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Tylus VVashingtono pritarimas Kremliui 

Vi ln ius . 1990 balandžio 17 
(LIC) — Lietuvos Laisvės Lyga 
pasmerkė Vakarų valstybių 
abejingumą Lietuvos nepriklau-
somyrbės atstatymo klausimu ir 
kreipėsi i Lietuvos žmones, 
prašydami kad rinktųsi prie 
Aukščiausios Tarybos rūmų ir 
ki tuose Lietuvos miestuose 
p a r e m t i naują vyr iausybę . 
Tekstas labai aktualus. Jį čia 
spausdiname. 

„Neišs to j imo m e c h a n i z m a s " 
Nepaisant to, kad demokra

tiškomis save vadinančių Va
karų valstybių vadovai išdavė 
Lietuvą tarptautiniuose pasi
tar imuose, kuriuose dalyvavo 
Stal inas, visgi netrūko nai
vuolių, tikėjusių , jog Vakarai 
po kovo 11d. tuoj pat pripažins 
Lietuvą ir de facto. Būkime 
realistai. JAV politikai visų pir
ma Vakarų pasaulio žmonės. 
Suvokti Kreml iaus valdovų 
politinę klastą jie niekada ne
sugebės. Dėl to kalta ne Vakarų 
diplomatų moralė, o skirtingas 
politinis mąstymas. Garsioji 
Kirkpatrick, daug karčių tiesos 
žodžių pasakiusi Maskvai iš 
SNO tribūnos, neseniai akcen
tavusi , kad imperija ir demo
kratija nesuderinamos sąvokos, 
čia pat aukštai įvertino Gorba
čiovo sumanytą „išstojimo iš 
TSRS mechanizmo įstatymą", 
kurį Rusijos pavergtos tautos 
pavad ino , ,neišstojimo me
chanizmu". Tas pats vakarie
t iškas mąstymas ir jam ištikimi 
J A V komersantai nulemia da
bart inio JAV prezidento Busho 
politiką. JAV politikai nesu
vokia, kad Gorbačiovui niekada 
nepavyks sukurti demokratišką 
Rusijos imperiją.net jeigu jis to 
ir labai norėtų. Nesuvokia, kad 
imperijos irimo procesas nuolat 
stiprės ir JAV pramonininkams 
bei prekybininkams niekada 
nepavyks jokiomis ekonominės 
pagalbos injekcijomis išgelbėti 
TSRS ir gauti svajojamą milži
nišką pelną iš pačios imperijos 

rinkos. 

Mal tos s a n d ė r i s 
JAV prezidento elgesys dar 

ka r t ą įtikino mus, kad tarp
tautiniuose santykiuose politka 
ir moralė — sąvokos antipodai. 
Bet tau ta nepuola į neviltį, 
išvydusi tikrąjį Vakarų pasau
lio veidą. Lietuvos valstybin
gumo atkūr imas išsklaidė iliu
ziją dėl didžiųjų Vakarų vals
tybių pritarimo TSRS pavergtų 
tautų išsivadavimui. Kad Vaka
rų pasaulis bailus ir dvivei
diškas, parodė mums ne tik 
Miunchenas 1938 m., Tehera
n a s 1943. Jalta bei Potsdamas 
1945, bet ir Malta 1989 m. 
Maltoje Gorbačiovas palaimino 
JAV kariuomenės veiksmus Pa
namoje. Atsidėkodamas už tai 
B u s h a s ir v i sa s p a s a u l i s 
užmerkė akis, kai sovietinė 
rusų kariuomenė Azerbaidžane 
žudė šimtus vyrų, moterų ir 
v a i k ų . Rusijos imperi jos 
kariuomene labai žiauriai elgėsi 
1989-jų balandžio mėn. laisvę 
mylinčioje Gruzijoje. Azerbai
džane šį sausį okupacinės ka
riuomenės aukų keliasdešimt 
ka r tų daugiau. Deja. kilnius 
idealus deklaruojantis Vakarų 
p a s a u l i s tylėjo ir tebetyl i . 
Kodėl? Todėl, kad Gorbačiovui 
už moralinę pagalbą Panamoje 
dėkingas Bushas to labai nori. 

Kas ekonomiškai labai gal
ingas, t a s . kaip feodalizmo 
laikais, diktuoja politinės mo
ralės įstatymus visame pasau
lyje. 

Kiekvienam turi būti aišku, 
kad JAV administracijos poli
t i n i u s ve iksmus L ie tuvos 
atžvilgiu irgi diktuoja Maltos 
pasitarimas. Ir Lietuva yra 
kaina, kurią JAV prezidentas 
sumokėjo Kremliui už Centrinę 
Ameriką. įžūlus Kremliaus ulti
matumų Lietuvai tonas rodo, 
kad jis turi tylų Washingtono 
pritarimą. 

LLL kviečia tautą kartą per 
savaitę (geriausia ketvirtadienį 
18 vai.) rinktis prie Lietuvos 
Respublikos AT rūmų paremti 
mūsų jauną vyriausybę, metu
sią drąsų iššūkį Maskvai ir 
Washingtonui. Turime tačiau 
neužmiršti, nors oficialioji JAV 
politika yra nepalanki Lietuvai, 
mus remia didžioji JAV Kongre
so narių dauguma. 

Žodis — mūsų g inklas 
Kiekviena tauta turi tiek poli

t inės la isvės , kiek pat i 
nus ipe lno . Lietuvos nepri
klausomybės likimas daugiau
sia tik nuo mūsų priklauso. 
Parodykime visam pasauliui, 
kad l i e tuv is , tu r į s tokią 
garbingą istoriją,nenori ir jau 
nebegali būti vergas. Žodis nu
griovęs Berlyno sieną, panai
kino vergiją Rytų Europoje. 
Tegu tas pats žodis sugriauna 
Vakarų pasaulio abejingumo 
Lietuvai sieną. Dar neseniai 
Vakarų žmogus, paklaustas kur 
toji Lietuva, dažnai nežinodavo. 
Šiandien visas pasaulis žino, 
kad jau 50 metų Rusijos oku
puota Lietuva niekada nesuti
ko, jog svetimo kareivio batas 
mindžiotų šventą jos žemę. 
Pasaulio susidomėjimą Lietuva 
sukrėtė pirmasis mitingas 1987 
m. rugpjūčio 23-ją Vilniuje prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo. 
Mūsų tautos laisvės šauksmas 
kituose mitinguose, demonstra
cijose apskriejo visą žemę. Tegu 
Lietuvos nepriklausomybės rei
kalavimą išgirsta ir visi pa
saulio politikai. Kito ginklo ne
priklausomybei iškovoti šian
dien mes nebeturime. 

LLL kviečia tautą panašius 
mi t ingus rengti ir kituose 
Lietuvos miestuose tą pačią 
dieną ir valandą. 
Vi lnius 
1990.04.14 

Lie tuvos Laisvės Lyga 

Valstybės sekretoriaus 
liudijimas Atstovų 

rūmuose 
Prezidentui primenamos Kinijos žudynės 

Lietuvos Respublikos ministerė pirmininke Kazimiera Prunskienė ir Užsienio reikalų ministeris 
Algirdas Saudargas , kairėje, Norvegijos aerouoste, kai jie atvyko tartis su Norvegijos vyriausybe 
ne tik dėl alyvos aprūpinimo, bet ir kitais užsienio ir investavimo klausimais. 

Telšių vyskupas New Yorke 

Pamaldos u i Lietuvą šį sekmadienį 

Lietuvoje buvo išleista poeto Jono 
Aisčio poezijos rinktinė. Ta proga 
buvo jdeta si nuotrauka ..Tiesoje" ir 
atspausdintos ištraukos iš „Milfordo 
gatvės elegijos" knygos. 

New 1 o r k a s . — LIC įstaiga 
New Yorke praneša, kad specia
lios šv. Mišios bus aukojamos 
Šv. Patriko katedroje sekma
dieni, balandžio 22 d., 2 vai. 
popiet Pagrindinis celebrantas 
bus Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius. Pamokslą pasakys nau
jasis Brooklyno vyskupas Tho-
mas Daily. Koncelebrantais bus 
lietuvių vyskupas už Lietuvos 
ribų Paulius Baltakis, ukrai
niečių katalikų vyskupas Basil 
Losten iš Stamfordo diecezijos ir 
kunigai iš kelių valstybių. 

Jo šventenybė popiežius Jonas 
Paulius II ir arkivyskupas Da-
niel Pilarczyk, Amerikos vysku
pų konferencijos prezidentas, 
kviečia visus katal ikus melstis 
už Lietuvos žmones ir už taikin
gą krizės išsprendimą Lietuvo
je, praneša vysk. P. Baltakis. 
Todėl atsiliepiant į šį prašymą, 
kviečiami New Yorko, New Jer-

Admirolas laukia teismo 

Washingtonas. — Admirolas 
John Poindexter laukia teismo, 
kai buvo rastas kaltu Irano-
Contrų byloje už pardavimą 
ginklų Iranui ir gauto pelno per
leidimą Nikaragvos laisvės 
kovotojams. Jis buvo Saugumo 
tarybos v i r š i n i n k u prez. 
Reagano administracijoje. Pri
siekusieji teisėjai nusprendė, 
kad admirolas ka l tas visais 5 
kaltinimais: konspiracija prieš 
Kongresą,sudarant klaidingas 
datas ir pareiškimus ir sunai
kinant dokumentus, 1986 m. 
liepos ir rugpjūčio mėnesių ap
klausinėjimuose apgaudinėjant 
Kongresą, tų pačių metų lapkri
čio mėnesį vėl apgaudinėjant 
Kongresą, jog ginklai neparduo-

j ti Iranui ir suteikiant vėl netei
singus pareiškimus Atstovų rū
mų žvalgybos komitetui, jog 
nežinojęs, kad Havvk raketos 
buvo parduotas Iranui. Šioje 
byloje vyriausiu prokuroru buvo 
Dan K. Webb, kartu su A. Valu-
ku anksčiau dirbės Illinois pro
kuratūroje pas gubernatorių J. 
Thompsoną. Jie abu yra pasižy
mėję kaip ypatingų gabumų tei
sininkai, laimėjime svarbiau
sias ir didžiausias federalinės 
bylas. 

sey, Pennsylvanijoslr Connec-
ticut valstijų žmonės dalyvauti 
šioje maldos dienoje Š\ Patriko 
katedroje. Prieš pamaldas bus 
lietuvių demonstracija prie 
Sovietų delegacija; patalpų 
Jungtinėse Tauto.-e. Katedroje 
giedos Apreiškimo parapijos 
choras, W. Kučinsko diriguo
jamas. 

Amerikos vyskupų konferen
cijos vardu arkivysk. Daniel E. 
Pilarczyk pasiuntė Lietuvos 
kardinolui Vincentui Sladke
vičiui laišką, kuriame sveikina 
Lietuvos žmones už garbingą 
laikymąsi šiuo sunkiu metu,ei
nant į galutinį la.mtjimą. „Mes 
esame didžiai nustebinti jūsų 
taikingu pasirinktu keliu ir 
meldžiamės už ju> ir teikiame 
moralinę pagalba rašo arki
vysk. Pilarczyk iš 'incinnati. 
Ir jis atskiru laišku '-gina Ame
rikos katalikus melstis už Lie
tuvos nepriklausom be dabarti
nės krizės metu. 

— Los Angeles a 
Roger M. Mahon> 
vyskupų Konferenci 
miteto pirmininkM 
vietų Sąjungos a 
VVashingtone J. D; 
ką. kuriame rašo. 
vyskupai sveikin;* 
jų politinį klima* 
perestroikos po! 
laisvei rytų Europ 
Sąjungoje. Tai esa 
presti ir Lietu v 
Tačiau pareiškia -
kad paskutiniu n 
gali būti naudoj. 
prašo, kad Sov 
taikiu būdu įšspr' 
palankiai Lietuv 

— Leningrade 
čiai demonstrant 
caro Žiemos rir 
kaip ir Maskvojt 
Lietuvą ir vėliau 
nebūtu panaiku 
teisė dviem jų d' 
Telman Gdlyan i r ' 
novui, kurie išk<v 
tijos vadų,, Juoduo-
Uzbekistane Pri* 
dejes ir Politibiu 
narys Jegoras Lig 
ir norima tų faktu 
bausti. 

ivyskupas 
kuris yra 

- oolitinio ko-
parašė So-
">asadoriui 
ninui laiš-
Amerikos 
)iau atvirą 
ilasnost ir 
ca padėjo 
ir Sovietų 
ieda apsis-
žmonėms. 
rūpinimą. 
Lietuvoje 

i jėga. Jis 
• 'i dialogo 

. klausimą 
monėms. 
i tūkstan-
ie buvusių 

panašiai 
įsisakė už 
alavo, kad 
imuniteto 
tatams — 
;olajui Iva 
miųjų p a r 
darbelius'* 
esąs prisi-

žymusis 
>vas, todėl 
kėlėjus nu-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų Užsienio reikalų 
ministeris E. Shevardnadze 
spaudos konferencijoje pripa
žino, kad yra „rimtų problemų", 
kai Maskva nustatė Lietuvai 
laiką kai kurioms iš jų, kad 
būtų vienaip ar kitaip išrištos. 
Jis pasisakė bijąs, kad Lietuvos 
krizė gali pakenkti Sovietų-
Amerikos santykiams, nežiū
rint kad Busho administracija 
yra užėmusi „protingą poziciją". 

— Prez . G. Bushas vakar 
išvyko į Floridą, kurioje susitiks 
su Prancūzijos prezidentu F. 
Mit terrand ir kartu aptars 
pasaulinės politikos klausimus. 

— Lietuvos vyriausybė įspėjo 
savo gyventojus labai taupiai 
vartoti turimą benziną ir vengti 
mažiau reikalingų važinėjimų 
mašinomis. 

— „ T a s s o " žinių agentūra 
praneša, jog Sovietų Energijos 
viceministeris Aklim Muchame-
dzyanov pasakė, jog nutrauki
mas alyvos tiekimo Lietuvai yra 
„visiškai be pagrindo". „Tas-
sas" prie to dar pridėjo, kad jie 
iš Ministerių tarybos tuo rei
kalu negavo jokio pranešimo. 

— Mažeikių refinerijos direk
tor ius Bronius Vainoras 
pranešė Lietuvos Parlamentui, 
kad alyvos tiekimas iš Polotsko 
buvo sulaikytas 9:30 vai. vak. 
trečiadienį Vilniaus laiku. Prieš 
tai jam buvo paskambinta tele
fonu ir apie tai pranešta, o po 
penkių minučių sustabdytas 
alyvos perdavimas j Mažeikius. 

— E d v a r d a s Tuskcnis . Lie
tuvos Parlamento informacijos 
biuro kalbėtojas, pranešė AP 
agentūrai, jog dar kartą Aukš
čiausioji taryba prašė, kad 
Maskva pradėtų pasitarimus, 
tačiau Kremlius neduoda jokio 
atsakymo j tai. Lietuvos Par 
lamentas nei sutiko.nei atmetė 
Gorbačiovo reikalavimus ir 
paliko visą situaciją laisvam 
dialogui. 

— VVashingtone sen. Jesse 
Helms, Senato Užsienio reikalų 
komiteto narys, veda akciją 
savo kolegų tarpe, jog jie 
pasirašytų jo paruoštą tekstą 
Nobelio Taikos Komiteto pirmi
ninkui Egil Aarvik, kad Lie 
tuvos Respublikos prez. Vytau 
tas Landsbergis būtų nominuo
tas gauti tai premijai. 

Washingtonas . (UPI) - Tre-
čiadienio nakt į Sov ie tų 
vyriausybė įvykdė savo grasi
nimą — pradėjo ekonomines 
sankc i jas , s u s t a b d y d a m a 
neišvalytos alyvos tiekimą į 
Lietuvą. 

JAV Atstovų rūmuose liudijo 
Valstybės sekretorius J a m e s 
Bakeris III, kuris tuo klausimu 
pasakė, jog bus labai sunku 
toliau reguliuoti prekybinius 
ryšius su Sovietų Sąjunga. Tuo 
pačiu metu Baltųjų rūmų spau
dos sekretorius M. Fitzvvater pa
sakė, kad tas „pranešimas yra 
s tud i juo jamas" , kur į gavo 
Baltieji rūmai, kad Sovietai 
pradėjo ekonominių sankcijų 
vykdymą Lietuvoje. Jis taip pat 
pasakė, kad prez. Bushas gavo 
privatų Lietuvos prezidento 
v ytau to Landsbergio laišką, bet 
nesakė, kas jame rašoma. 

Adminis t rac i jos 
pa s i ruoš imas 

Esanti galimybė, kad tas em
bargo esąs tik laikinas dalykas, 
tik kaip psichologinio karo prieš 
Lietuvą reikalas. Landsbergis 
Vilniuje pasakė, kad tai prievar
tos veiksmas ir ekonominis 
karas prieš kaimyninį kraštą. 
„Tikrai, tai yra Lietuvos nepri
klausomybės pr ipaž in imas" , 
sakė jis. „Sunku yra įsivaiz
duoti, kodėl Lietuvos žmonės 
yra baudžiami. Koks y ra jų 
n u s i k a l t i m a s ? " R e u t e r i s 
prideda: „turbūt toks, kad nori 
laisvės". 

„Sovietams mūsų prekybiniai 
ryšiai yra daugiau reikalingi 
negu mums, ir t ie ryšiai dėl 
Sovietų veiksmų Lietuvoje yra 

atsidūrę labai blogoje padėtyje", 
kalbėjo Valstybės sekretorius 
Atstovų rūmuose. Administraci
ja esanti pasiruošusi a tšaukt i 
prekybos pasitarimus, kurie 
turi prasidėti kitą savaitę. Taip 
pat yra pasiruošta a tšaukt i 
Amer ikos su t ik imą, k a d 
Sovietų Sąjunga gali įstoti į ta ip 
jos norimą pasaulinę GATT 
organizaciją, kuri suteikia teise 
gauti papigintų tarifų statusą. 

Prezidento ty la 
Kongreso prezidentui Bushui 

primenami Kinijos įvykiai, kai 
j i s vis atsisako p r i p a ž i n t i 
Lietuvos nepriklausomybę. Kai 
Beijinge vyko masinės žudynės, 
tai Bushas vedė palankią Kini
jos komunistinei valdžiai poli
tiką. Kai Sovietai Lietuvoje 
agresyviai užima įstaigas ir 
tankais gąsdina taikos norin
čius žmones, tai Busho admi
nistracija tyli, kaip kad tylėjo ir 
Bejingo riaušių metu. 

Lietuvos Parlamentas pasiūlė 
iki gegužes 1 d. moratoriumą, 
kad nebus priimtas joks poli
t in is naujas į s ta tymas , je i 
Kremlius sutiks pradėti pre
l i m i n a r i n i u s p a s i t a r i m u s . 
Lietuvos delegacijai vadovautų 
viceprezidentas Bronius Kuz
mickas. Tuo pačiu ši žinių agen
tūra pranešė, jog premjere Ka
zimiera Prunskienė yra Oslo 
mieste ir nori iš norvegų gaut i 
alyvos. Norvegija yra labai 
palankiai pasisakiusi už Lietu
vą. 

Pats Gorbačiovas pasisakė, jog 
jis gerai žinąs, kad Lietuvos 
klausimas gali pabloginti ryšius 
su Amerika. 

Prez. Landsbergio laiškas 
prez. Bushui 

VV'ashingtonas. Balandžio 18 
d. (LIC) - Šiandien JAV prezi
dentui G. Bushui buvo įteiktas 
Lietuvos Respublikos preziden
to Vytauto Landsbergio laiškas. 

Jame prez. Landsbergis prašo 
prezidentą Bushą „konkrečios 
pagalbos" iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių, kai Lietuvai gre
sia „nauja geležinė uždanga" 
Sovietų ekonominės blokados 

— Baltieji r ū m a i pasiuntė 
Kongresui 22 bilijonų dolerių 
planą, kaip turėtu būti pagerin
ti JAV aerouostai. 

, ,New Y o r k T i m e s " 
dienraštyje buvo atspausdintas 
straipsnelis „Vilnius to Moscovv 
Pasišvilpk" pavadinimu, kurį 
parašė John V. Chevokas. Sako, 
kad jo „pasišvilpk" gerai t inka 
atsakyti Gorbačiovo „perestroi-
kai". 

— Lynn Mart in , kuri šiuo 
metu yra Atstovų rūmų nare, ir 
dabar kandidatuoja į JAV 
Senatą vietoje sen. Paul Simon 
vietos, labai aiškiai pasisako už 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
jau paragino prez. Bushą pripa
žinti dabartinę Lietuvos vyriau
sybę Ji taip pat diskutavo Lie
tuvos laisvės klausimą su Len
kijos premjeru T. Mazovviecki, 
kai jis lankėsi NVashingtone. ir 
ragino jį pasisakyti kaip kai
mynui už Lietuvos nepriklauso 
mybę. 

formoje, praneša Lietuvių Infor
macijos centro įstaiga VVashing
tone. 

Landsbergis dėkoja už pakar
totinus pareiškimus paskutiniu 
metu iš Amerikos pusės ir už 
padrąsinimą bei pritarimą pa
t iems apsispręsti . Ir svar
biausia, prašo pačio reikalin-
giausio dalyko — „naujosios Lie
tuvos vyriausybes pripažinimo". 
Primena, jog Lietuva vėl apsup
ta nauja „Geležine uždanga" 
prie Baltijos jūros ir prie Lenki
jos sienos. Tai agresija — tokia 
ir turi būti pripažinta Vaka
ruose. 

Šį laišką prez. Landsbergis 
paraše kitą dieną po to, kai buvo 
gautas Gorbačiovo ultimatumas 
Lietuvos vyriausybei. Laišką į 
Ameriką atveze vienas Lietuvos 
parlamentaras. 

KALENDORIUS 

Balandžio 20 d.: Adelijaras, 
Marcijonas, Agne, Eisvyde. Goš
tautas, Lazdone. 

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

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:05 leidžiasi 7:25. 

Temperatūra dieną 66 1 , nak 
tj 49 1 

I 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. balandžio mėn. 20 d. 

/PORTO APŽVALGA 

LIETUVOS SPORTO 
DRAMA 

J A V b a n d o m a gera va l i a 

Kai šiuo rietu Lietuvos kova 
už savo laisvę ir nepriklau
somybe artėja prie kulminacinio 
taško, Lietuvos sporte vyksta 
nemažesnė drama. Tiek Lietu
voje, tiek užsienyje. 

Prasidėjo su Geros Valios 
ža idynėmis ; ka i ta d r a m a 
pasiekė tokį momentą, kad 
Geros Valios žaidynių vyriausi 
organizatoriai iš Seatt le ir 
Maksvos kreiptųsi į Lietuvos 
Tautinio Olimpinio komiteto 
ats tovą Amerikoje Valdą 
Adamkų, prašydami nesiimti 
drastiškų žygių ir neišardyti tų 
žaidynų. Pačiame Seattle ir 
Washington© valst i joje ta 
drama dėl Laetafrot sportininkų 
prasidėjo j a i Ofcnekai; ji vyko 
televizijos ir radijo programose, 
laikraščių puslapiuose. Jos nuo
latinė kurstytoja ir instigatorė 
buvo ir tebėra Ina Bertuly-
tė-Bray, Lietuvių Bendruome
nės Seattle apylinkės pirminin
kė. Ji iš visų bendruomenės 
vadų lietuvių išeivijos sportui 
atidavė bene didžiausią duoklę: 
ji organizavo priėmimus irkluo
tojams, kalnų laipiotojams, dvi
ratininkams, ir jau ištisi metai 
kovoja su tų žaidynių organiza
ciniu komitetu, kelia balsą 
spaudoje. Jos inspiruotas Steve 
Kelly „The Seattle Times" laik
raštyje kovo 30 d. i lgame 
straipsnyje kalbėjo: ,,... sporte 
daug kur m M a , ir daug kur 
demonstruoja Lietuva ir jos 
žmonės savo kovoje už laisvę, 
įsitikinimus ir ateitį, nesu-
krečiami psichologinių gąsdi
nimų, tankų, karinių helikop-

1990 M. P L A U K I M O 
P I R M E N Y B Ė S 

1990 m. Š. Amerikos Lietuvių 
ir Pabaltiečių Plaukimo pir
menybės įvyks gegužės 26 d., 
šeš tadienį , Brockton High 
School, 470 Fores t Ave., 
Brockton, MA. Vykdo Bostono 
LSS „Grandis". Šios varžybos 
yra dalis 40-jų ŠA. Lietuvių 
Sporto žaidynių, vyksiančių tą 
savaitgalį. 

Varžybų pradžia — 2:30 v. p.p. 
Registracija — apšilimas, nuo 
1:30 v. p.p. 

Varžybos bus vykdomos šiose 
klasėse: Vyrų ir moterų (15 m. 
ir vyresnių); Senjorų virš 24 m.; 
Jaunių ir mergaičių — (13-14 
m.); Jaunių ir mergaičių — 
(11-12 m.); Jaunių ir mergaičių 
— (9-10 m.); Berniukų bei mer
gaičių — (8 m. ir jaun.). 

Programa apima visus stilius. 
Šuolių į vandenį nebus. Am
žiaus klasifikacija nustatoma 
pagal dalyvio amžių varžybų 
dieną. 

Dalyvavime A i t r a s visiems 
lietuvių, latviųflr estų plauki
kams. 

Dalyvių r eg i s t r ac i j a iki 
gegužės 19 d. šiuo adresu: Mr. 
Vytautas Eikinas, 1 Fawn Cir-
cle, Randolph . MA 02368. 
Telefonas <617>961-3523. 

Lietuvių p i rmenybes bus 
išvestos iš pabaltiečių. 

Smulkios informacijos praneš
ta visiems sporto klubams. Klu
bams nepriklausą plaukikai dėl 
informacijų gali kreiptis j bet 
kurį «porto klubą ar į V. Eiki-
ną jau nurodytu adresu. 

Visi lietuvių sporto vienetai ir 
pavieniai plaukikai skatinami 
šiose važyboso dalyvauti. 

terių ir kariuomenės. ...o kal
bant apie dramą! Kas dėtųsi 
Seattle koliziejuje, kai krepšinį 
žaistų Marčiulionis ir Sabonis 
pr ieš sovietų r i nk t i nę , a r 
Montlake ežere lietuvių irk
luotojai pralenktų sovietus?... Ir 
pagaliau, jei šios žaidynės t ikrai 
yra „geros valios" žaidynės, tai 
organizatoriai turėtų parodyti 
drąsos ir pakviesti Lietuvos 
sportininkus. Jie turėtų paro
dyti pasauliui, kad jie yra už 
Lietuvos laisvę, kad jie yra prieš 
sovietų tankus ir jėgą... Drąsos! 
Drąsos norime matyti iš Good-
will Gamės". 

O Lietuvoje 

Dalyvavimas Seattle žaidy
nėse, be abejo, būtų moralinis 
laimėjimas, didžiulis pasitenki
nimas. Bet tai tik smulkmena, 
palyginus su drama, kuri šiuo 
metu vystosi Lietuvos sporte. 
Juk viskas verčiasi, ar jau 
apsivertė aukštyn kojomis. 
Lietuvos Valstybinio Sporto ko
miteto iškaba tebekaba, bet 
nebe ilgai. Didžiosios sporto 
draugijos baigia rašyti savo 
t e s t amen tus . . . Garsiosios 
krepšinio ir futbulo komandos 

Ina Bertulytė-Bray, LB Seattle apylinkės valdybos pirmininkė ir JAV LB atstovė Geros Valios 
žaidynėms, Lietuvos irkluotojams priėmimo pobūvyje. Jos kairėje — Vytautas Briedis, Lietuvos 
irkluotoju federacijos pirm. ir Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto narys. Dešinėje — Adomas 
Baublys, moterų irkluotoju treneris ir Sovietu komandos, dalyvavusios Seoulo olimpiadoje, trene
ris. 

nutraukė ryšius su sovietų spor
to ir sąjungos pirmenybėmis. Jų 
žaidėjai, visi profesionalai, jų 
profesija — amatas yra krep
šinis ar futbolas. Dabar jie be 
darbo ir ... uždarbio. 

Dauguma, be abejo, pasiryžę 
viską paaukoti an t Laisvės 
aukuro , tačiau dalis sporti
ninkų, net keletas trenerių ir 
vadovų, j au spėjo išreikšti savo 
n e p a s i t e n k i n i m ą . L i e tuvos 
Valstybinio Sporto komiteto ir 
Olimpinio komiteto, tuoj po ne
priklausomybės paskelbimo pa
skelbtas KREIPIMASIS į spor
t in inkus , kad jie atsisakytų 
dalyvauti sporto varžybose už 
sovietų rinktinę, kad komandos 
nebedalyvautų sąjungos pirme
nybėse, aišku, buvo logiškas 
nu ta r imas . Tačiau ne vienas 
kel ia klausimą, ar deramai 

apgalvotas, ar ne per skubotas. 
J u k Lietuvos krepšinio pirme
nybėse Kauno „Žalgiriui" ar 
Vilniaus „Statybai" nebūtų ką 
veikti. O Vilniaus „Žalgirio" 
futbolo komandai net visame 
Pabaltijyje nėra priešininkų. 
Kol kas rirr,:esnio susiorgani
zuos, tikriausiai praslinks daug 
laiko. Tuo tarpu sportininkui, 
be geresniu varžybų ir rimtes
nių treniruočių, išlaikyti formą 
ir fizinę kondiciją neįmanoma. 
Lenkai siūlo šiokias tokias var
žybas, iš Vakarų Europos ateina 
įvairūs planai, bet, kol viskas 
įeis į norma.:as vėžes ar konkre
tesnes varžybas, tikriausiai iširs 
daug klubu ir komandų... 

Tokie ir panašūs nusiskundi
mai gal ir pagrįsti, bet ne šiuo 
momentu.. 

V.G. 

Futbolas Chicagoje 

IR VĖL Į AIKŠTES 
Sezoną major divizijoje 

p r a d e d a n t 

Po poros treniruočių pobūdžio 
rungtynių prieš lenkų koman
das „Royal Wawel" ir „Light-
ning", kurių pirmąsias laimėjo 
rezul ta tu 2:1 ir an t r ą s i a s 
sužaidė lygiomis 0 : 0 , šį sekma
dienį, balandžio 22 d., „Litu-
anica-Liths" vyrų komanda 
pradės šio sezono futbolo 
pirmenybių rungtynes Metro 
lygos major divizijoje. Iš viso 
teks sužaisti 18 pirmenybių 
rungtynių — 9 Marąuette Parko 
aikštėje ir tiek pat priešininkų 
aikštėse, tolimuose Chicagos 
priemiesčiuose. 

Pirmąsias rungtynes šį sek
madienį, 3 vai. po pietų. „Liths" 

v y r a i ža i s p r ieš vokieč ių 
„Green-VVnite" komanda Elm-
h u r s t , IL, Majewski Sports 
Complex — Des Plaines Water 
Works Recreation Facility. 

Rezervo komanda žais t en pat 
1 vai. p.p. 

A i k š t ė n i šbėga j a u n i a i 

T a i p pa t šį s e k m d i e n į 
pirmenybių rungtynes pradeda 
ir naujai suorganizuota mūsų 
jaunių — juniors under 19 — 
komanda, kuri priklauso Nor
thern Illinois Soccer League. Tą 
komandą praėjusią žiemą suorga
nizavo pirm. Alb. Glavinskas ir 
reikalų vedėjas ir sekretorius 
Ged. Bielskus, nuoširdžiai ir en
tuziast ingai padedant High-

Atrodo, kad Jonas Žukauskas kalbina savo sūnų Tomą apsirengti „Li-
tuanicoe" futbolo klubo uniformą. Nuotr E. Šulaicio 

school mokytojui Henry Wind, 
kur is yra ir šios komandos 
treneris. Komanda jau dalyvavo 
salės pirmenybėse ir, kaip 
naujokė, neblogai užsireko
mendavo Jaunių komandos 
būstinė Lemonto Lietuvių cent
re, kurio -alėje žiemos metu jau 
buvo vykdomos treniruotės. 

Pirmąsias rungtynes „Liths" 
jauniai žais prieš Bollingbrook, 
„Mountain" Lemonto aikštėje 
1:30 vai po pietų. Jų divizijoje, 
vadinamoje Silver, rungtyniaus 8 
priemiesčių komandos. 

Pavyzdingi ve te rana i 

Nuo jaunių dar neatsilieka ir 
nemano atsilikti ir „Liths" vete
ranai, kurie pirmąsias pirmeny
bių rungtynes žais šį šeštadienį, 
balandžio 21 d., 4 vai. po pietų. 
Veteranai, būdami ištikimi 
Marąuette Parko tradicijoms, ir 
sezono atidarymo rungtynes 
žais gražiajame (nors dar ne taip 
jau gražus i Marquette Parke 
p r ieš jugoslavų . .Youths" . 
Veteranai, kaip dabar atrodo, 
bus rimčiausiai pasiruošę pir
menybėms, nes jie stropiau 
lankė treniruotes ir daugiau 
išliejo prakaito ir išeikvojo 
kolorijų. o bandomosiose rung
tynėse švariai nunešė „Liths" 
rezervistus rezultatu 2:0. 

Veteranai „Lituanicos-Liths" 
futbolo klube tvarkosi autono
miškai — turi savo prezidentą, 
kuriuo yra — spėkite kas? Kas 
gi kitas, jei ne Henry Jeni-
gas,Sr. Komandos vadovu H. 
Gavėnia, kuris klubui priklauso 
taip pat nuo neatmenamų laikų. 
Visų vyru komandų treniruo
tėms vadovauja adoptuotas lie
tuvis, arba. tiksliau pasakius, 
pas lietuvius į žentus atėjęs. 
Don. Atidžiau pagalvojus , 
sunku net įsivaizduoti, kaip 
„Lituanica Liths" atrodytų be 
Don. Klubo būstinė tebėra Mar
ąuette parko centre 2614 WEst 
69 St. - Lithuanian Plaza Ct. 

Žvilgsnis į ateinantį sezoną 

Kaip matome, „Lituanica-
Liths" futbolo klubui šį sezoną 

„ŽALGIRIO" 
LAIMĖJIMAI IR 

PRALAIMĖJIMAI 
Kauno „Žalgiris" vyrų krep

šinio komandai būtinai reikėjo 
įveikti Izraelio „Makabi", kad 
galėtų patekti į turnyro dėl 
„Taurių taurės" pusfinalius. I 
Kauną Izraelio komanda atvyko 
su amerikiečiu Williams, kuris 
Kauno halės šeimininkams su
darė nemaža problemų. „Maka
b i " vyravo beveik visą 
rungtynių laiką ir antrame 
puslaikyje jau vedė 53:46, kai 
netikėtai žiūrovų tribūnose 
pasirodė kelioms dienoms iš 
Ispanijos į Kauną atvykęs Ar
vydas Sabonis. Žiūrovai ėmė 
skanduoti Sa-bo-nis, Sa-bo-nis ir 
tai, matyt, davė „Žalgirio" žai
dėjams naujų jėgų, jie rezulta
tą greit išlygino 60:60 ir laimėjo 
rungtynes 84:82. 

Madride pusfinalių rung
tynėse prieš ispanų ,.Real" žal
giriečiams sekėsi blogiau. Ispa
nai antro kėlinio viduryje vedė 
75:50 ir atrodė, kad rungtynės 
baigsis kauniečiams tragiškai. 
Padėtį sušvelnino savo tritaš
kiais metimais Stumbris, bet 
rungtynes laimėjo šeimininkai 
pasekme 93:80. Žalgiriečiai šiuo 
rezultatu buvo patenkinti, nes 
tikėjosi atsigriebti antrosiose 
rungtynėse Kaune. Deja, nors 
kauniečiai vasario 27 d. laimėjo 
pasekme 89:77. tačiau, kad pa
tektų į finalus pritrūko dviejų 
taškų. 

Chicagos ir priemiesčių aikštėse 
atstovaus 4 komandos. Jų 
vėliavnešys, kaip buvo.taip bus 
pirmoji vyrų komanda, kuri 
rungtyniaus mėgėjų klasės ma
jor divizijoje. Ja . žinoma, bus ir 
didesnis susidomėjimas. 

Kaip pasirodys mūsų vyrai 
tarp geriausių 10 komandų šiais 
metais, nemačius kitų koman
dų žaidimo, pranašystėms nėra 
pagrindo. Yra tik žinoma, kad 
4-5 komandos tradiciniai yra 
geros, o su kitomis bus galima 
rungtyniauti, kaip lygus su 
lygiu. Bet laimės reikės rung
tyniaujant ir su jomis. 

Teko girdėti, kad vyrų koman
da gavo šiek tiek pastiprinimų 
iš Lietuvos, apie ką seniai svajo
jo. Ar jie daug padės, ir, ar 
galėsime mes jiems padėti, 
netrukus pamatysime. Koman
dos pagrindą ir toliau sudarys 
jau pažįstami vietiniai. Reikia 
tikėtis, kad mūsų vyrai parodys 
reikiamo ryžto ir entuziazmo, be 
kurio joks darbas neįmanomas, 
o futbolo mėgėjai juos tinkamai 
jvertins ir parems. 

J . J . 

D*. KENNETH J. YSRKES 
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DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

4007 W. St St. 
Tat. (312)735-5550 

507 S. OObert, f t t r a n f , IL. 
Tal. (700) 392-4407 

DRAUGAS 
OJSPS-161000) 

THE LTTHUAMAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays. Legal Hohdays, the 
Tueedays foliowing Monday observance of Legal Hohdays as well as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W 63rd 
Street, Chicago. IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago. IL and additionai mailing offices 
Subscription Rates. $70.00. Foreign countnes $70 00. 
Postm&ster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St.. 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata 

U.S.A 
Kanadoje ( U S A dol . . . . 
Užsienyje (U.S.A. dol.) 
Savaitinis įSešt. pried) 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00, šeštadieniais nedirba. 

mokama iš anksto 

metams W metu 
$70.00 $40.00 
$ 7 0 0 0 $ 4 0 0 0 
$70.00 $ 4 0 0 0 
$ 4 0 0 0 $ 2 5 0 0 

3 men 
$25.00 
$25 00 
$25 00 

* Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų tunrų neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Tai bus greičiausiai pasku
tinis „Žalgirio" pasirodymas 
Europos turnyruose, kuriuose 
gali dalyvauti komandos, išsiko
vojusios savo krašte pirmą, 
antrą arba trečią vietą. „Žalgi
r is" šiuo metu aukščiausioje 
Sov. Sąjungos lygoje yra sep
tintoje vietoje, tačiau yra gali-

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabtnete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
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Pirm antr. ketv., penkt. nuo 12ik i6v.v. 
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DR. E. DECKYS 
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EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MECHCAL BUILDING 

0440 So. Pulaefcl Road 
Valandos pagal susitarimą 

mybė, kad kauniečiai pradės at
stovauti Lietuvai, o ne Sov. 
Sąjungai ir tada, kaip atrodo, 
bus pirmoje savo krašto vietoje. 

J .B. 

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Rez. (700) 442-0207 
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Tautos gyvybė 

RAIDĖJE IR 
PASIRYŽIME 

Kai pažvelgi į netolimą lietu
vių tautos praeitį, t a i pamatai , 
kad ten reikėjo pasiryžimo ir 
drąsos siekti savo tikslų. Ne visi 
tokios drąsos ir ryžto turėjo, ne 
visi galėjo sudėti savo ateitį rai
dėje ir spaudoje, kuriai reikėjo 
pasiryžimo parsinešti iš Prūsų 
ir išdalinti savo tautiečiams. 
Vargu ar galima rasti kitą 
tautą, kur i tiek kovojo ir t iek 
gyvybių ir kančių atidavė, kaip 
lietuvių tauta, norėdama iš
gelbėti savo raštą. J i sudėjo tau
tos gyvybę raidėje ir kovoje 
prieš galingesnį priešą — oku
pantą rusą. 

„Kad tu , gude, nesulauktum, 
nebus, kaip tu nori" , dainuoti 
mokė A. Baranauskas savo tau
tą, bet kar tu jis žadino pasiprie
šinimą, kurio reikėjo net dau
giau, negu žmonių dviem kar
toms. Dalis jau buvo pripratę ir 
prisitaikę prie okupanto noro 
likti tamsia ir juoda. Užtat ki ta 
dalis, gal mažuma, kovojo viešai 
ir dažniausiai slaptai prieš tą 
priešą, kuris turėjo sugriūti , 
kuris turėjo pralaimėti. 

Teisybė visuomet laimi po il
gesnio a r trumpesnio kovos lai
kotarpio. Ir Lietuva laimėjo. 
Laimėjo jos raidė, jos spausdin
tas žodis, kad ir svetimuose 
kraštuose, laimėjo laikraštis ir 
knyga. Iš tamsios ir juodos tau
tos padarė šviesesnę ir ryž
tingesnę bent dalinai. Kai atėjo 
laikas, visa t au ta pasakė, kad 
netarnaus svetimai jėgai, kad 
bus laisva ir nepriklausoma, 
kad pati tvarkys savo gyvenimą 
ir reikalus. 

Lietuviška spauda ir išeivijoje 
ilgai skurdo. Vienas po kito 
laikraščiai išėjo ir užsidarė, nes 
neturėjo t inkamų redaktorių, 
reikiamų lėšų ir platesnio skai
čiaus skaitytojų. Ta nuolat besi
keičianti spauda ir išeivijoj iš
sprendė savo uždavinį, kurio 
sprendimui buvo užsibrėžusi. Ji 
pamažu surinko vienus prie 
kitų, padėjo susikurti parapi
joms, mokykloms, organizaci
joms, sambūriams, susivieni
jimams, šalpos sąjungoms. Lie
tuviška spauda ir dabar dar 
nėra praradusi savo tikslų, 
kurių turi siekti, nėra praradusi 
nei savo ryžto išlaikyti draugėje 
savo tautiečius. 

garbingus jubiliejus. Išeina dar 
ir l ie tuviškų knygų, kurios 
palaiko dvasią, taut inę gyvybe, 
jungia bent viduriniąsias kar tas 
su vyresnesniais. Spauda vis 
dėlto laikosi rėmėjais, skaity
tojais ir idealistais, kurie nori, 
kad lietuviškas gyvenimas išei
vijoje gyvuotų, kad pratęstų 
tėviškę a r tėvų kraštą. 

N ū n a i l i e t u v i š k a s p a u d a 
laukia pavadavimo ir pratęsimo 
žmonėse. Reikia naujų redakto
r ių , naujų bendradarbių ir 
naujų skai tytojų. Negal ima 
laukt i , kad bent viena kuri sri
t i s nukentė tų tik dėl apsilei
dimo ar nebojimo darbo, kur is 
būt inas t au ta i , reikalingas išei
vijai, gyvybė laisvei ir pavergtų 
t au tų nepriklausomybėms. Rei
k i a naujų idealistų, kurie norė
tų aukotis , kad t a u t a ir tautiš
kumas nežūtų dėl vieno ar an
t ro silpnybių, dėl vieno ar antro 
ligų ir senatvės. Visi turi dirb
t i , rūpintis savą spaudą išlaiky
t i , kad ji klestėtų bent tiek. kiek 
gal ima klestėt i gėlei svetimoje 
žemėje, k iek galima spaudai 
gyvuoti t a r p svetimų žmonių. 

Sutinkant sen. A. D'Amato New Yorke. kai jo neįleido Sovietai į Lietuvą. 
Nuotr. Vvt. Maželio 

DOVYDAS PRIEŠ GALUOTA 

Ne kar t ą ir ne vienas užsimi
nė apie savos spaudos kenkėjus, 
kurie nori save pasigarsinti, bet 
nemoka tausoti spaudos turinio 
ir prisitaikymo savo aplinkoje. 
Ka i spauda norima padaryti 
a t s ike r š i j imo , neapykan tos , 
įžeidimų įrankiu, spaudos užda
vinių nesuprantama arba sąmo
ningai norima savai spaudai 
padaryt i žalą. O jos paskiau il
ga i negal ima atitaisyti. 

Scripta manent — spauda pa
silieka ne t tada, kai tie žmonės, 
kurie y r a įžeisti, išnyksta^ ar 
iškeliauja amžinybėn, kai tos in
stitucijos pasidaro jau nereika
lingos a rba nenaudingos. Pa
rašyti žodžiai pasilieka istorija. 
Ka i jie vėliau bus surasti, tai 
pr iklausys nuo to meto žmonių, 
a r žala visam laikui liks. 

Kita šiuo metu spaudos ken
kėjų rūš is yra vadinami ..kalki
nia i" rašytojai. Jie supranta, 
kad tegal ima t ik viename laik
raštyje t uo pačiu reikalu bend-
radarbiaut i . Pasikartojantieji 
rašiniai y ra ne spaudos susini-
mas, ka ip paprastai žmonės va
dina, be t tiesiog jai kenkimas, 
noras ją greičiau sunaikinti , re
daktorius ir skaitytojus apgauti. 

Bendradarbiai gali turėti šim
tus temų ir jas nagrinėti, jei tik 
jos naudingos bent vienam ar 
an t ram skaitytojui. Bet dažnai 
gerais save laiką bendradarbiai 
užgauna kitų laikraščių skaity
tojus, neka lban t apie redakto
rius, ka i sugeba tik vienodus 
raš inius pasiųsti net keliems 
laikraščiams ir juos pamatyti 
paskui išspausdintus. Jie vėliau 
patys juokiasi , kad redaktoriai 
buvo a k l i a r nesugebėjo 
apsižiūrėti. 

Lietuviška spauda verčiama 
skursti tautoje ir išeivijoje, kai 
a ts i randa tokių, kurie nesuge
ba patys galvoti, bet sugeba kitų 
idėjas kr i t ikuot i , pasinaudo
dami svetimomis studijomis ar 
bent menka i s pareiškimais. 
Tokie bendradarbiai užmiršta, 
kad lietuvių spauda reikalavo 
didelės drąsos seniau, didelio 
pasiaukojimo ir dabar, kad tik 

rių, kurie bent dalinai aukotųsi, f galėtų savuosius jungti, savie-
skurdo neturėdama rėmėjų, 
kurie suprastų savo spaudos 
įtaką ir reikšmę svetimoje 
žemėje. Bet vis tik čia lietuviška 
spauda išsilaikė ilgiau, negu 
kitų tautybių spauda. 

Lietuviški laikraščiai dar ir 
dabar tebeina, minėdami savo 

Lietuva atkakliai gina savo nepriklausomybę 
Gal ne per daug apsiriksiu BRONIUS AUŠROTAS 

teigdamas, kad turbūt retas iš 
mūsų galėjome tikėtis, jog taip 
ilgai tęsis ,,nervų karas" tarp jo pačio bokštelio, o apačioje sto-
Lietuvos prezidento Vytauto vintieji fotografai jas fotografuo-
Landsbergio ir Sov. S-gos pre- ja... Tai nuotraukos skiriamos 
zidento M. Gorbačiovo. Ir kai pasaulinei komunistų spaudai 
prisimenu 1940 m. birželio 15 ir prijaučiantiems socialistams. 
d., smūgį į Lietuvos širdį Kauną jų artimiausiems pusbroliams. 
jos tankų smaigaliais, tada Štai šie ..įrodymai" turi įtikinti 
pagalvoju kiek daug ryžto ir visus ..tamošius". kad okupuo-
drąsos yra sukaupta naujosios jamieji lietuviai su gėlėmis 
kar tos kovotojų širdyse. Ji rankose sutiko atvelkamus re

težius. Tik tų fotografų žvilgs
niai ir jų kamerų objektyvai ne-
nukrvpo į graudžiai raudančias, 
net garsiai aikčiojančias lie
tuves moteris. Ta; ne Stalino-
Dekanozovo bernu uždavinys: 
jiems įsakyta parodyti „kaip 

Mano atmintyje ir vaizduotėje i ietuviai džiaugiami", sutikda-
? * r . . v i s t f b e s t o v l - . b ą . gerai mį Savo pavergėju-, kurie ir da

bar siurbia Lietuvos kraują. 

išaugo Sibiro kančių ir vietinių 
persekiotojų, parsidavėlių, šni
pų, išdavikų keturdešimčio lai
kotarpyje. 

1940 metai 

pageidavome, matėme Berlyno 
„gėdos sienos" sugriovimą. Vi
durio Europos — Vengrijos, Ce 
koslovakijos. Rumunijos ir Bul 
garijos išsilaisvinimas ir komu
nistinių ordų vergijos išgujimas. 
Mes taip pat per dvejus metus 
stebėjome mūsų Tėvynės auš
tantį rytą. Visus tuos puikius 
mūsų širdžiai vaizdus galėjome 
ir ateityje galėsime matyti, 
nebijodami KGB naktinio vizi
to, kaip tame rusiškame posaky
je, kai namų sargas vidunaktį 
gal apie 3 vai. beldžiasi į jūsų 
buto duris. 

Ilgai skurdo lietuviška spauda 
prieš pirmąjį karą okupuotoje 
Lietuvoje. Didelių rūpesčių 
turėjo pradžioje net nepriklau
somoje tėvynėje. Daugelis dar 
negalėjo dėl stokos lėšų užsi
sakyti dažnesnių laikraščių, 
daugelis taip pa t dar buvo per 
tamsūs žinių semtis iš savos 
spaudos. Tik laisvėje pagyvenus 
ir augant naujai kartai pradėjo 
lietuviška spauda ats igaut i , 
laikraščiai pasiekti net mažus 
miestelius ir kaimus, lietuviška 
knyga nebuvo t ik našlaitė, bet 
ir tai neilgai buvo. Atėjo vėl 
okupantas dar baisesnis ir žiau
resnis. Jis naikino spaudą, de
gino net geriausius istorinius 
veikalus, nuodijo savo melu ir 
apgaule jaunus protus ir širdis, 
kad vėl iš naujo būtų tik tamsūs 
ir klusnūs komunisto okupanto 
žmonės. 

Skurdo ir išeivijos spauda, 
neturėdama t inkamų redakto 

išlaikyta fotografija, vaizdas: 
1940 m. birželio 17 d. 11:30 vai. 
pirmadienis, laukiu viršininkų 
sprendimo, ką su manimi nu
t a r s daryti. Išeinu netoli nuo 
savo įstaigos prieš Konrado 
kavinę ir žvelgiu j Laisvės alėjos 
dešinį sparną prieš pa t įgulos 
bažnyčią. Man iš kairės eina 
kelios ašarojančios lietuvės 
moterys, kurių nosinės jau per
mirkusios sūriomis ašaromis. Iš 
dešinės pusės pro įgulos baž
nyčią, jau pradeda riedėti T-34 
tipo okupaciniai tankai. 

Tuo metu. kai lietuvėms, iš 
širdžių teka ne ašaros, bet bal
t a s kraujas, kelios žydaitės, gal 
Tass korespondentų atsigaben
tos iš Maskvos, su raudonomis 
rožėmis rankose užšoka ant 
tanko viršaus, prisiglaudžia prie 

Po penkiasdešimties metų 
* 

Aš dar vis Visagalio valios 
dėka tebesttbiu besikeičiantį 
pasaulį, o ypač bolševizmo-ko-
munizmo žlugimą, jo totalinį 
pralaimėjimą Vidurio Europoje. 
Taip pat į antra vietą besitrau
kiančią galybę, ramiai grįžtan
čią į savo senas prieš 1939 m. 
turėtas valda- Tačiau, lyg 
pamišusiems užsispyrėliams, 
nenorintiems išsikraustyti ir 
įsikibusiems j priei 50 metų už
grobtas Pabaltijos respublikas. 
Aš tai galiu dabar stebėti savo 
darbo studijoje, tą v iską 
matydamas TV • krane. Jau nuo 
pat šių metų pr, Ižios ligi pasku
tiniu dienu, visi, kurie to tik 

Stebėdamas tuos maskolių 
kupinus sunkvežimius ir per 
Vilnių šiomis dienomis riedan
čius T-62 bei kitą karo techniką, 
judančią Lietuvoje geležin
keliais, galvojau kur yra riba 
tarp nervų karo ir tikrovės, 
faktinos II okupacijos? Ar M. 
Gorbačiovas ir jo KGB patarė
jus su gen. Kriučkovu priekyje 
sulaikė tie pusiau griežti, gana 
kuklūs JAV prezidento Busho 
pareiškimai, kad „mes pata
riame Maskvai ir lietuviams iš
spręsti nepriklausomybes klau
simus, tarpusavio derybų ke
liu". Taip aiškiai kalbėjo G. 
Bushas savo paskutinėje spau
dos konferencijoje IV.6, kai buvo 
pasiektas susitarimas susitikti 
viršūnių konferencijoje geg. 31-
birž. 3 Vv'ashingtone Tačiau 
dabar jau be Hitlerio pagalbos 
visagalis Sov. S-gos prezidentas 
Michailas Gorbačiovas laiko ge
ležinėse replėse mūsų nukan
kintą tėvynę. 

Ševa rdnadzes vizitas 
Washingtone 

Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeris Edvardas 
Ševardnadze viešėjo ir derėjosi 
JAV sostinėje net tris dienas su 
JAV valstybės sekretoriumi J. 
Bakeriu. Buvo deramasi dėl 
būsimosios vadinamos „viršū
nių" konferencijos. įvyksiančios 
V.31.-VL3 d. Tų pasitarimų 
tikslas: sumažinti branduolinių 
ginklų skaičių, nepažeidžiant 
vadinamo „balanso, galimybės 
vienas kitą sunaikinti". 

Iš TV ir radijo pranešimų 
buvo aišku, kad jie susitars, bet 
kaip bus galima išspręsti Lie
tuvos nepriklausomybės klau
simą, kuris lyg erškėtis stovi 
susitarimų kelyje. Ševardnadze 
susiraukęs, lyg blogai išdėvėta 
baudžiauninko naginė, stovėda-
ms prieš JAV TV spirginančius 
ekranus, aiškinosi, kad „Sovie
tų Sąjunga ir Lietuva visas pro
blemas išspręsiančios abipusio 
susipratimo dvasioje, prisilai
kant draugiško dialogo. Gal tik 
visa bėda. kad jie užmiršo rusiš
kai ir nesupranta tos kalbos 
dvilypės prasmės... J ie nežino, 
ką rusų kalboje reiškia žodis 
nepriklausomybė! 

Tikrai dar visa laime, kad 
JAV prezidentas supranta ką 
rusiškai reiškia „Nepriklau
somybe Lietuvai". Taigi G. 
Bush esąs už angliško žodžio 
žodyno aiškinimą, ką reiškia 
suverenitetas Lietuvos respub 
linai. Jeigu prezidentas M. 
Gorbačiovas aiškinsiąs nepri
klausomybės sąvoką, kad tai 
esąs tik Sovietų reikalas, tada 
ir viršūnių konferencija galinti 
pakibti. 

Kad taip neįvyktų ir draugai 
gautų iš pasaulio kreditų nau
joms ginklavimosi varžyboms ir 
dalinai rusams-nacistams pa
šerti, tai J. Bakeris ir Ed 
Ševardnadze dar kartą susitiks 
V. 16. Galimas dalykas, kad per 
šį laikotarpį rusų ir anglų kalbų 
supratimas iraiškinimasis apie 
Nepriklausomybę priartės prie 
tos sąvokos tarptautinio aiški
nimo. Tada. galimas dalykas 
kad mūsų tėvyne atsistos prie 
Aušros prieangio. 

Bolševikinis ir normalus 
a i šk in imas 

David Brinkley. ABC TV 
žinių populiarus vedėjas, balan 
džio 8 d., sekmadienį, surinko 
būrį gerų žurnalistų — George 
F. Will. Sam Donaldson ir 
svečius iš Kolumbijos universi
teto Robert Legvold bei iš Mask 
vos užsienio reikalų ministro 
patarėją Vitalį Čurkiną bei iš 

ok. Lietuvos Algimantą Čekuo-
lį. žurnalistą. „Gimtojo Krašto" 
vyr. redaktorių. Kas įdomu, kad 
Alg. Čekuolis su D. Brinkley 
kalbėjosi iš Londono. 

Žurnalistai iš savo svečių 
mėgino išpešti tą nežinomą 
tiesą ar tikrai įvyks G. Busho ir 
M. Gorbačiovo susitikimas VVa
shingtone gegužės 31 ir birželio 
3 dienomis. 

Kolumbijos universiteto užsie
nio klausimų ekspertas ir pata
rėjas R. Legvold buvo nuomo
nės, kad. nežiūrint gana sudė
tingos Lietuvos nepriklauso
mybės problemos, abi pusės 
stengsis šiam ežiukui surasti 
tinkamą drabužį, kad jo dygliai 
per daug nepažeistų besitarian
čiųjų... 

Tuo tarpu svečias iš Maskvos 
j a u n u t i s d ip lomatas , j a u 
pasižymėjęs prieš ketver ius 
me tus g inan t Černoby l io 
katastrofos užslėpimą J A V 
Kongrese, ta ip pat ir šį kar tą 
mėgino klausytojams pateikti 
Maskvos požiūri: Lietuva nusi
dėjo sovietinei konstitucijai, 
pasiskelbdama nepriklausoma. 
Kai G F . VVill Čurkiną pa
klausė, ar ta i derinosi su 
Sovietų konstitucija, kai prieš 
50 metų okupavo nepriklau
somą valstybe Lietuvą, ką ir 
pats M. Gorbačiovas pripažino 
ir jų kongresas tai patviritno. 
kad Lietuva buvo okupuota, tai 
V. Č u r k i n a s nusidavė šio 
klausimo nesupratęs ar nenu
girdęs. Na pagal lietuvišką pa
tarlę V. Čurkinas elgėsi taip: 
„kaip vilko nešerk. o jis vis į 
girią žiūri". 

A. Čekuolis. kurio pokalbį su 
D Brinkley sovietinė sat'-litinė 
tarnyba nutraukė 1990.IV. 1, šį 
kartą buvo saugioje vietoje Lon
done ir jų pasikalbėjimo Mask
va negalėjo nutraukti. 

J žurnalistų klausimus ar 
lietuviai nusileis M. Gorbačiovo 
ultimatumui ir atsisakys nors 
trumpam laikui nuo nepriklau
somybes paskelbimo. A. Čekuo 
lis labai aiškiai, kategoriškai 
atsakė niekados. Ir į sekantį 
klausimą, a r lietuviai vykdys 
civil; pasipriešinimą. „Esama 
daug civilio pasipriešinimo 
būdų ir jis nepasirengęs šiai 
auditorijai juos išvardint i" , 
atsakė Alg. Čekuolis. Kritišku 
atveju lietuviai pasiryžę mirti, 
bet toliau nevergauti okupan
tui, buvo tokia šio Cekuolio pa
reiškimo išvada. 

Tikroji meilė reikalauja, kad 
tu duodamas vargšui išmaldą, 
kartu ir savo širdyje padarytum 
jam vietos. 

Rytų išmintis 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 
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šiems tėvynėje ar išeivijoje 
padėti vieningai dirbti, to paties 
tikslo — laisvės siekti. Kenkė
jų ir blogų žmonių visuomet 
atsiras. Lietuviški laikraščiai 
gerų tu r i nors ir su žiburiu 
ieškoti. 

P r . Gr. 

Jaunas žmogus yra žiedas. 
Tačiau jis visada žydi chaotiš
koje jausmų ir nerimo audroje. 
Jam gresia nulūžti pačioje pava
sario kaitroje ir palaidoti visas 

Dievo ir žmonių viltis, jeigu ne
gaus užvėjos. O ta užvėja yra 
protinga tėvų priežiūra, gražiai 
praleista vaikystė ir ty ras reli
gingumas. J . Brazys, M.l.C. 

— Kas tu, Vepštai? 
— Jurgis Vepštas. Agronomas. Lietuvis K 

patikimas sovietinės santvarkos statytojas. 
— Komunistas? 
— Ne! Tos garbės dar man niekas nepasi : 

tikiuosi, kad tokį pasiūlymą gausiu.. 
— Ir tada0 

— Ir tada... o ką aš žinau, gal mane ir vėl r. 
kas nors pakelėje ir a š vėl kalbėsiu apie abi ties 
kaip ir dabar kalbu O gal ir ne. Gal kalbėsiu ap 
ką kitą. Nežinau kas bus. Nežinau, gal aš be r* 
esu jums atviras, bet tuo pačiu turiu prisipaži1" 
aš jumis pasitikiu. Man dedas jūs esate tie. k'. 
ieškau, o ypač... 

— Ko? 
— Sąlyčio su miško broliais... 

— Kas tu, Vepštai? — vėl paklausiau. 
— I klausimą esu jau atsakęs, bet galiu dar ;• 

— mano tarnyba yra arčiau pragaro vartų 
Visi nutilo. Jaučiau, kad visi laukė ką 

pasakysiu. Laukė ir Vepštas, bet neiškentęs vėl p 
— Ar tik tiek aš buvau jums naudingas? D 

viską žinote apie Leliūnus. Tikrąją ir oficiali l 
Kartoju, viskas kas ten įvyko nubraukta, kaip •-• 
Nepasisekimai su raudonąja gurguole — išva 
organizatorius. Apie antrąjį nepasisekimą ja-; 
jom. Ateina tretysis bandymas — kolchozai. I 
biamieji, tikrai pasiseks ir bus įvykdyta ir nu<> 
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pradėta rašyti oficialioji Leliūnų istorija. Aš. kaip jau 
dabar žinote, esu aktyvus to pasisekimo pradininkas. 
O kas man belieka? Ar jūs galite atsakyti? 

Visi tylėjom. 
— Matau, kari negalite — vel kalbėjo Vepštas. Aš 

ti vieno prašau — manęs, be atodairos, nesunaikinkite. 
Aš, kaip sakiau, dar esu labai reikalingas papragarės 
šėtonas... Bet? - čia jis kiek patylėjo ir vėl kalbėjo: 

— Patikėkite man - tokių šėtonų, kaip aš Lie
tuvoje daug. Jų ir reikia daug. Viskas tevyksta savų 
šėtonu sprendimais, tai padės pavergtai žemei... Jei 
privis kito amaro, mažais ištekliais nepajėgsime nei 
dalele spirtis ir tai kas jau padaryta — padaryta. Tad 
palikite viską kol kas šėtonams Jie ras išeitis ir,kol 
pajėgs,badys ragais.užstodami teises ir žemę... Patikė
kite — šėtonų armija auga... 

Ir būk tu dabar gudrus ir atsakyk ką jam, kai jis 
prie visų mano vyrų taip kalba. Atskirk kada jis 

vienokią ar kitokią tiesą sako ir kada tik gudrauja? 
Ėmiau padilgintas nerimauti. Nutariau, kad man 

su juo reikia griežčiau kalbėtis. Nesileisti i filoso 
favimus. Kitaip tariant imti ožiui iškart už ragų. 

— Mašalas! Viską ką čia, Vepštai kalbi - mašalas! 
Sakyk man tai,ką žinautiesiai. nieko į pakulas nevy
niodamas. Kitaip, aš įspėju!... 

Vepštas sužiuro j mus visus ir tarė: 
— Savo kalbėjimais, matau jūsų neįtikinau, nors 

daugelyje atvejų kalbėjau apie abi tiesas. Pagaliau 
kokios tiesos jūs norite? 

— Kas tu? 
— Partizanas! 
— įrodymai? 
— Labai aiškūs. Esu partizanas' Beginklis ir kol 

kas, kol galiu, nekenksmingas Aš nieko nenaikinu, 
bet nieko ir nestatau, nieko negriaunu, bet nieko ir 
neramstau... 

— Mašalas!!! — surikau. 
- Klystat! — riktelėjo ir jis. Esu pavergtos žemės 

sūnus. Vergas! Parsidavėlis! Valkata! Driskius! 
Teiskite! Toks mano pasirinktas kovos kelias. Esu 
prisiekęs. Ir mano likimo draugas taip prisiekė... 

— Koks draugas?! 
— Žolele! 

Žolele? 
— Taip Žolelė Jis žaliajam velniui teikė visas 

žinias. J is buvo tas slaptasis radijas. Nežinau kur jis, 
bet žinau, kad jis tai darė būdamas stribas Kuom jis 
blogesnis už jus ir mane? 

Visi nutilom Paprašiau visų išeiti ir mane palikti 
vieną su Vepštu. Man pasirodo, kad čia kažkas, kas 
bent šiuo atveju nebūtinai visiems turi būti žinoma. 

Visiems išėjus,išdėliotus ant stalo daiktus liepiau 
susidėti į kišenius. Tada atsisėdau šalia Vepšto, ištie
siau jam ranką ir tariau: 

— Aš esu Antanas Tarulis. Kas tu Vepštai? 
Jis šyptelėjo ir visai ramiai atsake: 
— Aš Vepštas, o tu Antanas Tarulis — gerai pa

darei, kad likom tik mes du Tikiu, kad tai padarei 
sąmoningai, atsargumo vedinas. Ir štai dabar t au 
vienam, kaip kunigui, mano išpažintis: esu centrinio 
partizanų štabo ryšininkas. Tavęs aš jau ieškau kelin
tas mėnuo. Visur aš buvau Neradau Laime nusišyp
sojo pati. Pats likimas mane į šią apylinkę atnešė. 
Džiaugiuosi su tavim susitikęs. Čia pat jis pasilenkė, 
nusimovė gerai atrodanti batą. pasukaliojobato kulnį 
ir prieš mano akis išdygo slaptas seifas... Iš jo išėmė 

rūpestingai sulankstytą popierių ir padavė man Viską 
sekiau nustebęs. Jutau, kaip tvinkčiojo mano pirštai 
Pastebėjau, kad ir mane sekė Vepštas. 

' 

- Kas čia 
— Kredencialai. 

'Bus daugiau) 
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NIJOLE SADUNAITE 
CLEVELANDE 

Nijolė S a d ū n a i t ė , drąs i 
kovotoja už Lietuvą, jos laisvę 
ir tikėjimą, kentėjusi sovieti
niuose kalėjimuose ir Sibire, 
kovo 6 d. atvyko į Clevelandą. 
Savo šešių dienų viešnagėje 
Nijolė buvo liudininkė, kaip 
lietuviškoji išeivija reaguoja ir 
seka, kas vyksta į laisvę 
žengiančioje Lietuvoje. 

Pirmas jos susitikimas su Cle-
velando lietuviais buvo šv. 
Mišios ir susikaupimo vakaras 
Dievo Motinos šventovėje 
trečiadienio, kovo 7 d. vakare. 
Jj rengė vyr. skaučių Židinys. 
Šv. Mišias aukojo ir žodį tarė 
kun. Gediminas Kijauskas.SJ. 
Bendram giedojimui vadovavo 
Vladas Pečkaitis. Šia proga 
išleistoje knygelėje atspausdin
tas N. Sadūnaitės žodis, pasaky
tas 1975 m. birželio 17 dieną so
vietiniame teisme. Pranašiškai 
ir išdidžiai skambėjo tada jos 
pasakyti žodžiai: „Kas gali būti 
gyvenime svarbiau, kaip mylėti 
žmones, jų laisvę ir garbę. Meilė 
žmonėms — visų didžiausioji 
meilė, o kovoti už žmonių teises 
— gražiausioji meilės daina. 
Tegu ji skamba visų širdyse, 
tegu niekada nenutyla..." Ir 
šiame žodyje teisme ji prašė 
teisėją, kad ,,iš kalėjimų, 
lagerių ir psichiatrinių ligoni
nių paleistų žmones, kovojusius 
už žmogaus teises ir teisingumą, 
kad tuo veiksmu įrodytumėt 
savo gerą valią ir būtų gražus 
indėlis, kad gyvenime būtų dau
giau harmonijos ir gėrio, o 
gražusis šūkis „Žmogus žmogui 
brolis" taptų tikrove." Poeto 
Balio Gaidžiūno kūrybos eilės ir 
..Lietuva brangi". „Tremtinio 
maldos" . . .Sveika, Marija, 
Motina Dievo" ir Lietuvos him
no garsai susijungė į Lietuvos 
laisvės vigilijos ir maldos vil
tingą nuotaiką. 

Amerikiečių spaudoje 

Kitą dieną Sadūnaitė susitiko 
su lietuviais pensininkais, su 
amerikiečiais Clevelando diece
zijos patalpose (organizavo Gaile 
Klimaitė) ir su Moterų kuopos 
narėmis, Clevelando ..Plain 
Dealer" dienraštis, kovo 10 
atspaudino didelę Sadūnaitės 
nuotrauką su ilgu žurnalisto 
W.F. Miller ,.Exiled nun to tell 
of freedom fight" pasikalbėjimu 
su ja (vertėjavo k. G. Kijauskas). 
„Ji išreiškė viltį, kad nepri
klausomybė užbaigs jos kovą. 
kuri atneš demokratija, kur bus 
pilna religijos laisvė jos krašte'". 
Nijolė sakė. kad jai komunistų 
valdžios buvo įsakyta tuojau po 
keliones Europoje pirma grįžti 
l Lietuvą, prieš vykstant į 
Ameriką, bet ji nutarusi geriau 
dabar vykti į JAV. nes grįžusi 

gali nebegauti tam progos, 6 gal 
ir būt i vėl įkalinta. Žurnalistas 
aprašo jos gyvenimo odisėją, jos 
talką LKB Kronikos leidime, jos 
pasiruošimą pogrindyje tapti 
vienuole. Vienuole tapo per 
1965 m. Kalėdas, būdama 27 
metų amžiaus. Šešerių metų 
vergų stovyklos išgyvenimus 
aprašė knygoje „A Radiance in 
The Gulag". 

Sadūnaitė, kaip straipsnyje 
rašoma, „nepasitiki sovietų 
prez. Gorbačiovo motivacija ir 
mano, kad JAV ir Vakarų Euro
pa turėtų būti atsargūs, su juo 
vedant įvairius reikalus". „Man 
sunkiai įtikėtina, kad JAV, 
kurios nlyli demokratiją, remtų 

•sį Tyrą". 

Jaur t imas , l i tuanis t inė 
mokykla, vismomenes 

sus i r inkimas 

Kovo 9 d. Nijolė buvo priimta 
Clevelando diecezijos ordinaro 
vysk. A.M. Pilla ir Clevelando 
miesto vysk. J.P. Lyke. Buvo 
paskirta audiencija ir pas Cleve
lando merą, bet tuo pat metu 
buvo duotas leidimas Grey-
hound autobusų, šoferių demon
stracijai, ir meras turėjo ten 
dalyvauti, bet meras, per savo 
atstovą, kovo 11 d. atsiuntė 
sveikinimą ir miesto prokla
maciją. 

Įspūdingas ir įdomus buvo jos 
suaitikiams su Clevelando liet. 
jaunimu DMNP konferencijų 
kambaryje. Per 30 studijuo
jančio, ar jau baigusių studijas 
j a u n i m o išk lausė viešnios 
pasakojimus apie dabartinę 
Lietuvą, jos patirtį Sibire ir 
atsakinėjo į klausimus. 

Šeštadienio ryte ji lankė Šv. 
Kazimiero lit. mokyklą, o 
vakare, dalyvaujant art i 300 
klausytojų, kalbėjo Clevelan
do lietuvių visuomenei DMNP 
auditorijoje. LKP. šalpos Cle
velando komiteto pirm. Zenonas 
Obelenis paprašė, kad norin
tieji prisidėti prie Sadūnaitės ir 
kitų asmenų vykdomų labdaros 
darbų aukas galime įteikti jai. 
ar komiteto nariams. Sugiedo
jus „Lietuva brangi", kleb. 
Kijauskas, supažindindamas su 
Nijole, davė trumpą jos gyve
nimo apybraižą. 

Kovo 11-ji 

š i l tas ankstyvo pavasario 
rytas. „Tėvynės garsų" radijo 
programa is jėzuitų universiteto 
radijo stoties FM 88.7 banga jau 
8 vai. sklido „Leiskit į Tėvynę". 
LB informacijos vadovė Asta 
Banionytė iš VVashington. D.C.. 
pranešė apie lietuvių pastangas, 
kad Amerikos vyriausybė pripa
žintų Lietuvos nepriklausomybę 
de facto ir ragino klausytojus 
skambinti į Baltuosius rūmus 
senatoriams ir kongresmanams. 

Dievo Motinos parapijos klebonas kun. Gediminas K.jauskas, S.J., Lietuvių 
Katalikų Religines Šalpos komiteto Clevelande pirrr. Zenonas Obelenis ir 
viešnia Nijolė Sadūnaitė. 

prašant, kad nebūtų naudojama 
jėga ar ekonominė blokada, kuri 
jau pradėjo reikštis Lietuvoje. 
Programos vedėjo Juozo Stem-
pužio pokalbyje su Amerikos 
Balso liet. skyriaus direktorium 
Romu Sakadolskiu iš Vilniaus 
ryškėjo tautos džiaugsmas ir 
didelis rūpestis tą laisvės rytą 
Lietuvoje. R. Sakadolskis infor
mavo apie paskirus istorinius 
momentus: Lietuvos parlamen
to posėdžius, naujus įstatymus 
ir potvarkius, nepriklausomy
bės deklaraciją. 

„Plain Dealer" dienraštis tą 
sekmadien io rytą skelbė: 
„Lithuanian vote to secede is a 
foregone conclusion" — Lietuvių 
balsavimas atsiskirti yra neiš
vengiama išvada. „Lietuvos pir
masis per 50 metų išrinktas par
lamentas pereitą naktį susirin
ko pasiruošti istoriniam balsavi
mui" pradedamas straipsnis. 
,Rytoj prasideda iškilmės 

Nuotr. V. Rociūno 

esame kartu su tau ta , ir jos lais
vės kovos atstovė yra su mumis 
ir paprašė Nijolę prie al toriaus 
tarti žodį. Vienuolė seselė Sadū
nai tė , parafrazuodama die
nos Evangtoją Kr is taus persi-
mainymą ant Taboro kalno, 
žvelgė į Lietuvą, žengiančią į 
laisvę. Kristus y ra kelias, tiesa 
ir gyvenimas. Mylėdami žmo
nes, vykdy~:me Dievo valią. 
Dėkojo už maldas ir aukas Tėvy
nei. Kvietė išlikti Dievui ir 
tauta i ir prašyti Aukščiausiojo 
palaimos Lietuvai. Jos pamoks
lą vertė kun G. Kijauskas. Iš
kilmingos pamaldos baigtos 
Lietuvos himnu. Didžiosios tele
vizijos stoty? to vakaro 6 ir 11 
vai. žiniose rodė tų iškilmų 
iškarpas. 

Sujungtomis r a n k o m i s 

Po pama'dų perpi ldytoje 
parapi jos sve t a inė j e buvo 

kalbėjo Longinas Vasiliauskas, t ę s i ami L ie tuvos d r a m o s 
pokalbiai, sve ik in imai , siū-Sąjūdžio už demokratiją parla

mento delegatas. Sąjūdis lai
mėjo dviejų trečdalių daugumą 
parlamente. Parlamentas, kuris 
balsuoja šiandien atsiskirti ar 
ne, yra pirmoji įstatymdavystėA 
kurioje nedominuoja komunis
tai". 

„Tėvynės ga r sa i " padarė 
įdomų pasikalbėjimą su Nijole 
Sadūnaitė. 

Š v e n t o v ė j e 

Šį sekmadienį Dievo Motinos 
šventovė buvo perpildyta. Mišių 
aukojimo procesijoje buvo neša
ma ir Lietuvos žemės žiupsnelis 
ir LKB kronikos knygos. Vargo
nai skleidė partizanų dainų 
nv'odijas. Trys pagrindinės TV 
stotys, radijo ir spaudos atstovai 
sekė pamaldas. Įneštos visos 
trys Baltijos kraštų vėliavos. 
Dalyvavo viet inės valdžios 
atstovai. Kleb. kun. G. Ki
jauskas. koncelebruojant Mišias 
su prel. A. Goldikovskiu. pra
džioje angliškai kreipėsi į 
mas inės komunikaci jos ir 
tautybių bei valdžios atstovus, 
trumpai išryškindamas šios 
dienos iškilmių reikšmę ir 
prasmę. Talino, Rygos ir Vil
niaus gyvoji žmonių grandinė 
liudija nepalaužiamą šių 
pavergtų tautų troškimą gyven
ti la isvai . Šios maldos ir 
iškilmės yra tokio siekimo 
gyvas liudijimas. Pranešęs, kad. 
šiandien labiau negu bet kada 

lymai. Pirrr.:ninkavo pats klebo
nas, n u m - t y t a s i s šio susi
rinkimo vadovas Algis Rukšė-
nass ta iga ravo iškviestas tele-
vizijon padaryti pranešimą apie 
Lietuvos įvykius. Clevelando 
mero atstovas pasveikino visus 
lietuvius laisvės dienos proga ir 
perskaitė miesto proklamaciją, 
skelbiančią kovo 11-ją Nijolės 
Sadūnaitės d iena . Sveikino 
miesto ta rybos šio rajono 
tarybos narys M. Polensek, estų, 
latvių atstovai. 

Tautybių tarnybos centro eg-
zekutyv.ms dir. A. Rukšėnas, 
grįžęs iš pranešimo televizijoje, 
pranešė ir apie jo pokalbio 
turinį, pabrėždamas, kad lietu
viai žengė drąsų, bet kar tu ir 
pilną pavojų žingsnį, kad lietu
viai labai nusivylę Baltųjų 
rūmų tyla ir prašė, kad Ame
rika spaustų Gorbačiovą nevar
toti smurto jėgos prieš lietuvius. 

LKR šalpos komite tas Cleve
lande. pirm. Zenonas Obelei is 
suorganizavo pietus Lietuvių 
namuose su N. Sadūnai tė . Cia 
viešnia padėkojo visiems kleve-
landiečiams už šiltą priėmimą 

ir dovanas Lietuvos žmonėms, 
vpač jaunimui, kuriam reika-
auga pagalba keltis iš dvasinio 
ir moralinio liūno; prašė siųsti 
knygų, ypač religinės ir kul
tū r inės sr i t ies . Z. Obelenis 
pranešė, kad visos surinktos 
aukos bus įteiktos seselei vie
nuolei ir naudojamos Lietuvos 
religiniam atgimimui. Prel. A. 
Goldikovskis įteikė 500 dol. 
auką šiam reikalui. 

„Ele k r a u j o praliejimo" 

Kovo 12 Clevelando „Plain 
Dealer" pirmajame puslapyje su 
prof. Landsbergio nuotrauka 
per keturias skiltis atspausdino 
straipsnį antrašte: „Lithuania 
declares independence". „Lietu
vos parlamentas be kraujo pra-
l ie j imo revoliucijoje p r i e š 
Kremlių vakar paskelbė Balti
jos respubl ikos nepr ik lau
somybę nuo Sovietų Sąjungos ir 
išrinko pirmąjį Sovietų istorijoje 
nekomunistą savo respublikos 
vadu". Laikraštis pažymi, kad 
ta i esąs iššūkis, kokio Gorba
čiovas neturėjo savo penkerių 
metų valdyme. Parlamentas 
124 prieš 0 pasisakė už rezo
liuciją, šešiems susilaikius, 
susijungę rankomis pradėjo 
skanduoti: Latvija bus laisva, 
Estija bus laisva. Lietuvos him
nas skamoėjo salėje. „Mūsų 
bendras tikslas yra nepriklau
somybė, mes neprašome jų (So
vietų Sąjungos) leidimo šiam 
žingsniui, mes tai darome savo 
valia, pagal savo sąžinę" — 
dienraštis cituoja V. Lands
bergį. 

To paties dienraščio įrėminta
me straipnyje „Clevelando rajo
no lietuviai džiūgauja dėl nepri
klausomybės", žurn. Wally 
Guenther iš pasikalbėjimo su 
Gražina ir Raimundu Kudu-
k ia i s atpasakoja Lietuvos 
gyventojų ir čia gyvenančių 
lietuvių nuotaikas. Paskelbtas 
ir LB Clevelando apylinkės 
pirm V. Brizgio nusiskundimas, 
kad lietuviai nesulaukia šiame-
reikale paramos iš Baltųjų 
rūmų. . • 

Kai Gražina ir Vytautas 
Landsbergiai pr. m. birželio 
mėn. lankėsi Clevelande, jie 
buvo Kudukių svečiai. 

„L ie tuva — F r e e d o m " 

Kovo 13 to paties dienraščio 
vedamasis pavadintas „Lietuva-
Freedom". Manau, kad ta i pir
mas kartas, kada amerikiečių 
spaudoje panaudotas žodis Lie
tuva, vietoj Lithuania. Dekla
racija buvo tik penkių sakinių, 
bet jos išdava neišmatuojama. 
Pirmą kartą daugiau kaip 70 
metų imperijoje sovietų res
publika paprastai nubalsavo 
eiti savo keliu. Prieš visus 
istorinius precedentus, senojo 
Kremliaus komunistai, atrodo, 
yra nusprendę nenaudoti jėgos... 

V. Rociūnas 
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NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI 

Siūlome tris būdus paremti artimuosius Lietuvoje: 
1 Jau galima siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu 

čia: L etuvoje nereikės mokėti jokių mokesčių Leidžiamųjų 
siųst; daiktų sąrašas yra daug platesnis, kiekiai didesni ir mui
tas -ažesnis. Galima siųsti ir medžiagas. 

2 Nereikia važiuoti Į Vilnių nupirkti giminėms dovanas 
dole' nėję krautuvėje, tą galima atlikti per mus Londone. 

Svarbesnės prekės dolerinėje krautuvėje yra šios: auto-
mobiiiai, šaldytuvai, siuvamos mašinos, televizoriai, magne
tofonai, videomagnetofonai ir kt. 

3 Siunčiame ir toliau siuntinius kada siuntinio gavėjas 
pats apmoka muitą. Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesnis. 

Mūsų siunčiama elektrinė aparatūra yra tinkama nau
dojimui Lietuvoje Videomagnetofonas vartojimo instrukcijas 
tur; - rusų kalba. Lietuviškai instrukcijų dar nėra. 

Sudarant testamentus suteikiame praktišką patarimą, 
peršančiame pal ikimus į Lietuvą naudingiausiu 
PAVELDĖTOJUI BŪDU. 

BALTIC STORES & CO. Z. Juras, 
11 London Lane, Bromley, 

Kent, BR1 4HB, England. Tai. 01 460 • 2592 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui' 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di-
aeies nuosavybes. 
Vietine (Staiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
R E A L T O R S . LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas vardas Į 

8 Afis. KOMPIUTERIŲ 
pagaipa gaine PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste i pr.em.esčiuose Sąž -
n.ngai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BE^BACE PEA^TORS 

INCOMB TAX — INSURANCE 
6529 S KEOZiE 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba,nofite būti 
Rimo Stonkau* klijentais Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaskl Rd. 
Ona Stop Raal Estata 

Open houses 
Sun., Aprtl 22, 1-4 p.m 

7206 S. Falrfleld 
Updated bnek oungalow. mamt free. 3 
bdrms: 1V« bat1-.: 2 car garage $67,900 

7004 S. Falrfleld + large adj lot; quality 
blt brick bungalovv: 6 bdrms. 2 ' i batei: 
dformal din. rm; big kiterten $84,900 

6642 S. Richmond 
Beautiful 2-storey brick colonial vvith 5 or 
6 bdrms: 2 fire places: 2 car garage 
$139,900 

3321 W. 59 Pi. 
Very nice3 bdrm bnek bungalovv I */k bath: 
formai din rm ; 2 car garage $69,900. 

Call Co!dwell Banker 
Real Estate 

312-445-9000 or 708-424-4000 

[ 3 MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedrie Ava . 
Tel. 436-7878 

Namas apžiūrėjimui 
S«fcmad.. balandžio 22 d. 1-< v. p.p. 

Namas apžiūrėjimui 
šeštd. ir sekmad. 1-4 v. p.p. 

Warner Ava., Lemont. Liuksusinis 
\,townhome": 2 mieg.. 3 vonios kamb.. 
virtuvė, valg. kamb. salonas, šeimos 
kamb. su židiniu: 2 auto. garažas. 
Skambinkite, sužinosite detales! 

Leir.onte mūrinis „bungalovv": 3 
mieg kietmedžio grindys, didžiulė 
virtuvė, ištisas rūsys: šoninis Įvažia
vimas; 2 auto garažas Gražus kiemas 
$119,900 

OLSICK & CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 60439 Qgrįuty 
(708) 257-7100 2 1 

3056 W. Msrqu«tt« Rd. 
..Custom-built" 34 metų mūrinis namas; 3 
didžiuliai mieg kamb : 13 / . vonios kamb.; 
dvigubas sklypas: išdažytas rūsys: šoninis 
įvažiavimas. 2 auto mūrinis garažas: cen-
tralmis šildymas Sav non parduoti gerai 
šeimai PUIKUS pirkinys1 Skubėkite' 

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

No. 635 — 71 St. 8 Pulaskl Rd. 
3 butai. 3 mieg 1V2 vonios pirmame ir an
trame aukšte Mod virtuvė su medžio 
spintelėm; naujas karšto vandens tankas 
ir šild sistema; platus sklypas; 4 kamb. 
rūsyje: 2'z auto. garažas mūrinis Puikiai 
prižiūrėtas geras pirkinys 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
(312) 434-7100 

OLSICK & COMPANY ULbiOK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

?3?2>25S7-7too l**NA STANIULIS Sggį^ 

Gntuifc KMIECiK REAlTORS 

OI 7922 S' Pu,*ai Rd-
4 L I 4365 S. Archer Ave. 

FOR RENT 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danute Maver. ); 
profes ional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus įkainavimas 
veltui. 

For rent 3 rms. , garden apt. ; 
heated. carpeted; stove & refrig. 
Marquette Park area. No pets. no 
children. 

Call 7 7 8 - 7 1 1 9 

MISCELLANEOUS 

For rent 6 rm. apt. 2nd fl.. Mar-
quette Park area. 68 & VVestern. Has 
a lift chair for handicapped. Laundry 
facilities. appliances mcluded. Call 
between 9 am to 5 pm ta i . 
476-9314. Ask for Alice. 

HELP W A N T E D 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

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

Tunu Chicagos miesto leidimą Di-bu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312 779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

T«l. — GA 4-8654 
, *S 

Jauna moteris kalbanti lietu
viškai ieško darbo prie vaikų arba 
kitokio. Taip pat gali duoti piešimo 
pamokas 

Tel. 708*448-9256 

I i Uatuvos atvykęs mokytojas 
(chemikas) ieško bet kokio darbo (gali 
duoti chemijos pamokas, ligonių 
priežiūra, krovėjas, darbininkas, 
sargas) Vairuoja mašiną. Skambinti 
1-312-847-6228 

Telema'keting 
SPRING" INTO ACTION 

A as teiemarketer m a ->ewly automated 
O-'aod Park office We>e lookmg fof 

e"«rgetic apgressive articulate tetemarketers 
to seii one ot Amenca s most nonored 
newspaoer s Stanmg at $6/Hr • commis-
sion pac lotidays ar a vacation plan Pan-
t'me lours 3 shrfts (11 atn to 11 pm) For m-
te-vevv can Dotty Niii-es at 

(708) 403-8700 
M„s? soeak FLUENT EngHh 

file:///lamo


LIETUVIAI FLORIDOJE DRAUGAS, penktadienis. 1990 m. balandžio men 20 d 

Demonstracijose Washingtone, D.C.. Chicagos jaunimas. Nuotr. Vyt. Maželio 

LIETUVOS PRAMOGINĖ MUZIKA 

„Štai krenta žvaigždelė iš 
melsvo dangaus". Tai žodžiai 
anglų valso,dainuojami Antano 
Šabaniausko. Šie žodžiai ir 
muzika mus ir šiandien nukelia 
į praeitį ir nuteikia maloniai ir 
romantiškai. Lengvos — pramo
ginės muzikos vystymasis Lie
tuvoje prasidėjo prieš 60 metų. 
Okupavus Lietuvą, ten buvo 
nukaltas naujadaras ESTRADA 
arba estradinė muzika. 

Šis naujadaras paliko Lietu
voje ir iki šių dienų. Manau, kad 
jis nėra lietuviškas, todėl ir 
toliau naudosiu terminą pramo
ginė — lengvoji muzika. Šios 
muzikos užuomazgą davė seno
sios išeivijos Anglijos ir Ame
rikos lietuvių karta. Lietuvių 
angliakasių „mainerių" įgrotų 
lietuviškų šokių, įdainuotų 
kupletų ir nostalgiškų dainelių 
plokštelė pasirodė Lietuvoje 
apie 1928 metus. 

Lengvosios muzikos pradžia 
buvo gana sunki. Lietuvos kom
pozitoriai profesionalai ir aka
deminės muzikos atstovai ją 
laikė menkaverte, ir jai nebuvo 
skiriama daug vietos spaudoje. 
Pradedant 1930 metais, lengvoji 
muzika pradėjo įgauti daugiau 
popul iarumo. Pirmuosius 
šlagerius į plokšteles įdainavo 
operos solistas J. Butėnas, 
broliai K. ir V. Orantai, A. 
Dambrauskaitė, J. Byra, V. 
Dineika ir J. Petrauskas. 

Tais pačiais metais iškilo nau
jas talentas,tai Antanas Šaba-
niauskas. Jc reto grožio tenoras 
ir muzikalumas, subtilus kiek
vieno kūrinio atlikimas ir mo
kėjimas bendrauti su klausyto
jais paliko neišdildomus pėd
sakus. 

Tiesa, Antano Šabaniausko 
iškilimui turėjo daug įtakos 
Danielius Dolskis (1891-1931) 
Versalio ir Metropolio restora
nų dainininkas. Jo vokaliniai 
duomenys buvo vidutiniški, gal 
todėl jis daugiau monologo — 
transformacijos žanro meistras, 
negu dainininkas. Tačiau jis 
buvo didelio talento ir plataus 
kūrybinio diapozono artistas, 
mokėjęs gerai bendrauti su pub
lika. Ji labai vertino Kipras Pet
rauskas ir rekomendavo jam 
vykti j Londoną įrašyti į plokš
teles savo kupletus, šlagerius ir 
monologus. Jo lietuviška tartis 
buvo gana prasta. Bet jis išmoko 
lietuvių kalbą per vienus metus 
J is pirmas pasirinko madingus 
užsienio šlagerius ir pritaikė jų 

Švenčiant jos 60 metų sukaktį 
VYTAUTAS Š E Š T O K A S 

tur in į l i e t u v i š k a m s t i l i u i , 
dainuodamas Palangos jūrą. 
Rugiagėles ir apie Marytes, 
Elytės ir Onytės. 

Po Dolskio mirt ies Antanas 
Sabaniauskas pasidarė populia
riausias Lietuvos dainininkas. 
Jį „atrado" valstybės teatro 
režisierius Borisas Dauguvietis. 

Kartą, plaukiant laivu iš Jur
barko į Kauną, jis išgirdo laive 
dainuojant Š a b a n i a u s k ą ir 
nieko nelaukęs jį rekomendavo 
į Valstybės teatro operos chorą. 
Čia prasidėjo jaunojo dainininko 
karjera. 

Be teatro choro jis dainavo 
vyrų kvartete ir 1930 metais A. 
Mikulskio vyrų oktete. Netru
kus jis p radė jo d a i n u o t i 
šlagerius su Hofmeklerio or
kestru. 

1933 metais A. Sabaniauskas 
Londone įdainavo savo pirrrta-
sias plokšteles. Keleto metų 
bėgyje įrašė to meto populiarius 
šlagerius — tango, fokstrotus, 
anglų valsus, neapoliet iškas 
italų dainas ir operečių arijas. 
Meilės lyrika geriausiai pasiek
davo klausytojų širdis. Senti
mentaliuose šlageriuose kiek
vienas iš mūsų rasdavo savo 
asmeniškus išgyvenimus. A. 
Šabaniausko šlagerių pasise
kimo paskatinti j iems muziką 
pradėjo kurti ir Lietuvos kompo
zitoriai K. Leipus, J. Lechavi-
čius, S. Gailevičius, J. Bankas, 
J. Naikauskas, M. Marijanovi-
čius ir J. Pakalnis . Jo dainų, 
įrašytų į plokšteles, yra arti 
šimto. Tai tik maža dalis jo 
repertuaro. 

A. Šabaniausko dainų tekstus 
rašydavo ar versdavo iš kitų 
kalbų Stasys Santvaras, Bronys 
Raila. Daugiausia jo dainuoja
mų dainų tekstų į lietuvių 
kalbą y ra i š v e r t u s i Adelė 
Lenartavičienė. Šiame laiko
tarpyje Šabaniauską pasekė 
visa eilė šio žanro dainininkų — 
tai Romanas Marijošius, Stepas 
Brausinis, Antanas Dvarionas 
ir kiti. Jie įnešė į lengvos 
muzikos lobyną daug gražių ir 
įsimintinų dainų. Šių visų dai
nininkų plokštelės ir šiandien 
yra daugelio mūsų namuose. 

Lietuvą okupavus, ouvo drau
džiama dainuoti tuos „išsigi
musius buržuazinius" šlagerius 
tarybiniams žmonėms, kaip 
..supuvusios" vakarų kultūros 
apraiškas. Taigi ir A. Šabą 
niauskui teko pasitraukti nuo 
savo mėgstamo meno ir ilgą 
laiką dirbti įvairų adminis
tracinį darbą įstaigose, nieko 
bendra neturinčiose su muzika. 

Tačiau 1972 m., pradedant 
keistis pažiūroms į lengvąją 
muziką, A. Sabaniauskas vėl 
grįžta į sceną ir visą dešimtme 
tį dainuoja „Dainavos" ir „Šal
tinėlio" restoranų muzikinėse 
programose. Taip pat su savo 
dainomis pasirodė ir lietuvių 
Kinofilmuose. 

1983 metais įspūdingai buvo 
paminėtas jo 80 metų amžiaus 
jubiliejus jo gimtinėje Jurbarke. 
Tai ir buvo paskutinis tokio 
masto jo koncertas. Mirė 1987 
m e t a i s , s u l a u k ę s 84 metų 
amžiaus. 

Antano Šabaniausko paliktos 
plokšteles su jo gražiu balsu ir 
subtiliu atl ikimu tai didelis 
mūsų tautos lengvosios muzikos 
lobis, kuris ateities kartoms 
bylos apie buvusią didelę šios 
muzikos kultūrą, o mums, ku
rie išaugome skambant jo dai
noms, visuomet primins mūsų 
jaunystės romantiką. 

Tačiau ir gyvendami išeivijoje 
vidurinės ir jaunesnės generaci
jos šios muzikos puoselėtojai ir 
solistai dar aktyviai reiškiasi ir 
tęsia jo darbą. Būtų neįmanoma 
išvardinti jų visų pavardžių. 
Norėčiau pažymėti, kad vienas 
išeivijos lengvosios muzikos 
solistas Juozas Nakutavičius, 
k u r i s y ra įdainavęs keletą 
plokštelių Amerikoje, dabar 
gyvena Floridoje, lietuvių ir ki
t a t auč ių ta rpe savo gražiu 
l y r i š k u balsu popu l i a r ina 
Lietuvos vardą. 

Ki t a t auč ia i mėgsta lietu
viškas dainas ir muziką, mokosi 
jos žodžius ir melodijas. Svar
biausia, kad šiuo būdu solistas 
J . Nakutavičius gražiai pasitar
nauja tėvynei Lietuvai. 

Nor iu j a m padėko t i už 
suteiktą medžiagą, informacijas 
ir savo atsiminimus apie Lietu
vos pramoginę muziką. 

Sunny Hills, FL 
PALAIDOJOME 

A.A. PETRĄ NARUŠEVIČIŲ 

Ilgai ir sunkiai sirgęs. 1990 m. 
kovo 11 d. mirė Sunny Hills 
gyventojas Petras Naruševičius, 
bebaigdamas 77-sius metus. 

Vel ionis gimė 1913 m. 
gegužės 18 d. Šakių aps., Bub-
lelių vis., Bliuvų kaime. Pra
džios mokyklą baigęs Žvirgždai
čiuose, gimnaziją lankė Kaune. 
Dirbo iki II pasaulinio karo 
Šakių miškų urėdijoje. Karo 
metu tarnavo pagalbiniuose 
daliniuose. 

Atsidūręs Vokietijoje gyveno 
išvietintųjų stovykloje Miun
chene. Emigravo į Naująją 
Zelandiją. Iš ten persikėlęs į 
JAV įsikūrė Bostone ir įsigijęs 
gazolino stotį joje darbavosi iki 
pensijos. Nusipirkę namą Sun
ny Hills prie švaraus Boat 
ežerėlio prieš ketverius metus 
čia su žmona įsikūrė ramiam 
senatvės poilsiui . Deja, 
atsėlinusi baisioji liga už poros 
metų ramybę sudrumstė ir galu
tinai paklupdė. 

Velionis buvo pašarvotas 
Wachob-Forst Lawn šermeni
nėje, Chipley miestelyje. Kovo 
13 d. vakare didelis būrys Sun
ny Hills lietuvių bei kita
taučių sukalbėjo rožinį, lietu
viškai vedant Vincui Derenčiui, 
o angliškai — Šv. Teresės kleb. 
kun. Francis Szczykutowicziui. 
Po rožinio sugiedota „Marija, 
Marija". 

Laidotuvės įvyko kovo 14 d. iš 
Šv. Teresės bažnyčios. Gedulin
gas Miš ias koncelebravo 
kunigai Pr. Jaraška, Edvvard 
Schlattmann ir F. Szczyku-
towicz. kuris pasakė ir pa

mokslą. Labai susijaudinęs, aša
romis springdamas, bažnyčioje 
atsisveikino sūnus Gerdas. savo 
žodyje prisimindamas nepapras
tą tėvo gerumą, jo meilę šeimai 
ir tėvynei Lietuvai. Pasidžiau
gė, kad tėvulis sulaukė Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo. 
Trumpai kalbėjo duktė. dr. Li
lė. Keletą giesmių pagiedojo 
muz. Vinco Mamaičio vargonais 
palydimas Antros jaunystes 
choras. Po pamaldų velionio 
kūnas buvo nulydėtas į Sunny 
Hills ka ta l ikų Kalvari jos 
(Calvary) kapines. Man buvo 
pasakyta, kad šiose prieš keletą 
metų įsteigtose kapinaitėse 
velionis Petras gula kaip dešim
tasis lietuvis. 

Laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti į Community Centro 
salę gedulo pietums. Laidotu
vėmis rūpinosi Viktori ja 
Dedinienė. 

Be minėtų dviejų vaikų su 
šeimomis liko velionio žmona 
Mėta, brolis Vytautas su šeima 
Toronte ir keletas artimų 
giminaičių Sunny Hills. Gaila, 
kad per anksti negrįžtamai išėjo 
dar vienas geras lietuvis. Te
būna a.a. Petrui ramus poilsis! 

Alfonsas Nakas 

KILO MOKESČIAI 

Illinois valstijoje nuo 1980 m. 
mokesčiai pakilo 128^. 

BRANGSTA MOKSLAS 

Chicagos privačiuose univer
sitetuose labai pabrango moks
las. Chicagos univers i te te 
mokslo metams net siekia 
15,135 dol. 

A.tA. 
Savanoriui-Kūrėjui 

KOSTUI MYKOLAIČIUI 
mirus, jo žmonai BRONEI, mūsų mielai narei, sū
nums ir dukterims su šeimomis bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Detroito hirutietės 

Lietuvoje j Amžinybę iškeliavus 

A.tA. 
JUOZUI LIUBERSKIUI 

nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos Dukterų draugijos 
centro valdybos pirmininkę, velionio seserį, STASĘ 
PAULK 'NTENĘ, jos vyrą, sūnaus šeimą ir visus velio 

liūdinčius. nio 

Lietuvos Dukterų draugijos 
centro valdyba 

PASSBOOK 
SAVINGS 

UNIVERSITETAS UŽPILS 
PAKRANTĘ 

Loyolos universitetas Chi-
cagoje pagaliau gavo leidimą iš 
Armijos inžinierių komisijos 
užpilti Michigano ežero pakran
tę prie universiteto ir taip 
laimėti 20 akrų žemės plotą. Su 
tuo leidimu surišti kai kurie 
reikalavimai, kaip paplūdimio 
sudarymas. 

Muzika 

1MS m. M»o« 2 d., 
• 40 M 10 M 

pmr WPMA (buv. WOPA stottB) 14*0 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui 

lietuvių bei anglų kalbomis 
kkiM - Mtyra 

th« be«.' 
• • • 

y to sava regularly' 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

•:30 v.v. M »:40 M 

404 South Oa* Partc Avenue. 
NIC* 

OakParfc, IL 60302 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 
financing. 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Petc Kazanauskas. Prs. Tel.: 847 7747 

Hour»: Mon. Tu«. Frt. 9-4 Thur. 9-8 Sat 9 1 
SE^VING CHICAGOLAND SINCE 1905 

Dėkingas Tau. o Viešpatie, esu. 
Kad leidai man čia, žemėje, akimirką pabūti. 

Vytautas Karosas 

V I E N E R I Ų M E T Ų M I R T I E S S U K A K T I S 

A.tA. 
VIOLETA KAROSAITĖ 

Amžinybėn iškeliavo 1989 m. balandžio 24 d Palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Mes jos niekada nepamirši 
me. Lai gailestingas Dievas suteikia jai ramybe. 

LYž jos siela sv. Mišios bus aukojamos balandžio 22 d. 
sekmadienį, 11:15 vai. ryto. Tėvų Jėzuitų koplyčioje 

Maloniai kviečiame dalyvauti šv Mišių aukoje ir 
pasimelsti už a.a. Violetos sielą. 

Liūdinti motina Ona Karosiene bei artimieji. 

Mielam 

A.tA. 
BALIUI PAKŠTUI 

mirus, žmonai EMILIJAI ir visai šeimai 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Valius ir Leonas Sodeikai su 

reiškiame 

šeimomis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

P E T K U S 

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

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

1410 So. 50th A ve.. Cicero 
Telefonas <708> 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. 11-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Robe . t s Rd. - Tel. '708) 430-5700 

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

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i no i s 

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

Sallv Donald M., (r. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A ve . , C i c e r o , I l l i no i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIKMIESČil OSE 
T e l . (708) 652-5245 



DRAUGAS, penktadienis. 1990 m. balandžio mėn. 20 d. 

x Aldona Zailskaitė, „Drau
go" redaktorė, balandžio 18 d., 
trečiadieni, 7 vai vak. kalbėjo 
11 kanale apie Lietuvą. Buvo 
diskusijos, vedamos žurn. J. 
Caldvvay. Kalbėjo iš Washing-
tono, D.C.. sen. Dixon, kuris 
labai gerai aiškino Lietuvos rei
kalus. A. Zailskaitė gynė Lie
tuvos nepriklausomybe ir da
bartinę vyriausybę. 

x T a u t o d a i l ė s g a l e r i j o s 
į rengimu rūpinasi Algis Trin
kūnas ir Liudas Šlenys. Gale
rijos atidarymas bus gegužės 5 
d., šeštadienį, 6:30 vai. vak. Lie
tuvių centre Lemonte. 

x Vladas Šimoliūnas, visuo
menininkas, Lietuvos kariuo
menės karininkas, po sunkios 
ligos mirė Dana Point, Cal. 
balandžio 16 d . sulaukęs 76 m. 
amžiaus 

x Šeštojo Mokslo ir kūry
b o s s i m p o z i u m o rengimo 
komitetas kviečiamas į posėdį, 
kuris įvyks balandžio 26 d., ket
virtadienį, 7:30 vai. vakaro Lie
tuvių Bendruomenės raštinėje. 
Bus peržvelgti atlikti darbai ir 
finansinė apyskaita. 

x Ar izonos LB a p y l i n k ė 
p e r va ldybos iždininkę A. 
Vaitkus atsiuntė dienraščio pa
ramai 50 dol. auką ir palinkėjo 
geros sėkmės mūsų darbe. 
Nuoširdus ačiū. 

x Detroi to „Ž ibur io" l i tua
nist inė mokykla, Detroit, Mich, 
per L. Miliūnienę a t s iun tė 
„Draugo" paramai 20 dol. Labai 
dėkojame. 

x I r ena Galinis, Norwell, 
Mass., dienraščio paramai at
siuntė 30 dol Ona Balčiūnienė. 
Manahavvking, N.J.. parėmė 
„Draugą'" 20 dol. auka. Nuošir
dus ačiū. 

x Balandžio 18 d- sue ina 20 
metų, ka i mirė a.a. Bonifacas 
B a r š k ė t i s . Lygiai po penkerių 
metų jo brolis a.a. Zenonas iš
vyko į Viešpaties sodus būti 
drauge su broliu. Jų atminimui 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
balandžio 22 d. 10 vai. ryto Tė
vų Jėzuitų koplyčioje. Prašome 
velionis prisiminti savo maldo
se. Seimą. 

(sk) 

x Visas b l o k a d a s peržen
gia dvasia. Lietuvai reikia poli
tinės, ekonominės, o dar labiau 
dvasinės pagalbos. „Židinys" 
nuoširdžiai kviečia visuomenę j 
pamaldas-mišias už Lietuvą, 
penktadienį, balandžio 20 ir 27 
d.. 6:30 v.v Tėvų Jėzuitų kop-
lvčioje. 

(sk) 

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

(sk) 

x Albinas Kurkul i s . akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
Ren k ' haw, Inc. . patarnauja 
akc . j j , bonų. fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję s k a m b i n k i t e 
312-977-7916. 

(sk) 

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

(skt 

x LB Vid. V a k a r ų apygar
d o s ir apyl inkių valdybų, 
kontrolės komisi jos, šioje 
apylinkėje esančių tarybos 
narių suvažiavimas bus balan
džio 29 d., sekmadienį, 8:30 vai. 
ryto Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Suvažiavimas baigsis 
laiku, kad galėtų dalyvauti 
Margučio rengiamam koncerte. 

x Samdyt i au tobusa i pir
madienį Kapu puošimo dieng, 
gegužės 28 d., nuveš į šv. 
Kazimiero, Mt. Olivet, Holy 
Sepulcre ir Resurection kapines. 
Pradės važiuoti nuo Western 
Ave. 9 vai. ryto ir atgal veš iki 
4 vai. p.p. 

x Albin ir J e a n Baniai , 
Lyons, 111., Antanas Valančius, 
Dorcester, Mass., Kazys Bačaus-
kas, Woodhaven, N.Y., L. Tijū
nėlis, Chicago, 111., V. Ardickas, 
Dovvners Grove, 111. Rita Burei-
ka, Washington, D.C., Joseph 
Lukas, Grand Rapids, Mich., 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, rėmėjai, pratęsė prenu
meratą su visa šimtine. Labai 
dėkojame. 

x J u o z a s B u d r y s ir Petras 
Jadviršis, Chicago, 111., Genė 
Bakuckienė , De l ran , N . J . , 
Kazys Stirbys, New Buffalo, 
Mich., Aniceta Litvinas, Los 
Angeles, Cal., Juozas Paplaus
kas, Los Angeles, Cal., Zuzana 
Brencius, Chicago, 111., An
t an ina Gylys, W a t e r b u r y , 
Conn., pratęsdami prenumera
tą atsiuntė ir po 20 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
10 dol. a u k a : Juozas Vaskela, 
A. Balsys, R. Juškaitė, Barbara 
Dapkus, Dana Elsbergas, B. 
Satkūnas, Juozas Jurkus, V. 
Vaičiūnas, Ona Babušienė, 
Albinas Grigaitis. Visiems ačiū. 

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

(sk) 

x I e š k a u p i rk t i Liet. Encik 
lopediją, visus tomus. T e l . 
708-652-7722. 

(sk) 

x P a r d u o d a m a s suvalkie
t i škas t a u t i n i s k o s t i u m a s , 
viena aukštait iška prijuostė ir 
viena karūna. Kreiptis: tel . 
(708) 257-2558. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x P a r d u o d a m e Lietuvoje 
automobi l ius : Lada 2106 ir 
2108 - 3,300 dol.. Lada 2107 ir 
2109 - 3,700 dol., Volga 24-10 
— 6,500 dol. Keičiame p in igus 
aukš tu san tyk iu ir pr i s ta to
me doler ius i Lietuvą. Skam
binti Ąžuolui 312-434-8618. 

<8k> 

x Dr . Vilija Kerelytė, Lietu
vių Moterų klubų federacijos 
Chicagos klubo pirmininkė, 
kviečia visus dalyvauti „Pava
sario žiedų" pokylyje, k u r bus 
visuomenei pristatyti šių metų 
abiturientai. 

x A r v y d a s i r Nelė Pal t inai 
šiemet aštuntąjį kartą lankysis 
JAV-bėse. Balandžio 29 d., sek
madienį, 3 vai. p.p. atliks kon
certą Jaunimo centre. Visi 
kviečiami išklausyti naujai pa
ruoštą estradinių dainų pro
gramą. 

x Kazys Karuža , Los Ange
les, Cal., visuomenininkas, Arū
nas Bielinis, Euclid, Ohio, 
Maria Lesinskas, Salem, N.H., 
Paul Shukis, Kearny, N.J. , J. 
Kučinskas, Rochester, N.Y., An
tanas Drazdys, Baltimore, Md., 
A. Jesmantas, Riverside, 111., Z. 
Lirgameris, Kenosha, Wis., 
mūsų nuoširdūs rėmėjai, „Drau
go" garbės prenumeratoriai, su 
prenumeratos pratęsimu at
siuntė po visą šimtinę. Labai 
dėkojame. 

x Graž ina Graž ienė , Chi
cago, 111., Janina Antanavičius, 
Providence, RI, Mikas Lisaus
kas, VVaterbury, Conn., Natale 
Matulis, Grand Rapids, Mich., 
V. Neverauskas, Ann Arbor, 
Mich., „Draugo" garbės prenu
meratoriai, rėmėjai, pratęsdami 
prenumeratą, kiekvienas pri
dėjo po 30 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Labai dėko
jame. 

x P e t r a s G r i g a r a v i č i u s , 
Downers Grove, 111., J. Taoras, 
St. Petersburg Beach, Fla.. Edu
ardas Bielskis, Aurora, 111., 
Danuta Januta , Berkeley, Cal., 
M. Lukas, Sunny Hills. 111.. pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine. Nuošir
dus ačiū mūsų garbės prenume
ratoriams „Draugo" rėmėjams. 

x D o n a t a s J a n u t a , Berke
ley, Cal., užsisakė įvairių lei
dinių ir ta proga pridėjo 25 dol. 
auką lietuviškos knygos palai
kymui. Labai dėkojame. 

Marijonu vienuolijos suvažiavimas — kapitula. Iš kairės pirmoje eilėje: kunigai S. Saplis, V. 
Parulis, T Roth, provincijolas V. Rimšelis, H. Zaionis, P. Cibulskis ir J. Margis; antroje eilėje: 
kunigai P Garšva, J. Duoba, A. Miciūnas, D. Schaefert, A. Gurklis, B. Vaišnoras, K. Ramanauskas, 
D. Camp. A Nockūnas, A. Micka. A. Kf »>šas ir D. Cambra. 

IŠ A R T I IR TOLI 

x „Lie tuvos Aidų" radijo 
p r o g r a m a įsigijo Tele-Fax. 
Visas žinias ir informacijas pra
šome perduoti, išsukant šiuos 
numerius: 1-708-839-2511. Tas 
pats ir telefonas. „Lietuvos 
Aidų" gegužinė-pobūvis įvyks 
birželio 10 d. Šaulių salėje. 

(sk) 

x Lietuvių Montessori Vai
kų namel ia i , 2743 W. 69 St., 
Chicago kviečia visuomenę, 
ypač šeimas su priešmokyklinio 
amžiaus vaikais, atvykt Name
lių apžiūrėti šį šeštadienį, ba
landžio 21 d.^nuo 10 v. ryto iki 
1 v. p.p. 

(sk) 

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

(sk) 

x ŽAIBAS p r a n e š a : maisto 
produktai ir vaistai jau Vilniaus 
sandėlyje! Per 10 darbo dienų 
jūsų nurodymu bus pristatyta. 
Nr . 6 ma i s t as : 5 sv. kumpis, 1 
sv. riešutų sviesto, 5 sv. ryžių. 
1 sv. slyvų, 1 sv. razinų, % gal. 
aliejaus, įvairių pusrytinių 
kruopų (cereal), 2 dėž. įvairių ar
batų. 2 sv. kavos - 100 dol. Nr . 
7 vais ta i i r v i t amina i — $115 
dol. ŽAIBAS, 9525 S. 79 Ave., 
H ickory Hills , IL 60457. Tel . 
70*430^8090. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos i r 
dviejų še imų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E M A X REALTORS, Rimas 
S tankus , tel . (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

JA VALSTYBĖSE 

— A.a . Mot ie jus J o n a s 
Adomai t i s mirė Prescott, AZ, 
balandžio 8 d., sulaukęs 86 m. 
amžiaus. Lietuvoje buvo Mari
jampolės apygardos teismo tei
sėjas. Pasitraukę> į Vokietiją 
dėstė istorija lietuvių gimnazi
jose ir kurį laika buvo Gross 
Hesepe stovyklos komi te to 
pirmininkas. Atvykęs Ame
rikon daug metų gyveno New 
Yorke. o paskutinius 20 m. Ari
zonoje. Gimęs Sakių apskrityje 
studijavo Vytaute D. universi
tete istoriją ir teise. Buvo atei
tininkų centro vaidybos narys . 
Jo žmona Zuzana mirė prieš 15 
metų. Nuliūdime liko sūnūs 
Romualdas ir Edmundas su šei
ma Richmond HilL NY. Sesuo 
Ona N'aujokaitienė gyvena Vil
niuje. 

— J u o z a s Vitėnas, Vliko 
valdybos narys, iškilus nuo
monių skirtumui su valdybos 
pirmininku, iš Vliko valdybos 
pasitraukė. 

— Akademikas V y t a u t a s 
Statulevičius. atvykęs iš Lie
tuvos ir kaip ..svečias-profeso-
r ius" dėstęs Cal i forni jos 
universitete Los Angeles, daly
vaus LB Santa Monicos apylin
kės metiniame susirinkime ba
landžio 28 ir padarys Lietuvoje 
vykstančios politinės ra idos 
analizę. Atsakinės į klausimus. 
Prof. Statulevičius yra pagar
sėjęs matematikas ir Sąjūdžio 
Lietuvoje veikėjas. 

— Angelei N'elsienei, Baltų 
Laisvės lygos p i rmin inke i , 
balandžio 16 d iš Baltųjų rūmų 
paskambino prezidento Bush 
asistentas visuomeniniams san
tykiams Sichan Siv ir pasakė: 
,.Vakar Baltuosiuose rūmuose 
buvo posėdis su prezidentu. 

ku r i s mane įpareigojo Jums pa
skambint i ir pasakyti , kad jis 
buvęs patenkintas susitikimu 
su Amerikos baltų atstovais. 
Visi delegatai, ir ypač Jūs, savo 
a r g u m e n t u s pateikėte racio
nal iai , būdami objektyvūs, stip
r ū s ir supratingi". Šį prezidento 
pareiškimą Siv leido viešai pa
skelbti . Angelė Nelsienė, kuri 
Velykų šventes praleido New 
Jersey valstijoje savo dukters 
šeimoje, balandžio 17 d. vėl iš
vyko į Washingtoną. Jau sutarti 
s u s i t i k i m a i Ba l tuos iuose 
rūmuose ir su keliais Lietuvos 
kovą dėl nepriklausomybės ak
tyviai remiančiais senatoriais. 

— „Bal tų la i svės d i enos" 
rezol iuc i ja , kurią senatui pa
te ikė sen. Donald W. Riegle <D) 
ir sen. Robert W. Kasten (R\įau 
t u r i daugiau kaip 50 kosponso-
r ių ir jos priėmimas senate 
užt ikr intas . Dabar prasideda 
akcija tą pačią rezoliuciją pra
vesti ir Atstovų rūmuose. Pir
moji „Baltų laisvės dienos** 
rezoliucija Baltų Laisvės lygos 
rūpesčiu JAV Kongrese priimta 
1982 metais. Nuo to laiko tokia 

rezoliucija priimama kasmet, ir 
tos rezoliucijos įpareigotas pre
zidentas skelbia ..Baltų laisvės 
dienos"' specialią proklamaciją. 

BRAZILIJOJ 

— A. a. Al fonsas D. Pe t ra i 
t i s mirė Sao Paule ir palaidotas 
iš Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
kovo 31 d. Kilme jurbarkietis , 
mokėsi saleziečių globoje Itali
joje, gyvendamas Argentinoje 
vadovavo radijo valandėlei ir 
chorui, o Brazilijoje visą laiką 
buvo LB tarybos a r valdybos 
narys ir pirmininkas, suor 
ganizavo Li tera tūros ratelį, 
„Mūsų Lietuvos" savaitraščio 
priedą vaikams, paruošė lie

tuvių kalbos mokymo pamokas 
pradedantiems, bendradarbiavo 
„Mūsų Lietuvoje", siuntė nuola
tines korespondencijas „Pasau
lio lietuviui". Iš profesijos vais-
tininkystės chemikas Pfizer 
bendrovėje, gerai piešė, ilgus 
me tus vesdamas v a i k a m s 
..Irutė ir Kęstutis" karikatūras 
ir buvo įpusėjęs paveikslėliais 
iliustruoti V. Pietario „Algi
mantą". Kartu su žmona dr. 
Rosa Artini Petraitiene daly
vavo lietuviškoje veikioje, pa-
baltiečių draugijoje. Užaugino 
dukras Onutę (su vyru Sergio 
Libliku augina Aleksą. Paulių 
ir Laimą) ir Irutę, prieš du mėn. 
ištekėjusią ir gyvenančią Angli
joje. Pusmečio ligoje tebesi-
sielojo LB ir Lietuvos reikalais, 
rūpinosi jaunimo kongresu. Gi
liai tikintis, ieškojo būdų vis tei
giamai prisidėti, kūrybingai su
galvoti, sutaikyti ir visus jungti. 

K A N A D O J E 

— St. Cathar ines . Ont. , lie
tuvia i Vasario 16 minėjo su 
iškilmėmis prie miesto rotušės, 
kur lietuvišką ir Kanados vėlia
vas turėjo Virginija Žemaitienė 
ir Kunigunda Dervai t ienė. 
Kalbėjo burmistro įgaliotinis. 
Pagrindinę paskaitą skaitė dr. 
P. Lukoševičius iš Toronto. 
Meninę dalį atliko sol. Marytė 
Bizinkauskaitė-Bildienė. Pro
gramos pradžioje buvo supažin
dinta su Miss St. Catharines 
Lithuanian Community Vida 
Kairyte. Pernai buvo Ramoną 
Mačytė. 

— Šventinių t radici jų fes
t iva l į Žmogaus ir gamtos 
muziejus surengė parodą, kurio
je lietuviams atstovavo T. Tim-
mermanienė. Paroda veikia iki 
šių metų sausio 14 d. 

lutimu Šokių PTUP? pasirodo per balui Lietuviu cent-e L-omonte 
%!** Xf ^./.IrofAlrt 

— Vancouveryje, B. C , Lie
tuvių Bendruomenės apylinkės 
valdybą sudarė: pirmininkas 
Balys Vileita, sekr. Adelė Šmi
tienė, ižd. Justinas Andersonas. 
I valdybą pakviesta Julija 
Paliulytė-Harvie, kuri mėgina 
suorganizuoti l ietuvišką 
mokyklą. Revizijos komisiją su
daro: A. GoransdttrP. Dainius ir 
L. Macijauskienė. 

— A. a. S tasys Radzev*> 
čius-Rogers, 51 metų amžiaus, 
gruodžio pradžioje Vancouvery, 
B.C., staiga mirė, palikdamas 
žmoną Ireną Macijauskai-
tę-Rogers, du sūnus iš anks
tesnių vedybų, motiną Winnipe-
ge ir tris brolius. 

— T o r o n t o „ V o l u n g ė s " 
choras, vadovaujamas Dalios 
Viskontienės, gegužės 5 d. šven
čia savo gyvavimo 15 metų 
sukaktį. Choras rengia pro
gramą su šokiais Prisikėlimo 
parapijos salėje. Taip pat rengia 
religinį koncertą. 

— Winnipego, Man., lietu
viai kar iuomenės šventės 
minėjimą surengė lapkričio 26 
d. su šv. Mišiomis, kurias laikė 
prel. J. Bertašius, ir akademine 
dalimi. Prie E. Fedaro paruoš
to kareivio kapo sargyboje 
stovėjo W. Giedraitis ir nepri
klausomybės kovų dalyvis V. 
Steponavičius. Iškilmės baigtos 
Lietuvos himnu 

— Meno galerioje „Pašvais
tės" choristės D. Armstrong, V. 
Staškūnienė ir 0. Švilpienė 
šiaudinukais gražiai papuošė 
Kalėdų eglutę Londono gale
rijoje. Lietuviška Kalėdų eglutė 
susilaukė žmonių dėmesio ir 
pritarimo. 

— Jul ia i r Zigmas Didž-
bal iai , neseniai atsikėlę į 
Londoną iš Hamiltono, surengė 
„Pašvaistės" chorui gražias vai
sęs. Zigmas Didžbalis Vokietijoj 
dainavo „Dainavoje", o dabar 
„Pašvaistėje". Vaišėse dalyvavo 
kun. K. Kaknevičius, LB Lon
dono apyl. pirm. P. Kuras su 
žmona Rasa ir kiti svečiai. Visi 
buvo gražiai pavaišinti ir 
pagerbti. 

— L o n d o n o l ietuvių pa
rapijos narys Justinas Šakinis, 
kilęs iš Plungės, pereitų metų 
gruodžio 7 d. sulaukė 90 metų 
amžiaus. Jis yra labai nuošir
dus, visuomet pasiruošęs ki
tiems padėti, patarnauti. Jis 
visuomet prie bažnyčios apvalo 
takus, kad kitiems būtų gerai 
eiti. Nors jis kalba žemaitiškai, 
bet visų mylimas ir gerbiamas. 

— Pereitą rudenį Calgary, 
Alb.. lietuviai išsirinko LB 
naują valdybą: pirm. dr. Arūnas 
Šlekys, vicepirm. Paulius Alek
na, sekr. J. Vyšniauskienė, ižd. 
A. Dubauskaitė-Condon ir na
riai E. Krausienė, N. Astra -
vienė. K. Dubauskienė, Yone 
Kvietytė-Young ir T. Kasper. 

— Kviečia visus dalyvauti 
33-siose Kanados Lietuvių 
dienose, kuriose vyks Ha
miltone, Ontario, 1990 m. ge
gužės 18-20 d. Dalyvaus Kana
dos lietuvių šokių, dainų ir 
teatro grupės bei šokių ansamb
lis iš Vilniaus ..Vingis". Kam
barius galima užsisakyti vieš
bučiuose iki balandžio 18 d. 

— A. a. Vladas Steponavi
čius (Stapon) mirė vasario 14 
d. Winnipege. Man. Velionis 
buvo gimęs 1900 m. spalio 7 d. 
Satkūnų km.. Radviliškio vlsč.. 
Šiaulių apskr. Kanadoje gyveno 
nuo 1927 m. Su žmona Pranciš
ka Mikalauskaite-Staponavičie-
ne išaugino sūnų Normaną ir 
išleido į mokslus. Sūnus ir jo 
žmona padeda lietuvių or
ganizacijoms. Pamaldos už 
velionį buvo Šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje, kur klebonauja ir 
pamaldas atlaikė prel. J Berta
šius. Liko žmona ir sūnus su 
šeima. 
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