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Pirmieji pasitarimai dėl 
Vokietijų susijungimo 
Daugelis bijo susijungusios Vokietijos 

Bona. — Praėjusį šeštadienį 
prasidėjo „dviejų plius keturių" 
formalus pasitarimai abiejų Vo
kietijų sujungimo klausimais. 
Pradžios pasitarimuose paaiškė
jo, kad Sovietų Sąjunga nenori 

! taip lengvai Rytų Vokietijos 
išleisti į Vakarų pasaulį. 

Pirmajame pasitarime Sovie
tų Užsienio reikalų miisteris E. 
Ševardnadze beveik kategoriš
kai atmetė Vakarų planą, kad 
sujungta Vokietija priklausytų 
NATO sąjungai. Jis pabrėžė, jog 
visi k a r i š k i ir pol i t i šk i 
klausimai turi būti išspręsti 
prieš Maskvai pasirašant susi
tarimą. 

JAV Valstybės sekretorius 
James Bakeris pareiškė, jog 
„Šiandien mes dalyvaujame 
susitaikinimo akte, kai žmonės 
tame pačiame kontinente buvo 
per ilgai atskirti". Sekretorius 
kalbėjo pirmajame užsienio 
reikalų ministerių posėdyje, kur 
dalyvauja abiejų Vokietijų, 
Britanijos, Prancūzijos ir So
vietų Sąjungos ministeriai. 

N e t r u k d y s susi jungimui 
Kiek vėliau Ševardnadze išsi

reiškė, jog Maskva, nežiūrint 
Varšuvos pakto ir visų vidaus 
problemų Sovietų Sąjungoje, 
n e t r u k d y s Vokietijų sus i 
jungimui. Tačiau pasitarimai 
bus sunkūs,nes „Vokietrjos da
lyvavimas NATO sąjungoje 
labai konkrečiai palies mūsų 
saugumo interesus, bus didėlis 
balanso jėgų Europoje nepropor
cingumas ir sukurs mums pavo
jingą karine situaciją"", kalbėjo 
Ševardnadze. 

Vakarų poziciją šiuo klausimu 
išreiškė Prancūzijos Užsienio 
re ika lų min is te r i s Roland 

Durnas, p a s a k y d a m a s , kad tai 
ne karo me to sąjungininkų 
reikalas n u s t a t y t i , k a m suve
reni, sujungta Vokietija turi 
priklausyti a r nepriklausyti . 

Didžiausias sk i r t umas tarp 
Maskvos ir V a k a r ų iškilo „du 
plius keturi"' supra t ime . Vaka
rų pozicija y r a , jog buvę sąjun
gininkai sus i t inka aptarti for
mulei, ka ip bus jų sąjunga 
panaik in ta i r visos keturių 
pajėgų teisės ir atsakomybe per
duota pilnai suverene i Vokieti
jai" , pasakė sekretorius Ba
keris. 

P a n - E u r o p o s c e n t r a s 
Kiti k laus imai , ka ip Vokieti

jos karinė ir s augumo padėtis, 
tur i būt i i šd i skutuota pasė
džiuose. Ka i bus aptar t i visi 
susijungimo klaus inia i . įskai
tant karinį vokiečių statusą 
vienoje Vokietijoje, užsienio 
pajėgų buvimą vokiečių žemėje, 
jų atominius, bakteriologinius 
ir cheminius g ink lus bei fašis
tinės ideologijos atsisakymą, 
tad tik tada Sovietai pasirašysią 
bendrąjį sus i ta r imą, kad būtų 
viena Vokieti ja. Ševerdnadze 
dar pasiūlė įs te igt i „Pan-Eu
ropos centrą Berlyne'", kuris 
stebėtų visus kar in ius veiksmus 
vokiečių žemėje. 

Visi užsienio reikalų minis
teriai su ta rė , kad nėra nesuta
rimo tarp jų principiniame klau
sime, į s k a i t a n t ir būsimosios 
Vokietijos s ienas , kuriose Rytų, 
Vakarų ir Ber lyno teritorijos 
p r ik lauso . Šeš i minis ter ia i 
nutarė, kad Lenki ja turi daly
vauti t reč iame pasitarime Pary
žiuje liepos mėnesį, kuriame bus 
aptartos su jungtos Vokietijos 
sienos. 

„Laisvės išpardavimas 
Devyni senatoriai už Lietuvą 
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Washingtonas. — Prezidento 
Busho politiką Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu Lietuvos krizės metu 
labai griežtai kritikavo 9 res
publikonų senatoriai, parody
dami, kad Kongrese pat ies 
prezidento partijos senatoriai 
nepritaria vyriausybei, kaip ji 
veda Pabaltijo reikalus. 

Tie senatoriai pareikalavo at
šaukti prekybos susitarimus, 
kuriuos sutarė Amerikos ir So
vietų delegacijos blogu laiku dėl 
to, kad Sovietai pasipriešino 
Lietuvos paskelbtai nepriklau
somybės deklaracijai. Iki šiol 
Busho sprendimas neskelbti 
jokių sankcijų prieš Maskvą dėl 
jos ekonominės blokados Lietu
vai buvo palaikomas abiejų 
partijų. Bet dabar dalis res
publikonų nebepritaria prezi
dento nusistatymui. Tie sena
toriai, kurie paprastai pri
tardavo perzidento užsienio po
litikai, dabar jau kritikuoja ją. 
nors asmeniškai nenori užgauti 
prezidentą. 

Beširdis s p r e n d i m a s 
Senatorius Gordon Humphrey 

pasisakė esąs ..nustebęs supra
timo nebuvimu Baltųjų rūmų 
sprendime Lietuvos žmonėms, 
kai jie veda milžinišką kovą už 
nepriklausomybės atstatymą". 
J is pasakė, jog susitarimas 
suteikti sovietams palankiau
sias sąlygas prekybai, kai jie 
žiaunai spaudžia Lietuvą, yra 
beširdiškas veiksmas ir kai nėra 

jokios už t a i sankcijos, tai yra 
tikrai nežmoniškas vienos pusės 
k raš tu t inumas . 

Sen. Bob Dole, Senato mažu
mos vadas, nors nepriklauso šiai 
devynių grupei , be t kritikavo 
prezidentą i r pažadėjo stabdyti 
tą prekybos paktą , kai jis bus 
įteiktas kongreso patvirtinimui. 
„Šiuo metu mes neturėtume da
ryti jokių pas l augų Kremliui" 
pasakė jis. O Sena to daugumos 
vadas d e m o k r a t a s George Mit-
chell ta ip p a t pareiškė, jog jis 
pritaria tos sutart ies prilai
kymui. 

P a r y ž i a u s s u s i t a r i m a s 
Amerika pranešė , jog Pary

žiuje d e l e g a c i j o s pasiekė 
nutarimo, kad, jei Kongresas 
patvirtins. Sovietų Sąjungai yra 
s u t e i k i a m a s privilegijuotos 
valstybės s t a tusas , pagal kurį ji 
galės be mui to ir papigintom 
kainom p rek i au t i su Amerika. 
Ta su t a r t i s t u rė tų būti pasi-
rašyta,kai prez. M. Gorbačiovas 
atvyks į Washingtoną viršūnių 
konferencijai. 

Senator ia i nesiūlo atšaukti 
viršūnių konferencijos, bet jie 
siūlo iš d ienotvarkės išbraukti 
tos su t a r t i e s pasirašymą. „Tai 
laisvės išpardavimas ir tikrai 
šlykštus da lykas" , sako sen. Al
fonse M. D'Amato, kuris suorga
nizavo šią spaudos konferencija. 
„Yra visai nepriimtina Ameri
kai su te ik t i palankiausias pre
kybines są lygas Sovietų Sajun-

Dviejų Vokietijų ir keturių II Pasaulinio karo sąjungr...:.*.. užsienio 
reikalų ministeriai Bonoje sutarė, kad Vokietijų sujung:rr.a» vykdomas 
be delsimo. Iš kairės matyti: JAV James A Baker III. Sovietų Sąjungos 

Eduarn Ševardnadze, Kvtų v okietijo 
jos Hans-Dietnch Genscher, Britanijos 
Durnas 

; Markus Mickel. Vakarų Vokieti-
Douglas Hurd ir Prancūzijos Ronald 

Lietuva tarptautinėje [vykių arenoje 
Prunskienė „labai patenkinta" vizitu Anglijoje 

Londonas . Gegužės 9 d. 
iReuteris) — Čia 80 minučių 
tarėsi Britanijos ministerė pir
mininkė Margaret Tbatcher ir 
Lietuvos ministerė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė. 

Thatcher įstaigos pareigūnai 
sako. jog ji Lietuvos ministerei 
pirmininkei patarė laikytis 
moderuotos linijos ir daryti kai 
kuriuos kompromisus, kad ši 
Pabaltijo respublika, kuri prieš 
2 mėnesius paskelbė nepriklau
somybe, įsitvirtintų praktiškai. 
Ministerių pasi tar imas 10 
Downing Street kabinete užtru
ko ilgiau negu buvo numatyta. 
Thatcher pasakė, jog ji šį rytą 
buvo ..padrąsinta šiuo pasita
rimu su Lietuvos ministerė pir
mininke Kazimiera Prunskie
ne" ir kad ji pasiųs pranešimą 
Sovietų Sąjungos prezidentui M. 
Gorbačiovui apie tai . Primena
ma, jog Sovietų vadas įsakė 
vykdyti ekonominę blokadą 
prieš Lietuvą ir reikalauja 

gai, kai ji užgniaužia Lietuvos 
laisvę po savo padu". 

Kiti respublikonai senatoriai, 
kurie kritikavo mūsų adminis
tracijos paktą su Sovietais, buvo 
Connie Mack iš Floridos. Mal-
colm Wallop iš Wyoming, Steve 
Symms iš Idaho. James A. 
McClue iš Idaho. Frank H. Mur 
kowski iš Aliaskos, Don Nickles 
iš Oklahomos ir William L. 
Armstrong iš Colorado valstijos. 

Demokrtai kr i t ikuoja 
Keli demokratai senatoriai 

taip pat kritikavo prez. Busho 
politiką Lietuvos atžvilgiu. Sen. 
Dennis DeConcini, demokratas 
iš Arizonos, taip pat prisijungė 
toje spaudos konferencijoje, o de 
mokratė sen. Barbara A Mi 
kulski iš Maryland valstijos 
paskelbė pareiškimą, kad nepri
taria tam susitarimui su Sovie
tais. 

Baltųjų rūmų Spaudos direk-
tonaus pavaduotojas Roman Po-
padiuk pasakė, nors Bushas 
žinosiu senatorių nusistatymą, 
tačiau prez Bushas nenori 
daryti nieko, kas galėtų labai 
stačiai pakenkti pasikeitimų 
procesui Sovietų Sąjungoje. Gi 
kitas Baltųjų rūmų pareigūnas, 
neleidęs skelbti savo pavardės, 
pavadino senatorių pareiškimus 
..kenkiančiais". 

atšaukti nepriklausomybės at Prunskienė taip pat šiandien 
statymo deklaracija, paskelbtą susitiko su Britanijos opozicijos 
pasauliui kovo 11 d. vadais — Darbo partijos ir Libe

ralų demokratų partijos vadais 
Už kompromisus Žemuosiuose Britanijos rūmuo-

Po vizito Prunskiene pasakė. se- Čia Prunskienė pasakė, kad 
jog Thatcher ..4>soiiučiai ir ne- y ra ..labai pa tenkin ta" pasi-

rtfeua atsiskv" ta r imu su min. pirm. M. That abejojančiai 
rusios nuo Sovietų Sąjungos 
Lietuvos nepriklausomybe. „Aš 
pareiškiau vilt i. kad ji nestovės 
ant šal igatvio šal ia , bet 
panaudos savo gerus ryšius su 
Gorbačiovu m.ims palankia 
prasme", pasakė Prunskiene. 
Bet britų oficialūs pareigūnai 
kalbėjo, jog Th tcher pareiškė 
Prunskienei, ka i , nežiūrint jo^ 
Britanija nieką ia nepripažino 
Sovietų aneksios, įvykdytos 
1940 metais ir Kad pritaria Lie
tuvos neprikia .somybei dabar, 
bet ji yra už k<rr promisinį būda 
kuris padėtu -augoti ta i . kas 
Rytų-Vakarų r; -iuose yra šian
dien pasiekta (r rbačiovo politi
kos eigoje. 

Baigias-
„Abi minist» 

po pasitarim< 

"enzinas 
res pirmininkės 
-i rytą pasakė, 

kad jos absoi. < įai, akis į akj, 
apžvelgė tuo;- ausimus". pa
darė praneši:- vėliau Žemie
siems rūrr - min is te r i s 
William Wa;' :arve. „Abi jos 
sutarė,jog m 
greso, jei nebu-
pasitarimų pr 
visiškai supr ' 

Min. pirm 
spaudos konff 
pasakė, jog jei 
ma. tai Lieta 
žės 25 d. nėr*-1 

transportacija 
sustoti, bet d 
pilnai užtek-
šauks savo r. 
deklaracijos' 
yra pasiruo-
kuriuos nuta 
po kovo 11 (i 

s realaus pro-
iiplomatinio ir 
;so išvystyta ir 
viena kitą" 

C. Prunskienė 
įcijoje po vizito 
•kada bus tęsia -
naždaug gef:u 
ės benzino, tad 
ndustrija turės 
IOS lietuviams 
Lietuva neat-
riklausomybe? 
albėjo ji, „Vt 
sulaikyti kai 

ius, padarytus 

cher, kalbėdama apie Sovietų 
vykdomą embargo prieš Lietu
va, Prunskienė pasakė, jog jos 
administracija Lietuvoje yra 
sutaupiusi šiek tiek alyvos ligo
ninėms ir mokykloms. Ji taip 
pa t pirmą kartą pasakė, kad 
medicinos reikmenis Lietuvai 
pradėjo teikti Lenkija, nors ji ir 
pati neturi didelo pasirinkimo. 
,,Mes esame la imingi , kad 
ateina vasara". 

Kar i šk ių s p a u d i m a s 
Londono spauda, rašydama 

ap ie P r u n s k i e n ė s vizitą, 
primena, jog Lietuvos nepri
klausomybės raida savaime 
atsidūrė tarptautiniame foru
me Ir Kazimiera Prunskienė 
esanti nepamainoma Lietuvos 
ambasadorė. Britų oficialūs 
pareigūnai šia proga sako. jog 
M.Thatcher yra susirūpinusi, 
kad didėja kariuomenės spau 
d imas Gorbačiovui, kad jėga 
..susitvarkytų su Lietuva'-, kad 
ir nusiginklavimo pasitarimai 
su Amerika pablogėjo tik dėl to. 
kad Sovietų kariškiai „pakėlė 
galvas". Briusselyje NATO va
das gen. Manfred VVoerner taip 
pat įspėjo NATO valstybes, kad 
Sovietų kariškiai gali vykdyti 
tam tikra akciją. O M. Thatcher 
jau ne kartą ragino Europos 
Bendruomenes valstybių vadus 
daryti t ik atsargius pareiški
mus Lietuvos klausimais, kad 
nepakenktų Gorbačiovo pozici 
jai. Thatcher dar neprirado vil
ties, kad Gorbačiovas laimės, 
pasakė jos ištaigos pareigūnas 
iiandien. 

Landsbergio 
atsakymas 

prezidentams 

Vilnius, 1990 gegužės 2. (LIC) 
— Lietuvos respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis gegužės 
2 d. atsakė į Vokietijos Federa
cinės Respublikos kanclerio 
Helmut.- Kohlo ir Prancūzijos 
Respublikos prezidento Fran
cais Mitterrando bendrą laišką 
jam ryšium su Lietuvos dabar-
tine padėtimi. 

Prez. Landsbergis pažymi, jog 
Kohias ir Mitterrandas, kar tu 
su Prancūzijos vasltybės minis
tru M. Roland Durnas, yra 
išreiškę pageidavimą, kad pra
sidėtų pokalbiai tarp Vilniaus ir 
Maskvos, kuriais „būtų pasiek 
ta visoms pusėms priimtino 
sprendimo". 

„Toks pat yra gilus Lietuvos 
troškimas", rašo Landsbergis, 
„siekdama dialogo, ji patvirtina, 
kad galima derėtis visais klau
s imais , i š skyrus Lie tuvos 
valstybės 1990 kovo 11 d. ats
tatytą nepriklausomybę. 

..Pasitikėdami Prancūzija ir 
Vokietijos Federacine Respub 
lika, taip pat ir kitomis Vakarų 
demokratijomis, kad jos parems 
Lietuvos demokratiją, prašome 
Jūsų perduoti Sovietų vadovy
bei mūsų sutikimą apsvarstyti 
idėją laikinai sustabdyti tas 
Lietuvos Respublikos suvere
naus parlamento priimtų nuta
rimų pasekmes, kurios labiau
siai kliūva Sovietų vadovybei", 
tęsia Landsbergis. 

„Aš Jus prašau priimti. Pone 
P r e z i d e n t e , mano a u k š t o s 
pagarbos užtikrinimą", baigia 
prez. Landsbergis. 

NATO - rangoje 

Min. pirm 
sakymas u/ 
promisus v • 
NATO suk-
l tai įeina pr* 
nės priėmim. 
prez. Mitterr 
Kohl laišk. 
kurie neragi 
klausomybės 

Thatcher pasi-
ilogą ir kom 
taip tik dalis 
nuotos veiklos, 
usho Prunskie-
Vashingtone ir 
1 bei kanclerio 
Landsbergiui, 
atšaukti nepri
tik kai kuriuos 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Paryžiuje Elyziejaus rū
muose vakar 18:45 vai. Pran
cūzijos prezidentas Francois 
Mitterand ir Užsienio reikalų 
ministeris Roland Durnas pri
ėmė Lietuvos Respublikos mi-
nisterę pirmininkę Kazimierą 
Prunskienę. Į Paryžių j i atvyko 
ketvirtadienio rytą ir čia vyko 
ir kiti susitikimai bei spaudos 
konferencįja. Penktadienio rytą 
išvyko į Boną. 

— Iš Londono UPI žinių 
agentūra praneša, jog čia Pruns
kienė pripažino, kad Vakarai 
„neskuba padėti" Lietuvai, bet 
ji džiaugiasi, kad kaimynai lat
viai ir estai žengia į nepriklau
somybę. „Aš negaliu įsivaizduo
ti, kad Vakarai tik stebi, kai 
Latvijai ir Estijai yra sankcijos 
ir jos yra dusinamos". 

— P a b a l t i j o va l s tybėse 
Pergalės dienos paradai buvo 
ruošiami prieš tų tautų valią , 
kuriuose pasirodė Sovietų ka
riuomenės daliniai, daugiausiai 
atvežti iš Azijos respublikų. Tik 
Rygoje tas paradas baigėsi de
monstracija, kurioje ga l 5,000 
žmonių protestavo prieš Latvi
jos nepriklausomybę. 

— Londone, kai vyko min. 
pirm. Prunskienės vizitas, 85 
konservtorių p a r l a m a n t a r a i 
pasirašė nutarimą, jog Britani
jos min. pirm. M. Thatcher 
da ry tų žygius , k a d bū tų 
pripažinta L i e t u v o s nauja 
vyriausybė. 

— Albanija paskelbė seriją 
įstatymų, kurie reiškia refor
mas ir panaikina kai kuriuos 
komunistų valdžios iki šiol 
vykdytus suvaržymus. Svar
biausi jų — leidimas keliauti į 
užsienį ir teisė praktikuoti reli
gija 

— Paryžiaus kardinolas arki-
vysk. Marie Lustiger meldžiasi 
už Lietuvą ir Didįjį penktadienį 
ypatingai jis meldėsi Kryžiaus 
keliu, metu. Jo pageidavimu, kai 
buvo melstasi už Lietuvą, 
kryžių nešė prel. Jonas Petro
šius. 

įsakymus su <vti. 

— Popiežius P a u l i u s J o n a s 
II labai sėkmingai tęsia savo 
apaštalinę kelionę Meksikoje, 
kur visur jį sutinka minios 
žmonių. 

— Bonoje Vokietijos kanc 
leris Helmut Kohl turėjo pasi 
ta r imus su Rytų Vokietijos 
premjeru Lothar de Maiziere ir 
abu Vokietijų vadai nutarė, kad 
ekonominio, finansinio ir socia
linio Vokietijų sujungimo data 
bus liepos 2 ji diena. 

' -C 

Lietuvos Respublikos Finansų minis
teris Romualdu^ Sikorskis. 

Lenkija siunčia 
Lietuvai vaistus 

Chicago. — Lenkų laikraštis 
„Dziennik Związkowy (geg. 9> 
rašo. kad iš Lenkijos Lietuvą 
pasiekė pirma siunta vaistų ir 
būtinų prekių mažiems vai
kams. Siuntą suorganizavo 
tarptautinė Medecins du Mon
de organizacija, kurios pirmi
ninku yra prof. Zbigniew Chlap. 
Penkių tonų krovinys prie Lie
tuvos — Lenkijos sienos sovietų 
kareivių buvo sulaikytas, ir 
praėjo 7 valandos, iki pavyko 
išsiaiškinti ir vaistus perkrauti 
į lietuvišką sunkvežimį ir 
nuvežti į Vilnių. Laikraštis dar 
prideda, kad ir Solidarumas iš 
savo pusės pradėjo akciją kon
krečiai padėti užblokuotai Lie
tuvai. 

KALENDORIUS 

Gegužės 11 d.: Mamertas. 
Miglė, Pilypas. Roma. Skirgau-
das. 

Gegužes 12 d.: Nerejas, Achi
las, Flavija. Vaidutis, Vilgailė. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 5:36. leidžiasi 7:58. 
Temperatūra dieną 67 L, nak

tį 45 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

ŠALFASS PRANEŠA 

Š. A M E R I K O S L I E T U V I Ų 
ŠACHAMTŲ P I R M E N Y B Ė S 

1990 m. Š.A. L i e t u v i ų 
Individualinės Šachmatų pir
menybės vyks gegužės 26-27 d. 
Brockton High School, 470 
Forest Ave., Brockton, Mass. 
Vykdo — Bostono LSS „Gran
dis". Šios pirmenybės yra dalis 
40-jų Š.A. Lietuvių Sporto 
žaidynių. 

Pirmenybes vykdomos 5-kių 
ratų šveicarų sistema. Laiko 
riba — 50 ėjimų per 2 vai. su 30 
min. „Sudden Death". Turnyro 
vadovas — Bronius Skrabulis, 
tel. (508)-668-8230. 

T v a r k a r a š t i s : 3 ra ta i vyks 
pirmą dieną ir 2 — antrą. Pir
mo rato pradžia — gegužės 26, 
šeštadieni, 9:30 v.r. Registra
cija - nuo 8:30 iki 9:00 v.r. 

Dalyvių skaičius neapribotas. 
Gali dalyvauti visi lietuviai 
šachmatininkai, atl ikę 1990 m 
ŠALFASS -gos narių registraci
ją. Dar nea t l ikus iems bus 
galimybė vietoje. 

P r a d m ė s (s tar to) mokes t i s : 
15 dol. Č e k i s r a š o m a s : 
ŠALFASS 40-th Gamės, Boston. 

Dovanos : a) ŠALFASS-gos 
žaidynių plaketės su medali-
jonais už 3 vietas; b) Dr. Algir
do Nasvyčio Atminimo pareina
moji taurė laimėtojui (vyrų A 
vieneto); c) Piniginės premijos: 
100 dol. I vieta, 60 dol. - II v. 
ir 40 dol. - III v. 

Dalyvių r eg i s t r ac i j a — iki 
1990 m. gegužės 19 imtinai, 
pasiunčiant pradmės mokestį 
40-jų žaidynių org. komiteto 
pirmininkui: V. Eik inas , 1 
Fawn Circle, Randolph, MA 
02368. Tel. (617)-961-3523. 
FAX. (617)-849-2065. Pavė
luotą registraciją praneškite 
telefonu Vytautui Eikinui ar 
Broniui Skrabuliui. Registracija 
bus priimama ir varžybų dieną, 
jei laiko ir vietos aplinkybės 
leis. 

LAUKO T E N I S O 
P I R M E N Y B Ė S 

1990 m. Š.A. Lietuvių Lauke 
teniso pirmenybės vyks gegužės 
26-27 d.. Stone Hill College. 320 
Washington St.. Easton, Mass. 
Tel. (508)-238-1081. Vykdo -
Bostono LSS ,,Grandis". Šios 
varžybos y r a da l i s 40-jų 
ŠALFASS -gos žaidynių. 

P r a d ž i a — 9:00 v.r. punk
tualiai! Registracija — nuo 8:00 
v.r. 

P r o g r a m a : Vyrų A vienetas, 
Vyrų B vienetas. Moterų viene
tas. Vyrų senjorų vienetas (45 
m. ir vyresnių), Jaunių vienetas 
(18 m. ir jaunesnių). Mergaičių 
vienetas (18 m. ir jaun.), Vyrų 
dvejetas ir mišrus dvejetas. 

Klasifikacija — pagal žaidėjo 
amžių 1990 m. gegužės 26 d. 

D a l y v a u t i l e idž iama t ik 
viename vienete, plius dvejete, 
nebent kitaip nutars vietoje. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių žaidėjams, atlikusiems 
19V0 m. metine ŠALFASS-gos 
nario registraciją. Neatliku
siems — bus galimybė tai 
padaryti vietoje. 

P r a d m ė s mokes t i s : Vyrų A. 
vyrų B. moterų ir senjorų vie
netai — 12 dol. Jaunių — mer
gaičių vienetai — 7 dol. Dvejetai 
— po 6 dol. kiekvienam žaidėjui. 

Dalyvių reg i s t rac i j a atlie
kama iki š.m. gegužes 19 d., 
pasiunčiant pradmės mokesti 
Vytautas Eikinas, 1 Fawn Cir

cle, Randolph, MA 02368. Tel. 
(617)-961-3523; FAX: (617)-
849-2065. Čekį rašyti:ŠALFASS 
40 Gamės. Registraciją siųskite 
t ik už vienetus. Dvejetų regis
tracija bus vykdoma vietoje. 

P a v ė l u o t a registracija — 
neatidėliojant praneškite tele
fonu V. Eikinui ar D. Ivaškai. 
Pirmenybių vadovas — Darius 
Ivaška, tel. (617)-288-4543. 

Pasitaikius lietingam orui, 
yra galimybė varžybas vykdyti 
uždarose patalpose. 

Papildomos teniso aikštės: 
Brockton High School, 470 
Forest Ave., Brockton, Mass. 

Varžybų sistemą nustatys ir 
žaidėjų skirstymą (seeding) at
liks ŠALFASS Lauko teniso 
komitetas, kurio vadovas yra dr. 
Algis Barauskas. Tel. (313)— 
258-6535. 

Kėgl iavimo pirmenybės bus 
komandinės ir individualinės. 
Komandą sudaro 4 mišrios ly
ties žaidėjai,-jos. Dalyvių skai
čius ir amžius neapribotas. 

Kėgl iavimo varžybos vyks 
t ik šeš tadienj , West G a t e 
L a n e s , 65 Westga te Dr . , 
Brockton , Mass. Tel. (508) 
583-1297. Pradžia - 9:30 v.r. 
Varžybų vadovas — Arūnas 
Kleinas (617) 328-8354. 

Rake tbo lo varžybos vyks t ik 
šeštadienį, Massasoit Com-
muni ty College, 1 Massasoi t 
Blvd., Brockton Mass. Tel. 
(508) 588-9100. Pradžia 9:00 vai. 
ryto. Programoje — individuali
nės vienetų rungtys: vyrų (neri
boto amžiaus), vyrų senjorų (virš 
44 metų) ir moterų klasėse. 
Varžybų vadovas — Algirdas 
Veliuona (301) 744-2044. 

Sta lo teniso varžybos vyks 
šeštadieni (jei reiks ir sekma
dienį), Brockton High School. 
Pradžia — 9:00 vai. ryto. Provi
zorine programa — individuali
nes vienetų ir dvejetų rungtys, 
vyru, vyru senjorų (virš 44 m.) 
ir moterų klasėse. Jei atsiras 
dalyvių, bus vykdoma ir prie
auglio (žemiau 19 m.) klasėse. 
Galutinė programa bus nusta
tyta po dalyvių registracijos. 
Varžybų vadovas — Aidas Kup
činskas, tel. (508) 668-2167. 

P l a u k i m a s vyks tik šešta
dienį, Brockton High School . 
Pradžia — 2:30 v.p.p. Registraci
ja ir apšilimas nuo 1:30 v. p.p. 
Varžybos bus pravestos vyrų, 
moterų ir visose prieauglio 
klasėse. Varžybų vadovas — 
Adolfas Ivanauskas (617) 
298-1042. 

G a l u t i n ė dalyvių regis t ra
cija — šachmatų, kėgliavimo, 
rake tbolo , stalo teniso, l auko 
ten i so ir plaukimo p i rmeny
bėms atliekama iki gegužės 19 
d. i m t i n a i , pas žaidynių 
Organizacinio k-to pirmininką 
Vytautą Eikiną, 1 Fawn Circ
le, Rando lph , MA 02368. Tel. 
(617) 961-3523. FAX # (617) 
849-2065. 

Bur iav imo varžybų Mercu-
ry t ipo laivais vadovas yra Ro
m u a l d a s Veitas, 29 Fox Hill 
Lane , Milton, MA 02186. Tel. 
(617) 698-2162. Dalyvių regist
racija iki gegužės 12, pas R. 
Veitą. 

„Wind Surfing" varžybų va
dovas yra Gintaras Subatis, 59 
D a y t o n St., Quincy, MA 
02169. Tel. (617) 773-3148. 
Dalyvių registracija pas G. Su 
batj iki gegužės 12 d. 

LSF ..Neris" jaunių krepšinio komanda, dabartinis Šiaurės Amerikos lietuvių j a u n i u krepšinio 
meisteris. Kairėje treneris Edis Modestas. Nuotr. A . Rug ien iaus 

CHICAGOS „NERIS" 
PASIRUOŠUSI BOSTONUI 

Iškeliavus iš Chicagos Algiui 
Varnu i , „Ner i e s " klubo 
krepšinis sunyko ir ilgus metus 
neegzistavo. Stipriai laikėsi tik 
tinklinis, vadovaujamas nenu
ilstančio Zigmo Žiupsnio. 
Reikėjo, kad prieš trejetą metų 
klubo vairą perimtų Romas 
Puodžiūnas, jaunystėje pats 
buvęs geras krepšininkas, o 
trenerio pareigas pasiimtų Edis 
Modestas, daugkartinis mūsų 
krepšinio rinktinės dalyvis, 
lietuviškas spalvas gynęs Aus
tralijoje ir Europoje. 

Ir, štai, „Neries" krepšinis vėl 
gyvuoja! Pradėta su jaunių 
komanda, kuri jau trejus metus 
iš eilės yra Š. Amerikos lietuvių 
meister is , laimėjusi aukso 
medalį ir III PLS žaidynėse 
Australijoje. Atgaivinta ir vyrų 
komanda, kuri praėjusį sekma
dienį, gegužės 6 d., pasipuošė 
Marąuette Parko lygos nugalė
tojo titulu. 

Iš 8 komandų, per du ratus, 
„Neris" tik su dviem pralai
mėjimais baigė sezoną pirmoje 
vietoje, o finalinėse rungtynėse 
įveikė kovingą „Swish" koman

dą 58-45. Už „Neries" komandą 
žaidė M. Waitkus, S. Puodžiū
nas, V. Puodžiūnas, S. Falkner. 
E. Čilenskas, S. Taulien ir A. 
Rugienius. 

„Neries" klubas, kaip tik
riausiai ne vienas kitas, j a u yra 
pasiruošę ŠALFAS s-gos meti
nėms žaidynėms, kurios gegu
žės 27-29 d. vyks Bostone. 
„Neris" vyksta su 4-mis ko
mandomis: vyrų ir j a u n i ų 
krepšinio, vyrų bei moterų tink
linio. Registracija ir uniformos 
sutvarkytos, viešbutis Bostone 
užsakytas, lėktuvo bilietai jau 
kišenėje. Ir kaip visada, „Neris" 
pasiruošusi ir pasiryžusi gerai 
pasirodyti, nes tinklinyje turės 
apginti meisterio t i tulus, o taip 
pat jaunių krepšinyje, laimėtus 
IlI-se PLS žaidynėse, Adelai
dėje. Vyrų krepšinio komanda, 
neegzistavusi daugelį metu, 
žinoma, daug nesitiki, ypač, kai 
šiais metais ypatingai stiprus 
bus Detroito „Kovas" ir Toronto 
„Vytis", o su jais, kaip visada. 
New Yorko „Atletai", Chicagos 
„Lituanica" ir Toronto „Aušra". 

V.G. 

Futbolas Chicagoje 

ĮSPŪDINGOS LYGIOSIOS 
Praėjusį sekmadienį, gegužės 

6 d., „Lituanicos" vyrų ko
m a n d a žaidė t rečiąs ias 
pirmenybių rungtynes major 
divizijoje prieš stiprią „United 
Serbs" komandą. Rungtynės 
vyko Wilmette, IL, gražioje 
Avoca Parko aikštėje. 

Vos pasigirdus pradiniam tei
sėjo švilpukui, „Liths" vyrai iš 
karto užspaudė serbų vartus ir 
arti 15 minučių manevravo jų 
aplinkumoje. Per tą laiką, 
nepaleidus nė vieno pavojin-
gesnio šūvio, žaidimas persi
metė prie mūsų vartų. Mūsų 
baudos aikštelėje tiksliai susi-
pasavus, serbų centro puolėjas 
24 minutėje iš 3-4 metrų įkirto 
švarų įvartį, neduodamas šanco 
nei pajudėti mūsų vartininkui 
Antanui Jenigui. 

Po įvarčio gana gyvas, lygus 
ir permainingas žaidimas vyko 
abiejose aikštės pusėse, kol liko 
vos 5 minutės iki rungtynių 
pabaigos. Kai po staigaus ant
puolio serbai įkirto antrąjį 
{vartį, „L" komandos šalininkai 
nusiminė. Nenusiminė tik žai 
dėjai, nes nebeliko tam laiko. 
J ie desperatiškai apgulė šei
mininkų serbų vartus. Kraštu 
įdriblingavęs į baudos aikštę. 
Giedr ius Grigas kamuolį 
įgrūdo į serbų var tus ir 
rezultatą sušvelnino 1:2. 

Tik pradėjus iš centro, ir vėl 
užgulus priešininkų vartus. 
Algis Krygeris rezultatą išly
gino 2:2. Likusios 4 minutės 
žaidimo virto amžinybe, nes ser
bai užspaudė mūsiškių vartus ir 
pelnė porą kampinių. Tuo tarpu 

būrelis žiūrovų didžiuliame 
parke choru šaukė: „Let 's go 
Liths! Let's go Lith's!" 

Iškovotos lygiosios pr ieš stip
rią serbų komandą teikia realių 
vilčių ateičiai. Komanda pra
deda susipažinti, apsiprasti . 
Daugiau susižaidus, gal i tapti 
tikrai pajėgus vienetas. 

Rezervo komanda t a ip pat 
sužaidė lygiomis 0:0. 

VETERANAI N U K E N T Ė J O 

Veteranu komanda praėjusį 
šeštadienį pirmenybių rungty
nėms turėjo vykti į Vakarus nuo 
Chicagos — Wauconda. IL 
Kadangi ke le tas žaidėjų į 
rungtynes atvyko Vakarų zonos 
— Cahfornia — laiku, savo 
komandą jau rado bebaigiančią 
pralaimėti. 

Geru organizuotumu ir neblo
gu žaidimu pasirodę namuose. 
išvykoje „Liths" veteranai pasi
metė ir gavo gerą pamoką nuo 
vokiečiu „Real F.C." komandos 
- 6 : 1 . 

Jaunių komanda progresuoja 
"" praėjusį sekmadieni sužaidė 
lygiomis 2:2 prieš Oak Park 
„Tncycles". 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

MARQUETTE P A R K E 

Šį sekmadienį, gegužės 13 d.. 
„Lituanica Liths" komanda žais 
pirmenybių rungtynes prieš 
lenkų komandą „Royal Wa-
wel". Rungtynių pradžia 3 vai. 

„BANGA" 
PAGERBĖ VARNĄ 
Los Angeles „Bangos" klubo 

gegužės 5 d. ruošto vakaro prog
ramoje buvo staigmena Algiui 
Varnui. J i s buvo pasveikintas 
50 gimtadienio proga, o vakaras 
paskirtas jį pagerbti. 

Prieš dešimtmetį atsikėlęs į 
Los Angeles, A. Varnas tuoj 
įs i jungė . .Bangos" k lubo 
veiklon; buvo valdybos narys, 
dirbo su jaunais krepšininkais. 
Tačiau jo nuopelnas išeivijos 
sportui ir krepšiniui siekia daug 
toliau. 25 m e t u s jis buvo 
Chicagos „Neries" krepšinio 
sekcijos vadovas, inspiratorius, 
komandos kapitonas. 9 kar tus 
Š. Amerikos lietuvių meisteris. 
Be abejonės, jis yra vienas iš 
pačių geriausių išeivijos krepši
ninkų ir pats ištvermingiausias. 
Juk per 20 metų jis buvo nuola
tinis išeivių krepšinio rinktinės 
dalyvis, jos kapitonas, vieninte
lis dalyvis trijų išvykų: i Pietų 
Ameriką 1959 m., į Australiją 
1964 m. ir į Europą 1973 
metais. 

Su Los Angeles „Bangos" 
klubu Algį Varną sveikina Chi
cagos „Neris" ir S ALFAS s-gos 
Centro valdyba. 

V . G . 

TRUMPAI 
• 

VALDAS ADAMKUS, ŠAL 
FASS Centro valdybos pirmi
n i n k a s . L ie tuv ių S k a u t ų 
sąjungos buvo apdovanotas UŽ 
NUOPELNUS ordinu su rėmėjo 
kaspinu už jo nuoširdžią talką 
Lietuvos skautams. Ordinas 
jam buvo į te ik tas praėjusį 
penktadienį, balandžio 27 d. 
v a k a r e . J a u n i m o cen t ro 
kavinėje vykusioje Chicagos 
skautininkų.-kių Šv. Jurgio, 
skautų globėjo, dienos iškil
mingoje sueigoje-vakaronėje. 
Lietuviu Skautu sąjunga di
džiuojasi turėdama Valda savo 
nanų-rėmėjų tarpe. 

VLADAS GARASTAS, ku 
r is š iuo metu yra sovietų 
krepšinio rinktines treneris, 
tikriausiai, vyks į Geros Valios 
žaidynes su sovietų rinktine. 
Nežinia, ar tokie jo norai, ar gal. 
kad jis turi kontraktą su sovie
tu rinktine ir taip lengvai ne
gali ištrūkti. 
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DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbert. LaGranga. IL. 
Tai. (708) 352-4467 

Pasulyje daug daugiau pasie
kiama ištverme, atsidavimu ir 
darbu, kaip genialumu. 

J. Moeser 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete; 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Streat. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai) 

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

Kao. t«l . (1-312) 471-3300; 
Ras. (704) 442-8297 

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

7722 8 . Kedzle Ave.. 
Chicago, III. 60652 

Pirm. antr , Ketv ir penkt 
pagai susitarimą 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Res. (708)24»-0007; arba (704)246-6561 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6440 80. Putaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. 95 St. 
Tai. (706) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Card iac Diagnosis. Ltd. 
Marque t te Medical Bui lding 

6132 S Kedzie 
Ch icago. IL 60629 

Tel . (1-312) 436-770C 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Ši rdies ir Krau|agysnų Ligos 
Vaiandos pagal susitarimą 

Namų (708) 544-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagai susitarmą 

po pietų Marąuette Parko aikš
tėje. 

Rungtynes turėtu būti gyvos 
ir įtemptos, nes abu varžovai 
bent šiuo metu atrodo lygaus 
pajėgumo, o netikusi rungty
nėms aikšte abiejoms koman
doms vienodai pažįstama. 

Rezervai ža i s 1 vai. p.p. taip 
pat Marąuette Parko aikštėje. 

Veteranų k o m a n d a žais šeš-
tadienį,gegužės 12 d., 5 vai. p.p., 
prieš lenkų ..Eagles"" veteranus. 

J a u n i ų k o m a n d a ža i s 
Lemonte prieš Naperville ..Cos-
mos" sekmadienį, gegužės 13d.. 
1:30 vai. po pietų. 

J . J . 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krauto ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir nemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 545-2802 

Valandos paga' susrtarmą 
Penkt.. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago. !L 
Tel. (1-312)476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hickory Mills. IL 
1 mylia ; vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos oagat susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kaibs lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko a k l i u s 
2618 W. 71st St. 

Tel. (1-312) 737-5149 
Vai paga! susitarimą 

Palos Vis ion Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. H' Ketv vai 3-6 v.v 

Tel. (704) 448-1777 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
>šskyus treč šešt 12 ik> 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA . 
155 N. MtcNgan Ave. , Sutte 324 Ir 
5435 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

Tel. (1-312) 565-2940 (veikta 24 v3 l ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LiGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. (1-312) 737-1168: 
RezM. (706)345-4811 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytoias ir chirurgas 

Anes?ez:;os ir s«3,,smo ovdvmo specia1 stas 
S h c m a n ligoninė Eigm. IL 

Tel . (708) 837-0005 
Skambint, gaiima 24 vai 

Dr, Tumaeonlo kabinetą perėmė 
DR. S. L A I 

SPECIALYBĖ - VIDAUS JGOS 
2454 W 71at Street 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. (1-312) 545-0348; 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4258 W. 43rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

Dr. Tumason lo kabinetą pereme 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Ch-urgija 
2454 West 7 lst Street 

Tel. (1-312) 434-1818: Rez. (708) 852-0809 
Vai o"~i . M Ketv ir penkt 

3 'k; 7 v v Tk susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W 71st. St.. Chicago. III. 

Tel.: (1-312) 436-0100 
11800 Southwest Hlgtmay 

Palos Helghts. III. 60463 
(704)361-0220 (708)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai art- i 4 v p c •' ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

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

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Speoaivbė — Vidaus Hgu gydytoias 

Kalbame letuv škai 
6165 S. Archer Ave. (prte Austml 

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

Kab. tel. (1-312) 544-3164:, 
Namu. (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYCvTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63rd Street 
Vai pirm ant- ketv <' penkt 3-6 

Šeštadieniais pagai suvanmą 

I » 



Motina vaikui jaučia 

BESĄLYGINĘ MEILĘ 
Anot graikų filosofo, neap

mąstytas gyvenimas — nevertas 
išgyvenimo. Toji taisyklė galio
ja šiandien gal ir labiau negu 
anuomet, ypač mažus vaikus 
auginantiems tėvams, kurie 
dažnai, abu turėdami uždirbti 
pragyvenimą, vos spėja visas 
pareigas vaikams, vyrui žmo
nai, giminėms ir visuomeni
niams renginiams atlikti. 
Nors gyvenimo sąlygos ir 
neduoda daug progų mąstyti, ta
čiau visa tai žmogui yra duota 
tam, kad iš to išmoktų pažinti 
Dievą, to gyvenimo sūkuryje su
vokti Dievo veikimą, pastebėti 
Dievo duotas dovanas ir jas 
priimti — su visais jų džiaugs
mais ir skausmais. Artėjant Mo
tinos dienai, štai teko skaityti 
vienos motinos tokį apmąstymą, 
atspausdintą Our Sunday Visi-
tor laikrašty. 

Ji rašo, kad susilaukimas kū
dikio ir pasidarius tėvu ir 
motina, amžinai pakeičia vi
są gyvenimą, nori ar nenori. 
,.0 iš visų pasikeitimų, kurie 
įvyko tą dieną, kai tapau mo
tina, didžiausias buvo tas. kad 
per vieną akimirksnį aš perėjau 
iš buvimo dalyve bendroje 
meilėje ir tapau besąlyginės 
meilės davėja". Toliau ji 
aiškina: „Gal kai kurios mo
terys tą perpranta greitai. Man 
taip nebuvo. Nors savo sūnelį 
visuomet mylėjau, tos tikrovės 
supratimas man tenušvito 
vieną žiemos dieną, vos jam 
sulaukus trijų metukų. Su 
drauge besišnekučiuojant ir be
stebint jį bežaidžiantį, nuostaba 
užliejo mane ši įžvalga: .Nežiū
rint kas atsitiktų, ši mano meilė 
jam yra amžina". Nuo tos 
dienos supratau, ne tik protu, 
bet ir visa savo būtybe ir 
jausmais, kad nežiūrint, kas 
mano vaiką nutiktų, nežiūrint 
ką jis padarytų ar nepadarytų, 
aš jį amžinai mylėsiu, grynai dėl 
meilės pačios. Supratau, kad jį 
myliu besąlyginiai". 

Kartu su besąlygine meile 
ateina ir skausmas, nes moti 
nystė visuomet turi ir saldžiuo
sius momentus ir karčiuosius. 

Straipsnio autorė W. Koenig -
Bricker rašo:„Man viena sun
kiausių motinystės dalių yra 
pergyventi su vaiku jo bren
dimo, augimo traumas. Kai jo 
draugai jo neišrenka į savo 
komandą arba kai jį kiti vaikai 
pajuokia, man norisi jį apka
binti ir kartu su juo verkti. Kar
tais aš tai ir padarau, bet kar
tais, kadangi mamos turi būti ir 
tvirtumo ir išmintingumo at
rama, aš jam pasakau, kad 
suprantu jo skausmą ir sten
giuosi padėti jam susigyventi su 
gyvenimo realybe. Tais atvejais 
verkiu ..sausom ašarom", ji 
rašo.„Tačiau dar skaudžiau yra 
leisti jam pačiam mokytis iš 
savo klaidų. Mano polinkis yra 
tučtuojau viską sutvarkyti, ati
taisyti, užglostyti. Bet aš taip 
pat žinau, kad jam reikia 
išmokti, kad palikimas savo 
striukės mokykloje reiškia, kad 
sekanti ryta reikės šalti. arba. 
kad pamiršimas savo sportiniu 
batų reikš, kad sporto moky
tojas neleis sporto pamokoje 
dalyvauti. Man lengviau būtu 
švarką ar batus jam atvežti, bet 
tada jis neišaugs i atsakinga 
žmogų". 

Tokiais momentais ji prisi
mena šv. Monika. Ji kentėjo 
metų metais, matydama savo 
sūnaus Augustino palaida 
gyvenimą. Kaip visos motinos, 
retkarčiais ji įsikišdavo, bet 
galų galėjai teko tik laukti ir 
tikėti, jog besąlyginė motinos 
meilė, kartu su besąlygine 
Dievo meile pergalės. 

Besąlyginė meilė yra viena 
giliausių šeimos gyvenimo pa 
slapčių. Devyniolikmečio 
motina kalba taip: ..Mes 
mylime savo vaikus, lyg tas 
mūsų ryšys niekuomet nenu

trūks. Bet tuo pačiu ugdome 
savo vaikus taip, kad jie taptų 
savarankiški. Nors visuomet 
mylime juos ta pačia meile, 
ateina toji diena, kai jie savo 
meile kreipia nebe į mus. bet į 
kitą asmenį. Ir tuomet toji pati 
meilė, kuri juos išugdė būti sa
varankiškais, turi jiems leisti 
mus palikti". O tai taip sunku. 
..Jei vyras ar žmona arba drau
gai tiek mažai laiko mums skir
tų, kiek mūsų paaugliai ar su-* 
augę vaikai, gal ir pasvarsty-
tume nutraukti tokią draugys
tę. Bet savo vaikus mylime 
besąlyginiai ir dar labiau, kaip 
tik dėl to, kad juo labiau juos 
mylime,juo stipriau įgaliname 
juos savarankiškai ant savų 
kojų stovėti". 

Tuo pačiu ir karčiausias ir sal
džiausias momentas motinai ar 
tėvui yra leisti savo vaikui tap
ti savarankišku, nepriklau
somu. ..Nuo tos dienos, kai mo
tina paleidžia savo vaikutį jau 
laisvai mažais žingsneliais 
žengti, iki tos dienos, kai vaikas 
išsikelia savistoviai gyventi, 
visuomet turime paleisti tą 
rankutę, kurią norėtumėme te
belaikyti", rašo Koenig-Bricker. 

Devyniolikmečio motina pa
sakojasi: ..Vieną naktį, per
gyvendama, kaip sunku savo 
sūnų paleisti savistoviam gyve
nimui, meldžiausi. Ir besimels
dama pajutau, kad Dievas 
aiškiai suprato mano per
gyvenimą. Ir jis turėjo leisti 
savo vienturčiui Sūnui ateiti į 
žemę. kentėti ir mirti. Dievas 
mane suprato, nes jis tą patį 
pergyveno". 

Marija taip pat žino. ką tai 
reiškia išleisti savo vaiką į j 
gyvenimą ir nuošaliai stebėti. 
kaip tas gyvenimas išsiskleis, j 
Nors mes ją ir vadina+ne ..Sopu
lingąja Motina", kai kas gal 
kažkaip įsivaizduojame, kad jos ! 

skausmas labiau buvo dėka jos j 
žinojimo, kad jis yra nepripa
žintasis Dievo Sūnus, o ne dėl jo I 
žmogiškų kentėjimų. Kartais 
Kristaus žmogiškumas yra taip 
nesuvokiamas, kad net „Sven- ! 
tąją šeimynėlę" suidealizuo-
jame į antgamtinę idiliją: gi ; 

kokį skausmą galėtų sukelti • 
vaikas, kuris nesugebėtų nusi- : 
dėti? 

i 

Ši motina atsako: visokiausią. ! 

Pavyzdžiui, kai jis pasimeta did
miesty, vos dvylikos metų su
laukęs. Arba skausmas, kai pa
žįstami ar kaimynai — ar net 
giminės jį kritikuoja. Skaus
mas, kai jo artimiausias 
draugas jį išduoda, o kiti. pavo
jui ištikus, jį apleidžia. ..Tai visi 
normalūs ^motinystės skaus
mai", rašo ši motina. 

Koenig Bricker nujaučia, jog 
net ir Marijos nepalyginamų 
sopulių tarpe skausmingiau-
sieji rišosi su Jėzaus žmo
giškumu. Nors ji supranta, kad 
Marija kentėjo, žinodama, kad 
jos Sūnus turi mirti už visos 
žmonijos nuodėmes, bet. ji sako: 
..negaliu patikėti, kad. stovė
dama po kryžiumi ant (iolgotos 
kalno, ji mąstė apie savo Sū
naus mesijaninę užduoti. Aš 
tikra, kad po kryžiumi jos 
ašaros buvo ne dėl pasaulio nuo
dėmių, bet dėl savo sūnelio, 
mirštančio ant gėdingo romėnų 
kryžiaus". 

Ši sopulinga motinos meilė vėl 
prisiminė tai autorei, skai
tančiai apie žmogžudžio nužu
dymą elektrinėje kėdėje. Kai 
prie kalėjimo susirinkusi minia 
džiaugėsi žmogžudžio mirtimi, 
rašo Koenig-Bricker. ..aš 
manau, kad jo motina verkė. 
Kiekvienai motinai meilė 
nugali viską. Kartą pasiimi 
rizikuoti meile, skausmas yra 
neišvengiamas" Tai ir yra mo
tiniškos meiles paslaptis — ji 
niekuomet neskaičiuoja kainos. 

a.j.z. 

Setiatorius Paul Simon (Dem. II.i aiškiai pasisakė už Lietuvos nepriklausomybę Nuotr V i d o s Kuprytės 

LIETUVIŲ FONDO 
MILIJONAS DOL. LIETUVAI 

Lietuvių fondo 27 tas metinis ANTANAS JUODVALKIS 
narių suvažiavimas. įvykęs 
1990 kovo 31 d. Jaunimo centre, dėjo ekonominę blokadą, užsuk 
Chicagoje. išsiskyrė iš ankstes- damas alyvos ir dujų čiaupus ir 
nių suvažiavimų nepaprastu stumdamas lietuvių tautą grįžti 
nutarimu ir dėmesiu atgimusiai į primityvias gyveninio sąlygas, 
Lietuvai. kokias turėjo lietuviai ištremti 

Lietuvos Aukščiausiajai į Sibiro taigas ir amžino įšalo 
Tarybai 1990 kovo 11 d., Vilnių- žemę. Komunistams yra sveti-
je. paskelbus Lietuvos nepri- mas žmoniškumo ir artimo pa-
klausomybės atstatymą. Lietu- galbos jausmas, o naudoja 
va įgavo visiškai naują padėtį ir išbandytą jėgos prievartą, nes 
iššaukė viso pasaulio didžiausią kultūringasis Vakarų pasaulis 
dėmesį. Nykštukas Lietuva, dėl to nepajudina nė piršto. Tą 
palyginus su plačia ir galinga pergyvena visa lietuvių išeivi-
Rusija. pasiskelbė pasirenkan- ja. matydama JAV prezidentą 
ti demokratinį valdymo būdą ir bičiuliaujant su Kremliaus ko-
pasitraukia iš Sovietų Sąjungos, munistiniais vadais, kurių 
j kurią buvo jėga 1940 m. rusų užnugaryje tebestovi Panevėžio, 
komunistų įjungta. Ryžtingas Pravieniškių. Ratyno ir dauge-
ir drąsus Lietuvos neprikiau- lio kitų dar nežinomų vietų ka-
somybės deklaravimas pradžių pinynai. Kremliaus vadas tebė 
gino išeiviją ir sulaukė visuo
tinio pritarimo. Lietuvių tau
tos 50 m. vesta atvira rezisten
cinė kova prieš komunistinės 

ra komunistų išstumtas prie 
kin, nes jis yra pakankamai 
gudrus ir užkietėjęs komunis 
tas. nežadąs išduoti 70 metu 

Rusijos okupaciją ir vykdytą GPU-NKVD KGB teroru bru-
genocidą, apvainikuota pergale, kamo komun:/mo. 
nors okupantas to nenori pri- Tokioje padėtyje atsiradusiai 
pažinti. Lietuvių tautos laukia lietuvių tautai, išeivija irgi 
sunki kova ir gal ilgas bandymų negali likti ab» ;inga ir negyven 
laikas, nes Kremlius visokiom ti tuo džiaugsmu ir entuziazmu. 
priemonėm trukdo savarankis- kokį rodo visa tauta. Vien tik 
kūmo įgyvendinimą. džiaugsmo neužtenka, bet rei-

Nežiūrint Maskvos pastangų kia ii konkrečiau paremti 
nepaleisti Lietuvos iš savo tautos pastangas. Ta kryptimi 
glėbio, lietuvių tauta eina pasi- pirmuosius žingsnius padarė 
rinktuoju laisvės ir savarankis- LB. pirmoji paskelbusi vajų ir 
ko gyvenimo keliu, nors Vii- parėmusi tautoje prasidėjusį 
niaus gatvėmis mauroja tankai tautinį judėjimą (Lietuvos istori-
ir šarvuočiai, o parašiutininkai Jos perspau-:ii imas, techninių 
užiminėja įstaigas ir išvaiko priemonių Į> pinimas ir kt.i. 
teisėtus tarnautojus. Pastaro Kadangi 1. vos vyriausybė 
šiomis dienomis Kremlius pra dar nėra pilna savo krašto 

šeimininkė, tai ir teikiama 
parama kiekvienu metu gali 
būti Kremliaus KGBistų sus
tabdyta ir nusavinta savo rei
kalams. Čia nekalbama apie 
asmeniškas dovanas. Išeivijos 
parama turi būti labai atsargiai 
ir apgalvotai teikiama, kad 
nepatektų okupantams ir ne
stiprintų jų užmačių. 

Lietuvių fondo metinio narių 
suvažiavimo nutarimas skirti 
vieną milijoną dol. iš pagrin
dinio kapitalo nepriklausomos 
Lietuvos švietimo ir kultūros 
reikalams, yra sveikintinas, bet 
susiduriama su įstatais numaty
tais procedūriniais ir IRS nuo
statais. Kaupiant Lietuvių fon
do kapitalą, buvo įvesti kietoki 
nuostatai, kad praėjus il
gesniam laikui ir nebetekus 
steigėjų, naujųjų Fondo vadovu 
nebūtų panaudota kitiems tiks
lams. Lietuvių fondo vadovybės 
spaudoje ir radijo bangomis pa 
skelbtas lietuvių visuomenei 
pranešimas nusako procesą, 
kaip tas milijonas doleriu pa
grindinio kapitalo bus atpa
laiduotas. 

Lietuvių fondo vadovybe vyk 
do aukotojų valią bei įstatus ir 
pagr. kapitalą ar jo dali perduos 
tik nepriklausomos Lietuvos 
šeimininkams. Dabartines 
sąlygos, mano nuomone, dar 
neatitinka aukotojų valiai ir 
būtų prasilenkta su įstatuose tiems 

auklėjimo principų ir grįžtant 
prie krikščioniškos mokyklos, 
reikalinga peržiūrėti mokyklų 
vadovėlius ir mokslo priemo
nes, o juos paruošti ir atspausti 
reikia laiko, medžiagos ir nusi
manančių žmonių. Kaip labai 
buvo reikalinga mokyklai ir 
gyvenimui Lietuvos istorija, taip 
nemažiau reikalingi ir tikybos 
vadovėliai mokykloms. Išleisti 
šimtus tūkstančių vadovėlių per 
metus ar kitus bus sunku ir 
techniškai atlikti, tad reiktų 
leisti serijomis po kelias dešim
tis tūkstančių kiekvienais me
tais, kol jų alkis bus paten 
kintas. 

Iš viso leistasis LF pagr. kapi 
talo milijonas dolerių galės būti 
paskirstytas įstatais numatyta 
tvarka ir specialaus narių 
susirinkimo nutarimu. Jstatuo-
se numatyta, kad spec. narių 
suvažiavimas tam tikslui išren
ka patikėtinių tarybą, kuri 
leistąjį vieno milijono dol. ka
pitalą turės nukreipti nepri
klausomos Lietuvos kultūrai ir 
švietimui remti. Ta patikėtinių 
taryba gali būti ir esamoji LF 
taryba, jei suvažiavimas tą įsak 
miai nutartų. Be to. spec. suva
žiavimo nutarimą turės patvir
tinti JAV LB veikiančioji Kraš 
to taryba kvalifikuotų balsų 
dauguma. įstatuose nėra nunia-
tyta. ką tuo atveju L. fondo va
dovybe turėtų daryti, jei JAV 
LB Krašto taryba. LF spec. 
narių suvažiavimo nutarimo 
nepatvirtintų. Jstatų §38 
kalbama apie įstatų pakeitimą, 
bet ne apie LF pagr. kapitalo ar 
jo dalies likvidavimo procedūrą. 
Pasikliauti §39 numatytu Illinois 
General Not For Profit Corpora
tion aktu būtu nevisai tikslu, 
nes galėtų neatitikti mūsų atve
jo tikslams. Kadangi Lietuvių 
fondas glaudžiai veikia su JAV 
LB Krašto valdyba ir kartu 
skirsto gautą pelną, per abiejų 
institucijų skirtus atstovus, tai 
gal ir šiuo atveju nuomones 
neišsiskirtų. Tikėkime. 

Antras svarbus LF nariu 
suvažiavimo priimtas pagei 
davimas LF pelno skirstymo 
komisijai tai iki 50rž LF metinio 
pelno skirti Lietuvos švietimo ir 
kultūrinei veiklai remti. Čia 
tėra tik pageidavimas, bet ne 
privalomas nutarimas, nes 
pelno skirstymo komisija veikia 
įstatais numatytose ribose ir 
yra savarankiška institucija. 
Pelno skirstymo komisijos 
nutarimus tvirtina LF taryba, 
žiūrėdama, kad nebūtų prasi 
lenkta su IRS nuostatais, bet 
negali keisti paskirtu sumų 
Nėra abejonės, kad parama-sti 
pendijos pirmiausia duotina 

lietuviams, kurie at 
numatytais tikslais. Išdalinti 
kapitalą nebūtų sunku, bet 
sukaupti reikėjo laiko ir rū
pestingo darbo. 

Atsisakius nuo komunistinio 

vyksta pasitobulinti savo spe
cialybėje. Būtinai reiktų paim
ti raštišką jų pasižadėjimą, kad 
atlikę čia skirtą stažą ir įgiję 
naujų žinių bei susipažinę su de 

GYDYTOJAI -
GYDYTOJAMS 

Atsikūrusi Lietuvos Respub
lika turi sunkių ekonominių 
problemų, ypač sveikatos apsau
gos srityje. Sovietinis režimas 
neleido susipažinti su laisvojo 
pasaulio medicinos pažanga ir 
gydytojai buvo verčiami dirbti 
primityviose sąlygose, be 
modernių priemonių. Lietuvos 
gydytojai tai supranta ir nori at
vykti čia pasimokyti iš mūsų 
krašto medicinos. 

1989 metų PLGS suvažia
vimas įsipareigojo padėti iš Lie
tuvos atvykstantiems gydy
tojams studijų tikslais. Tokių 
pramatomos 2 kategorijos. 
Vieni gydytojai nori pamatyti, 
kaip čia medicina prakti
kuojama gydytojų kabinetuose, 
ligoninėse ar kitose institucijose, 
kad galėtų pritaikyti Lietuvoje. 
Tai būtų trumpi, 2-3, gal net 6 
mėnesių vizitai. Tokiems, gyve
nantiems šeimose pas gimines 
ar draugus, parama būtų ne
didele. Tačiau, neturintiems gi
minių, paramos reikėtų kur kas 
daugiau. 

Kitai kategorijai priklauso 
Lietuvos universitetus bebaigia 
medikai, norintys čia speciali
zuotis. Jie turi pusėtinai gerai 
mokėti anglų kalbą ir išlaikyti 
..Educational Council for 
Foreign Medical Graduates" 
(ECFMG) nustatytus egzaminus 
(egzaminai laikomi JAV kon
sulatuose). Yra nemažas 
egzaminu mokestis (valiutai 
Egzaminus išlaikiusiems reiktų 
surasti rezidentūrą. Ten jau ir 
jie gautų atlyginimą. Jiems 
parama reikalinga egzaminų 
mokesčiui ir pradinėms keliones 
išlaidoms padengti. 

Tuos projektus koordinuotų 
PLGS valdyba. Tam reikalingas 
nemažas kapitalas, kurio ne
turime. Valdyba kviečia visus 
kolegas susidomėti tuo projektu 
ir stipriai paremti. Tikimės 
stamhesnių aukų. Čekius 
rašyti: 

Lithuanian Research and 
Studies Center (LRSO 

(Memo — Medicinos 
studijos) 

5620 So. Glaremont Ave.. 
Chicago. IL 606.% 

PLGS valdyba 

mokratiniu procesu, grįžtų j pri
sikėlusią Lietuvą ir tarnautų 
savai tautai. 

Išeivijos kultūrine ir švietimo 
veikla neturėtų nukentėti dėl 
lėšų sumažėjimo. Ypač švieti
mas ir gyvoji lietuvybė turi ir 
loliau būti tinkamai remiami 
Lietuvių tautiniai ansambliai ir 
lituanistinės šeštadienines 
mokyklos turi turėti pirmumą 
prieš kitus projektus, nes čia 
telkiasi jaunimas - ateities lie
tuvybės išlaikymo laidas. Lietu
viu fondas tam ir yra sukurtas. 

DIEVE, KODĖL APLEIDAI 
MANO TAUTĄ... 

Novelė 
VLADAS VAILIONIS 

tu paniekinai savo tėvų šah. atsižadėjai savo mot.nos prabego daug metų nuo to. Lietuva, nusikračiusi 
kalbos". Žinai, kunige Petrai, aš netikiu jokiais vai- į i g ų m e t ų vergiją ir atgavusi Nepriklausomybę, atsi-
duokliais. bet aš taip išsigandau ten. kad pradėjau s t a t e i š k a r o griuvėsių. Tai lvg pavasarine gėle. 
aplinkui dairytis ir savo motinos ieškoti. Žinoma, nieko nugalėjusi žiemos šalčius ir nepabūgusi pavasario 

— Tu privertei mane pasidairyti savoje -
Kelionė į tėviške ir buvo mano sąžine 
padiktuota. Ten aš norėjau surasti viena atsak 
ris ilgą laiką man buvo visiškai aiškus, bet 
vykus į šią parapiją ir pradėjus, sakykim, oihiot 
priekaištus daryti, viskas tas pasikeitė. Sie pi 
pirmiausia erzino ir pykino mane, bet vėliai 
verte mane kai ką pergalvoti. Vos spėjus man | 
ti į savo sąžinės duris, tuoj aš išgirdau iš ten i 
tus man. Ir žinai, ne lenkų, bet lietuvių k;t 
brolau, šitą klausima aš ir nusivežiau i 
Žinoma, niekam aš to ten nesakiau, nes ma-
brolis turbūt būtų net nesupratęs, apie ką aš - u sau 
galvą. Man gi rūpėjo apsispręsti, kas aš esu tuvis 
ar lenkas. O tą aš galėjau atlikti tik savo •- keje. 

— Na, ir apsiprendėt ten? — pertraukia s jį. 
— Ne taip lengvai atgulęs naktiniui poiK netu 

rėjau laiko apie tai mintyti. Sekančią savaite i- v'*au 
į parapijos kapus aplankyti savo tėvų kapu 1 mels
damas ten. aš išgirdau savo motinos baisa " ,r>au. 

neje. 
balso 
j , ku-
u at-
man 

lištai 
e pri-
ibels-
kaiš 
Va, 

iškę. 
-enas 

aš ten nemačiau, išskyrus vėjo šiurenamus medžių 
lapelius, nors aš motinos balsą labai aiškiai girdėjau. 

— Ten buvo jūsų sąžinės balsas, kunige klebone. 
Jūs ja gavote gimdamas, todėl jis ir priminė jums mo
tinos balsą. 

— Aš ilgai ten dar meldžiausi. Sekančią dieną aš 
atnašavau šventas Mišias už savo tėvus ir vėl, nuėjęs 
į kapus, su jais kalbėjausi. Supranti, savo širdyje min 
timis aš su jais kalbėjausi. Ir ten aš padariau galutinį 
sprendimą. Aš. kunige Petrai, esu lietuvis. — tvirtai 
pasakė jis. — Ir nuo šios dienos aš dirbsiu tik Lietuvai 
ir mūsų tautos žmonėms. O tau aš dėkoju už tavo drąsa 
ir norą atvesti mane j tikrą lietuviška kelią. 

— .Ši padėka tebūna vyskupui Motiejui Valančiui, 
kunige klebone. Jo skelbtos idėjos užvaldė mano sielą, 
o jo vestoji kova del lietuvybės davė ir man dvasines 
stiprybes tvirtai žengti pasirinktu mano gyvenimo 
keliu. 

— Apie jį aš irgi pagalvojau. Už dviejų savaičių, 
pirmiausia paskelbę apie tai parapijai, mudu atnašau 
sime kartu iškilmingas Mišias už vyskupo Valančiaus 
vėlę, o tu pasakysi tai dienai tinkama pamokslą Pa 
siruošk gerai tam pamokslui, kunige Petrai, nes ir 
mūsų parapijoje būtų jam labai daug darbo. Ta gi mudu 
dabar turėsime atlikti 

šalnų, pražydo gražiausiais žiedais 
Mano klebonas, trumpai pasidžiaugęs Lietuvos lais

ve, apleido šį pasaulį. Prieš mirdamas, jis man pasakė 
žodžius, kurie visą laikų pasiliko manu širdyje: 

— Kunige Petrai, aš dėkoju tau už parodymą man 
tikro gyvenimo kelio. Kartu prašau tavęs neapkerpeti. 
o ir toliau dirbti Lietuvos naudai - Patylėjęs kurj 
laika, matyt, sukaupęs daugiau jėgų. tęsė. — 
Neužmiršk savo žodžių, kadaise pasakytų man. kad 
Dievas atsiuntė vyskupą Valančiu paruošti dirva Lietu
vos Laisvei. Jūsų kartos pareiga yra tą dirva purenti, 
kad Laisve bujotų. Tai yra mano paskutinis prašymas, 
kunige Petrai. 

Perėmęs klebono pareigas, dirbau ne tik pašto 
racinį, bet ir kultūrinį darbą Žiūrėjau, kad mano 
parapijoje gerove kiltų ir išnyktų vaidai kaimynų tarpe. 
Prabėgus eilei metų. su džiaugsmu širdyje galėjau 
pasakyti, kad vyskupo Valančiaus pasėta sėkla išaugo 
didžiu medžiu. 

Net ir gražiausią dieną kartais audra nusiaubia 
kraštą. Taip netikėtai ir Lietuva buvo priešo okupuota 
Todėl tą naktj aš ir negalėjau ilgai užmigti, nenore 
damas tikėti, kad tikrai taip įvyko Savo maldose vis 
klausiau: Dieve, kodėl apleidai mano tautą? 

(Pabaiga1 
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taifliiiiiii 
SAGIAI - GRANDINĖLĖ -

KELIONĖ LIETUVON 

Clevelando „Plain Dealf"" 
dienraščio redakcijos štabo na
rio VVilliam F. Miller straipsnis, 
iliustruotas Liudo ir Aleksand
ros Sagių nuotrauka, atspaus
dintas balandžio 20 d. specialia
me to dienraščio penktadienio 
priede skelbia „ L i t h u a n i a n 
troupers retiring". 

„Rytoj bus paskutinis Liudo ir 
Aleksandros Sagių Clevelande 
spektaklis. Jie 37 metus vado
vavo Lu tuvių tautinių šokių 
ansambliui Grandinėlei. J i e 
pasitraukia poilsin ir planuoja 
šokių ansamblį perduoti naujai 
vadovybe i " — p r a d e d a m a s 
žymaus žurnalisto pranešimas. 
Grandinėlės pakeliui i Lietuvą 
koncerto išvakarėse. 

„Liudas Sagys per tuos metus 
buvo m e n o d i r ek to r i u s i r 
choreografas, o jo žmona vykdė 
a d m i n i s t r a t o r ė s , s p a u d o s 
in fo rmatorės bei t a u t i n i ų 
drabužių priežiūros pareigas". 

Jie yra apkeliavę JAV-bes, 
Kanadą. Europą, Australiją ir 
Pietų Ameriką su šokėjais, 
kurie spalvinguose l ie tuvių 
tautiniuose rūbuose grakščiai ir 
energingai atlikdavo t au t in ius 
šokius. 

Sagiai savanoriškai a t idavė 
savo laiką ir šokėjų grupės išlai
das dažnai apmokėdavo iš savo 
kišenių. 

Toliau straipsnyje rašoma 
apie G r a n d i n ė l ė s b i r že l i o 
28-liepos 13 kelionę į Lietuvą 
dalyvauti Tautinėje dainų ir 
šokių šventėje, aišku, jei dabar
t inė poli t inė padėt is nesu
trukdys tų planų. Į šventę vyktų 
40 šokėjų nuo 16 iki'*28 m. 
amžiaus. Siame taut iniame fes
tivalyje planuota pagerbti Liu
dą Sagį už nuopelnus lietuvių 
tautinių šokių populiarinime 
tarptautinėje plotmėje. 

Liudas Sagys, 71 metų, dėl pa
blogėjusios sveikatos pasitrau
kiąs iš šio darbo, yra daug ka r tų 
pagerbtas, apdovanotas premi
jomis, trofėjomis. diplomais 
įvairių valdžios p a r e i g ū n ų , 
kultūrinių organizacijų. 

..Tikrai buvo malonūs la ikai 
dirbti su jaunais žmonėmis ir 
stebėti jų pažangą" — kalbėjo 
Sagys reporteriui. ..nieko nė ra 
gražesnio, kaip matyti nemik
lius, b e t energi jos p i l n u s 
jaunuolius.-es tampant grak
ščiais ir tvirtais šokėjais.-omis. 
Man buvo didžiausia garbe 
1984 metais, kai mūsų grupė 
šoko popiežiui Pauliui II Šv. 
Petro aikštėje". 

Žurnalistas, pateikdamas Liu
do Sagio šokio karjerą, pradėtą 
prieš 50 metų. nurodo, kad Liu
das ir Aleksandra yra vedę prieš 
52 metus: 1944 komunis tams 
okupavus Lietuvą pasi t raukė 
Vokietijon, iš kur 1949 m. emig
ravo Amerikon. Liudas ilgus 

metus dirbo Case Western Re-
serve universiteto elektronikos 
tyrinėjimų skyriuje, o Alek
sandra — chemijos korporacijos 
skelbimų-reklamos srityje. 

T a u t a , k u r i a t s i s a k o mirti 

Čia ilgėliau sustodamas ir ci
tuodamas šio žurnalisto straips
nį, norėjau pr imint i , kad tokių 
ar panašių informacinių meno 
kri t ikų straipsnių amerikiečių 
spaudoje (per beveik keturis 
dešimtmečius) apie Grandinėlę 
yra labai, labai daug. Apie juos 
daugiau ar mažiau buvo užsi
minta ir lietuviškoje spaudoje. 
Grandinėlė ir jos vadovai yra 
nusipelnę didelės pagarbos ir 
dėkingumo už Lietuvos vardo, 
lietuvių tautos kul tūros sklei
dimą pasaulyje ir laisvės bylos 
propagavimą. Tai ambasado
riai, atlikę gražią misiją, dažnai 
net mūsų neįver t inami, ne
pastebimi, įvairūs programiniai 
leidiniai, pasikalbėjimai, iliust 
racijos didžiojoje pasaulio spau
doje yra didžiulis įnašas į mūsų 
tautos kovą už nepriklausoma, 
laisvą Lietuvą. Istorija bus ob
jektyvi jų darbą vertinant. 

Prieš akis 1977 m. spalio 23 d. 
..Sunday Plain Dealer Maga
zine" žurnalas, kurio viršelį 
puoš ia G r a n d i n ė l e s šokėjų 
spalvota nuot rauka su parašu: 
„Cleveland's Li thuanians — 
Mes esame t au t a , kuri atsisako 
mi r t i " 'šis pas ta ras i s sakinys 
a tspausdintas lietuviškai) su 
anglišku ver t imu ir priedu: 
,,Politicians unders tand their 
l a n g u a g e " . Ž u r n a l a s per 8 
puslapius duoda gražios infor
macijos apie Lietuvą, jos is
toriją. Grandinėlę. Čiurlionio 
ansamblį, parapijas ir bendrai 
lietuviškąją veiklą. Straipsnio 
au tor ius žurna l i s tas Joseph 
Wagner. Tokių straipsnių per 
Sagių darbo metus atspausdinta 
ne vien JAV-ių. bet ir Kanados. 
Europos. Pietų Amerikos ir 
A u s t r a l i j o s spaudoje . Ir 
lietuviškoji periodika nebuvo 
šykšt i Grandinėle i vert int i . 
Gerai, kad Sagiai yra pasiryžę 
sur inkt i visą šią medžiagą apie 

CLASSIFIED GUIDE 

Dalis Grandinėlės šokėjų. Antroji iš kairės — Renė Motiejūnaitė-Booth, naujoji ansamblio meno 
vadove ir mokytoja. 

Grandinėlę bei lietuvių tau
tinius šokius. Ji praturtina 
mūsų išeivijos kul tūr in io 
palikimo dokumentaciją. 

Kelionės į Lietuvą 
išvakarėse 

Grandinėlė Amerikoje per 37 
metus atliko arti 500 koncertų 
keturiuose kontinentuose. Iki 
šiol joje šoko arti 500 šokėjų. 

Kad Grandinėlė ir po dau
gelio metų tebėra mylima, 
mėgs tama ir populiari 
Clevelande lietuvių tarpe, įrodė 
ir paskutinis koncertas prieš iš
vykstant į Lietuvą, kada at
silankiusi daugiau negu 600 
audi tor i ja Dievo Motinos 
parapi jos salėje balandžio 
21-mos vakare nepagailėjo jai 
triukšmingų ovacijų. 

Programos leidinėlyje (sko
n ingu G. Steponavičienės 
sukurtu viršeliu) išvardinta 
Grandinėlės vadovybė: Liudas 
Sagys — meno vadovas, Rita 

rėmėjai (30) ir rėmėjai (110). 
Pakilus uždangai, šokėjai, 

orkestras ir visa publika šį 
koncertą pradėjo Lietuvos him
nu, tai buvo šio ansamblio 
tautinės patriotinės nuotaikos 
pareiškimas, išvykos į Lietuvą 
pradžia ir paskutinis Sagių 
vadovaujamos Grandinė lės 
spektaklis scenoje. 

Puikiam orkestrui grojant, 
scenoje a t l ik t i l i e tuv iško 
jaunimo dainos ir šokiai šeš
tadienio vakarėlyje, sekma
dienio gegužinėje, darbo talkos 
pabaigoje, šeimos ir papročių 
švenčių proga. Grandinėlė čia 
atliko senovines dainas ir se
novinius l ietuvių l iaudies 
šokius. Antroje dalyje žiūrovai 
matė stilizuotus, sceninius liau
dies šokius. Arti pusantros va
landos trukęs spalvingas spek
taklis buvo užbaigtas stilizuotu 
suktiniu. 

Po koncerto scenon buvo 
iškviesti Liudas ir Aleksandra 

Kliorienė — muzikos vadovė ir Sagiai. kur juos sveikino, dėkojo 
dirigentė, Renė Motiejūnai- ir dovanėlę į te ikė Renė 
tė-Booth ir Audra Gedrytė Motiejūnaite-Booth. Be grau-
mokytojos. Aleksandra Sagienė džių kalbų ir liaupsinimų atsi-
— visų reikalų tvarkytoja, sveikinta labai kukl iai su 
šokėjai ir šokėjos, muzikantai Grandinėlės pradininkais ir va-
(7), darbų koordinatorius dr. dovais. 0 jų darbą perėmusios 
Eugenijus Šilgalis ir kt.; mece- Renė Motiejūnaitė-Booth ir 
natai — daugelio metų rėmėjai Audra Gedrytė — abi Grandi-
— Dievo Motinos parapija ir jos nėlės primadonos — nuoširdžiu 
k lebonas kun . Gediminas pasibučiavimu — pr i s t a t ė 
Kijauskas. SJ, Petras Milašius, publikai, kas bus toliau atsak-
Jonas Balbatas, Akvilina ir ingos už Grandinėlės meninį 
Benediktas Karkliai. LB Cle- lygį. Abi jaunos, dailios, entu-
velando apy l inkė , garbes ziastingos šokio mylėtojos, abi 

su universiteto diplomais: Renė 
— fizines terapijos, Audra — 
inžinerijos. Sėkmės naujoms 
meno vadovėms! Reikia rasti 
dar tokio Aleksandros Sagienės 
lygio grupės administratorių. 
Koncerte dalyvavę Grandinėlės 
buvę šokėjai, suvažiavę iš įvai
rių miestų, scenoje atsisveikino 
su Sagiais. Jų buvo beveik 
šimtinė. 

Vaišių metu prisiminta graži 
Grandinėles istorija, pasivai
šinta ir smagiai pasišokta. 

Grandinėles vadovai Liudas ir Aleksandra Sagiai po pasitarimo su Dievo 
Motinos parapijos klebonu kun. Gediminu Kijausku. S.J. 

Nuotr T. Grigutytės 

TORGSYN TORGSYN 
5542 Geary Blvd., San Franc i sco , CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV, VCR'S 
TKLEFONAI 

( A . M C O R D E R S 
Vo!ta>.as 127 220 

RADIJAI IR \ ( R 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rus išku raidvnu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI 

!E$KO 

Žemlauatoa kalno* jAv t>a*a 
Priimam uiaakymua telefonu U visu JAV mleattį Ir t* kitų kraštų 

Parduodama automobiliu* giminėm* Sov. Sąjungo/. 
Parvedama pinigu* Pakvietimai Ii Izraelio 

Mu">ų parduotuve siunčiu visokiu 
ruAig r a d i j u * ir e lek t ron in iu * p n r 
tai*u» | Sov Sąjunga, nu apmokėtu 
arba neapmokėtu mui tu 

Valandos: 
pirm.-trečd. 11-6 
ketvirtd-šestd. 11-

Ieškau 1 ar 2 auto. garažo daiktams 
susidėti Ma-puette Parko arba. 
maždaug .k c cero g-vės apyl Skam
binti 
^ " ' u i S«r30,nul: 708-636-2960 

laikau pirkti rašomą mašinėlę 
lietuvišku irtttu. 

Skambinti 708-436-2422 

VISI LIETUVIAI PRAŠOMI 
KASDIENĄ SKAMBINT I 

prez G Bush ir sekantiems res
publikonams: 

Lynn Mart in — kandidatuoja 
l JAV Senatą 

708-518-0900 
Jim Edgar — kandidatuoja • 
Illinois valstijos gubernatorių 

312-372-9090 
ir pasiskųsti, kad respublikonai 
nieko nedaro Lietuvos reikalu 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbaronte būti 
Rimo Stankaus khjentais. Nuosa
vybes įkainavimas n e m o k a m a i . 

^ AUS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ -meste ir priemiesčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J . BACEVIČ IUS 
BE^BACE REA;_TORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZlE 

778-2233 

Nuot. T. Grigutytės 

Grandinėlės išvykos 
Lietuvon p rog rama 

Grand inė lė , per beveik 
keturis dešimtmečius atlikusi 
arti 500 koncertų, intensyviai 
ruošiasi pirmajai kelonei j 
Lietuvą. Tik labai maža dalis 
šokėjų lankėsi Lietuvoje. Jų 
dienos ten bus labai užimtos: 
liepos 3 dalyvaus svečių kon
certe Sporto rūmuose, liepos 5 
— etnografinių ansamblių pro
gramoje, liepos 6. kaip žiūrovai, 
ansamblių vakare Kalnų parke, 
liepos 7 dalyvauja Šokių šventės 
programoje (du spektakliai), 
liepos 8 dalyvauja rytiniame 
Šokių šventės spektaklyje, 
toliau popietinis paradas per 
Vilnių — Grandinėlė žygiuoja; 
Dainų šventėj Vingio parke — 
Grandinėlė dalyvauja kaip 
svečiai. 

Grandinėlė ruošiasi šiai isto
rinei išvykai. Viskas iki detalių 
suplanuota, ir, jei okupantas ' 
neuždės savo trukdymų letenos, 
bus didelė šventė ir lietuviams 
ir amerikiečiams. 

Balandžio 21 koncertas buvo 
labai sėkmingas visais atžvil
giais. Trūkstamoji šešių tūks
tančių suma 60.000 dol. biudže
te šio koncerto, loterijos ir kitų 
geradarių buvo sukaupta. 

Mieliems Sagiams, sugrįžus iš 
Lietuvos su naujais laurais, 
linkėtina ir toliau likti pozity
viais darbuotojais mūsų išeivijos 
veikloje. Suvalkiečio ir žemaitės 
darni pora yra mielai laukiami 
konkrečių darbų gretose. 

ATEITININKŲ ŠVENTĖ 
Po iškilmingų šv. Mišių Dievo 

Motinos šventovėje gegužės 20 
d. bus akademija parapijos au
ditorijoje, kur kalbės jaunosios 
kartos akademike Ginta Palu
binskaitė, dabar talkinanti Lie
tuvos pasiuntinybėje Vv'ashing-
tone ir besiruošianti magistro 
laipsniui iš politinių mokslų 
George VVashington universi
tete- V. Rociūnas 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

1 letuviams žinomas Ir patikimas vardas. 

! • ^. 

C3 AMS. 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreipt is tet. ( 312 ) 
767-0600 arba (312) 776-3671. 

Adresas 6600 S . Pulaskl Rd. 
O n a Stop Raa l Estata 

Parduodami Adams County, Wls . 
n a m a i : a. , .Ranch" stiliaus: 2 mieg. ; 
10 akrų skypas, privatus kel ias. 
$ 4 1 , 9 0 0 . b. „Ranch" stiliaus 3 mieg.; 
10 ar 20 akrų sklypas. $ 6 2 , 0 0 0 . 
Apyl inkė pi lna laukinių žvėrelių ir 
puikiausių grybų! Parduoda savi
n i n k a s . S k a m b i n t i : t a i . 
6 0 8 - 3 3 9 - 6 9 1 0 

LB *«xs 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis.Rea te 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzla Ava. 
Tai. 436-7878 

S a v . p a r d u o d a 2 butų n a m ą 
rezidencinėje apyl., Burbank. Kiek
vienas butas turi po 2 mieg., valg. 
kamb. Yra pilnai įruoštas rūsys. 
$ 1 8 9 , 9 0 0 . T a i . 708-636-2422. 

Gntuifc. KMIEOK REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaskl Rd. 
aC\ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. Ji 
profes ional ia i , sąžiningai ir 
asmemSkai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

GnMK 21 OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

Business 
(312) 257-7100 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

IRENA STANIULIS Residence 

L. 

D; 
Su g r ąž 
Chicag 
Ga'ima 

s 
P 
tų 

VILNIAUS MIESTO PLANAS 
-eho formato, spalvotas Vilniaus žemėlapis. 
-ita 7C istorinių gatvių vardų, pritaikytas turistams 
,e gaunamas knygų parduotuvėse ir ..Drauge". 
jžssakyti per leidyklą 
*nkstyti $10 00 su persiuntimu. 

-ato forma $12 00 su persiuntimu 
akvmus siųsti: 

SAKALAS 
P.O. Box 29223 

Chicago, IL 60629 

Namai apžiūrėjimui 
Sakmad., gagužas 13 d. 1-4 v. p.p. 

6213 S. Komansky 

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

6210 S. Malvina Ava. 
Naujai pastatytas 6 kamb mūrinis namas 
3 dideli mieg. ,.Delux" ąžuolinės spintelės 
vituvėje: 3 vonios kamb valg. kamb . 
ištisas rūsys alummio apdaila, ..thermal" 
langai. 7 rūbinės; tik v2 bl iki mokyklos, 
parko ir autobuso; 2 bl iki banko ir Jevvei 
krautuvės Daug priedų Skubėkite' 

No. 635 - 71 St. * 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: 2v2 auto garažas mūrinis Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys 

No. 687 - 71 St. * Kadzla Ava. 
4 rmeg. mūrinis ..Cape Cod" 30 metų 
namas; moderni virtuvė; 1 vį vonios kamb 
pusiau jrengtas rūsys; 8 rūbinės: puikiai 
išlaikytas Nelaukite, skambinkite dabar' 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą gahte parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti nes daugiau stengiamės 
\Jamo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
•labar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
(312 )434 -7100 

FOR SALE 
Bavarty Shoras baaullful 9 rm. houso; 
posible related hvng; 2 bl. from lake 
Michigan; double lot; many extras; mušt 
see to appreoate Call 708-430-1607 or 
219-872-2947. 

Svajonių namas Lamontal Erdvus 
„custom split level", 3 ar 4 mieg., valg. 
kamb . didelė virtuvė, didelis šeimos kamb 
Daug prladų $178.900 

„Custom'' 2 aukštų su ištisu rusu namas 
Viskas jame. ko tik reikia! Daug priedų1 

$179,900 

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

FOR SALE 
Bavarty Shoras baautlful 9 rm. houta: 
possible related living, 2 bl from lake 
Michigan; double lot: many extras; mušt 
see to appreciate Call: 706-430-1607 or 
219-872-2947 

HFl? IVHHfEO 

OWNERS OPERATORS 
8 statė regionai trucker needs local and 
road trucks. Mušt speak FLUENT Enghsh 

Call 312-284-4620 
Or 

1-800-582 3457 

FOR RENT 

Išnuomojama* 1 mieg. kam
barys su virtuve ir kt privilegi
jomis 71 St. & Rockvvell apyl. 

Tel. 925-7612 

MISCELLANEOUS 

Pirksime Marquette Par
ke pigų vieno arba kelių butų 
namą. 
Skambinti 312-434-8235 

ADOPTION 
W« ars a lovtng CatftoMc FamNy * sK - q 
to adopt your baby The best in home life 
and education wiii be lovmgty given AM 
Medtcai of legal expenses paid Please caM 
608 2542823 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

100/0—20%—30°'o pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 VVest 9 S t h S t r e e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 
,f» 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicrtgos miesto leidimą D>rbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 , 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

file:///Jamo


DOVANA LIETUVAI 1990 
1990 metais suaukokime pusę milijono dolerių! 

BESILAISVINANČIOS LIETUVIŲ TAUTOS REIKALAMS 
AUKOJUSIŲ ASMENŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS 

NR. 1 9 9 0 - 3 

UETUVOS LAISVES ATSTATYMO FUNDATORIAI YRA: 
Po 1,000 dol. aukoję: Eglė Žilionytė ir Vytautas Dudėnai, NY, tėvų a.a. G. ir P. Žilionių ir 

a.a. K. Dudėno atminimui; dr. Kostas ir Mary Jablonskiai, IL (iš viso 2000 dol.); Viktorija Karai-
tienė, a.a. Marijos Dimgailienės vardu, Ml; dr. Antanas ir Aldona Lipskiai, IL; Los Angeles J. 
Daumanto šaulių kuopa, CA; Adomas ir Lina Mickevičiai, CA (iš viso 1200 dol) ; Regina 
Simokaitienė, IL (iš viso 1025 dol.); Jurgis ir Laima Savaičiai, FL (iš viso 1500 dol); Juozas ir Danutė 
Sudžiai, FL; Danutė E. Šurkutė-Nitecki ir Emilija šurkienė, CA. 

UETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO MECENATAI YRA: 
600 dol. aukoję: Vytautas ir Ona Baltučiai, FL (iš viso 1100 dol.). 
530 dol. aukojusi: Janina Radvenienė, CA, vyro a.a. Gregorijaus atminimui. 
Po 500 dol. aukoję: J. ir O. Adomaičiai, FL (iš viso 700 dol.); V. ir L. Adomavičiai, FL (iš 

viso 700 dol); A. Andriušis, MA; dr. J . Balys, MD; E. ir J. Dirginčiai, FL (iš viso 1000 dol.); dr. 
A. ir V. Domanskiai, IL; V. ir C. Kazakaičiai, MA (iš viso 1000 dol.); E. ir M. Krasauskai. FL (iš 
viso 1000dol.); kun. L. Musteikis, FL (iš viso 700 dol); Omahos Moterų klubas. NE (iš viso 600 
dol.); O. Palevičiūtė Mieželienė, AZ; r. ir G Shatai, FL, A. ir D. Vėlavičiai, FL (iš viso 600 dol); 
dr. E. A. Žemaitis, FL (iš viso 700 dol.). 

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO RĖMĖJAI YRA: 
400 dol. aukoję: A. ir J. Nakai, FL (iš viso 600 dol.). 
Po 300 dol. aukoję: V. ir G. Gečiai, FL; A. ir J Leščinskai, IL; J. ir S. Maciulaičia,. FL; V. 

ir S. Maciai, FL (iš viso 400 dol); A. Masionis, NJ (iš viso 400 dol.); dr Jonas Šalna. FL (iš viso 
400 dol.); O. ir L. Sabaliūnai, Ml (iš viso 400 dol.); J. ir V. Zubavičiai, FL (iš viso 500 dol.). 

Po 250 dol. aukoję: B Jucėnas, MA; J. Jurskis, GA; V. ir D. Kochanauskai, IL (iš viso 300 
dol.); dr. V. ir V. Majauskai. FL (iš viso 350 dol); S. ir Z.Žilevičiai, IL (iš viso 750 do'.). 

240 dol. aukoję: B. ir J. Šlajai, IL. 
Po 200 dol. aukoję: A. ir D. Arlauskai, FL (iš viso 300 dol); A. ir G. čekauskai, FL (iš viso 

300 dol.); S. Estkienė, FL (iš viso 250 dol.); A. Girnius, MA (iš viso 300 dol.); P. Janulis, FL (iš 
viso 300 doi); A. ir A. Jasmantai, IL; J. ir R. Juknelis, IL, a.a. K. Juknelio atminimui; F. Kavaliauskas, 
IL. a.a. kapt. G. Radvenio atminimui; V. ir V. Kulbokai, FL (iš viso 400 dol.); B. Kovas, MA (iš viso 
305 dol.); W. ir A. Laitai,IL; Lietuvių jaunų vyrų draugija, CT; R. ir J. Mikailos, FL (iš viso 500 dol.); 
E. ir S. Mineikos, MA (iš viso 300 dol.); A. ir B. Nakai, FL (iš viso 300 dol) ; V. ir E. Rastoniai, 
MA (iš viso 700 dol.); V. ir J. Reginai, NY (iš viso 200 dol.; K. Sapetka, CT (iš viso 250 dol.); R. 
Šlepetys. NJ (iš viso 240 dol.); J. ir N. Šumskiai, IL (iš viso 300 dol.); W. Unakis. IL (iš viso 1200 
dol.); Jonas Vasys. MA; K. ir A. Žukauskai, FL (iš viso1200 dol.). 

Po 160 dol. aukoję: J Dabrila. MA (iš viso 210 dol.); kun. dr. K. Trimakas, IL (iš viso 260 
dol.); W. Žukauskas, FL 

Po 150 dol. aukoję: A Dūda, FL (iš viso 250 dol.); F. Ignaitiene, NY (iš viso 250 dol); J. 
ir V. Janušaičiai, FL; V. ir V Mažeikai, IL (iš viso 200 dol.); dr. B. ir G. Ročkai, IL (iš viso 250 
dol.); E. ir J. Sadauskai. FL. 

Po 120 dol. aukoję: A. ir V. Karaičiai, FL. 
115 dol. aukoję: M. Jasėnas, NY; B. ir V. Žemaičiai, IL (iš viso 240 dol). 
111 dol. aukojęs: Lithuanian American Sočiai Club (A. K. Guzik), FL. 
Po 100 dol. aukoję: S. ir B. Alisiai, IL; A. Ambrazienė, OH (iš viso 125 dol); A. ir D. Armaliai, 

FL (iš viso 600 dol); D. ir D. Augūnai, FL; A. ir R'Avižieniai, APO NY; J . ir A. Bagužiai, FL; M 
Balčiūnienė, FL; V. ir A. Barčiai, NJ; F. ir J. Bobinai, IL (iš viso 200 dol.); K. ir J. Barūnai, FL (iš 
viso 150 dol) ; T. Bogušas. MA; K. ir K. Bružai, IL (iš viso 150 dol.); Ieva Byla, NJ; B. irJ.Čepukai, 
FL; R. ir R. Cesoniai. GA; S. ir J. čepkai, OH, JAV LB Colorado apylinkė, J. ir R. Connally, IL; 
E. Damijonaitis, FL; V. ir M. Derenčiai, FL (iš viso 120 dol.); V. ir S. Domeikai. CT (iš viso 150 
dol) ; A. Druskis, NY; D. ir A Dulaičiai, FL M. Edelis, AZ, F. ir H. Fleming, GA; V. ir A. Gailiūnas, 
CT (iš viso 130 dol.); kun. I. Gedvilą, FL; S. Gofensas, MA; P. Grigalauskas, FL (iš viso 200 dol.); 
Eug. Grizas, GA; A. K. Gruzdys, FL (iš viso 200 dol.); O. Jagela, IL; L. Jankauskienė. FL (iš viso 
200 dol.); A. Jakūbėnas. AZ; J. ir E. Janiūnas, CT(iš viso 125 dol.); K. Jankūnas, NJ (iš viso 200 
dol.); M. Janonis, MA (iš viso 200 dol ) ; E. ir I.Jansonai, MA (iš viso 200 dol.); J. ir A. Januškevičiai, 
MA (iš viso 200 dol.); S. Steikūno vardu (iš viso 200 dol.); B. ir L. Juškai, Wl; dr. S. Juzėnas, Ml 
(iš viso 125 dol ) ; S. Kačinskienė, FL; G., L. ir S. Kalinauskai, GA; A. ir S. Kalvaičiai, FL; N. ir 
R. Kasparai, VA (iš viso 300 dol.), O. ir V. Kavaliūnai, OH (iš viso 115 dol); K. A. Keblys, LA (iš 
viso 150 dol) ; I. ir V. Kiliai. NY; dr. J. ir A. Kižiai, IL (iš viso 200 dol.); L. ir L Končiai, MA; V ir 
A. Kubiliai, MA ( iš viso 200 dol); J . Kučinskas, FL; dr. G. Kumpikas, NY; E. Kuncaitis, MA; M. 
Kvedaras, IL (iš viso 125 dol.): V. ir B. Labučiai, FL; S. Lastienė, Ml; J. ir V. Laugaliai, CT; E. 
Legeckas, IL; P. ir B. Leikai, FL; V.ir J. Lendraičiai, MA (iš viso 220 dol.); L. Leonaitis, GA; R. 
Levickis. MA; Z. Lukauskas, Wl: P. ir D Mackai, FL; V. ir O. Mamaičiai. FL; P. ir Maneliai, CA; 
B. Markeliūnas. MA; O. Morkūnienė ir šeima, P. Morkūno atm.. IL; A. Mažiulis, MA; a.a. J. Vir
bicko atm. (•$ viso 
200 dol); kun. V. Memenąs, IL; C. ir S. Mickūnai, MA; S. Mikrut, IL; A. ir G. Mikulskiai, GA; M. 
ir M. Mikutavičiai, MA (iš viso 200 dol) ; J. ir N. Mikutowicz, MA (iš viso 200 dol) ; A. ir R. Milašiai, 
IL; E. Milukienė. FL (iš viso 110 dol.); P. ir O. Norvilai, IL (iš viso 200 dol.); dr. M. ir D. Pautieniai, 
MA (iš viso 200 dol.). J Pažemėnas, NY (iš viso 175 dol); J. ir E. Pažėrai, Ca (iš viso 200 dol); 
A. Peleckas, FL; P. Peleckas. IL (iš viso 125 dol.); J. ir O. Peleckiai, FL (iš viso 150 dol.); A. G. 
Petrulis, FL (iš viso 200 dol); A. ir R. Petručiai, MA (iš viso 200 dol); A. ir B. Polikaičiai. IL (iš 
viso 150 do!.): D ir E. Ruiz. GA: V. Ruseckas, AZ (iš viso 120 dol); V. ir J. Rūteniai, MA (iš viso 
200 dol): Z. ir R. Sadauskai, IL; A. Sadauskaitė. IL; B. Sadauskienė, IL; R. Sealey, CA (iš viso 
200 dol); J. ir N. Semai, IL; R. Shakalis, MA; V. Sidabras, APO NY; L. ir D. Siemaškos. GA; SLA 
Jamaica Plains kuopa. MA. a.a. I. Mickūnienės atm.; A. ir O. Slepavičiai. MA (iš viso 200 dol.); 
L. ir I. Sodeikai. FL; K. ir M. Sodoniai, FL (iš viso 300 dol); dr. R. Strikas, GA; R. E. Stroden, 
AZ; A. ir R. Strazdžiai, FL (iš viso 200 dol.); V. ir J. Suduikiai, IL (išviso 150 dol ) ; JAV LB Sunny 
Hills apylinkė. FL; A. Šimkus. FL (iš viso 600 dol); P. ir L. Šimkai, MA; S. šlapelis, MA (iš viso 
200 dol.): A. ir O. Slepavičiai. MA (iš viso 200 dol.): V. ir A. Šmulkščiai, IL (iš viso 200 dol); A. 
ir G. Treiniai. MA (iš viso 200 dol.); I. ir A. Tumai, CA; M. Ulinskaitė. NY (iš viso 600 dol); S. ir 
K. Urbšaičiai, FL (iš viso 210 dol); I. ir V. Užgiriai, MA (iš viso 200 dol) : dr. V. ir O. Vaitkai, MA 
(iš viso 200 dol); I. ir J. Valauskai. FL (iš viso 225 dol); V. Vanagas, IL; V. ir E. Vilučiai, IN; J. 
ir A. Vyšniauskai. FL (iš viso 150 dol): B. A. VVitt. GA; R. Zotovienė, FL (iš viso 125 dol); dr. P. 
Zunde. GA (iš viso 400 dol): V. Žebertavičius. FL (iš viso 200 dol.); V. ir M. Židžiūnai. MA (iš viso 
300 dol.): X. MA. 

A. a. Antanui Jucėnui mirus, jo draugai ir artimi*}! suaukojo 1567 dol. DOVANA 
LIETUVAI fondui; 

250 dol: P V Avižonis, CA; 200dol.: Birutė, Bronė. Jurgis ir Marytė su šeimomis, MA; Po 
100 dol.: dr V. Avižonis. DE; S. ir M. Liaukai, CT; S.ir E. Mineikos. MA; Po 50 dol.: H. Kon
trimas. CA; dr. V. ir O. Vitkai. MA; V. ir A. Virbickai, CT; 35 dol.: G. McComas, ir V. Avižonis, 
IA; Po 30 dol.: N. ir A. Griauzdės. MA; S. ir M. Norkūnai, MA; Po 25 dol.: JAV LB Cape Cod 
apylinkė, MA; V ir A. Garsiai, MA; E. ir I. Jansonai, MA; E Kuncaitis, MA; I. ir C Mickūnai, MA; 
A. ir R. Petručiai. MA; V E. Rastonis, MA; V. J. Rūtenis, MA; J. Vasys, MA; J . ir O. Vengriai, MA; 
V. ir M. Židžiūnai, MA; Po 20 dol.: K. O. Adomavičiai, MA; D. ir J. Aukštikalniai, MA; S. ir V. 
Kapeckai. MA. H. J. Kontautas. MA: J. Kouropoulos. MA; B. Merkeliūns. MA; dr. B. ir G. Mikoniai, 
MA; S. šlapelis. MA; V Vaitkus. CT; A Vieškalnis, MA; A. Zdanys, CT; 15 dol.: V. ir J. Lendraičiai, 
MA; Po 10 dol.: R. ir L. Kapeckai. CT; Z. Kucinienė, MA; S. Radžiulis. CT; A. Sarpalius, CT; E. 
ir K. Simanavičiai. MA; E Strazdienė. MA; 2 doi.: K. Gudukas. MA. 

(Bus daugiau) 

L a i š k a s 

ATSAKYMAS 
VYTAUTUI PLUKIUI 

Neseniai gavau žinią, jog 
„Drauge" balandžio 14 d., V. 
Plukas komentavo žurnalistės 
E s t h e r Schrader s t r a ip sn i 
„Lietuvos politikos mėgėjai va
dovauja valdžiai, kuri nevaldo" 
(Los Angeles Times" 1990 ba
landžio 6 d.). Si žinia mane labai 
sujaudino. 

Vykdama i Lietuvą (6 mėne
siams, savo lėšomis) nė nesva
jojau, kad savo akimis stebėsiu 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo paskelbimą ir tikrai 
nenumačiau, jog teks realiai 
padirbėti Lietuvos labui — dirb
ti Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos informacijos 
biure. Be abejonės „Draugo" 
skaitytojams būtų įdomu suži
noti daugiau apie mano darbą 
AT informacijos biure, deja... 
reikia aiškintis dėl nelabai 
išmint ingų nesusitupėjusios 
amerikietės žurnalistės raš
liavų. 

Plačiai nuskambėjo man ski
r iamos citatos. Pirmiausia , 
citatos ne visiškai tikslios, o 
kontekstas, i kurį jos buvo 
įpintos, dar iškreipia ir mano 
mintį. J o k i u būdu nenorė jau 

kr i t ikuot i naujos Lietuvos 
va ldž ios nar ių , tuo tarpu 
minėtas straipsnis taip mane in
terpretuoja. 

Straipsnis turėjo aiškų tikslą 
— pristatyti Lietuvos valdžią 
kaip mėgėjišką, politiškai nepa
tyrusią. Žurnalistė tuo įrodė tik 
savo neprofesionalumą. Galė
čiau išvardinti eilę smulkių 
faktinių klaidų, rodančių žurna
listės nesąžiningumą, nors 
didžiausias nusikaltimas profe
sionalumui yra bandymas „iš
pešti" tinkamų citatų; net ir 
iškreipiant ar pridedant kur 
reikia. įrodyti jau iš anksto 
padary tą išvadą, sulipdyti 
„įdomesnį" ar „sensacingesnį" 
straipsnį. Vienu žodžiu, žurna
listei reikėjo tam tikrų mano 
pasisakymų, o kur netiko išsi
reiškimai, ji net ir „pridėjo". 
Prie viso to. žurnalistė neper
spėjo, jog ji kaip nors modifi
kuoja mano žodžius. 

Labai gaila, kad išeivijos lie
tuvių t a rpe šis s t ra ipsn i s 
sulaukė tiek daug dėmesio ir 
sukėlė nereikalingų aistrų. 
Pažymiu, kad išsiunčiau pro
testo laišką „Los Angeles 
Times" laikraščio redakcijai, 
įsidėmėkime visi, jog ne kiek
vienas yra draugas, kuris apsi
meta tokiu esąs. 

Loreta Stanulytė , 
Vilnius 

DRAUGAS, penktadienis , 1990 m. gegužės mėn. 11d. 

REIKIA N A U J O S 
S P A U S T U V E S 

Lietuvos vyskupai pavedė 
CARITAS Sambūriui rūpintis 
naujos spaustuvės įsigijimu, 
kad būtų gal ima Lietuvoje 

Lithuanian 
"HOTLINE" 
5 1 1 E. 1 2 7 L h S t r e e t . L e m o n t . IL 6 0 ^ 3 9 
( 7 0 8 ) 2 5 7 - 6 7 7 7 • Fax ( 7 Ū 8 ) 2 5 7 - 6 B 8 7 

PADĖKIME LIETUVAI! 

1. Rengiamas Lietuvai labai reikalingas medikamentų 
siuntinys. Prašome aukų šiai pagalbai, čekius rašyti: ..Lithuania 
Mercy Lift" ir siųst Į Lithuanian „Hotline". 

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

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

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

LITHUANIAN „HOTLINE" PRAŠO TALKOS IR AUKŲ! 

Pr«d««tont 1 » M m. itopoc 2 d.. k M 4 . * t .d i .m 
8:40 Iki 10 v.v. 

P«c W*NA (buv. WOPA stoti*) 1490 AM 
v 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
M r t l • " • * « • - mo**ų Bttaufts -1pon. , . i t t . r . tūn kiną* • Mtyra 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

• :30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

AltYanee Communications, tnc. 
408 South Oafc Perk Avenue, Oak Perk, IL 60302 

tel. nr. 848-8980 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the be*' way to sava regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 

UtflKfc f 'n a n c«n9-
AT 0UR L0W RATES 

TO *>T VOUB I N C O M I 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 .VEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
eeter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

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

ERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

spausdinti religines knygas, 
ž u r n a l u s bei l a i k r a š č i u s . 
Pageidaujama, kad spaustuve 
būtų pakankamo dydžio ate;r\je 
spausdinti dienrašt, 

(LIC) 

A.tA. 
HENRIKUI DOVILUI 

mirus, jo mot ina i ELENAI DOVILIENEI, broliui 
BRUNO D O V I L U I su šeima, dėdei J U R G I U I 
GRIGALAUSKUI su šeima ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir ka r tu l iūdime. 

Aleksandra ir Stasys Petokai 
Vytautas Petrauskas 

Upland, C A 

A.tA. 
BRONIUI ŠLIAŽUI 

mirus, l iūdinčiai žmonai ADELEI, sūnui RIMGAU 
DUI, duk ra i SIGITAI su šeimomis ir k i t iems 
g iminėms b e i d r a u g a m s r e i š k i a m e š i r d i n g ą 
užuojautą. 

Joniškiečiai 

G A I D A S - D A I M I D 
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 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

9236 S. Rober t s Rd. - Tel. (708) 430-5700 

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

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

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

SaHy DonnlH M . I r 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave.. Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHIOAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 6 5 2 - 5 2 4 5 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. gegužes mėn. 11 d. 

x Vlado Vailionio novelę 
.,Draugo" atkarpoj šiandien bai
giame spausdinti. Rytoj pradė
sime Juozo Rudzevičiaus prisi
minimus ..Kai laisvė švito". 

x JAV LB Švietimo t a ryba 
skelbia vaistų vajų mokyklose. 
Šiuo metu labai skubiai reikal
ingi Lietuvos vaikams šie vais
tai: Tylenol vaikams, vitaminai, 
antibiotikai, tvarsčiai, insuli
nas, deguonis ir kt. Vaistų va
jus tęsis iki birželio 1 dienos. 
Galima šiam kilniam tikslui 
aukoti ir pinigus. Vaistus ar 
pinigus prašome siųsti Švietimo 
tarybos pirmininkės adresu: 
Regina Kučiene, 8626 S. Mozart 
Ave., Chicago.IL 60652. Turė
dami klausimų, prašome kreip
tis telefonu (312) 778-0358. 

x Kriš tanavič iaus fondas 
rengia vakarone penktadienį, 
gegužės 11 d.,7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Dr. Robertas 
Vitas ir dr. Jonas Račkauskas 
praneš apie Fondo ir Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro 
veiklą. Dr. Vaclovui Šauliui bus 
įteikta Gutausko premija už 
nuopelnus Fondui ir amžiniems 
na r i ams atžymėjimai. Bus 
vaišės. Fondo telefonas (312) 
434-4545. 

x A r v y d a s M a r k a u s k a s , 
Vi ln iaus operos sol is tas , 
lankysis Cicero lietuvių kolo
nijoje Motinos dieną, gegužės 
13. ir giedos Šv. Antano baž
nyčioje per 10:30 lietuviškas 
Mišias, kurias aukos ir pa
mokslą sakys kun. dr. Kęstutis 
Trimakas. 

x Nekalto Marijos Prasi
dėjimo seserys Putname reda
guoja ir leidžia vienintelį vai
kams žurnaliuką ,.Eglutę". 
Šiais metais sukanka 40 metų 
nuo pirmojo ..Eglutės" numerio 
pasirodymo. ..Eglutė" bus pa
minėta seselių rėmėjų rengia
moje vakarienėje gegužės 20 d. 
J aun imo centre Programą 
atliks Dariaus-Girėno mokyklos 
mokiniai Visi kviečiami daly
vauti. Pakvietimai — Vaznelių 
Gifts International prekyboje. 

x JAV Lietuvių J a u n i m o 
sąjungos politinio seminaro 
metu Washingtone gegužės 
4-6d. buvo JAV LJS suvažia
vimas ir naujos centro valdybos 
rinkimai. Sigutė Šnipaitė iš 
Bostono išrinkta pirmininke. 
Kiti valdybos nariai iš Bostono 
ir vienas iš New Jersey: R. 
Kulba i t ė . E. Kaz la i t ė . G 
Rastonytė. R. Kalvaitytė, N. 
Veitaitė, V. Sruoginis. Penktąjį 
politini seminarą jau planuoja 
VVashingtono LJS skyrius. 

x Nebrangiai pa rduodame 
Lietuvoje naujus automobilius 
LADA ir VOLGA, naudotas 
amer ik i e t i škas mašinas , 
namus. Keičiame dolerius į 
rublius arba pristatome dolerius 
į Lietuvą. Pervedame paliki
mus. Skambin t i : Ąžuolui 
312-434-8618. 

(sk) 

x T ranspak p a r d u o d a ir 
siunčia VIDEO, VAISTUS. 
DĖVĖTUS RŪBUS. MAISTĄ 
KARGO. Tv;.rkome palikimus, 
pervedame PINIGUS. Trans
pak. 2638 \V. 69 St.. Chicago. IL 
60629. t ei. 312-436-7772. 

tski 

x Čikagos KASOS 1990 m. 
informacinis sus i r ink imas 
įvyks gegužes 12 d . šeštadienį, 
3 vai. p.p. Jaunimo centro mažo
joje salėje. Visus narius ir 
KASOS veikia besidominčius 
kviečiame dalvvauti. 

(sk) 

x A m e r i k o s R a u d o n o j o 
Kryž iaus a t s t o v ė L o r e t t a 
F i t zge ra ld iš Washington, 
D.C, išskrido į Genevą, Švei
cariją. Lithuanian Mercy Lift 
reikalu. J i gavo užtikrinimą iš 
Maskvos, kad amerikiečių siun
čiami vaistai į Klaipėdos uostą 
bus perduoti Lietuvai. Šiuo 
reikalu rūpinasi čikagietė Fran
cis Šlutienė. 

x Ona Mikulskienė, ilga 
metė Čiurlionio ansambl io 
kanklių orkestro vadovė, at
vyksta į Chicagą. Čiurlionio an
samblio koncertas rengiamas 
gegužės 19d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Jaunimo centre. Bilietai iš 
anksto gaunami Margučio 
raštinėje ir Vaznelių parduo
tuvėje. 

x Ž a g a r ė s k l u b o n a r i ų 
susirinkimas bus ketvirtadienį, 
gegužės 17 d.įl vai. po pietų Ko-
jak salėje, 4500 So. Talman Ave. 

x Balzeko Lietuvių kul tū
ros muziejus lietuviškų knygų 
dubletus paskyrė Lietuvos 
bibliotekoms. Jau išsiuntė 13 
dėžių knygų Vilniaus universi
teto bibliotekai ir 19 dėžių 
Martyno Mažvydo valstybinei 
bibliotekai Vilniuje. Knygos dar 
vis pakuojamos ir siunčiamos 
Lietuvon. 

x Valentina Tomkevič ienė 
iš Kauno ir Roma Ivonienė iš 
Utenos, lydimos Juozo Kon
čiaus, lankėsi „Drauge", pa
pasakojo paskučiausias naujie
nas iš Lietuvos, domėjosi mūsų 
spaustuvės modernia technika. 
Jos taip pat buvo maloniai 
nustebintos, pamačiusios, kiek 
daug išeivijoj išleista lietuviškų 
knygų. 

x P a r o d a - v a k a r o n ė Čiur
lionio galerijoje gegužės 18 d. 
7:30 v.v. Jaunimo centre Gytis 
Vaitkūnas, estetikos istorikas, 
dailėtyrininkas iš Lietuvos, 
kalbės apie Lietuvos dailės is
tor inį kelią, nac iona l inė s 
mokyklos plėtotę okupacijos 
sąlygomis ir jos reikšmę tauti
niam atgimimui. Vaitkūnas yra 
išleidęs monografiją apie 
Čiurlionį, monografiją apie 
XVIII a. es tet inę kul tūrą , 
parašęs per 100 straipsnių bei 
studiją apie lietuvių dailę. 
Vakaronės metu bus atidaryta 
Čiurl ionio galerijos da rbų 
paroda, kuri veiks visą vasarą. 

x Rūtos Pu tna i t ė s ir Da
r iaus P r a s a u s k o sutuoktuvės 
įvyks gegžės 12 d. 1:30 v.p.p. 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje, Brighton Parke. 

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

(sk) 

Susitikimas su Chicagos miesto meru Richard M Daley. Iš k. į d.: Richard Krieg — Chicagos 
miesto sveikatos skyriaus vedėjas. Mark Fary - 12 apylinkės seniūnas, Richard M. Daley — , 
Algimantas Blažys — Lietuvos Sveikatos ministro pavaduotojas, Antanas Kalanta — Lietuvos 
Sąjūdžio seimo narys, Gintaras Žukauskas, M.D. Juozas Kulys — Lietuvių Sveikatos Apsaugos 
ir medicinos fundacijos prezidentas. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
LB V. V A K A R Ų 

A P Y G A R D O S 
SUVAŽIAVIMAS 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
yra suskirstyta \ 10 apygardų. 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
atstovų suvažiavimas įvyko 
ba landž io 29 Chicagoje , 
Jaunimo centre. Suvažiavimą 
pradėjo ir j a m vadovavo 
valdybos pi rm. Birutė Vinda-
šienė, sekretoriavo Aleksandra 
Likanderienė. Maldą perskaitė 
Vida Vizgirdaitė. Buvo pagerb
ti amžinybėn iškeliavę šios apy
gardos lietuviai. 

Pilypas Narutis Vliko vardu 
pasveikino suvažiavimą ir 
palinkėjo geros sėkmės darbuo
se. Vlikas džiaugiasi apjungęs 
15 grupių, o tai ne lengva 
padaryti. Pagyre prez. Lands
bergį. „Visa savo išmintimi 
turime labai gerą prezidentą". 
Vliko tikslas yra kovoti už 
Lietuvos išlaisvinimą, jo darbas 
baigsis Lietuvai prisikėlus ir 

p i rmin inkas , draugiškai pa
sveikino suvažiavimą, linkėjo 
sėkmės i n d r o j e kovoje dėl 
n e p r i k l a u s o m y b ė s susigrą
žinimo. Suvažiavimą sveikino 
Pavergtų tautų d-jos komiteto 
p i rm. K a z y s Oksas. R a š t u 
sveikino Altos pirm. Gr. Lazaus
kas . Suvažiavime kalbėjo ir 
svečias iš Lietuvos, LP-to narys 
Antanas Kalanta, Romo brolis. 

esant nepriklausomai. O Bend- Danutė Šilingaitienė pranešė, 
ruomenės darbai nesibaigs, net k a d suvažiavime dalyvauja 54 
ir nepriklausomybę Lietuvai 
atgavus. 

Latvių atstovas Laurius Kal-
ninš , United Latvian Ass. 

x Pal . J u r g i o Matulaič io 
misija ruošia Motinos dienos 
pietus gegužės 13 d po 11 vai. 
šv. Mišių Pasaulio Lietuvių cen
tre. Karštas ir šaltas bufetas. 
Rezervacijoms skambinkite R. 
P o s k o č i m i e n e i , t e l . 
708-257-7071. 

(sk) 
x Lietuvos kel iauninkų dė

mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitu linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite į Nevv Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

x Kun . d r . K. Ru ibys , Put-
nam, Conn., George Taurat, 
Portage, Ind., S. Reimanas, 
Cicero, 111., Kazys Zemeckas. 
Indianapol is , Ind., Antanas 
Gudoms, St. Petersburg, Fla. 
Kostas Balčiūnas, Burlington, 
Wisc , Ona Rušėnas, Chicago, 
111., pratęsdami prenumeratą, 
kiekvienas paaukojo po 25 dol. 
Nuoširdus ačiū mūsų garbės 
prenumerator iams, rėmėjams. 

x J A V L B K r a š t o va ldyba 
o r g a n i z u o j a a u t o b u s u s iš 
Chicagos į demonstracijas Wa-
shingtone. Autobuso kaina — 81 
dol. asmeniui . Viešbučio kam
barys kainuoja 55 dol. (kam
baryje yra dvi dvigubos lovos). 
Autobusai išvažiuoja į Wa-
shingtoną nuo Seklyčios, 2713 
W. 71st St., Chicago, ketvirta
dienį, gegužės 31 d., 7 vai. vaka
ro (punktualiai!) ir grįžta sek
madienio rytą. Prašome visų re
gistruotis šį penktadienį ir 
sekmadienį Seklyčioje — 2713 
West 71st St. Chicagoje nuo 10 
vai.r. iki 8 vai. v. Taip pat 
Lemonte — Pasaulio Lietuvių 
centre šeštadienį nuo 12 vai. iki 
1:30 vai. p.p. ir sekmadienį nuo 
10:30 vai.r. iki 1 vai. p.p. Visus 
kviečiame galimai greičiau re
gistruotis, nes autobusus ir 
viešbučius reikia užsakyti iš 
anksto. Tel.: (312^ 436-0187 dar
bo dienomis iki 5 v. p.p. arba 
(312) 476-2655. 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų še imų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. Skambinki te 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x A l b i n a s Kurku l i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
Renshanv , Inc . , patarnauja 
akcijų, bonų, fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir pardavime. 
Sus idomėję s k a m b i n k i t e 
312-977-7916. 

(sk) 

x Bal t i jos r e s t o r a n e ge ras 
l i e t uv i škas ma i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Uždą 
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
be r t s R d „ tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x Juozas i r Elena Gailevi-
čiai, Baltimore. Md., Jonas 
Keraminas, Rockford, 111., Sergi
jus Paulavičius, Davenport, IA, 
Leonas Kezenius, Willowick, 
Ohio, Aloyzas Kuolas, Toronto, 
Kanada, Adolfas Armalis, St. 
Petersburg Beach, Fla., Alfon
sas Svotelis, Baltimore, Md.. 
„Draugo" garbes prenumerato
riai, rėmėjai, pratęsė prenume
ratą su visa šimtine. Labai 
dėkojame. 

x Dr. T. R> mantas , St. Pe
tersburg Beach. Fla., Ignas Mi
liauskas, Chicago, 111., Vito 
Vaiskūnas. Omaha, Nebraska, 
Vanda Stimburys, Willowick, 
Ohio. Alice Tamulis, Mount 
Olive. III.. N. Kaminskas , 
Euclid, Ohio. Eva Paulauskas, 
Chicago, 111.. J. Augaitytė, 
Philadelphia. Pa., Bronė Ar
minas, Richmond Hills, N.Y. 
pratęsė prenumeratą su 15 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Tėvai P ranc i škona i , To
ronto. Kanada. L. Raslavičius, 
Eik Grove. 111.. Nina Liubinas, 
St. Petersburg Beach, Fla., A. 
Gaurys, Prevost. Que., Kanada, 
Pe t r a s Gauronskas, Santa 
Monica, Cal.. K. Razauskas. 
Detroit, Mich.. Jadvyga Jan
kauskienė. Chicago, 111-, Milda 
Roszkiewicz. Park Ridge, BĮ, A. 
Smilgys. Vancouver, Kanada, 
kiekvienas atsiuntė po 50 dol. 
apsigynimu: - to pasikėsintojų 
sunaikinti "augą" arba už 
kalėdines Korteles i r k a l e n " 
dorių. Labai dėkojame. 

x Ieškau 
tės-Gudulia. 
lionienės N 
Petro. Išvyk 
1941 m., pr 
Vokietiją, p< 
(Cicero*. Mai 
rajonas, D 
10 ind. 23430 
Lithuania. 

esers Bauky-
kaitės-Marciu-
-ytės, Juliaus, 
;u Fricų šeima 
dėjus karui, į 

T į JAV Čikagą 
td-esas: Kauno 
eikava, Klevų 
Baukys Jonas, 

(sk) 

atstovai ir 5 svečiai. 
Sekr. Likanderienė perskaitė 

praeito suvažiavimo protokolą. 
Buvo primtas. Sudaryta rezo
liucijų komisija: dr. Ferdinan
d a s Kaunas , Rūta Juškienė ir 
Antanas Paužuolis. 

Ateinančių metų pavasarį 
įvyks JAV LB XIII tarybos 
r inkimai . Buvo padiskutuota 
apie pasiruošimą šiam darbui 
b e i Nominaci jų komisi jos 
sudarymą. Buvo priimtas A. 

x Dr, Eligijus Lelis, Lemont, 
111., Mary Achenbach, Wa-
terbury, Conn., Stanley Naujo
kaitis, Omaha, Nebraska, Irena 
Jasinevičius, Chicago, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x A l d o n a J a k n i u n a i t ė , 
Worcester, Mass., Petras Put-
rius, Livonia. Mich., Jonas Braz-
lauskas, London, Kanada, Arū
nas Grigalauskas, Marlboro. 
Mass . , Vacys R u t k a u s k a s , 
Chicago, 111., Joe Venckauskas, 
Benton Harbor. Mich., kiek
vienas atsiuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių, kar tu pratęsė ir prenumera
tą vieneriems metams. Labai 
dėkojame. 

x A n e l ė Žukauskas , Sunny 
Hills, Fla.. dr. VI. Vaitkus. Juno 
Beach, Fla., Bronė Pabarčius. 
Chicago, 111., V. Kezenius, 
Baltimore, Md., Jonas Kaspe-
rait is . Racine. VVisc, I r ena 
Kairys, Chicago, 111., dr. P . Jo
nikas, Riverside, 111.. Antanas 
M a l i n a u s k a s , t a i p p a t iš 
Chicago, 111., p r a t ę s d a m i 
prenumeratą, kiekvienas pa
aukojo po 20 dol. Nuoširdus 
ačiū. Visus skelbiame garbės 
prenumeratoriais, rėmėjais. 

Juodvalkio pasiūlymas: jau da
bar sudary t i Nominaci jų 
komisiją iš apylinkių pirmi
ninkų, kurie pažįsta apylinkių 
žmones. Buvo sudaryta bran
duolinė komisija iš Šių apy
linkių: Marąuette Parko — 
Jonas Levickas, Brighton Parko 
— Salomėja Daulienė, Cicero — 
Raimundas Rimkus ir Lemonto 
— Kęstutis Sušinskas. Komisi
jai leista pagal reikalą pasi
kviesti ir daugiau žmonių. 

Krašto valdybos pirm. dr. A. 
Razma,padėkojęs Naručiui už 
gražų žodį Lietuvių Bendruo
menei, sakė, jog Lietuvoje vyk
stant sunkiai kovai dėl tautos 
laisvės ir nepriklausomybės, 
darbai daugėja, kad per mažai 
būna valandų viską suspėti. 
Daug darbo W a s h i n g t o n e 
atlieka Asta Banionytė. Turime 
pripažinti, kad kongresmenai, 
kurie lankė Lietuvą, buvo jos 
dėka. Kalbėjo apie Philadelphi-
jos lietuvių veikiančią grupę, 
pasiryžusią dirbti individualiai 
ir atlikti darbus dėl Lietuvos 
laisvės, iššaukia priešingus 
pasireiškimus. J ie dirba LB-nės 
ribose. Dar paminėjo, kad 
neseniai įvyko veiksnių konfe
rencija. Sakė, kad finansų 
reikalu nesusitarė. Dėl šios 
konferencijos Bendruomenės 
dalyviai grįžo nusivylę. Buvo 
visų sutarta apie posėdžio eigą 
viešai neka lbė t i , mes to 
laikomės ir nieko nesakome. 

BAFL organizuotas pas prez. 
Bushą apsilankymas Lietuvai 
nedavė naudos. Bendruomenės 
į jungimas buvo ne t igno
ruojamas. Iš prezidento Busho 
laukiama daugiau, ir aiškesnio 
pasisakymo. Kažkieno viešai 
buvę siūlyta siųsti prezidentui 
padėką, bet tai buvo per daug. 
Skatino birželio 1-2 d. gausiai 
dalyvauti demonstracijose Wa-
shingtone. 

Birutė Vindašienė apžvelgė 
pernai metų veiklą. Jaunimo 
centre suruošė vakaronę, daly
vavo lietuvių ir kitų 8 tautų pa
rodoj Illinois valstijos rūmuose, 
gavo padėką ir įvert inimo 
plakėte; dalyvavo demonstra
cijų organizavime, Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo pravedė 
registraciją. Aktyvia pagalba — 
darbu prisidėjo LB Lemonto 
apylinkės žmonės, apygardos 
valdybos narės, J. Levickas ir 
kiti. 

Valdybos ižd. R. Rimkus 
pranešė apie apygardos pajamų 
išlaidų apyvartą. Kasoje yra 
1020 dol. Revizijos komisijos 
pirm. Balutis pranešė, kad 
iždininko pajamos ir išlaidos 
tvarkomos t e i s inga i ir 
pavyzdingai. 

Bendruomenės reikalais kal
bėjo — Kazys Laukaitis, dr. P. 
Kisielius, dr. F. Kaunas, A. 
L ikande r i enė , L. Norus i s . 
Svajonė Kerelytė, Stepas In-
gaunis, B. Jasaitienė, A. Milū-
nas ir kiti. 

Švietimo t a rybos pi rm. 
Regina Kučienė kondensuotu, 
bet vaizdžių p r aneš imu 
apžvelgė lituanistinių mokyklų 
reikalus. Gera žinia, kad jau 
trejetas metų mokinių skaičius 
mokyklose nemažėja. Sakė la
bai svarbu, kad šeimoje išlaiky
tume lietuvišką žodį. Gražiu 
atsiliepimų sulaukė iš mokyklų 
ir tėvų už išleistas vaizdajuos
tes ir knygeles. Dabar ruošia du 
naujus vadovėlius mokykloms. 

x Amerik 
gyv. Evanstn 
traukinėlio i 

l ietuvių šeima 
H,. 2 blokai iki 
•Žero, ieško mo

ters, kuri ga'- ;ų gyventi kartu 
ir prižiūrėti 6 -n. berniuką ir 1 
m. mergytę bu tėvai dirba. 
Informacija -kambinti: po 6 
v.v. tel. 7( v #4>986. 

(sk> 

PAGALBA LIETUVAI 
M e s organizuojame . .Lithuanian Mercy Lift" — pristatyt i 

vais tus į Lietuvą. P r a š o m e tiktai aukų, kad galė tumėme vais
tus p i rk t i urmo kainomis. . . ta ip pa t ir už t r anspor t ą į Lietuvą. 

T u r i m e „ A n o n y m o u s G u a r a n t e e " l ėk tuvų su 20,000 kg 
pa jėgumu. Skridimo d a t a bus ne vėliau 31 gegužės. Lėktuvas 
n e k a i n u o s — y r a p a a u k o t a s . 

T a i p pa t ir Amer iko je tu r ime j au p a a u k o t ą t r anspor tą . 
1. P.I.E. Nationside T ruck ing iš Jacksonville, Florida, turi 

sky r ius visoj Amer ikoje ir Kanadoje. 
2. J o n ė s Truck Lines iš Springdale. Arkansas tur i skyrius 

17 valsti jose; 
M e s lengvai ga l ė tumėme iš Kalifornijos a tgaben t i vais

tus į č ia , ir iš čia s iųs t i to l iau į Lietuvą, je igu j ū s tai 
p a g e i d a u t u m ė t e . 

Li thuanian Hotl ine, 511 E. 127 St.. Lemont , IL 80439. Tel. 
(708) 257-6777: F a x (708) 257-6887. 

Lituanistinėse mokyklose ieško 
būdo, kaip sukelti tautiškumą 
vaikuose. Vaikai yra įsitraukę 
į darbą — rašymą laiškų val
džios žmonėms. Jie net laukia jų 
atsakymų. Atsidarius kelio
nėms į Lietuvą, susirašinėdami 
su Lietuvos mokyklomis pa
gerina lietuvių kalbą. Esą gauta 
iš Lietuvos daugiau kaip 300 
susirašinėjimo laiškų. Padėkojo 
Lietuvių Fondui ir Brighton 
Parko pirm. S. Daulienei už 
paramą. 

Algis Regis Šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinių komiteto pirmi
ninkas, savo pranešime pa
aiškino, kad šių kapinių didelis 
žemės sklypas yra padalintas 
į dvi dalis; viename laidojami 
žmonės, ki tas yra gretimai 
atskiras. Šią žemę prieš šimt
metį nupirko mūsų pirmūnai 
lietuviai. Dabar diecezija kėsi
nasi tą sklypą nusavinti. Prašė 
visus lietuvius stebėti ir saugoti 
savo nuosavybę, gausiai daly
vau t i sus i r inkimuose , ypač 
gegužės 28 d. (pirmad.) 
mirusiųjų pagerbime. A. Regis 
per dešimtmečius lietuvių teisių 
gynime yra įdėjęs daug pasi
aukojančio darbo. 

Bronius Nainys dėmesio ver
toje paskaitoje apžvelgė da
bartinę padėtį Lietuvoje, Vaka
rų Europoje bei išeivijos da
bart inę bei tolimesnę veiklą. 

Padėtį Lietuvoje prelegentas 
pavadino didvyriškai drama
tiška . Nors už Lietuvos nugaros 
stovi visi iki vieno tarptautiniai 
įstatymai, tačiau savo teises 
žinodama, Lietuva gina jas 
pačiomis humaniškiausiomis 
priemonėmis. 

Matyti, kad prez. Bushas būtų 
laimingas, jeigu Lietuva paklės
tų Gorbačiovui ir savo nepri
klausomybės atsisakytų. 

Apžvelgęs išeivijos padėtį, 
sakė, mes visi ir visur — Bend
ruomenėje, Alte ir Vlike kovo
j a m e dėl Lietuvos laisvės, 
siekiame labai rimto tikslo. 
tačiau labai dažnai, o kartais ir 
net labai ryškiai tą tikslą pa
verčiame priemone savam pasi-
blizginimui. „Kaipgi kitaip 
s u p r a s i tą ke is tą Vliko 
užsispyrimą be jokios logikos 
bei pagrindo laikyti save ne tik 
išeivijos, bet pačios Lietuvos 
vadu, vadovaujančiu kovai del 
laisvės..." 

, ,L ie tuva į išeiviją yra 
įtikėjusi, laiko mus pajėgiais ne 
tik ekonomiškai, bet ir politiniu 
atžvilgiu, turinčiu įtakos JAV 
vyriausybei ir jos politikai.." 
Kalbėtojas išvardijo ir daugiau 
priežasčių dėl nesėkmingos ir 
nesutartinos veiklos. 

Suvaž iav ime dalyvavo ir 
pranešimus padarė šių LB apy
linkių pirmininkai arba įgalio
tiniai: Aurora — Marytė Vizgir
d i enė , Br igh ton Pa rko — 
Salomėja Daulienė, Cicero — 
R a i m u n d a s R i m k u s , Hot 
Springs — Steponas Ingaunis. 
Melrose Parko — Jonas Rugelis 
Lemonto — Kazys Laukaitis. 
Marąuette Parko — Jonas Le
vickas. Wisconsino-Lake Cnt. — 
Gražina Norušienė. E. St. Louis 
— Z. Gavelis. E. Chicago — 
pranešimas buvo raštu. 

Birutė Vindašienė įteikė pa
dėkos lakštus pasižymėjusiems 
Lietuvių Bendruomenės dar
buotojams: Stepui Ingauniui. 
Jonei Bobinienei. Raimundui 
Rimkui, Jonui Levickui, Algiui 
Regiui, Irenai Polikaitienei ir 
Juozui Polikaičiui. 

Rezoliucija JAV prezidentui 
Bush dėl Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimo perskaitė 
komisijos pirm. dr. F. Kaunas. 
Rezoliuciją suvaž iav imas 
priėmė vienbalsiai. Sugiedojus 
Lietuvos himną, suvažiavimas 
buvo užbaigtas. 

J u o z a s Šlajus 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Ked/ie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak 
£e$tad " v r . iki 1 vai d. 
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