, kurios bus skirtos Centro pirkimo pasko
los išmokėjimui ir išlaikymui Kviečiame visus aukomis arba 
darbu prisidėti prie šio svarbaus lietuvybės židinio iš
saugojimo. 

. i 



Muzikos šventes rengimo komiteto posėdis. Iš kairės: A. Steponavičiene, B. Jasaitienė, St. Baras 
— pirm., R. Juškienė, Vacį. Momkus, D. Kučėnienė, V. Aukštuolis, J. Žygas ir M. Remienė. 

Nuotr. J . Tamulaiėio 

VOKIETIJOS 
GYVENTOJAI -

SORBAI 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 
Keletą kartų Vokietijos tele- (lūžicėnų) krašto, 

vizija parodė sorbų tautinį meną 
— jų šokius, dainas, tautinius 
rūbus (jie man buvo panašūs 
slaviškam menui), trumpokai 
sustojant ties šios tautos pra
eitim, kilme, kalba ir 1.1. 

Lietuvių enciklopedija (t. 
XXVII psl. 302) rašo, „kad sor-
bai arba vendai (lužičėnai) yra 
Vakarų slavų grupė, kurių 
kalbą vartoja apie 100 tūkst. 
žmonių, gyvenančių Rytinėje 
Vokietijoje — Spree upės 
aukštupy bei vidurupy. Dvi tos 
kalbos tarmės užima vidurį tarp 
lenkų ir čekų kalbų. 

Po kelių sorbų tautinio meno 
grupių pasirodymo viešuose 
koncertuose ir spauda atkreipė 
kiek didenį dėmesį, atspausdin
dama platesnius stripsnius apie 
šią mažą slavų grupe. 

Nežinomas yra tikras sorbų 
skaičius. Jie gyvena buv. Rytų 
Vokietijos žemėje, daugumoje 
Cottbus (sorbiškai Chozebuz) bei 
Bautzen (sorbiškai Budysin) 
apylinkėse. Vokiški duomenys 
sorbų skaičių nurodo iki 100 
tūkst.. tuo tarpu jų organizacija 
,.Domovina (Tėviškė) skelbia tik 
60-80 tūkst. 

Greičiausiai remiami Sov. 
Sąjungos J ie savo veiklą buvo 
plačiai išvystę Honeckerio re
žimo metu, kadangi ir sorbų 
organizacija ..Domovina" vaidi
no labai didelį vaidmenį, „dar
bo klasės" partijoje. Tačiau 1989 
m. „Domovinos" svoris gerokai 
sumažėjo. Kalbama, kad iš šios 
organizacijos pasitraukė apie 50 
tūkst. narių, palikdami likutį 
kovoti už savo būvį, kadangi 
pvz. Schleswigo — Holsteino 
krašte gyvenančios danų mažu
mos kultūrinis ir politinis 
gyvenimas yra sureguliuotas 
sutartimi tarp Voketijos ir 
Danijos vyriausybių. Nežiūrint 
kiek balsų surinks danai Schles-
wigo — Holsteino balsavimuose 
į to krašto parlamentą, tačiau 
jiems visuomet yra skiriamas 
vienas atstovas. 

Šios privilegijos neturi sorbai. 
ieškodami paramos slaviškose 
valstybėse. Kol kas Bonna 
stsisakė nuo finansinės pagal
bos, tačiau Saksonijos ir Bran
denburgo kraštų vyriausybės 
parėmė, kadangi daugumas 
sorbų gyvena tuose kraštuose. 
Vietovių užrašai — dviem 
kalbom: Belą Woda - Weiss-
vvasser. Kamjenc — Kammenn, 
Grodk — Spremberg, Lubin — 
Luebben ir t.t. 

Po rytinių sričių prijungimo 
prie Vokietijos, nepavyko ten 
įsteigti atskiro sorbų — Lauzicų 

nors buvo 
daromi mėginimai po pirmo 
pasaulinio karo įjungti sorbus 
į Čekoslovakijos respubliką. 

Buv. Rytų Vokietijos vyriau
sybė į sorbų ,.Domovinos" or
ganizaciją inf i l t ravo savo 
agentų, mėgindama organiza
ciją pakreipti politine linkme, 
bet tuo pačiu suskaldydama 
katalikų ir protestantų vienybę. 
Sorbai pradėjo „emigruoti" į 
kitas Rytų Vokietijos vietoves, 
nežiūrint finansinės paramos, 
leidžiamų laikraščių „Nova 
Doba", „Novy Casnik", sorbų 
gimnazijos, t e a t ro ir k t . 
kultūrinių įstaigų. 

Manding, įjungus ry t ines 
sritis į Vokietiją, perėmus ir 
išplėtus vakarų biznieriams 
angl ies kasyklas — t e k o 
panaikinti eilę sorbiškų kaimų 
ir net miestelių. Tad „emigraci
ja" liko neišvengiama išeitim. 

Likę sorbai kovoja už savo būvį 
reikalaudami atlyginimo bei fi
nansinės paramos savos kultū
ros puoselėjimui. Jie paprašė 43 
mil. markių, tačiau Saksonijos 
ir Brandenburgo vyriausybės 
paskyrė 36 mil. 

Sorbai — ši maža slaviška 
gyvenanti diasporoje grupė — 

kovoja taip pat su nedarbu, 
kadangi daugumas jų dirbo 
tekst i lės pramonėje , žemės 
ūkyje. Pirmoji yra labai nepeln
inga (dabar tekstilė atvežama 
pigiai iš Azijos), o žemės ūkio 
produktų p i ln i sandė l ia i 
Vakarų Vokietijoje, parduodant 
pvz. sviestą Sov. Sąjungai ketur
gubai pigesne kaina. 

Atrodo, kad sorbų emigracija 
į Vakarų pasaulį yra neišven
giama. 

Hitlerio valdymo metu sorbų 
tautinė veikla 1937 m. buvo 
uždrausta. 

Vasario 6 d. Vokietijos antras 
k a n a l a s , , H e u t e J o u r n a l " 
(vakarų žinių) rėmuose vėl gan 
daug laiko paskyrė Lietuvai, 
pavadindamas šią programą 
„Jėgų bandymas Lietuvoje — 
tautos balsai prieš Kremliaus 
kolonijas". Pirmiausia paro
dytas televizijos bokštas aiški
nant, kad čia vyko lietuvių kova 
su ša rvuoč ia i s , gėlėmis 
papuoštas Rūpintojėlis, didelis 
užrašas „ P a v o j i n g a zona, 
priėjimas griežtai draudžiamas" 
(apačioje kiriliškom raidėm), 
žuvusieji, šarvuočių sudaužytos 
automašinos. Patruliuoją kariai 
su kalašnikovais. Kodėl jie stovi 
sargyboje, kodėl jie saugoja? At
sakymas — nežinome. Prie par
lamento sienos iškabinta ilga, 
didelė juosta su užrašu „Jėzau... 
(nespėjau užrašyti). Televizijos 
pas t a t e p a s i k a l b ė j i m a s su 
rusais. Lietuvoje buvo ruošia
mas fašistinis sukilimas. Mes 
prašėme pagalbos Maskvoje. 
Negavome atsakymo. Paprašė
me kariuomenės. Gavome. Kas 

MŪSŲ KOLONUOSE 

Dayton, Ohio 

VASARIO 16 DIENOS 
MINĖJIMAS 

Šis ypa t ingas minėjimas 
pravestas labai prasmingai, 
patriotiška nuotaika, sutrauk
d a m a s daugelį lietuvių iš 
Daytono ir plačios apylinkės. 
Galbūt paskutiniai įvykiai 
Vilniuje, kur žuvo už Lietuvos 
laisvę 14 irgi paskatino daly
vauti minėjime, praleisti keletą 
va l andų k a r t u , išklausyti 
vėliausias žinias ir kartu jungtis 
l bendrą darbą. 

J au iš ankstyvo ryto plevė
savo Amerikos ir Lietuvos 
trispalvė, tik ji buvo apsupta 
juodo gedulo kaspinu. Taip pat 
ir Trijų kryžių šventovė buvo 
supama juodų plačių raiščių, iš
reikšti liūdesį dėl Lietuvos 
vėliausių aukų. Trijų Kryžių 
šventovė irgi yra skirta 
prisiminti Lietuvos Kanki
niams. 

Minėjimas pradėtas bažny
čioje pamaldomis pabaltiečių in
tencija, kad Pabaltijo kraštai 
nusikratytų pavergėjų retežiais 
ir džiaugtųsi atgauta laisve. Po 
to visi persikėlė parapijos sve
tainėn, kur dalyviai buvo pavai
šinti lietuviškais pietumis, o po 
to p radė t a s minėjimas, 
Amerikos ir Lietuvos himnai 
nuskambėjo galingai. Minėjimą 
pradėjo Aldona Ryan. vadovavo 

programai Irena Gečaitė. Šis 
minėjimas neapvylė svečių, nes 
turėjome gerus kalbėtojus ir la
bai įdomią meninę programą. 

JAV UETUViŲ B E N D R U O M E N Ė S 

KRAŠTO VALDYBA 

LITHUANIAN-AMERICAN C O M M U N I T Y . INC. 

2 7 1 3 West 71 st St., C h i c a g o . IL 60629 

Nuoširdus sveikinimai 
ir linkėjimai Sv. Velykų 

proga 

Dr. Antanas Razma 
Pirmininkas 

Unas Norutis 
Vykd vicepirmininkas 

Kostas Dočkus 
Vicepirmininkas 

finansų reikalams 
Bronius Juodelis 

Sekretorius 
Birutė JasaMons 
Socialinių reikalų 

tarybos pirmininkė, 
Vicepirm. organizaciniams ir 
administraciniams reikalams 

Dalia Kueėnlsnė 
Kultūros tarybos pirmininkė 

Ragina Kueisnė -
švietimo tarybos pirmininkė 

Dr. Tomas Ramalkls 
Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkas 

Kun. Antanas Saulaitls. S.J. 
Religinių reikalų 

tarybos pirmininkas 
Rimantas Dlrvonls 

Vicepirmininkas 
sporto reikalams 

Ramunė Kubillutė 
Vicepirmininkė 

informacijos reikalams 
Vladas Sinkus 

..Dovana Lietuvai" 
fondo iždininkas 
Sigutė Snlpattė 

JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirmininkė 
Danutė Korzonlanė 

Reikalų vedėja 
Asta Banionytė 

Vašingtono įstaigos vedėja 

norėjo tos pagalbos? Darbininkų 
klasė. Kitas rusas dar pridėjo: 
ta padėtis ir pasiliks toliau, 
pridėdamas dar rusišką žodį — 
tvirtai! Televizija liks užimta. 

Parlamento vidus. Vyksta ra
dijo žinios. Jos girdimos tik Vil
niaus apylinkėse. Vokiečiai 
sako , kad to lietuviams 
pakanka , nes jie įvairiom 
priemonėm jas tuoj pat toliau 
perduoda. Virš parlamento gan 
aukšta radijo žinioms perduoti 
antena. Ją įrengė studentai, 
tačiau neišgirdau kokio fakul 
teto. 

Minėjimo dalyviai nekantriai 
laukė kalbėtojų žodžių apie da
bartinę Lietuvą ir jos rūpesčius. 
Denis Paškauskas. daytoniškis, 
gerai paruoštoje kalboje abiem 
kalbom palietė įvykius Lietuvo
je, Vilniaus kankinius, galimus 
sunkumus ateityje, bet išreiškė 
stiprią viltį, kad Lietuva bus vėl 
laisva. Horacijus Žibąs. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
vyriausios valdybos narys , 
pasidalino vėliausiomis žinio
mis iš Lietuvos. Jų kalbos buvo 
išklausytos su ypatingu susi
domėjimu. 

Po trumpos pertraukos buvo 
meninė programa. Šiais metais 
jau trečią kartą dalyvavo Udrių 
šeima. Tai ypatinga šeima, 
gyvenanti gana tolokai nuo 
lietuviškų centrų, išaugino la
bai lietuvišką šeimą, visi kalba 
be akcento lietuviškai, net ir 
jauniausias Vytis, 8 m., atrodo, 
kad jie visi ką tik atvykę iš 
Lietuvos. 

„Dainavos aidų", taip jie pasi-
vadinę,programa buvo labai 
įvairi iš lietuviškų dainų, muzi
kos dalykų, puiki vaidyba... 
Koks pasigėrėtinas ir retas re
ginys, kada visas Udrių atžaly
nas pasirodė scenoje ka ip 
smuikininkai (Vytis 8, Almis 
14, Baltija 15 ir Darius 18). Visi 
groja keliais instrumentais, o 
Darius vartojo net penkis in
strumentus. Šio minėjimo pro
grama buvo suorganizuota 
jaunųjų Udrių. Jų programa 
buvo dalyvių labai šiltai priim
ta. Arūnas Udrys pranešinėjo, o 
Rūta Udrienė talkino pianino 
palyda. 

Labai nuoširdžiai patartume 
ir kitoms lietuvių kolonijoms 
bei organizacijoms ar lietuviš
kiems klubams pasikviest i 
Udrių šeimą atlikti liet. pro
gramas, kol jie visi drauge 
(1718 Maunta Ln. Jackson, MI 
49201). Minėjimas ir meninė 
programa praėjo labai lietuviš
ka ir šeimyniška nuotaika. 

Kalbėtojams ir programos 
atlikėjams buvo įteiktos gėlės ir 
lietuviškos vaizdajuostės. 

Aukų surinkta 860 dol. Visos 
aukos skirtos Lietuvai „Aid to 
Lithuania", tik kelios aukos, 
dalyviams pageidaujant, pasiųs
tos kitoms organizacijoms. 

Daytonie t i s 
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A.tA. 
IRENAI JARUŠEVIČIENEI 

WHITTEMORE 

mirus, giliame liūdesyje likusius - vyrą WARREN, 
dukrą RŪTĄ GRAUŽINIENĘ, sūnų ANTANĄ 
JARŪNĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Valė ir Mečys Bankauskai 
Danguolė ir Petras Griganavičiai 
Lėlė ir Juozas Zvyniai 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
IRENAI U. WHITTEMORE 

JARUŠEVIČIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, mūsų mieliems draugams 
dukrai RŪTAI GRAUŽLNIENEI, žentui VYTAUTUI, 
sūnui ANTANUI jų šeimoms ir artimiesiems mūsų 
nuoširdžiausia užuojauta. 

Regina ir Kazys Kreivėnai 

Venecuelo;e mirus 

A.tA. 
MEČIUI BALUTAVIČIUI, 

reiškiam** riHausią užuojautą jo broliui JULIUI ir 
STASEI BALUČIAMS. jų dukrai REGINAI su šeima, 
o taip pat Velionio žmonai ir dukrai su šeima. 

Stefa ir Petras Kisieliai 

A.tA. 
Dantų gyd. 

Elena O. Kalinauskaitė 
Giedraitienė 

Mirė 1991 m. kovo 27 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras dr. Domas Giedrai

tis, dukros su šeimomis: Audronė ir Vytas Martinaičiai, Rūta 
ir Thomas Milo: anūkai: Rasa. Tomukas ir Inga. Taip pat kiti 
giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas penktadieni, kovo 29 d. nuo 2 iki 9 v. 
v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės jvyks Didįjį šeštadieni, kovo 30 d. Iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus atlydėta į Švč M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto, po iškilmingo 
palaiminimo, velione bus nulydėta i Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę vyras ir dukros su šeimomis. 

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

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 Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

k a d a t ida ro n a u j u s l a ido tuv ių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r ą u e t t e Pa rke 

Kit i S. C . Lack l a ido tuv ių nama i : 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Palos H i l l s 
9236 S. Robe r t s R d . * Hickory H i l l s 

2424 VV. 69 St . * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKLS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 
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x (Grasilda (Reinytė) ir Gy
tis Pe tka i Christ Community 
ligoninėje kovo 27 d. susilaukė 
merga i t ė s Juli jos Alegros . 
Naujagime džiaugiasi jaunieji 

ii, brolis Antanas ir sesutė 
-tina. seneliais iš naujo ta

pė Bernadeta ir dr. Jonas 
Reinį' ir Vanda ir inž. Zenonas 
Petkai. Duktė ir motina jaučiasi 

Tikisi prieš Velykas grįžt 

x Marijos aukšt . mokyk los 
penkiasdešimt moksleivių ir 
Atletikos departamento narės 
da lyvaus v a i k š t y n ė s e dėl 
sveikatos balandžio 7 d. Marijos 
aukšt. mokyklos reprezentantai 
bus aktyvioj tarnyboj. Taip pa t 
padės mokyklos direktorė ses. 
Grace Ann, ses. Johanne Marie, 
Jeanne Quinn įduos vandens 
begėjoms ir v a i k š t y n ė s e 

. uijančioms. 

x Ve lyk in ia i š o k i a i b u s 
sekmadienį , kovo 31 d., Jau-

*ntre. Šokiams gros Aido 
ork< - L a u k i a m e \ 

x Muzikos šventes proga 
rengiamus 'neno parodos 
Lietuvos grafikų paroda Lietu
vių centre Lemonte. Liet; 
grafikų paroda Čiurlionio gale
rijoje Jaunimo centre. Dail. 
Anastazijos Tamoša i t i enės 
kilimų paroda Balzeko I 
kultūros muziej 

x Margutis dar kartą kviečia 
pasiklausyti Paltinų atliekamų 
estradinių dainų koncerto, kuris 
rengiamas balandžio 7 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Bilietai 
gaunami Vaznelių parduotuvėje 
ir Margučio raštinėje. 

x J A V Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos Wa-
shingtono būstinės direktorė 
Asta Banionytė ir tarnai. 
Rūta Aidytė palaiko ryšius s 
JAV LB apylinkėm. Kovo 15 d. 
būstinė išsiuntė apylinkėms 
laišką, kuriame painformavo 
apie pašto blokados anketų 
apklausinėjimo rezultatus, apie 
būstinės pasiry ikti įvai
rių vietovių la ikra 
vedamųjų egzemplio-
liečiančius Lietuvos i 
apie mažų apylinkių Į 
mus svarbių 
rezultatu iškeliant i 
reikalus. Apylinkės taip 
buvo informuoja-
galimas kovo 17 d Sovietų pra
vedamo referen< 

x Monika Lemberta«. 
ta Monica. Cal., nuoširdi ..Drau
go" rėmėja, garbės prenumera 
tore. su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė dien
raščio paramai 50 dol. ir 20 dol. 
už kalėdines kor te les ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą , 
pridėjo 20 dol. už kaė'.dines 
korteles, kalendorių. Adelė ir 
Antanas Verbickai. Anelė Kir
va i t i s , Br. Angele ika . J. 
Stankūnas, Juozas Steponą 
Jonas Markvaldas. Stephame 
Rudokas. Gražina Gražienė. 
Justinas Šidlauskas. Nuoširdus 
ačiū. 

x Balandžio 14 d., sekma
dienį, 1 v. p.p madų paroda 
„Pavasar i , t ik tau!" Pasaulio 
Lietuvių centre I^emonte. Atvy
kusios ne tik pamatysite nau-
iausias pavasario ir vasaros ma
das. b<H ir skaniai pavalgy-
site ir padraugausite. Stalus 
ar pavienes vietas užsisaky
ti te l . : 708-257-8787 arba 
708-985-7216. 

(sk) 
x Lietuvių Muzikos šven

tės pokylis įvyks po dainų 
šventes gegužės 26 d. 7 v.v. Con-
tessa del Mar salėje. Bilietai — 
$25; studentams (nedirbančiam 
jaunimui — $20) gaunami J. 
Vaznelio prekyboje. 2501 W. 71 
St., tel. 312-471-14?4. 

Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupės mokytojai. 
ir Lidija Ringienė. 

kairės: Auksė Kane , F rank Zapolis — vedėjas 

Nuotr . J . Tamula i č io 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

x NIDA DELI. 2617 W. 71 
St. , Chicago, a r tė jan t šv. 
Velvkom- visus kviečia ap
silankyti mūsų parduotuvėje ir 
pas i r inkt i įvairių mėsos 
gaminiu. Taip pat galėsite 
papuošti savo velykinį stalą 
mūsų gamintais ežiukais, beržo 
šaka. babka. mozūru, šakočiu, 
įvairiais tortais >r kt. gardu
mynais. Nepamirškite paskam
bint i iš ank ;t< te l . 
312-476-7675. Su *v. Velj komis! 
NIDA. 

x Mokytojų, tėvų ir j au 
nimo studijų savaitėje , kuri 

metais bus rugpjūčio 11-18 
d. Dainavoje , d a i n a v i m o 
pamokas praves Darius Udry« 
iš Jackson. Mich. Visi moky 
kviečiami dalyvauti. 

x J a u n i m o centro kavinėje 
Velykų sekmadienį, kovo 31 d., 
nebus po šv. Mišių duodama 

a ar vynas. Velykų šventė 
- svarbi. 

x Dr . V y t a u t a s J a k e l e -
vičius, lydimas dr. Lino Sidrio. 
aplankė ..Draugo"' redakciją, 
pasitarė dėl spausdinimo apie 
Šv. Jokūbo steigsimą katali
kiška ligoninę Vilniuje. Jis y ra 
vienas iš steigimo komiteto na
rių Amerikoje žada pabūt ; 

iki Velykų. 

x Ats iuntė po 10 dol . už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Mykolas Zabulionis. Antanas 
Zaura, kun. Augustine Kulbis. 
Vladas Bend ikas , George 
S tu lp in . K. Micevič ius , 
Eleonora Szvved. K. Miškinis, R. 
Rinkys. Hedy Sketeris, Ona 
Motiejūnas, K. Totoraitis, M. 
Naujokas, Jul ius S tanišk is . 
Elena Šepikas, Z. ir B. Krasaus
kas, I. Kazlauskas, George 
Likander. Labai ačiū. 

x Alina Zuras , Rochester, 
N.Y., pratęsė prenumeratą, pa
aukojo 20 dol. „Draugui" ir už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
taip pat 20 dol. A. Zurą skel
biame garbės prenumeratore, o 
už parama labai dėkojame. 

x „Kalba Vi ln ius" . Kiaušy 
kitę Grundig radijais. 6 mo
deliai Grad inskas . 2512 W. 47 
St., Chicago. II, 60632, t e l . 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. Pir
miausia - paskambinkit. 

(sk) 

x I ietuva Amer ikos Televi
zijoje II dal is . Dviejų valandų 
vaizdajuostė, rodanti Sovietų 
smur tą užslopinti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Spaudos rūmų u ž ė m i m a s , 
k r u v i n a s i s s e k m a d i e n i s , 
nužudytųjų laidotuvės, emocin
ga lietuvių demonstracija Bos
tone ir kitur. Pasaulio reakcija 
ir komentarai. Naujas Lietuvos 
vaizdų, poezijos ir d a i n ų 
montažas. Irekorduota VHS vi
deo kasetėje. Kaina su persiun
timu $35.00. Čekį su savo 
adresu siųsti: F. K o n t a u t a s , 
747 E. Broadway, So. Boston, 
MA 02127. Tel. 617-26*5876. 

'sk) 

RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS 

Verbų sekmadienį Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Parke apylinkių 
lietuviai turėjo dvasinę atgaivą 
čia su ruoš t ame rel iginės 
muzikos koncerte. Tai įvyko 
rūpestingo klebono kun. Jono 
Kuzinsko dėka. Rengimo komi
tetą sudarė pirm. Vaclovas 
Momkus bei muzikos vadovas 
chore dirigentas Antanas Linas 
ir vargonininkas Kazys Skaisgi-
rys. įsijungė ir akompaniatorė 
Loreta Vencįauskienė vargo
nais palydėjo muz. Manigirdas 
Motekaitis. Ši parapija turi stip 
rų chorą, kuriame dalyvauja 52 
choristai. Įspūdį dar sustiprino 
orkestras. Čia pasireiškė ir 
lietuviai muzikai: R. Kazlaus
kas, L. Kerpė. K. Motekaitis. R. 
Polikaitytė. 

Publikos prisirinko gausiai ir 
visiems buvo malonu Idausyti 
muzikos kūrinius, ypač turint 
rankose D. Varaneckienės 
programą. 

Programoje buvo parinkti 
pasaulinio garso kompozitorių 
kūriniai, kuriuos atliekant buvo 

x Lietuvių Muzikos Šven
tei aukojo: po $500 Vilius ir 
Zita Juškos, konsulas Haris 
Lapas (Kan^-i.). Romas ir An
gelė Nelsai. po $250 Emilija 
Gaškienė, Jonas ir Vanda 
Stankai, po $100 Juozas ir Biru
tė Briedžiai, Bronė Čižikaitė, 
Vincas ir Aldona Šmulkščiai. 
Dėkojame ir prašome remti 
šventę, siusti aukas: Lithua-
n i a n Music Festival, P. O. 
Box 29485, C h i c a g o , IL 
60629-0485. 

(sk) 
x G.T. INTERNATIONAL 

parūpina jū« u giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
va Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC., 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills , IL. Tel . (708) 430-7272. 

(sk) 

didelis įnašas ir -olistų. Sol. 
Margar i ta MomKienė, mez-
zosopranas Genovaitė Mažei
kienė, tenoras Pavasaris ir 
Vaclovas Momkus Choro ir jų 
balsai darniai skambėjo su 
simfoninio orkestro bei vargonų 
palyda. 

Bažnyčioje prieš koncertą kle
bonas kun. J. Kuzinskas pa
sveikino susirinkusius, iškvietė 
choro valdybos narius: pirm. N. 
Gaižutienę, vicepirm. P. Kantą, 
sekr. K. Skaisgirį, ižd. V. 
Kazlauską, o taipgi rengimo 
kom. pirm. V. Momkų. Pabrėžė, 
kad šiuo religiniu koncertu 
prisimenama Kristaus kančia, 
bet ir dabarties pavergtos Lietu
vos kančia. Žvakių šviesa 
p r i m e n a pr is ikels iančios 
Lietuvos šviesą. Šis koncertas 
tai malda už Lietuvą ir malda 
už žuvusius dėi laisvės. 

Koncertas buvo aukšto lygio. 
Kai solistai A. Pavasaris ir V. 
Momkus su mišriu choru giedo
jo Rossini „Stabat Mater", 
priminė ne vien Sopulingąją 
Motiną, bet ir Lietuvą po okupa
cijos kryžiumi. įsijungė ir sol. N. 
Momkienė bei sol. G. Mažei
kienė. Dubois melodijomis solis
tas Ant. Pavasaris su choru per
teikė Kristaus žodžius ant 
Kryžiaus apie atiduodamą sielą 
— į Tėvo rankas. Mišrus choras 
davė Mozarto ..Ave Verum", o 
sol. V. Momkus kartojo Viešpa
ties atodūsius „Mano Dieve, 
kodėl mane apleidai". Po tos 
kančios viltingai suskambėjo 
Mozarto Aleliuja, giedant M. 
Momkienei su mišriu choru. Po 
giesmių buvo pauzės , lei
džiančios klausytojams susi
kaupti, įsijausti į tą paralelę 
tarp Viešpaties ir Lietuvos 
kančių. Po pertraukos vėl pasi
girdo Rossinio „Stabat Mater" 
antras padalinys, giedant M. 
Momkienei su mišriu choru. 
Toliau pasigirdo Rubinsteino 

Angelų giesmė, giedant G. 
Mažeikienei su mišriu choru. 
Švies ia i skambėjo ir M. 
Momkienės bei G. Mažeikienės 
atl iekama melodija apie tūks 
tantį mažų cherubinų (Schuber-
to). Choras skelbė Haendelio 
Aleliuja. Prisimenant pavergtus 
lietuvius tėvynėje, choras jų 
kančią perteikė Vergų giesme iš 
Verdi operos. Jautriai susikaup 
t a mišraus choro Maldoj už 
tėvynę (Dambrausko). Pabai
goje, visiems pagarbiai sustojus, 
sugiedota „God Bless America" 
(Berlin) ir Lietuvos himnas. 
Plojimais klausytojai reiškė 
pas igė rė j imą ir padėką 
vokalinės ir instrumentalinės 
muzikos atl ikėjams, pertei
kusiems amžiams neužmiršta
mas melodijas. 

Po koncerto parapijos salėje 
buvo chorui ir solistams vaka
rienė, kurią puikiai paruošė 
A. Lietuvninkienė. O. Nor
vilienė, M. Petrošienė. Kun. J. 
Kuzinskas, V. Momkus, A. 
Linas padėkojo visiems prie šio 
koncer to surengimo prisi
dėjusiems, o kun. Kuzinskui 
visa publika sugiedojo Ilgiausių 
metų. Prie garbės stalo šalia 
koncerto vadovų, solistų ir kuni
gų sėdėjo ir koncerte dalyvavę 
M. ir A. Rudžiai. Buvo 
pažymėta, kad solistai dalyvavo 
atsisakydami savo honoraro. 
Koncertas tikrai buvo didelis 
religinis, patriotinis ir muziki
nis laimėjimas. 

Juoz . Pr . 

KOVO 11 AŠTUNTAME 
SKYRIUJE 

P e r n a i kovo mėnesio 11 
dieną Lietuvos parlamentas 
paskelbė antrą Lietuvos nepri
klausomybę. Pirmadienį. 1991 
m. kovo 11 d., Marąuette Parko 
lituanistinės mokyklos aštunto 
skyriaus mokiniai suruošė spe

cialią kalbėjimo pamoką penkto 
ir septinto skyrių lietuviams 
vaikams. 

Aštuntokai pradėjo pamoką, 
kurios tema buvo „Ką aš žinau 
apie Lietuvą ir kaip aš galiu 
Lietuvai padėti?" Mūsų kalbė
j imo pamoka y r a nau jas 
dalykas: kiekvienas mokinys 
atsistoja priekyje klasės ir kalba 
apie išrinktą temą. Ši kalbėjimo 
pamoka buvojau ketvirta, ir tik 
šį kartą kiti skyria i buvo 
pakviesti į svečius pasiklausyti 
mūsų kalbėjimo. 

Visi iš ei lės , p r a d e d a n t 
savanore Lisana von Braun, 
kalbėjo: Lora Tolušaitė, Dainius 
Dumbrys, Danutė Genčiūtė, 
Adomas Holle ir Audra 
P r i a l g a u s k a i t ė . Kalbė to ja i 
atsinešė nedidelius plakatus, 
kuriuos nupiešė ir angliškus žo
džius sugalvojo: „Mr Bush, you 
freed Kuvvait, now free 
Lithuania, 1. 2, 3, 4 open up the 
Baltic door, 5, 6, 7. 8, 50 years 
is much to late; If no Iraąi 
troops in Kuvvait. then vvhy 
not. . . no Soviet troops in 
Lithuania!?: Mr. Bush, the 
Baltic States are not for sale". 
R ū t a J a u t o k i e n ė . a š t u n t o 
skyriaus mokytoja, irgi nupiešė 
p laka tą . k u r i a m e buvo 
pa ra šy t a : „ E i g h t h g rade r s 
Danu tė , Dain ius , Adomas, 
Deanna. Audra. Lora ir Lisana 
demand freedom for Lithuania". 
Viršuje kiekvieno vardo buvo 
nup ieš t a mokinio ga lva , 
s imbolizuojant i jo t i k r ą 
išvaizdą. 

Daugiausiai visi mokiniai 
kalbėjo, kaip p rez iden t a s 
Bushas nekreipė dėmesio į 
Lietuvą, kada žmonės Vilniuje 
buvo suvažinėti tankų. Jam tik 
rūpėjo Kuvvait, Mes žinom, kad 
Lietuva nuo seniai buvo laisva. 
Yra sunku tikėti, nes, kai mes 
g imėme, jau l aba i sen ia i 
Lietuva yra okupuota rusų 
komunistų. Jau 50 metų ir 
laikas Lietuvai grąžinti laisvę, 
kurijai priklauso. Visi lietuviai 
nori laisvės, bet komunistai 
nenori jiems duoti. Mes to visai 
nesuprantame! Kai komunistai 
kareiviai įžygiavo į Lietuvą ir 
pradėjo užmušti lietuvius, pre
zidentas Bushas nieko nedarė. 
Bet kai Irako kareiviai įžygiavo 
j Kuvvaitą ir užmušė ten daug 
jų žmonių, prezidentas Bushas 
tuoj nusiuntė JAV kareivius iš
varyt i I rako ka re iv iu s ir 
išgelbėti Kuvvaito žmones. 
Dabar daugiau Irako kareivių 
nėra Kuvvaite. Kodėl pre
zidentas Bushas negali dabar 
Lietuvai padėti? Lietuva irgi 
yra maža valstybė, kaip Kuvvai-
tas ir jai reikia pagalbos, kad iš
varius lauk rusų komunistus 
kareivius. Štai ką mes, aš
tuntokai, manome apie Lietu
vos laisvę. 

Mes bandome padėti Lietuvai 
nuvažiavę į demonstracijas ir 
papasakodami mūsų amerikie
čiams draugams, kas darosi 
Lietuvoje. Kai visi pabaigė 
kalbėti. Audra Prialgauskaitė 
paskaitė eilėraštį ..Lietuva 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road ei. 
VI 7-7747 

-

x M K S T O S K O K Y B Ė S 
RŪKYTOS D E Š R O S , PA-
LENDVTCA su pristatymu į 
namus Lietuvoje — $84.00. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o . IL 60629. t e l . 
312^*36-7772. 

' sk ' 

x „ Ž A I B A S " Nr . 10 
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio, 2 kg „Žal
girio" dešros, 2 kg „Suvalkie 
tiškos" dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros. 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 - kreiptis „Žai
b a s " 9525 South 79th Ave., 
Hickory Hills, m. 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 
x Select Wines & Liųuors, 

3018 Hobson Rd„ Woodridge. 
IL 60517 pristato gėrimus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis Vytas Miceika, tel. 
708-969-3880. 

(sk) 

brangioji", o Dainius Dumbrys 
— „Tėvelių kraštas". 

Tada visi padainavome Lietu
vos antrą himną „Lietuva 
brangi". Mokytoja R. Jautokie
nė išdalino visiems šokolado. 
Skambutis suskambėjo. Lietu
viai mokiniai grįžo atgal į 
angliškas pamokas. 

Aš manau, kad mes, lietuviai, 
l aba i gražiai ir įdomiai 
praleidome kovo 11 dieną. Tai 
buvo ne mokyklos didžiojoje 
salėje, bet svečiuose pas aštunto 
skyriaus mokinius. 

Lisana von B r a u n 
Marąuette Parko lit. m. 

8-to sk. mokinė 

IIT LIETUVIAI 
STUDENTAI 

Illinois Institute of Tech
nology universiteto metinis 
tarptautinis festivalis įvyko 
kovo 1 d. Lietuvių kilmės stu
dentai, lankantys IIT, prisidėjo 
prie šio festivalio, suruošdami 
l i e tuv iškų r ankda rb ių ir 
kultūros parodą. Ten buvo 
galima pamatyti lietuviškų me
džio drožinių ir gintaro ekspona
tų. Taip pat studentai par
davinėjo raguolį ir k i t u s 
lietuviškus kepsnius. Svarbiau
sia, studentai Rima Paulikaitė, 
Andr ius Pl ienas , Audr ius 
Polikaitis, Marius Polikaitis ir 
Marius Tijūnėlis kitataučiams 
iškėlė sovietų daromą skriaudą 
Lietuvai. Ypatingai ryškiai 
buvo p r i s t a ty t i Kruvinojo 
sekmadienio įvykiai. 

Studentai buvo pasiskolinę 
Lietuvių Informacijos centro su
ruoštą vaizdinę parodą, kuri 
parodė sausio 13 d. tragiškus 
įvykius . Aps i lankius iems 
paroda paliko didelį įspūdį. IIT 
lietuviai studentai taip pat 
veltui dalino ..Freedom for 
Lithuania" sagutes. Festivalio 
dalyviai parodė didelį susi
domėjimą ir rūpestį Lietuvos 
nepriklausomybės klausimu. 

A. P. 

LAUKIANTIEMS 
LIETUVOS VAIKUČIAMS 

JAV LB Švietimo tarybai 
džiugu matyti Lietuvos vai
kučiams išeivijos sutelktą didelį 
dėmesį ir begalinę širdžių 
šilumą: Gus ir Adelė Gali-
naičiai, Cicero, IL, Kristina 
Jautokaitė, Chicaga, Vacys ir 
Viktorija Šauliai, Evergreen 
Park, IL, Eugenijus ir Danguolė 
Bartkai, Beverly Shores, IN, 
Pranas Gustas, Sun City, C A, S. 
Jonuškienė, Leokadija Kava
liauskienė, Valerija Virbalienė, 
Alice Amouruso, Lee Jerry, 
Highvvood, IL. Daiva de Sa 
Pereira, New Bedford. MA. 
Eugenijus Kleinas, VVoolaston, 
MA, Algirdas ir R e n a t a 
Manomaičiai. Pepperell, MA, 
Rimantas Pauliukonis, Strat-
ford, NH; Gladys Mikalonis, 
South Bostcn, MA, Marytė 
Kavaliauskas. Dorchester, MA, 
Elena Valiukonis, South Bos
ton, MA, Michael Narekievvicz. 
Bostonas, MA, Algirdas ir Ma-
rija Barr, Phoenix, AZ, Irena 
Krapauskienė. Crystal Lake, 
IL, Maria gimnazijos „Rūtos" 
r a t e l i s . Rita Va lk iūn ienė , 
Crys ta l Lake, IL, Liucija 
Maldūnienė. Alicija Brazai-
tienė, Oak Lavvn. IL. Kriau-
čeliūnų vardo lietuvių Montes 
šori vaiku nameliai. Connec 
t i eu t „Atg imimo" . St. 
Petersburgo „Saulės" ir Bos
tono lituanistinės mokyklos. 
Išskirtinai norime pažymėti 
Bostono lituanistinę mokyklą, 
kuri dovanojo ne tik pinigus, bet 
ir net keturiasdešimt penkias 
dėžes įvairių gėrybių. Daugelio 
pasiryžimas, net pasiaukojimas, 
kelia pasididžiavimą, viską, 
kas telpa gero žmogaus širdyje! 

Maruuette Parko li tuanistines mokyklos 8-to skyriaus mokiniai, atlikt ' pro^jrama kovo 11 d. Pir
moj eilei įs kaires: Danute Genčiūte, Audra Prialgauskaitė. Lisana von Rtaun. Adomas Holle; 
stovi mokvtoja R ū t a Jautokienė. Dain ius Dumbrys. Lora Toliusaite ir Deanna Pervazaitė. 

Nuotr A. P r i a l e a u s k a i t e s 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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