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Kopenhagoje:

Lietuva Helsinkio 
konferencijoje

Žalinga ir kenksminga veikla. Vaistai Į Lietuvą

Kopenhaga. 1990 m. birželio 
10 d. — Tęsiame toliau Gintės 
Damušytėspranešimą — repor
tažą iš Danijos sostinės, kurioje 
vyksta Antroji žmogaus teisių 
konferencija, dalyvaujant 35 
valstybėms.

V •
PLB vicepirmininkei Gabijai 

Petrauskienei koordinuojant, 
Lietuvos atstovas deputatas V. 
Čepaitis aplankė visą eilę 
delegacijų Kopenhagos konfe
rencijoje. Lydint Petrauskienei 
bei talkinant kitai PLB atstovei 
G. Damušytei, Čepaitis susitiko 
su delegacijų vadais, nušvies
damas Lietuvos politinę padėtį 
ir keldamas opiausius šiuo
laikinius rūpesčius.

Pvz., šalia kitų rūpimų klau
simų, Čepaitis ir Petrauskienė 
danų delegacijai išreiškė pro
testą prieš Danijos Raudonojo 
Kryžiaus tendencingą praneši
mą apie Lietuvos medicinos da
bartinę būklę.

Kaip žinia, Danijos Raudona
sis Kryžius pasiuntė delegaciją 
į Lietuvą ištirti gydymo padėtį, 
Maskvai paskelbus blokadą. Pa
sak Lietuvos Sveikatos Apsau
gos ministro Juozo Oleko, jam 
nežinant, Danijos Raudonojo 
Kryžiaus atstovai aplankė spec- 
ligonines, kur susidarė netei
singą tikrosios padėties vaizdą. 
Be kita ko, Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius nepripažįsta 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, o 
tik visasąjunginį vienetą Mask
voj.

Danijos Raudonojo Kryžiaus 
pokelioninė išvada: Lietuvos 
padėtis nekatastrofinė; ji nesis
kiria nuo padėties TSRS. Dėka 
šios iškraipytos išvados viena 
Vakarų Europos krašto vyriau
sybė atmetė numatytą humani
tarinę pašalpą Lietuvai. 
Čepaičiui ir Petrauskienei 
išdėsčius tikrąją padėtį ir pa
aiškinus, kokią žalą ši netei
singa išvada jau padarė, Danijos 
delegacija Kopenhagoje žadėjo 
šį klausimą išsiaiškinti ir 
pasistengti jį atitaisyti.

Siunčiami vaistai
Tuo tarpu PLB atstovai 

susitiko su Tarptautinės 
žmogaus teisių asociacijos 
atstovėm, atvykusiom į Kopen
hagos konferenciją iš Frankfur
to, ir aptarė galimus bendradar
biavimo būdus. Ši organizacija 
šiom dienom siunčia stambesnį 
vaistų krovinį į Lietuvą.

Pasimatymų su Kopenhagos 
delegatais pagrindinis tikslas: 
įtaigoti delegacijas stipriau pa
sisakyti Lietuvos atžvilgiu, 
keliant žmogaus teisių ir žmo
giškumo pažeidimus plenari
nėse ir darbo sesijose bei 
privačiuose pokalbiuose su 
sovietų delegatais. Čepaitis, 
kuris atvyko į Kopenhagą PLB 
kvietimu, kiekvienai delegacijai 
įteikė G. Petrauskienės ini
ciatyva paruoštą PLB memo
randumą apie žmogaus teisių 
pažeidimus. Šiame leidinyje su
kauptos žinios nušviečia 
įvairias problemas: sunkią 
lietuvių kareivių būklę, pašto ir 
komunikacijos varžymą, visko 
blokavimą, ekolginę katastrofą, 
ir pan. Memorandumas papildy
tas gautais dokumentais iš 
Lietuvos.

Šalia Islandijos Užsienio 
reikalų ministro stipraus pasi
sakymo už Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybę, kelios kitos 
delegacijos CSCE konferencijoje 
Kopenhagoje paminėjo Lietuvos 
vardą savo kalbose.

Brito ir airio žodis
Didžiosios Britanijos Užsienio 

reikalų ministras Sir Douglas 
Hurd išreiškė susirūpinimą dėl 
„interesų konflikto, kuris iškilo 
tarp tarybinės valdžios ir trijų 
Pabaltijo respublikų”.

Nepaisant tam tikrų teigiamų 
signalų, „mes esame susijau
dinę dėl progreso stokos ir dėl 
Lietuvoj esamų sunkumų, ku
riuos iššaukė sovietų ekono
minė blokada”, tvirtino Hurd. 
„Mes vėl, kaip ir anksčiau, 
raginame sovietų valdžią 
parodyti lankstumą..., kuris 
sudarytų sąlygas konstrukty
viam dialogui... privedančiam 
kuo greičiau prie visiems paten
kinamos išeities”.

Kalbėdamas apie dramatiš
kus pokyčius centrinėje ir rytų 
Europoje, Airijos Užsienio 
reikalų ministras Gerard Col- 
lins sakė, kad Europos Bend
ruomenė remia šias politines ir 
ekonomines reformas. Šiame 
kontekste jis atkreipė dėmesį į 
tai, kad CSCE principų įgyven
dinimas dar kai kur gerokai šlu
buoja Pvz., dvylikos kraštų 
vadovybės,įeinančios į Europos 
tarybą, ,jau ne kartą yra 
išreiškusios susirūpinimą dėl 
Lietuvos padėties. Mes atidžiai 
sekame padėtį toliau ten ir 
kitose Baltijos respublikose. 
Mes tvirtai tikime, kad reikia 
prieiti prie visiems patenki
namos išvados ir kad ją galima 
rasti tik per dialogą. Smurto 
priemonės nepadės pasiekti 
sprendimo. Mes pakartotinai 
raginame... greičiausiu laiku 
pradėti konstruktyvias 
diskusijas”.

Kad tik nepakenktų
JAV Valstybės departamento 

sekretorius James A. Baker III 
Kopenhagoje tvirtino, kad Wa- 
shingtono pasitarime, „prezi
dentas Bush išreiškė mūsų gilų 
nepasitenkinimą sovietų linija 
Pabaltijo nepriklausomybės 
klausimu. Jis vėl pabrėžė, kad 
mūsų požiūriu reikia pradėti 
sistematinį dialogą, kad 
Pabaltijo žmonių lūkesčiai 
galėtų išsipildyti”.

Kanados Užsienio reikalų 
ministras Joe Clark toliau tęsė 
panašią mintį, kad „CSCE 
process, iš tikrųjų naujosios 
Europos evoliucija, priklauso 
nuo bendros nuovokos apie 
valdžių teises ir atsakomybes. 
Prieštaravimai tam supratimui 
gali pakenkti Europos bendra
darbiavimui ir progresui... 
Negalima leisti Lietuvos 
padėčiai tam pakenkti... Pabal
tiečių žmonių lūkesčius ir CSCE 
narių interesus galima paten
kinti tik per derybas. Nėra al
ternatyvaus kelio...”

(Bus daugiau)

— Maskvoje UPI praneši
mu Sovietų vyriausybė 
dalinai atšaukė ekonominę 
Lietuvos blokadą. Bus
teikiama vėl daugiau natūra
liųjų dujų bei kitų žaliavų.

Taip atrodė Revučio stovykla Krasnojarsko krašte, kurioje dalis deportuotųjų iš Lietuvos 1941 
metų birželyje čia mirė kankinių mirtimi. Šią nuotrauką padarė 1989 m. gegužės 27 d. Juozas 
Kazlauskas.

Nulenkiame galvas genocido aukoms
Tautos gedulo diena. Kastuvai Červenėje Ir Tbilisyje. Trys lemtingi parašai.

šiandien gedulo ir vilties 
diena — tautos aukų diena. 
Lygiai prieš 49 metus, birželio 
14-ąją — baisiąją lietuvių at
mintyje dieną iš Naujosios Vil
nios pajudėjo pirmieji prekinių 
vagonų ešalonai su tremtiniais. 
Tūkstančiai ir tūkstančiai 
žmonių — vyrų, moterų, vaikų 
ir senelių buvo vežami mirčiai 
į Vorkutos šachtas, Archan
gelsko miškus, begalinį Sibirą...

Prieš metus šią tragišką ir 
baisią Lietuvos istorijos datą to
je pačioje Naujosios Vilnios 
stotyje, geležinkelio perone, 
susirinko minia žmonių pami
nėti, prisiminti... pagerbti 
žuvusius tremtinius. Buvę 
tremtiniai, dabar Vilniaus 
tremtinių bendrijos nariai — 
Nijolė Ambrazaitytė ir Antanas 
Skaisgiris ant postamento 
padėjo vainiką atminimui tų, 
kurie negįžo namo, kurie gyvi 
sušalo amžino įšalo žemėje...

Prieš metus savo kalbose buvę 
tremtiniai Kazimieras Gylys, 
Zigmas Juškevičius, Petras 
Ibenskas, Laima Brazdikienė ir 
kiti kvietė lietuvius, rusus, 
lenkus ir kitų tautybių žmones, 
kad niekada Lietuvoje nepasi
kartotų tragiškieji 1941-1953 
metai.

Gėlės buvo padėtos ir ant 
Naujosios Vilnios stoties 
geležinkelio bėgių, kiuriais buvo 
išvežti pirmieji Lietuvos trem
tiniai.

Trys suklastojimai
1941 m. birželio 14 d. tremtis 

užplūdo visą Lietuvą. Tokios pat 
netikėtos tremtys buvo ir 
vėliau, po karo. Bet niekas iš 
vakaro nė nenujausdavo, kas 
bus daroma rytoj. Tam ir dabar 
dar yra gyvų liudytojų. Štai 
„Lietuvos ryte” rašė vienas 
Panevėžio miesto enkavedistas, 
kad ir jie, saugumiečiai ir par
tijos komitetų sekretoriai; iš

anksto nežinodavo trėmimo 
dienos. Viską atlikdavo antrie
ji sekretoriai, atsiųsti į Lietuvą 
iš Tarybų Sąjungos.

Blokadinė „Tiesa” rašo, jog 
„daugelio tremtinių bylose yra 
trys lemtingi parašai”. Jei per 
vieną trėmimo vajų būdavo 
ištremta 10,000 šeimų, tai tų 
parašų turėtų būti 30,000. Buvo 
iškeltos komunizmo piktada
rystės, bet iki šiol nežinoma, kas 
yra tikrieji jų kaltininkai. 
Neatkreiptas dėmesys į pro
cedūrinius dalykus, kad bolše
vizmo vadai įsakymus revoliu
ciniams teismams, vadinamo
sioms trijulėms, masiniams trė
mimams vykdyti, duodavo žo
džiu ir šifruotomis telegra
momis. Kaip ir dabar — dėl 
Tbilisio žudynių, dėl Lietuvos 
blokados, rašo „Tiesa” 114 
numeryje.

Į saugumo archyvus
1941 metais komunistų ran

kose atsidūrė visų nepri
klausomos Lietuvos organi
zacijų ir valdžios įstaigų doku
mentai. O po karo dažnai suraši- 
nėdavo žmones, saugume regi
struodavo laiškus, kas ir su kuo 
susirašinėja. Beveik viską tą 
pirmąją birželio 14 vykdė 
kariškiai. Ir kai pilni žmonių 
ešalonai buvo išvežti Sibiro link, 
tai valsčių bei apylinkių tar
nautojai turėdavo sutvarkyti, 
suklastoti tremtinių bylas. 
Tada, ten rašoma toliau, prie 
kiekvienos ištremtos šeimos ir 
parašydavo po tris parašus, 
neva liudijimus, kad šie žmonės 
yra nusistatę prieš tarybinę 
santvarką. Daugelis gudrau
davo — sumaišydavo ar pakeis
davo ar praleisdavo liudytojų 
pavardžių raides. Tokiu būdu 
atsirasdavo fiktyvios pavardės, 
šalia kurių kaire ranka parašy
davo parašą. O kiti — iš baimės 
rašė tikslias pavardes. Šie

suklastojimai turėjo būti 
skubiai perkeliami į saugumo 
archyvus, todėl reikėdavo 
greitai juos sufabrikuoti. Dabar 
tie archyvai buvo išvežami.

Bet parašų nėra... •
„Būtina atkreipti dėmesį į tą 

faktą, kad 1941 m. birželio 14 
dieną tremtinių bylose nėra 
trijų parašų. Ar ne todėl, kad 
prasidėjęs karas sutrukdė 
tokias klastotes užbaigti?” 
Bolševizmo fanatikai žarstė 
žarijas svetimomis rankomis. 
„O ne vienas stalininio genocido 
vykdytojas jaučiasi ir dabar 
saugus bei drąsus,nes nepaliko 
savo parašo, kaip įkalčio”. O jei 
prasidėtų aklas sąskaitų suve
dinėjimas, tai jie tik džiaugtųsi.

„Tiesoje” pastebima: ,jei 
norime konkrečiai nustatyti, 
kas, be Maskvos šulų, suko 
bolševikinių piktadarysčių 
smagratį, organizavo Lietuvoje 
areštus, tremtį ir žudynes, 
reikėtų pakelti archyvo doku
mentus, patyrinėti Iciko 
Meskupo, kaip ypatingos 
paskirties LKP CK antrojo sek
retoriaus 1940-1941 metais, ir 
Fridžio-Krastinio, kaip Lietuvos 
TSR vidaus reikalų liaudies 
komisaro pavaduotojo, faktiškai

Kryžiaus kelias Lietuvoje. Birželio 2 d. Vilniaus katedroje po šv. Mišių 
su varpų skambėjimu palydėtas kryžius j kelionę. Jis žmonių nešamas 
per Lietuvą iš Vilniaus i Trakus, o iš Trakų į Kryžių kalną prie Šiaulių 
šiandien pasiekė savo tikslą. Kitas kryžius buvo atneštas iš Klaipėdos 
krašto. Trečias iš Kauno. Tai dar vienas tautos valios pareiškimas.

Naujas Sovietų 
federacijos planas

Suverenitetas visoms respublikoms

Maskva. (AP) — Sovietų pre
zidentas M. Gorbačiovas savo 
pirmame susitikime su respub
likų prezidentais pasiūlė baigti 
politinę vidaus krizę ir pažadėjo 
išleisti dokumentą, kuris per
tvarkytų Sovietų Sąjungą į 
suverenių valstybių federaciją.

Tik prieš porą valandų Rusi
jos Respublika priėmė savo dek
laraciją, kad Rusija bus suve
reni valstybė, kas prieštarauja 
Sovietų Sąjungos konstitucijai. 
„Tasso” oficiali agentūra pra
nešė, jog Gorbačiovas kalbėjo, 
kad „skubiai reikia naujos 
sutarties” kuri garantuotų 
tikrą ekonominį ir politinį 
suverentitetą kiekvienai res
publikai”. 15 respublikų būtų 
surištos federacijos ryšiais, 
kuriai vadovautų centrinė 
vyriausybė, respektuojanti 
„tautinius, istorinius, ekono
minius ir kultūrinius savitu
mus”.

Susideginsime, jei...
Taip pat pranešama, jog Gor

bačiovas antradienio rytą, 
kalbėdamas Sovietų Parlamen
te arba Aukščiausiajame So
viete, vėl pasakė, kad jis griežtai 
reikalauja Lietuvos vyriausybę 
atšaukti savo nepriklausomybės 
deklaraciją, jei nori pradėti 
pasitarimus. Ir jis grasino imtis 
visų priemonių, kurias tik 
leidžia konstitucija, kad būtų 
išspręsta atsiskyrimo krizė.

Vytautas Landsbergis Mask
vos žurnalistams po pasitarimų 
pasakė, jog „politinis dialogas 
yra negalimas”,kai tebetęsiama 
ekonominė blokada. Tačiau bu
vę punktų, kurie galbūt leisią 
išbristi iš dabartinės situacijos. 
Lietuvos prezidento asistentas 
kalbėjo, jog Landsbergis yra 
gavęs savo piliečių pasirašytus 
pareiškimus, kad tie žmonės 
susidegins prie Lietuvos Parla
mento rūmų, jei Lietuvos vy-

tvarkiusio visus šio komisariato 
reikalus, bylas. Gal čia suras
tume siūlo galą?”, klausia Al
dona Kandroškaitė.

Ši hidra gaji. Savo tradicijas 
ji perduoda tarsi nematoma 
ranka iš vienos kartos į kitą. 
Beveik prieš penkis dešimt
mečius kastuvais buvo pribai
giami sušaudyti žmonės netoli 
Cernavės miestelio, Gudijoje. Ir 
tik visai neseniai kareiviškais 
kastuvėliais buvo kapojamos 
moterys ir vaikai Tbilisyje.

Bet gal pradeda švisti. Lie
tuvis savo žemėje jau nebebijo 
atverti lūpų ir visiems matant 
nusišluostyti ašarų. Praėjo 
beveik pusė amžiaus, bet lie
tuviai neužmiršo tautos išnie
kinimo dienų.

riausybė atsisakys nepriklau
somybės deklaracijos paskel
bimo.

Išsisklaidymo baimė
Washingtone prez. Bushas 

sveikino pokalbius tarp Gor
bačiovo ir Pabaltijo vadų, „kaip 
malonų įvykį tarp Maskvos ir 
trijų nepriklausomai besireiš
kiančių respublikų”.

Gorbačiovas,baigdamas pasi
tarimą, pasiūlė respublikų 
prezidentams nominuoti savo 
reprezentantus į bendrą 
komitetą, kuris paruoštų 
įstatymą sąjungai, „kuri turėtų 
federacijos elementus, tam tikrą 
konfederaciją ar tam tikrus 
pliuralistinius ryšius”, pasakė 
Landsbergis. Sovietų televizįjoje 
tą vakarą buvo išsireikšta, kad 
buvo ieškoma būdų išlaikyti 
buvimą kartu.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Rusijos Parlamentas 
antradienį formaliai deklaravo 
savo respublikos suverenitetą. 
Už suverenumą balsavo 907 
nariai, o prieš 13. Šis balsa
vimas dar nėra įstatymnio 
pobūdžio, tačiau kaip patys rusų 
delegatai sako, tai parodo 
„mūsų nusiteikimą” ir yra 
politinis aktas. Rusijos 
suverenumas turės būti įteisin
tas vėliau priimamais įstaty
mais, panašiai kaip Pabaltijo 
respublikose.

— Rusijos Respublikos priim
ta suverenumo deklaracija 
pažeidžia dabartinę Sovietų 
konstituciją, nes aiškiai 
pasisakė, kad rusų įstatymai 
turi būti vykdomi pirmiau prieš 
Sovietų įstatymus.

— Rusijos pirmasis vice
prezidentas Ruslan Chasbula
tovas po balsavimo už respubli
kos suverenitetą pasakė: „Aš 
pramatau suverenią Rusiją So
vietų Sąjungos viduje”.

— Sovietų Sąjungos prez. M. 
Gorbačiovas pirmą kartą nori ar 
nenori susitiko su Jelcinu, kai 
Kremliuje įvyko visų sąjungos 
respublikų prezidentų pasitari
mas.

— Valstybės departamento 
spaudos vadovė Margaret Tut- 
wiler savo pranešime rašo, jog 
sekretorius Bakeris kalbėjo 
Kopenhagoje žmogaus teisių 
konferencijoje ir siūlė planą, 
kaip 35 tautos galėtų padėti 
įvesti demokratiją visoje Eu
ropoje. Apie Pabaltijį neužsi
minta.

KALENDORIUS

Birželio 14 d.: 1941 metais 
prasidėjo Sovietų Sąjungos 
vykdomos deportacijos Esti
joje, Latvijoje ir Lietuvoje. 
Bazilijus, Eliziejus, Alka, 
Almina, Butrimas, Digna.

Birželio 15 d.: 1940 metais 
Sovietų Sąjunga pavergė Lie
tuvą.
Vitas, Krescencįja, Bargailė, 
Tanvilas, Jolanta.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:26.
Temperatūra dieną 86 1., nak

tų 65 1.
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IŠKILMĖS ŠV. ANTANO 
PARAPIJOJE

Sakoma — nėra to blogo, kurs 
neišeitų į gerą. Šv. Antano 
parapija kentėjo. Lietuviams 
kraustantis į užmiesčius, jos 
apylinkėje įsikūrė kitataučiai, 
daugiausiai meksikiečiai. Sta
tant naują Dievo Apvaizdos 
bažnyčią su Kultūros centru, jai 
reikėjo didesnio skaičiaus pa
rapiečių. Interesas buvo didelis. 
To pasėkoje sumažėjo parapie
čių Šv. Antano parapijoje. Det
roito arkivyskupui, kardinolui 
Edmund Szoka paskelbus 
Detroite uždaromas bažnyčios, 
į sąrašą pakliuvo ir Šv. Antano 
parapija. Ta žinia sukrėtė lie
tuvius.

Susidarinėjo komitetai, komi
sijos ir pavieniai gelbėti seną 
lietuvių parapiją. Gelbėtojų 
buvo daug. Jų balsai pasiekė 
net popiežių Joną Paulių. Per
nai Kalėdų — Naujųjų metų lai
kotarpyje kilo gaisras. Greito
sios pagalbos ligoninėn buvo 
nugabentas nuo gaisro nuken
tėjęs klebonas kun.Alfonsas 
Babonas. Išgirdę tą nelaimę, 
lietuviai labai skaudžiai 
pergyveno, nes klebonas dauge
lio gerbiamas ir mylimas.

Nuo gaisro nukentėjusi 
kleboną ligoninėje aplankė 
arkivyskupas Edmund Szoka. 
Tikriausiai, paveiktas jautrių 
sentimentų dėl tos parapijos 
uždarymo ir sukrėstas 
nelaimės, klebono kančių, 
išėmė Šv. Antano parapiją iš 
uždaromų sąrašo. Leido restau
ruoti ir pažadėjo pats atvykti ir 
aukoti Mišias prieš išvykstant 
į Romą.

Šv. Antano bažnyčia niekad 
nėra buvusi tokia graži ir švari, 
kaip dabar.

Arkivyskupo priėmimui Šv. 
Antano parapija ruošėsi su 
dideliu dėmesiu. Įsijungė orga
nizacijos: vyčiai, ateitininkai, 
skautai, šauliai... Daug kruopš
taus darbo valandų paaukota 
pasiruošimui... Kiek valandų 
reikėjo muz. S. Sližiui choro 
repeticijoms!? Tos giesmės nau
jai restauruotoje bažnyčioje 
kėlė šventišką nuotaiką. Visa 
eiga buvo planinga, sklandi. 
Turėjo atspausdintą iškilmių 
programą.

Iškilmių dieną, gegužės 27, 
visi keliai vedė į Šv. Antano 
parapiją. Sunku buvo surasti 
vietą mašinai pastatyti. Prie 
bažnyčios daug žmonių, pana
šiai kaip anais gerais laikais. 
Dauguma susispietę prie klebo
nijos; ten ir vėliavos išsirikia
vusios. Tarp jų ir pagarbą kar
dinolui Szoka reiškiantys pla
katai. Fotografų, turbūt 
daugiau kaip vėliavų. O dienos 
gražumėlis... Nors per savaitę 
buvo pranašauta sekmadieniui 
lietinga diena.

Atsidarius klebonijos durims, 
pasirodė iškilmingų Mišių 
koncelebrantai, buvę tos parapi
jos klebonai kun. Walter Stanie- 
vich, kun. Kazimieras Simaitis, 
dabartinis kun. Alfonsas Babo
nas, buvęs naujos Dievo Apvaiz
dos parapijos klebonas kun. 
Michael Kundrotas (dėl skau
dančios kojos procesijoje 
nedalyvavo) prisijungė bažny
čioje. Paskutinis ėjo celebrantas 
kardinolas Edmund Szoka, Det
roito arkivyskupas. Prie kar
dinolo arčiau laikėsi ceremonijų 
meisteris msgr. Michael Le- 
fevre.

Procesijai prasidėjus, didžiau
sią problemą turėjo fotografai, 
trukdė gatvėje pastatytos maši
nos. Algis Zaparackas gaudė 
momentus į kasetę ir po apeigų 
parodė visiems per televiziją.

Celebrantą, kardinolą Ed
mund Szoka bažnyčioje pasvei
kino didinga giesmė Veni Cre- 
ator. Pirmąjį Mišių skaitinį 
perkaitė Jonas Mikulionis, 
antrąjį — Matas Baukys, tikin
čiųjų maldas — Robert Boris. 
Evangeliją skaitė vyskupas 
Paulius Baltakis. Pamokslą 
pasakė kardinolas Edmund 
Szoka. Aukų procesijoje 
dalyvavo 10 asmenų.

Prie šventės iškilmingumo 
labai daug prisidėjo muz. S. Sli
žys. Buvo gražus, galima sakyti, 
bažnytinis koncertas. Muz. S. 
Sližys grojo naujai restauruotais 
vargonais. Didingą vargonų 
muziką muz. Rimas Kasputis 
lydėjo trompete.

Po iškilmių buvo pietūs, kurių 
organizavimu rūpinosi parapijos 
tarybos narė Onutė Selenienė. 
Tegyvuoja Šv. Antano parapija 
ir jos klebonas kun. Alfonsas 
Babonas!!

R. Ražauskienė

ATSISVEIKINTA SU 
ONA GRIŠKELIENE

Mokytoja Ona Griškelienė, 
sulaukusi 85 metų amžiaus, po 
ilgos ir sunkios ligos iš mūsų 
tarpo išsiskyrė gegužės 25 d. 
Gegužės 27 d. atsisveikinti su 
ja atvykę žmonės sklidinai 
pripildė Harris leidojimo namų 
koplyčią.

Kun. Viktoras Kriščiunevi- 
čius ir kun. Alfonsas Babonas 
vadovavo rožinio maldai. Bene
diktas Neverauskas paskaitė 
Švento Rašto ištraukų. Pranui 
Zarankai vadovaujant, visi su
giedojo „Viešpaties Angelą”.

Laidojimo direktorė Yolanda 
Zaparackienė savo ir ją 
įgaliojusių organizacijų vardu 
velionės vyrui Petrui Griškeliui, 
jo šeimai ir giminėms pareiškė 
užuojautą. Paskaitė apie 
žmonių gyvenimą kūrinėlį ir 
Bernardo Brazdžionio eilėraštį 
„Auka”.

Atsisveikinimo žodį tarė ir 
užuojautą pareiškė: Vytautas 
Kutkus, Lietuvių Bendruome
nės Michigano apygardos vardu. 
Jonas Urbonas, šeimos ir drau
gų vardu. Velionės brolis 
Viktoras Mariūnas papasakojo 
sesers Onos Griškelienės nueitą 
gyvenimo kelią. Atsisveiki
nimas baigtas visiems giedant 
Lietuvos himną.

Gegužės 28 d. a.a. Ona Griške
lienė buvo atlydėta į Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčią. Šv. 
Mišias už velionės vėlę aukojo 
ir pamokslą pasakė parapijos 
klebonas kun. Viktoras Kriščiū
nevičius. Giedojo Pranas Zaran
ka, Užkurienė ir Zubrickienė 
(seseiys Butkūnaitės), vargona
vo Vidas Neverauskas. Velionės 
kūnas nuvežtas į Chicagą ir 
palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse.

Laidojimo direktorė Yolanda 
Zaparackienė šeimos vardu 
padėkojo už aukas Mišioms, 
Skautybės fondui, Tautos fon
dui, Lietuvių fondui, kunigams 
už sukalbėtą rožinį ir kun. 
Viktorui Kriščiūnevičiui už 
atnašautas šv. Mišias ir visiems 
prie laidotuvių prisidėjusiems. 
Visi buvo pakviesti į mokyklos 
klasę pietums. Maldą prieš 
pietus sukalbėjo kun. Alfonsas 
Babonas.

Nuliūdime liko: vyras Petras 
Griškelis, sūnūs Rimantas ir 
Kęstutis su šeimomis, duktė 
Liuda Rugienienė su vyru Algiu 
ir šeima, kiti giminės ir 
pažįstami. Onute, tebūna Tau 
lengva Amerikos žemelė!

A. Grinius

Dalis Detroito lietuvių .dalyvavusių Washingtone birželio 1-2 dienomis vykusiose demonstracijose.
Nuotr. J. Urbono

PABALTIEČIŲ MASINIŲ
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Michigano Pabaltiečių 
komiteto rengiamas Masinių 
trėmimų minėjimas įvyko 
sekmadienį, birželio 10 dieną, 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre. Invokaciją sukalbėjo latvių 
kunigs Arturs Liepkalns. JAV 
himną sugiedojo Raymond 
Tralla. Trumpą įžanginę kalbą 
pasakė šių metų komiteto pir
mininkas estas Loit Maripuu. 
Lietuvių atstovas komitete, adv. 
Kęstutis Miškinis pristatė 
pagrindinį minėjimo kalbėtoją, 
JAV senatorių Donald Riegle. 
Uolus ir nuoširdus Pabaltiečių 
bičiulis, senatorius D. Riegle 
savo gerai paruoštoj kalboj 
supažindino minėjimo dalyvius, 
kurių buvo daugiau negu 250, 
su JAV Senato pastangomis 
padėt Estijai, Latvijai ir Lietu
vai tapti nepriklausomomis

’l.O

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fiflh St., St. Monica, CA 90403.
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LIETUVOS VYČIŲ 
CHORAS VYSK. V. 

BRIZGIO SUKAKTUVĖSE

Birželio 10 d. vyskupas Vin
centas Brizgys šventė savo 
auksinę 50 metų vyskupavimo 
sukaktį. Po iškilmingų šv. Mi
šių Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, kur 
dalyvavo ir kardinlas J. Bernar
din, keliolika vyskupų, daugy
bė kunigų ir seselių, minėjimo 
akademija vyko Marijos aukš
tesniosios mokyklos didžiojoje 
salėje.

Po sveikinimo kalbų ir 
solenizanto žodžio, meninę pro
gramą atliko Lietuvos Vyčių 
choras, solistas Algirdas Brazis 
ir smuikininkas Herkulis 
Strolia.

Lietuvos Vyčių choras, vado
vaujamas ilgamečio dirigento 
muz. Fausto Strolios, akompa
nuojant muz. Robertui Mockui, 
atliko šiuos kūrinius: „Rūpinto
jėlis”, žodžiai iš Lietuvos, muzi
ka Viltenio; „Pavasaris”, žo
džiai Maironio, muzika Vilte
nio, atliko moterų choras; „Li
nelis”, liaudies daina, muz. L. 
Abariaus; Operos ariją atliko 
sol. Algirdas Brazis; Sonata in 
A-Minor, smuiku — Herkulis 
Strolia; „Suledėjusiomis lūpo
mis”, žodžiai iš Sibiro 
maldaknygės, dueto partiją 
atliko solistės Eglė Rūkštelytė 
ir Aldona Buntinaitė, muz. 
Viltenio; „Parveski, Viešpatie”, 
žodžiai Pauliaus Jurkaus, 
muzika Viltenio.

Minėjimo programai vado
vavo inž. Antanas Rudis. Pro
gramos pabaigoje klebonas J. 
Kuzinskas dėkojo svečiams, pro
gramos atlikėjams, kunigams, 
seselėms ir visus pakvietė pasi
vaišinti ir pabendrauti. 
Minėjimas buvo sklandus, pro
grama neištęsta. Visi džiaugėsi

DRAUGAS
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valstybėmis. Senatorius 
prižadėjo tolimesnę paramą šiai 
kovai. Meninę minėjimo dalį 
atliko pianistas Arvi Sinka. 
Buvo priimta rezoliucija, kurią 
perskaitė Pabaltiečių Michi
gano komiteto pirmininkas Loit 
Maripuu. Minėjimas buvo baig
tas Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
himnaią. Po minėjimo vyko 
vaišės.

„DETROIT NEWS” 
STRAIPSNIS APIE 

PABALTIEČIUS

„Detroit News” birželio 7 
dienos laidoje tilpo ilgokas 
straipsnis apie Pabaltiečių 
laisvės siekimą. Straipsnį 
parašė Michigan Central uni
versiteto rektorius dr. Edward 
Jakubauskas. „Detroit News” 
rašo, kad dr. Jakubauskas yra 
antros generacijos lietuvis, 
kuris neseniai lankėsi Sovietų 
Sąjungoje;

ir! -
retu įvykiu lietuvių gyvenime 
— tokias*garbinga vyskupo 
Vincento1 Brizgio 50 metų 
vyskupavimo sukaktimi.

APB
-

36 KUOPOS
SUSIRINKIMAST.*-

Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
susirinkimas bus pirmadienį, 
birželio 18 d., Nekalto Prasi
dėjimo parapijos mokyklos 
salėje Brighton Parke. Šis 
priešatostoginis susirinkimas 
prasidės 7:30 v.v.

LIETUVOS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

DAYTONE

Lietuvos Vyčių Vidurio-Cent- 
ro-apygardos suvažiavimas ir 
kėgliavimo turnyras gegužės 
18-20 d. vyko Dayton, Oh. 
Kuopų atstovai atvyko iš 
Clevelando, Detroito, Pitt
sburgho, Southfield ir Saginavv, 
MI. Suvažiavimo posėdžiai vyko 
Radisson Inn viešbutyje. 
Penktadienio vakare vyko 
registracija ir užkandžiai. 
Kadangi suvažiavimas su
jungtas su kėgliavimo turnyru, 
jis buvo gausus dalyviais.

Šeštadienį 9 vai. ryto vieš
bučio salėj posėdžius pradėjo 
apskrities pirmininkas Jonas 
Baltrus. Sesuo Pranceska (c-19) 
sukalbėjo atidarymo maldą. 
Vietinės kuopos pirmininkė 
Pranė Petkus ir kėglių turnyro 
pirmininkas Juozas Mantz pa
sveikino visus atsilankiusius 
delegatus bei svečius.

Tarp svarbesnių reikalų pirm. 
Jonas Baltrus priminė visuotinį 
Vyčių seimą, liepos 25-29 
dienomis ruošiamą Pittsburghe.

Pranė Petkus (c-96) ragino 
delegatus telefonu kreiptis į

SUTRUKDYTA
TRANSLIACIJA

Birželio 8 d. „Lietuviškų 
Melodijų” radijo valandėlės laida 
nebuvo transliuota dėl nutrū
kusių elektros laidų. Tai pirmas 
kartas 39 metų laikotarpyje, 
kad valandėlė negalėjo būti 
transliuojama. Elektros laidai 
po 4.5 valandų buvo sutvarkyti. 
„Lietuviškų Melodijų” radijo 
valandėlės transliuojamos kiek
vieną antradienį ir penktadienį 
nuo 3 iki 4 vai. po pietų iš stoties 
WPON, banga 1460 AM. 

PARAPIJOS GEGUŽINĖ

Dievo Apvaizdos gegužinė 
įvyks sekmadienį,birželio 17 d., 
tuoj po 10:30 v. ryto lietuviškų 
pamaldų. Šv. Mišias aukos kle
bonas kun. Viktoras Kriščiune: 
vičius. Metinė parapijos gegu
žinė sutraukia visus lietuvius. 
Gegužinės pelnas padeda išlai
kyti ir parapijos kultūrinį 
centrą, tarnaujantį visai Det
roito kolonijai.

lm

Western Union 1-800-325-6000. 
Lietuvių visuomenė gali pa
reikšti savo balsą ir per FAX 
(Public Opinion Message). Šiuo 
būdu 500 žmonių rinktų atsto
vų Washingtone išgirs tamstų 
pareikštą mintį ir nuomones 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalu. Visi raginami vienu ar 
kitu būdu kreiptis į jūsų rinktus 
atstovus.

Pranas Bunikas (C-102) iš 
Detroito ir Vincas Gražulis 
(C-25) iš Clevelando buvo 
paskirti savo kuopas atstovauti Į 
Vyčių seime, Pittsburghe. .

Kėgliavimo turnyras įvyko 
šeštadienio popietėje. Viso 17 
grupių dalyvavo varžybose. 
Didįjį trofėjų laimėjo Daytono 
grupė, kurių tarpe pasižymėjo; j 
Joe Fletcher, Chris Fletcher, 
Pat Smiley, Eleanor Mantz, j 
Eric Geiger. Valio!

Sekmadienio rytą vyčiai ir 
svečiai dalyvavo šv. Mišiose Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Mišias 
atnašavo kun. Valteris Katar- 
skis. Po pamaldų visi susirinko 
Amber Rose valgykloj banketui. 
Vietinės vytės Eleanora Služis 
ir Judy Petrokas yra šios val
gyklos savininkės.

Kitas vyčių Vidurio-Centro 
apygardos suvažiavimas vyks 
Southfield, MI, spalio 5-7 d.

Pasimatysime Pittsburge 
liepos 25-29 dienomis.

Vincas Gražulis

LATVIŲ MENO 
PARODA

Latvių dailininkų tapybos ir 
skulptūros paroda iki rugpjūčio 
pabaigos vyksta Astra gale
rijoje, 308 W. Erie, Chicagoje. 
Atidarą kasdien, išskyrus sek- į 
madienius ir pirmadienius, nuo 
10 v.r. iki 5:30 v.v. Dalyvauja 
daugiau kaip 25 dailininkai.

PAŽANGI LIGONINĖ

Jėzuitų vedamoje Loyolos uni
versiteto ligoninėj iki gegužės 
22 d. padaryta jau 200 širdžių 
persodinimo operacijų. Tai 
viena iš pažangiausių ligoninių 
Chicagoje.

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

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

JAUNIMO
UNIVERSITETAS

Lewis universitetas, esantis 
Romeoville, IL, vedamas kata-
likų, birželio 25 -29 dienomis, 
turės vadinamus Jaunimo uni-

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 Street, Chicago
Tai. (1-312) 434-5840 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477;
Rez. (708)246-0087; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaski Road
U Valandos pagal susitarimą

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

3000 W. 05 St.
Tai. (708) 422-0101

Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 025-2670 arba (1-312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr., ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL. 
Tai. (708) 508-8101 
Vai. pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Michigan Ava., Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BŪILDING
3200 W. 81 at Street 

Kabineto tai. (1-312) 737-1168; 
Rezid. (708)385-4811

. DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

metams Vt metų 3 mėn.
$70.00 $40.00 $25.00
$70.00 $40.00 $25.00
$70.00 $40.00 $25.00
$40.00 $25.00

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

versiteto kursus, kur bus krikš
čionybės ideologijos jaunimo 
akcijos, socialinių krikščionybės 
dėsniu paskaitos.

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

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60852

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

1185 Dundee Ava., Elgin, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tai. (708) 508-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777

JONAS V. PRUNSKIS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligoninė, Elgin, IL j.

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

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 VVest 71 st Street 

Tai. (1-312) 434-1818; Rsz. (708) 852-0889
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.

3 iki 7 v.v. Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS
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Ar Kanadai pasiseks LIETUVA VĖL 
KALAMA PRIE KRYŽIAUS

IŠSAUGOTI QUEBEC?
Matyt, kad patarimus duoti 

yra daug lengviau, negu pa
tiems jais pasekti. Šiomis die
nomis yra didelis susirūpinimas 
Kanadoje dėl Quebec provincijos 
atsiskyrimo, ir tai yra ironiška 
ypač šiuo laiku, kai buvęs Ka
nados ministeris pirmininkas 
Pierre Trudeau nuolat skraido 
į Prahą, kaip federalinio mode
lio konstitucijos rašymo pata
rėjas Čekoslovakijai, tuo tarpu 
kai Kanados 1982 m. federalinė 
konstitucija, atrodo, nesugeba 
patenkinti visų Kanados pro
vincijų. Nors 1980 m. Quebec 
provincijos gyventojai re
ferendumu balsavo pasilikti 
Kanados konfederacijoje, 1982 
m. jų vadai atsisakė pasirašyti 
naująją konstituciją, nes ji nepa
kankamai apsauganti jų 
interesus.

Stengiantis rasti būdą 
privilioti Quebec pasirašyti 
konstituciją, 1987 m. balandžio 
mėnesi min. pirm. Brian Mulro- 
ney sukvietė visų dešimties pro
vincijų premjerus į Meech Lake 
vasarvietę netoli sostinės Otta- 
wa susiderėti tokias sąlygas, po 
kuriomis pasirašytų visos pro
vincijos, imtinai ir Quebec. Tuo 
metu, priėmus ir Quebec prem
jero Robert Bourassa atsivežtas 
penkias minimalines sąlygas 
pasirašymui Quebeco konsti
tucijos, visi pasirašė provizorinį 
Meech Lake susitarimą, kurio 
galutinio priėmimo terminas, 
pra vedus jo ratifikavimą provin
cijų „parlamentuose”, yra š.m. 
birželio 23 d.

* * *

Tačiau pačiose provincijose 
premjerams pravesti Meech 
Lake susitarimo rarifikavimą 
pasirodė daug sunkiau. Į Meech 
Lake atvykęs, prem. Bourassa 
reikalavo penkių dalykų: 1. 
pripažinti Quebec „savita bend
ruomene”, 2. visoms provinci
joms pripažinti rolę, skiriant 
teisėjus į aukščiausiąjį teismą, 
3. paskiroms provincijoms duoti 
daugiau balso.nustatant sąlygas 
imigracijai į provinciją, 4. apri
boti federalinės valdžios galią 
imti provincines lėšas fede- 
raliniams projektams. 5. ve
to teisę Quebec provincijai dėl 
galimų konstitucinių pakeitimų 
(amendmentų). Meech Lake 
sutarimuose Mulroney įtikino 
premjerus priimti ne tik šias 
sąlygas, bet ir dar dvi: pro
vincijoms teisę nominuoti 
kandidatus į senatą (dabar 
ministeris pirmininkas nomi
nuoja senatorius) ir metinį 
premjerų susirinkimą su minis
teriu pirmininku aptarti kon
stitucinius klausimus. Atrodė, 
kad Mulroney sugebėjo įvykdyti 
neįmanomą dalyką — norimų 
dalykų išrūpinti ne tik Quebec 
provincijai, bet ir kitoms devy
nioms. Manytum, kad išvyko 
visi patenkinti.

Tačiau kai pradėjo aiškėti, 
kas glūdi už pagrindinių Meech 
Lake punktų, visoje Kanadoje 
kilo karščiausios diskusijos. Di
džiausius ginčus kėlė pirmoji 
Quebec pastatytoji sąlyga — tą 
provinciją pripažinti „savita 
bendruomene”. Yra vienas 
dalykas tai žodžiu pripažinti, 
visai kitas — gyventi su ta 
sąlyga. Toji pirmoji sąlyga netu
rėtų kelti problemų Kanadoje, 
nes Kanada visuomet save 
suprato ne kaip tautų sutirpi- 
nimo katilą (JAV-ių įvaizdis), 
o kaip įvairių tautybių mozaiką, 
kur pati valdžia net federalinė- 
mis lėšomis remia tautybių 
kultūrinę veiklą. Beje, ta 
parama naudojasi ir tūlos lietu
vių kanadiečių grupuotės ir net 
lituanistinės mokyklos. Bet tai 
gali pasirodyti visai kitoje švie
soje, kai interpretuojama pro
vincijoje, kur yra labai daug, net 
dauguma, kita kalba kalbančių

gyventojų, kaip Quebec prancū
ziškai kalbantieji. Neužteko 
jiems 1969 m. min. pirm. 
Trudeau pravesto Oficialiųjų Į 
kalbų akto, kuriuo visos Kana- i 
dos oficialūs valdiški dokumen- i 
tai privalą būti dvikalbiai — ir 
anglų ir prancūzų.

* * *
Įtikinti provincijų gyventojus 

priimti Meech Lake susitarimus 
premjerams buvo sunkiau, ne
gu gražiame kurorte juos pasi
rašyti. Net ir premjerui Bou
rassa, parsivežus visų penkių 
sąlygų įvykdymą ir priedo dar 
paties min. pirm. Mulroney ma
garyčių pridėtas dvi, premjerui 
Bourassa buvo sunku įtikinti 
Quebec gyventojus, kad tai nėra 
tik gražūs žodžiai. Padėti juos 
įtikinti, jis sponsoriavo 101 įsta
tymą, pagal kurį visos krau
tuvių iškabos būtinai turinčios 
būti prancūzų kalba. Tuo pačiu 
metu angliškai kalbantiems 
Quebec gyventojams, nenorin
tiems išmokti prancūziškai, 
gyvenimas pasunkėjo, kadangi 
daugelyje krautuvių anksčiau 
angliškai kalbėję pardavėjai 
dabar jau atsisakė kalbėti 
angliškai.

Angliškai kalbantieji netupėjo 
ramiai, palindę po šluota. Jie tą 
įstatymą patraukė į Aukščiau
siąjį teismą, kaip priešingą 
Kanados „Teisių kartai”, kuri 
yra pradžioje Kanados Konsti
tucijos. Teismas, nors ir pri
pažindamas Quebec provincijai 
kultūrinį ir kalbinį savitumą, 
vis vien pareiškė, kad savi
tumas dar neleidžia kurios nors 
kalbos, būtent anglų, uždraus
ti, jog to reikalauja konstituci
jos garantuojama teisė komer
cinės kalbos laisvei.

Nors tas sprendimas įaudrino 
Quebec’o savarankiškumo sie
kiančius, angliškai kalbantieji 
nurodė į šį incidentą ir dar kelis 
kitus, sakydami — matai, kve- 
bekiečiai iš tikrųjų nenori laiky
tis Kanados konstitucijos, 
pasilikti federacijoje, ir Meech 
Lake susitarimus supranta kaip 
visiškos autonomijos teisę. 
Todėl birželio 23 negalima 
Meech Lake sutarties ratifikuo
ti. Tad nesutarimas dėl pirmojo 
Meech Lake sutarties punkto 
nėra tik techninė detalė. 
Kvebekiečiai Bourassa ir kvebe- 
kietis ministerio pirmininko pa
tarėjas dėl Quebec’o bei Kana
dos Gamtosaugos ministeris Lu- 
cien Bouchard negali sutikti su 
„savitos bendruomenės” sam
prata, kuri, anot Kanados vy
riausybės „nesipriešina Teisių 
Kartai”. Dėl šios interpretacijos 
Bouchard atsistatydino iš minis- 
terystės, o paskui, nežiūrint to, 
kad vyriausybės žmonės sten
gėsi pirmosios sąlygos išaiški
nimą padaryti lankstesni, jau 
dėl Bouchard atsistatydinimo 
Bourassai buvo daug sunkiau į- 
tikinti kvebekiečius. Visas 
reikalas sukasi apie tai, ar pir
moji sąlyga duoda Quebec’ui 
daugiau savarankiškumo, dau
giau galios, ar ne. Be to, kvebe- 
kiečiams problemas kėlė ir kitų 
sąlygų interpretavimas.

Tačiau Ottavos pastangos taip 
suformuluoti sąlygų interpreta
vimą, kad Quebecas pasiliktų 
konfederacijoje, ir premjero 
Bourassa įtikinėjimai, atrodo, 
pasisekė. Praėjusį šeštadienį 
paskutinę Meech Lake interpre
taciją pasirašė visų dešimties 
provincijų premjerai ir sugebėjo 
gauti ratifikavimą savų pro
vincijų legislatūrose — išskyrus 
tik vieną Newfoundland provin
ciją. Jei Newfoundland premje
ras nesugebės susitarimų pra
vesti savoje provincijoje, Quebec 
provincijos atsiskyrimas gali 
būti nesulaikomas.

a. g.

Kai Pietų Afrikos valdžioje 
buvusi Namibija, 1970 duome
nimis turėjusi 746,000 gyven
tojų (dabar manoma apie 1 mil.), 
tapo nepriklausoma, buvo su
ruoštos didžiulės iškilmės. Nau
jojo prezidento priesaiką priėmė 
Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Javier Perez de 
Cuellar. Šventėje dalyvavo 
daugelio pasaulio šalių atstovai, 
kurių tarpe ir didžiųjų galybių 
užsienio reikalų ministeriai: 
sovietų — E. Ševardnadze, JAV 
— J. Baker. Žurnalistų klausi
nėjamas apie padėtį Lietuvoje, 
„Gimtojo krašto” redaktorius 
Algimantas Čekuolis teisingai 
pareiškė: „Gaila, kad mes 
esame baltosios rasės, kitaip ir 
mums būtų skirta daugiau dė
mesio”.

Lietuvos kardinolas V. Slad
kevičius ir vyskupai įteiktame 
pareiškime Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiai Tarybai už
tikrina visų katalikų vardu 
pasitikėjimą ir pritarimą jos 
darbams. Pabaigoje pareiškimo 
sakoma: „Mes išeiname kaip 
mažasis išrinktosios tautos 
Dovydas ir tariame: jūs išeina
te prieš mus su kalaviju, o mes, 
nors beginkliai, išeiname kurti 
nepriklausomą Lietuvą vardan 
kareivijų Viešpaties”.

Daugelis pasaulio šalių pripa
žįsta, kad 1940 Lietuvos ir kitų 
dviejų Pabaltijo valstybių 
okupacija, o vėliau sekusi in
korporacija yra neteisėta. Net ir 
Sovietų žinių agentūra Tass 
kovo mėn. „glasnost” dvasioje 
pareiškė apie Lietuvos 
įsijungimą į Sovietų Sąjungą: 
„Lietuvos suvereni valstybė 
buvo išprievartauta išorinės 
jėgos”.

Gorbačiovas — neostalinistas
Buvęs politkalinys Rafael 

Kazaryan, Armėnijos Tautinio 
judėjimo vadas, pirmas neko- 
munistas viceprezidentas Armė
nijos parlamente, lankydamasis 
Amerikoje, susitiko su senato
riais Washingtone ir spaudos 
atstovais, kuriems jis pareiškė, 
kad Gorbačiovas yra neostali
nistas. Jis prisiminė, kai, 
būdamas 18 metų jaunuolis 
radistas raudonojoj armijoj, 
dalyvavo Stalino įsakymu 
užimant Pabaltijo valstybes. Jis 
yra įsitikinęs, kad Lietuva pir
moji atgausianti laisvę. Ją pa
seks kitos Baltijos valstybės. 
Armėnijos eilė ateis vėliau.

Panašiai apie Gorbačiovą at
siliepia ir žymus žurnalistas

KAI LAISVE ŠVITO
Žmonių mentalitetas 
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Po to ir gerokai laiko praėjus, vis, rodos, matau jį 
artėjantį. Dar jam nepriėjus, gatvėje jau sklido kvap
nūs gėlių aromatai. Ant jo galvos didžiavosi skoningai 
suformuota karininko kepurė, o jos lankelio priekyje 
auksu švietė išdidus lenkų erelis, kai didelė lakuotos 
odos kazirka žibėjo plačiais sidabro apvadais apvesta. 
Auksu žvilgančiomis sagomis papuošta mundiera, o 
apikaklė, antpečiai iš tolo švietė sidabro galionais. 
Aukšti, virš kelių siekiantys lakuotos odos batai 
blykčiojo saulės atšvaitais, o švytintys pentinai su 
kiekvienu žingsniu švelniai skambėjo sidabro 
varpeliais. Puošnius apdarus dabino priekyje žėrinčia 
saga susegta per pečius lengvai nusileidžianti 
palerina. Besigėrėdamas savo puošnumu, gražiu 
kavalerijos steku kas kelintas žingsnis vis mandagiai 
palietęs lakuotus batus, nugalėtojo išdidumu, lyg pasi
šaipydamas iš mūs suvargusio miesto, jis švelnių 
aromatų apsuptas, iškėlęs galvą ėjo aikštės vakariniu 
šaligatviu, o kelis žingsnius atsilikęs, nuleidęs galvą, 
paskui jį sekė Lietuvos kareivis. Viena ranka jis 
prilaikė ant peties kabantį šautuvą, o kitoje rankoje 
nešė kelis baltam popieriuj įvyniotus puošnius 
ryšulėlius. Neklausiau tada kareivio, o ir šiandien kas 
galėtų pasakyti, kieno tie puošnūs pirkiniai buvo?!

IGNAS MEDŽIUKAS

Patrick J. Buchanan, sakyda
mas, kad Gorbačiovo veiksmai, 
suėmus valdžią,nesiderina su 
demokrato siekiais komisaro 
uniformoje. Tai veiksmai 
panslavisto, sovietų naciona
listo, kuris yra ištikimas Lenino 
pasekėjas. P.J. Buchanan, ko
mentuodamas Maskvos spaudi
mą Lietuvai, paskelbusiai 
nepriklausomybės atstatymą, 
stebisi prezidento Busho švelniu 
pareiškimu, jei Maskva 
nepanaudos priemonių, kaip 
kadaise Budapešte, tai jiems 
paliekamos laisvos rankos pa
smerkti šią drąsią tautą mir
timi, įleidžiant lemiamą 
gyvybei injekciją, nepade
monstravus šaunamųjų ginklų 
viešai. Jis cituoja kadaise Chur- 
chillio teisingą posakį, kad 
„įsitikinimas jog saugumas bus 
užtikrintas, pavedant mažą 
valstybę vilkams yra nepateisi
nama iliuzija”.

Charles Krauthammer žur
nale „Time” (IV. 16.90) rašo, kad 
Gorbačiovas saugoja diktatū
rinę imperiją. Sovietų Sąjunga, 
kurią jis gina, nėra pasiruošusi 
kompromisiniams siūlymams. 
Ir toliau tas pats žurnalistas 
pastebi, kad komunistiniai 
režimai visur byra. Sovietų 
Sąjungos gyventojai vis labiau 
nepatenkinti ir įtūžę. Lietuva 
neatsiskiria nuo Sovietų 
Sąjungos, ji tik atstato buvusią 
nepriklausomybę, kuri buvo 
išplėšta prieš 50 metų Stalinui 
ir Hitleriui ją išprievartavus. 
Lietuvos parlamentas teisingai 
pasielgė, nes jis buvo gavęs 
rinkėjų mandatą. Deputatai 
sprendimą padarė gyventojų 
vardu.

Šantažas, melas ir 
provokacijos

Lietuvos laisvės priešai viso
kiais būdais stengiasi užgniauž
ti jos nepriklausomybę. Jie var
toja šantažą, šmeižtą ir dezin
formaciją, o paskutiniu metu 
Maskva ima vartoti ir ekono
minę blokadą, kad priverstų at
sisakyti nepriklausomybės dek
laracijos ir paklustų Sovietų 
konstitucijai. Dėl sovietų spau
dimo kai kas kaltina prezidentą 
V. Landsbergį, jog jis nesuge
bėjęs įtikinti Gorbačiovą, kad 
tokios nežmoniškos priemonės 
prieš Lietuvos žmones nebūtų 
pavartotos. Manoma, kad A. 
Brazauskas, kaip turėjęs dau
giau santykių su Gorbačiovu

butų išvedęs Lietuvą į saugensį 
kelią.

Paprastai kritiškoje padėtyje 
ieškoma kaltininkų, atsiranda 
neprašytų patarėjų, pasisakan
čių, kad reikėję kitaip padaryti. 
Labai abejotina, kad ir kitas 
asmuo, būdamas vadovybėje 
būtų išvedęs tautą į lygesnį 
kelią. Tai rodo estų pasirinktas 
atsargesnis bei lėtesnis ke
lias, siekiant nepriklausomybės. 
Gorbačiovas juos ir latvius 
mėgino atkalbėti, išsižadant ne
priklausomybės pasilikti fede
racijoje. O kai jie nenorėjo su jo 
siūlymais sutikti, pagrasino, 
kad jis pavartosiąs tokias pat 
priemones kaip prieš Lietuvos 
„ekstremistus”.

Tautos išdavikai, pro
vokatoriai griebiasi šantažo, 
norėdami palaužti siekiančių 
nepriklausomybės vienybę. Štai 
neseniai Lietuvoje buvo 
paskleista paskala prieš LKP II 
sekretorių Bereziovą, kuris, bū
damas 18 metų komjaunuolis, 
vertėjavo saugume. Vėliau 
tapęs partijos II sekretorium, 
nepakluso rusų šovinistų linijai. 
Ministerė pirmininkė Kazimie
ra Prunskienė šmeižiama, kad 
ji buvusi saugumo informatore 
„Šatrijos” pseudonimu. Net pri
statomi spaudai sufalsifikuoti 
dokumentai ir grasinama, kad 
žinios bus perduotos užsienio 
šalių korespondentams.

Provokatorių tikslas aiškus — 
supjudyti veikėjus, siekiančius 
nepriklausomybės, kad, pasi
naudojus chaosu,galėtų gyven
tojus įstumti į neviltį. Tada 
būtų atviras kelias perimti val
džią burokevičiams, kuoleliams 
ir kitiems į juos panašiems, 
kuriuos tauta demokratiniuose 
rinkimuose atmetė kaip pašle
mėkus.

Tvirtinama, kad LKP būstinę 
Vilniuje ir kitus pastatus užimti 
Sovietų karines jėgas pasikvie
tė Mykolas Burokevičius, „nak
tinės partijos” vadovas. Vil
niaus pedagoginio instituto 
mokslinė taryba atšaukė jam 
profesoriaus vardą, nes jis klas
tojo istoriją, neatsiskaitė už 
darbą stažuotėje ir pasikvietė 
talkon sovietų karinę vadovybę, 
kad įvestų į Vilniaus aukšt. 
partinės mokyklos, pedagoginio 
instituto patalpas kariuomenę, 
tuo pažeisdamas aukštosios 
mokyklos autonomiją ir moksli- 
niniko pedagoginę etiką. Iš tokio 
žmogaus kaip Burokevičius nie
ko geresnio negalima ir tikėtis. 
(Eina gandai, jei Maskva Lietu
voje įves prezidentinį valdymą,

Amerikos lietuviai savanoriai
Apie anų metų Amerikos lietuvių nuotaikas kiek 

žinių suteikė Waterbury, Conn. gyvenantis Petras J. 
Bernotą. Jo žodžiais tariant, į Amerikos kariuomenę 
šaukiami lietuviai vyrai suėję saliūnuose, piknikuose 
lyg skųsdamiesi dainavo.

Ne ilgai čia būsim,
Ne ilgai dainuosim,

Pakoliai mus jaunus
Į karą pašauks.
O kai ten pasklido žinia, kad keliasi Lietuva, didelis 

skaičius jaunų lietuvių vyrų rengėsi žygiais, kraujo 
auka pagelbėti atkurti Lietuvos valstybę. Vyresniosios 
kartos sudarytos Vykdomasis komitetas atsišaukimais 
organizavo lietuvių legioną. Entuziastai tikėjęsi subur
ti apie 50,000 lietuvių savanorių ir juos perkeldinti į 
Lietuvą. Šiuo reikalu Vykdomasis komitetas Valsty
bės Departamentui įteikė platų memorandumą. Vals
tybės Depart. sekretorius Lansing sumanymui pritarė, 
bet vėliau savo nuomonę pakeitė —- transporto 
priemonių legiono perkėlimui į Lietuvą atsisakė duoti. 
Didysis sumanymas sugriuvo. Vienok ir savo ištek
liais bene 1920 m. Lietuvon atvyko apie 100 Amerikos 
lietuvių savanorių.

Iš atvykusių savanorių atskirai paminėtinas 
Steponas Darius. Jis Karo mokykloje įsigijęs karininko 
laipsnį, eilę metų skraidydamas Lietuvos aviacijoje 
tapo prityrusiu lakūnu. Apie 1927 m. sugrįžęs 
Amerikon su Amerikos aviacijos Įeit. lietuviu Stasiu 
Girėnu nusipirko lėktuvą. Amerikos lietuviai,suaukoję 
13,000 dolerių, nupirko tolimam skridimui tinkamą 
motorą, navigacijos instrumentus, gazoliną, tepalus bei 
kuo kitu aprūpinę, „Lituanicą” parengė skridimui. 

Lėktuvo galingumas buvo taip didžiai apsunkintas, kad

tai M. Burokevičius Gorbačiovo 
bus paskirtas vietininku su 
prez. G. Busho palaiminimu!) 
Kaip rašoma „Respublikoje”, 
liudininkai prisimena, kad 1945 
m. prieš Velykas Burokevičius, 
tada dar jaunas vaikinas, atvy
kęs ginkluotas su stribais ir 
rusų kareiviais Vengelionių 
miške, Nemunaičio apylinkėje 
sušaudė 13 jaunuolių, besislaps
tančių nuo tarnybos okupanto 
kariuomenėje.

Kad respublika negalėtų iš 
Sąjungos išeiti

Kai kam gali atrodyti, kad 
Lietuvos Aukščiausia Taryba 
paskubėjo paskelbti nepriklau
somybės deklaraciją. Gal reikėjo 
palaukti, kaip Gorbačiovas ža
dėjo, paruošti taisykles dėl 
išstojimo procedūros. Balandžio 
7 d. buvo paskelbtas Sovietų 
Sąjungos prezidento M. Gorba
čiovo pasirašytas įstatymas 
„Dėl klausimų, susijusių su 
sąjunginės respublikos išsto
jimu iš TSRS sprendimo tvar
kos”. Šį įstatymą komentuoja 
teisininkas Zenonas Namavi- 
čius, Vilniaus universiteto 
docentas, kuris sako, kad 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siai Tarybai paskelbus nepri
klausomybės atstatymo aktą, 
naujasis įstatymas neturi būti 
taikomas Lietuvai. Įstatymas 
nepasižymi demokratiškumu ir 
turėtų būti pavadintas kaip 
užkertantis kelią respublikai 
psitraukti iš Sovietų Sąjungos. 
Toliau komentuodamas jis sako, 
jog šis įstatymas prieštarauja 
pačiai Sovietų Sąjungos konsti
tucijai, kurioje įrašyta, kad 
sąjunginė respublika yra suve
reni valstybė. Gi konstitucijos 
72 str. numato laisvą sąjunginės 
respublikos išstojimą. Laisvą 
išstojimo teisę akcentuoja ir 
„TSRS konstitucija, politinis 
teisinis komentaras”, 1982 m. 
išėjęs Maskvoje.

Naujasis Gorbačiovo pasira
šytas įstatymas respublikai 
stato tiek daug kliūčių, kad tei
sininko Z. Naumavičiaus nuo
mone, jis paruoštas tam, kad 
respublika negalėtų iš Sąjungos 
išeiti. Komentatorius net pavar
toja žinomą posakį, „kad 
lengviau kupranugariui pro 
adatos skylę pralįsti, nei 
respublikai išstoti iš TSRS” ir 
čia jis prideda sąlygą, nebent 
respublika į Sąjungą nebuvo 
įstojusi savo valia, kaip šiuo 
atveju Pabaltijo valstybės.

Nežiūrint to, Maskva vis 
kalba apie respublikos divorsą, 
kai tarp Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos niekad nebuvo vedybų 
kontrakto, bet tik jėga pri
mestas išprievartavimas.

lakūnai kartu nepasiėmė nė parašiutų. 1933 metais 
liepos 15 dieną, 6 vai. ryto iš New Yorko lėktuvas pa
kilo istoriniam žygiui per Atlantą, į Lietuvą.

Kai Kaunan suvažiavusiųjų ir iš miesto susirinku
sių žmonių minia laukė atskrendančių lakūnų, jau 
sudužusi „Lituanica” gulėjo Soldino miške. Sustojo 
motoras, nustojo plakusi ir Dariaus, ir Girėno širdis. 
Lėktuvas žuvo, žuvo lakūnai, tik nežuvo jų didysis 
žygis. Skridimu per Atlantą lakūnai Lietuvos vardą 
įrašė tarptautinėj aviacijoj, o Jaunajai Lietuvai skir
tu testamentu lietuvių tautai paliko nemirštantį 
drąsių užsimojimų, didžių žygių kraitį.

Nepriklausomybės kovų metais mirusieji
Pirmoje eilėje pridera su nuostaba ir pagarba 

paminėti kūrėjus savanorius tiek žuvusius, tiek 
išlikusius gyvuosius. Šie anomis kritiškomis 
nepriklausomybės dienomis pirmieji turėjo drąsos, di
džio ryžto pakelti ginklą, „ Užstoti priešams kelią, 
pakelti žygį už mūsų motiną Tėvynę, už Lietuvos 
Valstybę!”. Ir kartodami, „ Stokime pirmi drąsiai į 
kovą!”, savanoriais žygiavo į surinkimo punktus. O vos 
kelioms savaitėms nuo minėtų žodžių pagarsinimo 
tepraėjus, šių kūrėjų savanorių kariniai daliniai, kaip 
toj pasakoj gražioj, jau prie Kėdainių, Dzūkų Nemuno, 
Darsūniškio, Alytaus, Prienų pakraščiuose sudavė 
bolševikams stiprius atkirčius, Lietuvai davė kiek laiko 
organizuoti vis stiprėjančias karines pajėgas.

Rašinio tekste vartotas savanorio vardas, dabar 
nėra tikslus, bet anomis nepriklausomybės kovų die
nomis kūrėjo savanorio termino dar nebuvo, jo niekas 
nevartojo. Tai rašant apie anas dienas, vartoti nesamą 
pavadinimą, atrodo, netiko.

(Bus daugiau)

Tautos ryžtas būti laisva

Nežiūrint Sovietų grasinimo 
ir blokados prieš beginklius 
Lietuvos gyventojus, viešosios 
nuomonės apklausos duomeni
mis Lietuvoje 95% lietuvių, apie 
60% lenkų ir 42% rusų palaiko 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
nutarimus dėl nepriklausomy
bės atstatymo. Kaip matome, 
šios nežmoniškos priemonės 
iššaukė Lietuvos gyventojų 
pasipiktinimą ir moralinį 
pasipriešinimą.

Balandžio 7 d. masiniame 
mitinge Vilniuje LKP CK 
sekretorius Justas Paleckis 
kalbėjo: „Nė viena tauta, 
pasirinkusi laisvės ir tei
singumo, demokratijos ir 
humanizmo kelią, dar nepralai
mėjo. Pergalės neateina greit ir 
lengvai, bet jos ateina neišven
giamai”.

Rašytojas Jonas Avyžius 
pareiškia: „Fizinė jėga,
šarvuota žudančiu ginklu, — ga
linga, tačiau ji bejėgė palaužti 
laisvės išsiilgusią dvasią, kuri su 
kiekviena pasipriešinimo diena 
stiprėja, grūdinama vis naujų, 
kaskart sunkesnių bandymų, 
vėl pakišti mus po „vyresniojo 
brolio padu”. (Tiesa No 83).

Kardinolas V. Sladkevičius, 
savo ir Lietuvos vyskupų vardu 
kreipdamasis į tautą, sako: 
„nepradėkime kaltinti vieni 
kitų, nebesvarstykime, ar rei
kėjo šiuo metu ryžtis nepri
klausomybei. Pabudome ir kėlė
mės, ir Dėkui Dievui, kad pasi- 
ryžome”. Ir toliau jis tvirtina: 
„Mūsų apsisprendimas, net 
jeigu būtų laikinai prislopintas, 
atneš vaisius netolimoje atei
tyje”.

Prezidentas V. Landsbergis, 
matydamas, kad J.A. Valstybių, 
kurios yra tautų laisvės sim
bolis, prezidentas G. Bush yra 
linkęs labiau remti Gorbačiovą, 
o ne pavergtų tautų išsilaisvini
mo pastangas, šį gestą pavadino 
antruoju Muenchenu, prisime
nant, kai 1938 m. pasirašyta 
sutartimi buvo įvykdytas Če
koslovakijos padalinimas.

Šiuo metu Gorbačiovo įsaky
mu Lietuva vėl kalama prie 
kryžiaus, to Gorbačiovo, kurio 
leidimu Afganistano kaimuose 
buvo išmėtyta žaislų pavidalu 
daugybė minų, nuo kurių 
nukentėjo daug civilinių gyven
tojų, ypač buvo suluošinti 
vaikai.

Žurnalistas Patrick J. Bucha
nan, didžiai vertindamas prof. 
V. Landsbergio pastangas nely
gioje kovoje prieš sovietinę 
imperiją, sako, kad jo vieta 
istorijoj neabejotinai bus šalia 
Vengrijos Imre Nagy, Lenkijos 
Lech Walensa, Čekoslovakijos 
prezidento Vaclav Havel.

( i
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PASTABOS APIE DU 
REIKŠMINGUS 
PASTATYMUS

ALFONSAS NAKAS

Po beveik trijų mėnesių, 1990 
m. vasario 24 d., aplankiau Ala- 
bamos Šekspyro festivalį (ASF). 
Mačiau du spektaklius.

Macbeth
Pirmasis spektaklis įvyko 

— 2:00 v. p.p., didžiajame Festival 
Stage teatre. Ši William Shake- 
speare tragedija remiasi 11 a. 
Škotijos istorija. Narsus didikas 
Macbethas, paklusęs trijų bur
tininkių pranašystėms ir žmo
nos gundymams, nužudo jo pily
je viešintį karalių Duncan. 
Tapęs karaliumi, tampa pa- 
ranoišku žudiku, kol galų gale 
pats žūna. Shakespeare plunks
na sukūrė kraują stingdantį 
Stalinų bei hitlerių prototipą. 
Lady Macbeth — viduramžių 
kruvinoji Ieva, vyrui į ranką
įdėjusį ne obuolį, o durklą.
Neretai Shakespeare veikalų 

pastatymai sušiuolaikinami, — 
kad labiau patrauktų naujeny
bėms smalsų žiūrovą. Bet ASF 
režisierius David McClendon 
su scenovaizdžio kūrėju Kent 
Dorsey, kostiumų projektuotoju 
Alan Armstrong ir keliais kitais 
talkininkais Macbethą pastatė 
klasišku viduramžių stiliumi. 
Šaltai tamsus scenovaizdis. Niū
rios Inverness pilięs menės. 
Karaliaus apdare mažai aukso 
ir raudonumo. Nušiurę karių 
sermėgos. Sunkūs, gremėzdiški 
kalavijai, kokius dailininkai į 
rankas įgrūdo ir mūsų Mindau
gui, KęštūčiuTir Algirdui. Vyrų 
veidai, paskandinti barzdose ir 
ūsuose, padarius išimtį tik 
Macbethui ir dar vienam kitam.

Tarp gausių vyrų aktorių 
įspūdingiausi yra Julian Gamb
le (Macbethas), Greg Thornton 
(Macduff), Jack Shearer (Ban- 
quo), Derrick Lee Weeden 
(Malcolm), na ir John Milligan 
(Porter). Tik Jack Shearer 
veidas taip apželdytas, kad 
tesimatė vien tik kakta ir akys. 
Atėjęs į puotą kaip vaiduoklis, 
kruvina barzda ir rūbais, bai
siomis, kaltinančiomis akimis 
jis iš proto varė ne tik Mac- 

' bethą, bet ir žiūrovą. D. L. Wee-

KOMPIUTERIŲ SPECIALISTAS AMERIKOJE

Šarūnas Raudys

Gegužį ir birželį Michigano 
valstijos universiteto kompiu
terių mokslo skyriaus (MSU) 
kvietimu East Lansing’e dirba 
Lietuvos mokslų akademijos 
matematikos ir kibernetikos in
stituto duomenų analizei sky
riaus vadovas, technikos 
mokslų daktaras, profesorius 
Šarūnas Raudys. Jis yra 
žinomas statistinės duomenų 
analizės (Data Analysis) ir vaiz
dų atpažinimo (Pattern Recog- 
nition) specialistas, Prancūzijos 
klasifikacijos problemų drau
gijos garbės narys, vienas iš 
tarptautinio žurnalo „Pattern 
Recognition”, leidžiamo Wa- 
shington, D.C., redaktorių.

Julian Gambele — žudikas Makbete 
Nuotr. Scarsbrook

den — juodaodis. Jis — nužudyto 
karaliaus sūnus, veikalo gale 
tampa Škotijos karalium. 
Įdomu, ar negras turėtų šansą 
tokiam vaidmeniui Europos 
teatruose, Lietuvoje? ASF 
juodaodžių nediskriminuoja. 
Atidus skaitytojas ir Shake
speare veikalų žinovas gali 
paklausti, kuo pasižymėjo duri
ninkas (Porter), gavęs kelias 
eilutes? Ogi vulgarumu, ne
švankybėmis. Prieš atidary
damas pilies duris Macduffui jis 
išdarinėjo sugestyvius triukus 
su virvagaliu, o paskui, į sieną 
nusigręžęs, nusišlapino. Pigūs 
režisūros pokštai publikos 
dėmesiui sužadinti. Dalis 
žiūrovų kvatojo ir plojo..'.

Alison Edvvards (Lady 
Macbeth) gana gerai atliko 
savarbiausią tragedijos vaidme
nį.Monica Bell (Lady Macduff) 
ne dėl savo kaltės nebuvo ryški. 
Jo pokalbius su didiku Ross, su 
sūneliu bei su apie pavojų įspėti 
atėjusiu pasiuntiniu, — 
režisierius turėjo išvystyti į 
ryškesnę mizansceną, bet to 
nepadarė: tik leido atkalbėti 
dialogus, kad žudikai greičiau 
atliktų savo darbą.

Macbeth repertuare liks iki 
liepos 14. Šis pastatymas la
biausiai tinka moksleivijai.

East Lansinge prof. Raudys 
skaitė pranešimą tarptautinėje 
mokslinėje konferencijoje 
,Interface-90’ kompiuteriai ir 
statistika. Šiuo metu jis kartu 
su MSU profesorium A.K. Jain 
ruošia bendrą mokslinį darbą 
dirbtinių Neuroninių tinklų 
srityje.

Michigano valstijos universi
tete Šarūnas Raudys vieši nebe 
pirmą kartą. Pernai vasarą jis 
čia kartu su prof. A. K. Jain 
paruošė stambų apžvalgini 
straipsnį apie kompiuterių 
mokymo atpažinimą žinomam 
Amerikos žurnalui „IEEE 
Transactions on Pattern 
Analysis and Machine Intel- 
ligence”, skaitė pranešimą tarp
tautinėje konferencijoje Virgi
nijos universitete.

Baigęs darbą Michigano vals
tijos universitete East Lans
ing’e birželio 16 prof. Šarūnas 
Raudys vyks į Atlantic City į 
stambią tarptautinę atpažinimo 
mokslinę konferenciją ir Dela- 
ware universitetą, kur jis bus 
šio universiteto distancinio zon
davimo centro direktoriaus pro
fesoriaus Vytauto Klemo 
svečias.

Greta grynai mokslinio darbo 
prof. Š. Raudžio interesai yra 
tampriau kontaktuoti su 
Amerikos universitetais, kur jis

Cat on a Hot Tin Roof
Kitą spektaklį mačiau tą patį 

vasario 24-sios vakarą maža
jame, jaukiajame Octagon 
teatrėlyje. Tai Tennessee Wil- 
liams drama, kuri 1955 m. 
laimėjo Pulitzerio premiją.

Retas nebūsime matę filmo, 
susukto netrukus po veikalo 
premijavimo. Daugelis pri
simename temperamentingąją, 
tuomet pačiam žydėjime „katę” 
Elizabeth Taylor ir sarkastišką 
„alkoholiką” Paul Newman. 
Bet gal tik retas tematė veikalo 
spektaklį teatre, dar mažiau kas 
pačią dramą perskaitė. Ir viena, 
ir kita yra verta dėmesio. Man 
jau pati knyga buvo nuostabi, 
net su dviem trečiojo veiksmo 
versijom.

O ASF spektaklis — šedevras! 
Ryški, bet ne įkyri neišsipagi- 
riojančiam spektaklio herojui 
skirta „blues” muzika. Kuklios 
(nes arenos aikštelė apsupta iš 
trijų pusių), bet pakankamos 
dekoracijos. Visom scenom 
tinkamas, dažnai kaitaliojamas 
apšvietimas. Tikra perkūnija. 
Tikri žaibai. Tikras sodrus lie
taus čežėjimas.

Ir vaidyba! Vaidyba tokia, kad 
tiesiog neturiu ką apie paskirus 
aktorius pasakyti. Kitaip 
sakant, neturiu kritikos. 
Neturiu pageidavimų. Sekėme 
žado netekę. Atsikvėpti kelis 
kartus leido tik keturi 
vaikiukai — išdykėliai, atbėgę

Ray Chabers kaip Brick ir Melodie 
Ryane kaip Maggie „Cat on a Hot 
Tin Roof’ veikale.

Nuotr. Scarsbrook

TRANSPAK

į sceną patriukšmauti arba į 
užkulisius kokią audrelę 
sukelti. Buvo keletas (nedaug) 
publikos juoko proveržių, karto
jantis Big Daddy pagyroms 
(„Blue chips akcijos, dešimt 
milijonų dolerių, 28 tūkstančiai

galėtų siųsti savo jaunus 
mokslinius darbuotojus ir stu
dentus pasitobulinti, giliau 
susipažinti su moderniais 
Amerikos kompiuteriais ir jų 
naudojimu. Viena iš prof. Rau

džio svajonių yra sukurti Lie
tuvoje distancinio zondavimo la
boratoriją, kur kompiuteriais 
būtų apdorojamos iš lėktuvų ir 
satelitų gaunamos žemės pavir
šiaus nuotraukos. Tai padėtų 
geriau spręsti Lietuvos ekolo
gijos, žemėtvarkos, miški
ninkystės, žemės ūkio plana
vimo problemas. Jis nori me
tams dvejiems siųsti savo 
skyriaus darbuotojus dirbti į 
Ameriką, rašyti amerikiečiams 
kompiuterių programas, už ką 
būtų galima nupirkti reikal
ingus Lietuvai kiek moderniš- 
kesnius (kad ir ne naujus) kom
piuterius ir kitus įrengimus.

P. S. Nors ir labai užsiėmęs 
savo darbu Š. R. palaiko Lietu
vos atgimimą, Sąjūdį. Prieš pat 
seimo suvažiavimą 1998 spaly 
jis paaukojo pusę metinio 
Kauno politechnikos institute 
atlyginimo (1000 rublių) Sąjū
džio reikalams.

S. Raudžio namų telefonas,
E. Lansinge 517-355-7346 iki 
birželio 16 d. Prof. Vytauto Kle
mo telefonas darbe: 302-451- 
2336.

akrų geriausios žemės šioje 
pusėje Nilo slėnio...”), arba Mae 
pantomimai, kai žvilgsniais 
Margaretą kaldavo prie sienos. 
Šiaip nebuvo ko juoktis. Turtais 
pertekusio Mississippi žem
valdžio šeima tragedijų ir 
rūpesčių turėjo daugiau negu 
reikia, nes jam, Big Daddy 
Pollitt žengiant į kapą, dėl turtų 
grūmėsi dvi šeimos, tiksliau dvi 
marčios.

Štai aktoriai ir jų atlikti 
vaidmenys: Melody Ryane 
(Margaret), Ray Chambers 
(Brick), Laurie Birmingham 
(Mae, kitaip Sister Woman), Ed 
Steele (Gooper, kitaip Brother 
Man), Joan Ulmer (Big Mama), 
Meredith Darneille (Dixie), 
Jason Darneille (Buster), Mar
shall Daneille (Sonny), Jennifer 
Darneille (Trixie), Wayne Bal- 
lantyne (Big Daddy), Terry 
Wells (Reverend Tooker), Ed- 
mund J. Kearney (Doctor 
Baugh), Willie King (Lacey), 
Gloria Tapley (Sookie) ir Cyn
thia Mathis (Brightie). Žiūrovui 
buvo didelė staigmena, kad 
keturi vienos šeimos (Darneille) 
vaikiukai nuostabiai suvaidino 
kitos šeimos ketvertuką. 
Paskutiniai trys dalyviai tai 
juodaodžiai „tarnai”. Jie — sta
tistai, tepasakę po vieną kitą 
žodį, bet taip puikiai papildę

Neringa
1990 m.

stovyklų kalendorius

Lietuvių kilmės — anglų kalba — liepos 1-14 d.

Lietuviškai kalbantiems — liepos 15-rugp. 4 d. 
(stovyklauti dvi ar tris savaites)

Jaunimui 17-18 m. — liepos 29-rugp. 4.

Šeimų savaitė — rugp. 5-12 d.

Informacijai: NERINGA, ICC-RT 21, Putnam, CT 06260

iSZSSSSSESBai

2638 VVEST 69TH STREET. 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 (312) 436-7772

Transpak ir labdaringos „Pagalbos Fondas” Lietuvoje sudarė sutartį, 
kad būtų galima persiųsti į Lietuvą dėvėtus drabužius ir vartojamus 
daiktus neribotais kiekiais be jokio muito. Fondo tikslas — šelpti 
senus žmones, invalidus, vaikus našlaičius, ir kitus paramos reikalingus 
žmones.

Amerikos lietuviai gali sudaryti siuntinius ir juos skirti savo giminėms, 
draugams. „Pagalbos Fondas” išskirstys tuos siuntinius tam, kam skirta. 
Už šitą paslaugą fondas tikisi, kad ir maža dalis aukotų drabužių, dėvėtų 
ar naujų, vaistų, medicininių priemonių bus skiriama tiesioginiai pačiam 
fondui. Taipp pat, JAV ir Kanados įvairios organizacijos gali skirti siun
tinius kitoms šalpos ar pagalbinės veiklos organizacijoms Lietuvoje.

Fondas yra sudarytas iš organizacijų, kooperatyvų ir pati fondo 
atskaitomybė yra labai tiksli. Norintiems, galima prisiųsti fondo mėnesi
nės veiklos ataskaitą.

Transpak firma yra gerai žinoma Lietuvoje, ir šios pagalbos veikloje minėtų 
daiktų persiuntimas yra suderintas su visais valdžios ir muitinės 
reikalavimais. Daiktų kiekiai neribojami. MUITO NĖRA.
Kadangi JAV ir Kanados lietuviai gyvena įvairiose vietovėse, norintieji 
siųsti tokius siuntinius gali persiųsti Transpak firmos adresu per UPS — 
United Parcel Service. Mes, sukonsolidavę siuntas, persiųsim į Lietuvą.

Siunčiame receptinius ir nereceptinius VAISTUS. Bayer aspirinas (600 
tbl.), multivitaminai, Advil ir kt. $65.- Kiekiai neribojami. MUITO NĖRA.
Aukštos kokybės MĖSOS GAMINIAI pristatomi į namus Lietuvoje. 
Palendvica, skilandis, rūkytos dešros, $84.- MUITO NĖRA.
Pervedame PINIGUS, tvarkome PALIKIMUS, perkame pigiai naujus 
AUTOMOBILIUS.
Duodame dviejų metų garantiją per mus siunčiamiems video, stereo 
magnetofonams ir televizoriams. Turime sutartį su pačia didžiausia 
elektroninių prekių taisymo įmone ELEKTRONU, Lietuvoje. Ši garantija 
teikiama susitarus iš anksto.

Parduodame ir siunčiame kompiuterius, faksus, siuvimo, mezgimo, 
kopijavimo mašinas ir t.t. Visas išvardintas elektronines prekes ir 
mašinas galime persiųsti kargo oro linija su iš anksto apmokėtu mui
tu Ir pristatymu Į namus Lietuvoje.

Rašydami visada praneškite savo telefono numerį — jums tai nieko 
nekainuos ir jūsų klausimas bus atsakytas tuoj pat.

Darome iškvietimus: pasikviečiant gimines iš Lietuvos ir kviečiant jus ap
silankymui Lietuvoje.

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2638 W. 69th ST. 
Chicago, IL 60629 
1-312-436-7772

IŠSIKIRPKITE IR PASILAIKYKITE!
Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 

užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.

paskiras mizanscenas.
Įsidėmėkime režisierių Bill 

Gregg. Pernai jis sukūrė nuosta
bų Steel Magnolias pastatymą, 
o šįmet štai dar nuostabesnį Cat 
on a Hot Tin Roof.

Ir Cat bus vaidinama iki 
liepos 14, bet vilties pamatyti 
nėra daug. Mano lankymo dieną 
bilietai buvo išpirkti iki gegužės 
galo, o birželiui ir liepai irgi ne
bedaug likę. Bet didžiausiems 
entuziastams turiu patarimą. 
Atvažiavus į kitą vaidinimą, 
keliolika grąžintų bilietų par
duodama ir Cat spektakliui 
paskutinę valandą. Mūsų kom
panijoje šitaip rizikavo dvi Sun- 
ny Hills ponios ir spektaklį 
pamatė.

KAS PATS ŠNEKIAUSIAS
Statistika neseniai tiksliai 

nustatė, kad šnekiausi žmonės 
pasaulyje — japonai. Pagal ap
skaičiavimus, kiekvienas te
lefono savininkas šalyje juo 
naudojasi mažiausiai 28 tūks
tančius kartų per metus. 
Atitinkamai kiekvienam italui 
vidutiniškai tenka 16 tūks
tančių pasikalbėjimų telefonu. 
Per tą laiką kanadietis nuima 
ragelį 1750 kartų, o „nešne
kiausias abonentas” — anglas — 
tik 531 kartą.

įstaiga veikia: kasdien 9-5 v.v. 
Sešt. 9-2 v. p.p.

TAUTA ISTORIJOS VINGIAIS. Ideologiniai
mąstymai. Vytautas Alantas. 242 psl. . .. $10.00

ŽVILGSNIS PRAEITIN. Jonas Kutra. 117 psl. $6.00
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė

Jankutė. 192 psl......................................... $7.00
VILNIAUS MIESTO PLANAS ........................... $9.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS .................................... $6.00
IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI, evangeliniai mąs

tymai. Kęst. Trimakas. 267 psl. . m. virš. $10.00 
<k. virš. $12.00

SIDABRO LIETUS, įvairių tautų pasakos. VI. Ci
viliškas. 151 psl........................................... $20.00

KARILĖ IR JOS DRAUGAI, apysakos. Nijolė
Jankutė. 58 psl........................................... $7.00

VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE. G.
Krivickienė. 208 psl..................................... $20.00

ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinės atsiminimai.
Antanina Garmutė. 127 psl. *. $6.00

GEROJO DIEVO GLOBOJE. Nijolė Sadūnaitė.
103 psl.......................................................... $5.00

ABĖCĖLĖ, vaikams mokytis lietuviškai. S.
Kuolienė. 55 psl........................................... $3.00

KALBĖKIM LIETUVIŠKAI, vadovėlis iliustruotas,
lietuvių-anglų kalbomis. N. Mackevičienė. 88
psl.................................................................. $3.00

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA.
Red. Al. Merkelis. 416 psl........................ 15.00

GIRIOS AIDAS, liet. mišk. išeivių vardynas. 335
psl.................................................................. $10.00

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. H. Songinas.
128 psl.......................................................... $8.00

TĖVAS VENANCIJUS IR JO MATILDA, pasako
jimai. Jurgis Jankus. 269 psl.................... $10.00

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE\-----------------------------------------

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą!

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD.

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

I ietuviams žinomas ir patikimas vardas.

FOR RENT

Išnuomojamas saulėtas 5 kamb. 
apšildomas butas. Suaugusiems. 68 
St. & VVashtenavv Avė. apyl. Arti 
bažnyčios. $375.00 į mėn.

Tel. 927-5745

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
MOVING

Tel. 376-1882 ar 376-5996

1O°/o_2O°/o—3O°/o pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street 

Tel. — GA 4-8654
-------------------------------------- - ----X

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS-- --------------------------------------------------- JJ

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į Hermis Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėti lietuviškai

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI

REAL ESTATE

® KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX — INSURANCE
6529 S KEDZIE

778-2233

Į Vakarus nuo Kedzie naujesnis, ge
rai prižiūrėtas 3 butų. 1 Vi aukšto mū
rinis namas ir garažas — vertas 
dėmesio!

Pulkus Investavimas: 12 butų mūras 
arti 107 St. ir Harlem; 65,000 metinių 
pajamų, visi butai modernūs. Suinte
resuoti — NEDELSKITE!

Įkyrėjo miesto triukšmas? Par
duodama nuosavybė prie 5, vienas su 
kitu sujungtų .ežerų; 5 atskiri, 2 mieg. 
namukai, tinkami gyventi ištisus metus. 
Tik 2'/a vai. kelio į rytus nuo Chicagos, 
Indianoje.

Suinteresuoti skambinkite: BUDRAI
ČIUI, 312-767-0600 arba į namus 
312-778-3971
ONE STOP REAL ESTATE, INC.

ES mis
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor
Nuosavybių pardavimas. Income Tax.

5953 S. Kedzie Avė.
Tel. 436-7878

House for Sale by owner 
Beveriy Shores, IN; quiet wooded setting; 
house on hill, on two lots; 3 rm. guest house 
on grounds; main hse. 9 rms.: 4 bdrms.; 
2 full bath. Second kitchen in lower lever;

2 bl. from beach $247,000. Call: 
Betty O’DonnelI 

Falrfleld of America R.E. 
219-872-1432

ims KMIEC1K REALTORS 
7922 s Pu|aski Rd 

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER

284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

I



MUSŲ KOLONIJOSE
Rockford, III.

LIETUVIAI
RESPUBLIKONŲ
SUVAŽIAVIME

Birželio 1-2 dienomis Rock- 
forde vyko Illinois valstijos 
respublikonų partijos suvažia
vimas, kuriame dalyvavo apie 
du tūkstančius delegatų. Illinois 
lietuvių respublikonų lygos 
atstovai ir Rockford apylinkės 
lietuviai aktyviai dalyvavo 
šiame suvažiavime. Birželio 1 d. 
popietėj dešimties lietuvių dele
gacija susitiko su kongresmane 
Lynn Martin, šiuo metu kan
didate į Amerikos senatą. Iš 
lietuvių dalyvavo Kazimieras 
Oksas, Anatolijus Milunas, Vy
tautas Jasinevičius, Regina 
Norušienė, Ramona Šernaitė, 
Ona Keraminienė, Laima 
Šalč iuvienė, Tomas Bal
dauskas, Kazys Rutkauskas ir 
Stasys Tikuišis. Valandą su virš 
trukusiam pasikalbėjime taip 
pat dalyvavo Illinois senatorė 
Judy BaarTopinka. Televizijos 
ir radijo reporteriai rekordavo 
visą pasikalbėjimą. Lietuviai 
respublikonai jau seniai palaiko 
artimus ryšius su kongres. 
štabu.

Ji pristatė tekstą rezoliucijos 
Lietuvos reikalais. Jis jau buvo 
pristatytas platformos komi
tetui. Lietuviai peržiūrėję teks
tą pasisakė, jog tekstas per silp 
nas ir reikalingas papildymų. 
Po diskusijų kong. Lynn Martin 
sutiko su pasiūlymais, tik abe
jojo, ar bus laiko tai pristatyti 
platformos komitetui ir ar jis su
tiks padaryti pakeitimus. 
Advokatė Regina Norušienė la
bai gražiai tuos pakeitimus pri
statė ir komitetas pakeistą teks
tą priėmė.

Pasikalbėjimo metu kongres- 
manė išsireiškė, jog vis dar daug 
amerikiečių nėra gerai susipa

žinę su Lietuvos klausimu. 
Pasiūlyta jai dažniau tuo 
klausimu pakalbėti ir prabilti 
kitos dienos posėdyje.

Rezoliucija ilgoka, kur pra
džioje supažindinama su isto
rija, tačiau užbaigiamieji 
nutarimai reikalauja Amerikos 
prezidentą Bush pripažinti 
teisėtai išrinktą Lietuvos 
vyriausybę, pradėti su ja 
diplomatinius santykius, pa
smerkti Sovietų blokadą prieš 
Lietuvą ir tęsti stiprią paramą 
Lietuvos demokratiniam lais
vam apsisprendimui. Šią 
rezoliuciją suvažiavimas priėmė 
šeštadienio posėdyje, o tos 
dienos Rockfordo laikraštis išėjo 
su straipsniu „Lynn Martin 
išeina prieš Bush dėl Lietuvos 
ir Kinijos”.

Užbaigiamuose priešpiečiuose 
pagrindinė kalbėtoja buvo Lynn 
Martin. Savo žodyje ji lietė įvai
rias vidaus problemas, tačiau 
susilaukė daugiausia ovacijų, 
kai ji stipriai pasisakė už 
Nepriklausomą Lietuvą. Tai 
buvo labai malonus momentas 
dalyvavusiems lietuviams.

Per suvažiavimą eilė organi
zacijų turėjo savo propa
gandines parodėles, tai-p jų ir Il
linois lietuvių respublikonų 
lyga, kuriai į talką atėjo 
vietiniai Rockfordo lietuviai. 
Ona Keraminas su talkininkėm 
papuošė parodėlę gražia gintaro 
kolekcija, medžio, šiaudinukų 
skulptūrom, kryžiais ir kita tau
todaile. Iškabinti plakatai ir 
dalinama literatūra lankstinu
kai, informavo apie Lietuvą. 
Svečiai buvo prašomi pasirašyti 
į knygą, išreiškiant paramą ir 
vaišinami žagarėliais. Gaila, ne
buvo progos gauti pavardes, 
tačiau parodėlės rengėjos nusi
pelno didelės padėkos.

Suvažiavimo metu vietiniai 
Rockfordo lietuviai suruošė

konvencijos pastato, bet vietinė 
policija visus laikė gan tolimam 
atstume. Suvažiavimo metu 
lietuviai respublikonai labai 
aktyviai darbavosi verbuodami 
respublikonų veikėjų paramą 
Lietuvai. Lygos atstovai buvo 
pakviesti į kongr. Lynn Martin 
namus vakarienei, kur buvo 
proga plačiau tuo reikalu 
kalbėtis su partijos vadovybe.

. A. M.

Putnam, Conn.

SUSIARTINIMO ŠVENTĖ

Šiemet Nekalto Prasidėjimo 
Marijos seserys savo metinę 
susiartinimo šventę turės liepos 
29 dieną. Į ją yra visi kviečiami 
ir laukiami atvykstant, nes šių 
metų šventė bus skirtinga nuo 
praėjusių savo ypatinga pro
grama ir tvarka. Šventės pasi
ruošimo darbai jau vyksta. Pro
grama šventei numatyta: 11 
vai. šv. Mišios, kurias konceleb- 
ruos kun. Kazimieras Pu- 
gevičius su kitais kunigais. Šv. 
Mišių pabaigoje išgirsime 
Nijolės Sadūnaitės „Tikėjimo 
liudijimo” žodžius, kuriais ji pa
tvirtins tikėjimo reikšmę ir ga
lią žmogaus gyvenime.

12 vai. bus pietūs su įvairiais 
lietuviškais valgiais; 3 vai. Ne
ringos stovyklos dalyvių progra
ma; 4 vai. susikaupimo ir 
maldos valandėlė už Lietuvą. 
Jos metu prašysime Dievo glo
bos ir užtarimo visuose Lietuvos 
atkūrimo reikaluose. Tarp visų 
šių renginių bus galima 
aplankyti parodas, laimėjimus, 
gausius įvairiais rankdarbiais, 
ir pamatyti vaizdajuostes iš 
paskutinių įvykių Lietuvoje, ro
domas J. Bružo Raudondvario 
salėje. Taip pat bus ir didieji 
laimėjimai su vertingomis 
dovanomis.

N. Pr. M. seserys laukia visų 
atvykstant ir tikisi, kad atvykę 
su savo artimaisiais ir draugais 
praleisite dieną linksmai ir 
prasmingai gražioje vienuolyno 
aplinkoje.

Racine, WI
TRĖMIMAI

Žiaurus rytinis kaimynas 
visais laikais, ar tai buvo baltų 
ar raudonų carų vergovė, ne tik 
niokojo Lietuvą, grobė jos tur
tus, bet ir fiziniai naikino 
lietuvius, tremdami juos iš 
tėvynės į tolimus Sibiro plotus, 
kur jų laukė ankstyva mirtis. 
Sunku besuskaičiuoti tų trė
mimų, o dar labiau tremtinių 
kiekius. Privalome kelti vie
šumon tą mūsų tautos tebesi
tęsiantį genocidą. Pietryčių 
Wisconsin lietuviai birželio 17 d..
3 vai. po pietų vėl rinksis į Šv. 
Kazimiero bažnyčią Racine, WI, 
melstis už Lietuvą ir jos 
tremtinius.

Per lietuviškai atnašaujamas 
šv. Mišias giedos parapijos 
choras, vedamas muziko Juozo 
Grimskio.

Po pamaldų parapijos sve
tainėje kavutė. Taip pat bus 
rodomos paveikslinės juostos iš 
dabartinių įvykių Lietuvoje.

Minėjimą ruošia vietos Altos 
skyrius.

JONINĖS

Su Joninėmis prasideda pati 
vasara. Mūsų protėviai jau 
žiloje senovėje jas apvaikš
čiodavo su tam tikromis iškil
mėmis. Wisconsino šauliai, 
sekdami tą gražų paprotį, 
švenčia Jonines Amerikos 
žemėje.

Birželio 30 d. 35-sios Joninės 
iš eilės bus švenčiamos prie 
didingo, Baltijos jūrą pri
menančio, Michigano ežero 
kranto, gražioje Vinco Bagdono 
sodyboje, 901 Sheridan Rd., 
Kenosha, WI.

Visi apylinkės lietuviai ir jų 
draugai kviečiami dalyvauti šių 
Joninių iškyloje ir lauže.

Jonines ruošia DLK Kęstučio 
šaulių kuopa. Jurgis MUa>

Niekas iš mūsų neturi teisės Išmintis ir teisingums — ge- 
išleisti daugiau, negu uždirba, fiausi žmogaus palydovai.

E. Rickenbacker s- Tacitas

A.tA.
JUOZAS LAPINSKAS, JR.

Gyveno Chicagoje.
Staiga mirė 1990 m. birželio 12 d., sulaukęs 46 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Žiemelių valsč. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Judita, duktė Kris

tina, sūnus Antanas, tėvai Teodora ir Juozas Lapinskai, sesuo 
Laima Boese ir šeima, brolis Linas Lapinskas su žmona. 

Priklausė V.F.W. ir buvo Vietnamo karo veteranas. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, birželio 15 d. nuo 1 iki 9 

v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. Caiifornia Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 16 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Mt. Auburn 
Memorial Park kapines, Stickney, IL.

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

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, tėvai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440.

Mylimai Motinai

A.tA.
URŠULEI BARAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, dukterį, mūsų klasės draugę, PRIMĄ 
VAŠKELIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Kleofa ir Bronius Gaižauskai 
Birutė ir Eleuterijus Žilinskai

demonstracijas ųž Lietuvą prie

Lietuviai respublikonai su kongr. Lynn Martin. Iš kairės: A. Milunas, C. 
Oksas, kongr. L. Martin, pravedusi rezoliucija dėl Lietuvos ir V. Jasinevičius.

l.'l Z-*.. I
. KAZIUI VAITKEVIČIUI

mirus, jo žmoną VANDĄ, dukras BIRUTE, VALE ir 
VIDĄ, jų vyrus anūkus ir jų šeimas užjaučiame ir kar
tu dalinamės skausmu

Z. ir V. Dalibogai
R. ir T. Hobsonai

Lietuviai respublikonai su kandidatu į gubernatorius. Iš kairės: A. Milunas, 
C. Oksas, sekr. Jim Edgar ir V. Jasinevičius.

Bostono Lietuvių Bendruomenė rengia

IŠKILMINGĄ PREMIERĄ 
Antano Kulbio filmo 

„LEGENDA APIE GELEŽINĮ VILKĄ”

Lietuviai savo paruoštu stalu Rockforde laimėję pirma vietą.

Šeštadienį, 1990 m. birželio 23 d.
Lietuvių Piliečių Klube 
368 VVest Broadvvay 
South Boston, MA

Atgaiva 7:00 v.v.
Programa 8:00 v.v.

Programoje:
— Filmas „Legenda apie geležinį vilką”
— Pristatymas ir video apie filmo sukimą 

Po programos bufetas ir linksmavakaris

Bilietų kaina $20 asmeniui, $15 studentams

Bilietų ir stalų užsakymą tvarko:
Rūta Bobelytė (617) 254-4374 

Kristina Kirkylaitė (617) 731-6257 
Regina Kulbytė (617) 782-7419

filmo įvertinimas PG-13

Filmas „Legenda apie geležinį vilką” 
vėl bus rodomas

SekmadienĮ, 1990 m. birželio 24 d.
1 vai. p.p.

Lietuvių Piliečių Klube 
South Boston, MA 

Bilietų kaina: $10 asmeniui

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. birželio mėn. 14 d. 5
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Į Amžinojo Gyvenimo ramybę pasitraukus

A.tA.
KAZIMIERUI VAITKEVIČIUI

skausme likusią žmoną, mūsų mielą VANDĄ, dukras 
su šeimomis ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Elena ir Karolis Milkovaičiai 
Aldona ir Vytas Vaitkai 
Petrė ir Juozas Kinderiai 
Marija ir Stasys Mickevičiai 
Bronė Abromienė 
Juzė Ramienė

A.tA.
Vet. gyd. JUOZUI SKAUDŽIUI

mirus, mielą ponią SALOMĖJĄ, dukras, mūsų mielas 
VIDĄ ir NIJOLE bei JŪRĄ, likusias liūdesy, giliai 
užjaučiame.

Zenonas ir Vanda Petkai ir šeima

GAIDAS-DAIMID
E U D E I K IS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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. Robertą Rd. — Tel. (708) 430-5700

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

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

l-(312)-476-2345

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

708-430-4455

Petkus Funeral Home
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS LAVVRENCE C. GASUNAS

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

DIREKTORIAI
1424 So. 50 Avė., Cicero, Illinois 
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x Vysk. Vincentas Brizgys 
gavo liūdną žinią iš Lietuvos, 
kad ten mirė jo brolis a.a. An
tanas, 84 metų amžiaus. 
Chicagoje dar liko velionio 
broliai Simas, Juozas ir Petras 
su šeimomis, Argentinoje 
Jurgis, salezietis vienuolis, 
seserys ir jų šeimos Lietuvoje.

x A. a. dr. Jono Valantie- 
jaus našlė Betty ir šeima 
apgaili, kad jau suėjo penkeri 
metai nuo vyro ir tėvo mirties. 
Už jo vėlę šį šeštadienį, birželio
16 d., 12 vai. Chicagos laiku bus 
laikomos šv. Mišios St. Mary of 
the Lake bažnyčioje New Buf
falo, Mich. Kviečiami pamaldo
se dalyvauti ar už jį pasimelsti 
giminės, draugai ir pažįstami.

x Birželio 9 d., sekmadienį, 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus dalyvavo Tarptau
tiniam vaikų festivalyje prie 
ežero Navy Pier patalpose. 
Daugiau kaip tūkstantis vaikų 
buvo supažindinti su įvairiais 
lietuviškais dirbiniais. Muzie
jaus vaikų vedėja Pat Bakūnas 
ir Gailutė Valiulienė aprodė 
lietuviškas juostas, knygas ir 
kt. Apsilankė ir lietuvių šeimų.

x Altos Chicagos skyriaus 
rengiamame Tragiškųjų birže
linių įvykių minėjime birželio
17 d. paskaitą skaitys svečias iš 
Lietuvos Juozas Enčeris, pasku
tinysis nepriklausomoje Lie
tuvoje Korp! Neo-Lithuania 
pirmininkas ir Sibiro tremtinys.

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį, bir
želio 17 d., 12 vai. šv. Mišias 
atnašaus kun. Antanas Saulai- 
tis, SJ. Tėvo dienoje melsimės 
už Lietuvą, šeimas, tėvus. 
Maldas baigsime paaukojimu 
Švč. Jėzaus Širdžiai Lietuvos 
reikalus.
-- x Tauragės klubo pusme
tinis susirinkimas bus birželio 
16 d., šeštadienį 2 vai. p.p. 
Šaulių salėje. Bus svarstoma 
pagalba kenčiančiai Lietuvai. 
Visi nariai prašomi susirinkime 
dalyvauti.

x Lietuvos Mažasis Teat
ras už surinktas lėšas veš į 
Lietuvą vaikų ligoninėms vais
tus: antibiotikus, insuliną ir t.t. 
Aplankykime jų pasirodymus 
Lemonte, birželio 15 d., 7 v.v. ir 
Jaunimo centre, birželio 16 d., 
7 v.v. bei 17 d. 3 v. p.p. Bilietai 
Vaznelių parduotuvėje: 2501 W. 
71 St., Chicago, IL 60629 tel. 
(312) 471-1424. Čekius rašyti: 
Lithuanian Roman Catholic 
Charities.

(sk)

x Švč. Sakramento pagar
binimo pamaldos ir padėkos 
šv. Mišios bus aukojamos Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje, šeštadienį 
birželio 16 d. 5:30 v.v. Židinys 
maloniai kviečia visus daly
vauti.

(sk)
x Ieškau į Lietuvą grįžtan

čio žmogaus maždaug birželio 
mėn. gale, kuris sutiktų nuvežti 
vaistus į Šiaulius. Atsilyginsiu. 
Tel. 708-424-6023.

(sk)

x A. a. Tomo Leono mirties 
pirmųjų metinių proga šv. Mi
šios bus aukojamos pirmadienį, 
birželio 18 d. 8:30 v. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Prieteliai 
kviečiami dalyvauti šv. Mišiose.

(sk)

ARAS
Dengiame Ir taisome vlaų rūšių 

STOGUS 
Su dideliu patyrimu.

Esame apdrausti.
Pats prižiūriu darbą. 
ARVYDAS KIELA 

312-737-1717

x Lietuvių Katalikų religi
nės šalpos padalinys, kuris 
siunčia knygas į Lietuvą, gavo 
padėkos laišką ir kun. Medardo 
Čeponio už gautas knygas para
pijai ir kitiems žmonėms, kurie 
knygų yra ištroškę. Dėkoja ypač 
už religines knygas.

x Viktoras Lesniauskas iš
Hartfordo, Ct., buvo atvykęs 
aplankyti savo sūnaus dr. 
Algimanto ir dukters Audronės 
šeimų, giminių Šaulių ir kitų 
pažįstamų. Taip pat buvo 
nuvykęs aplankyti Kalifornijoje 
sūnų Ramūną su žmona. Ta pro
ga jis dalyvavo savo anūkės 
mokslo baigimo iškilmėse ir 
kitos anūkės pirmosios Komuni
jos šventėje.- Jis aplankė ir 
„Draugo” redakciją, kurioje 
pasikalbėjo su savo pažįstamais.

x Giesmių, dainų, žodžio ir 
muzikos savaitė rengiama 
liepos 1-7 d. Chicagoje. Progra
mą atliks Vilniaus universiteto 
mergaičių choras „Virgo” ir 
Vilniaus Jaunimo teatras. 
Rengia JAV LB krašto valdyba 
ir Margutis. „Virgo” choras 
liepos 1 d., sekmadienį, 10:30 
vai. ryto giedos švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje ir tą pačią 
dieną 3 vai. p p. koncertuos 
Jaunimo centre. Vilniaus 
Jaunimo teatras liepos 3 d. 7:30 
v.v. ir liepos 4 d. 3 v. p.p. 
Jaunimo centre atliks Žemaitės 
2 dalių komediją „Trys mylimos”. 
Bilietai iš anksto gaunami 
Vaznelių parduotuvėje ir Mar
gučio raštinėje.

x Kybartų gimnaziją prieš
50 metų baigusių (1940.VI.14) 
gyvų ir mirusių klasės draugų 
prisiminimui šv. Mišios bus 
aukojamos birželio mėnesį Lie
tuvoje,Kybartuose,ir birželio 14 
d. Matulaičio namuose, Put- 
nam, CT. Ta proga ypatingai 
prisiminkime brangų klasės 
draugą, nepakeičiamą seniūną, 
amžinos atminties Adomą 
Viliušį. Abiturientų įgaliota- 
Aldona Prapuolenytė.

x JAV Lietuvių Bendruo
menės skelbimas ,,Wa- 
shington Post” kovo 27 d. 
susilaukė gražių laiškų ir net 
įvairių aukų „Dovana Lietuvai” 
fondui. Gražų laišką ir auką at
siuntė Karol P. Klonovvski, 
Amerikos lenkų sąjungos Wa- 
shingtone sekretorius. Laiš
ke minima, kad Amerikos len
kai remia Lenkijos pastangas 
siekti pilnutinės nepriklau
somybės ir todėl jie supranta 
mūsų tikslus. K. Klonovvski bai
gia mintimi, kad jų viltys ir 
maldos yra su mumis, kai Lie
tuva nori išsprukti iš sovietų 
priespaudos.

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS, tvarko PALIKIMUS, 
pigiai perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garantija 
VIDEOaparatūrai, TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame kompiuterius, 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir t.t. Viską galim persiųsti 
apmokėtu muitu ir pristatyti 
į namus Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629, 312-436-7772.

(sk)

x Moteris iš Lietuvos ieško 
bet kokio darbo arba prie vyr. 
amžiaus žmonių bei ligonių. 
Tel. 708-964-4364.

(sk)

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

(sk)

x Olympia rašomos maši
nėlės su liet. raidynu. Siun
čiam įvairius siuntinius su čia 
apmokėtu muitu. Kreiptis: 
Stasys, 317-842-8035.

(sk)

x Balfas, išsiuntęs į Lietu
vą 49 dėžes vaistų, medika
mentų, vėl pasiuntė keletą 
dėžių. Balfas, būdamas narys 
eilės tarptautinių labdaros 
organizacijų, organizuoja di
desnę paramą Lietuvai. Mums 
labai svarbu, kad šalpos darbe 
būtumėm vieningi ir tokiais 
pasirodytumėm tarptautinėms 
labdaros organizacijoms.

x Vyresniųjų lietuvių cent
ras organizuoja vienos dienos iš
vyką į Amish Acres”, Indianą. 
Išvykstame autobusu birželio 21 
d., ketvirtadienį, 9 vai. ryto nuo 
Seklyčios. Norinčius išvykoje 
dalyvauti prašome registruotis 
iki birželio 18 d. Vyresniųjų 
lietuvių centre.

x Žemaičių Kultūros klubo
narių susirinkimas bus trečia
dienį, birželio 20 d., 1 vai. p.p. 
Kojak salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų ap
svarstyti. Po susirinkimo bus 
vaišės.

x Birželio 18 d., pirmadienį
7:30 vai. vak. Seklyčioje, 2711 
West 71 Street įvyks ansamblio 
„Grandis” šokėjų vykstančių į 
Lietuvą ir tėvų susirinkimas.

x Patikslinimas. Barbara 
Kedaitienė ėjo iš kirpyklos, ne 
iš banko, ir buvo apiplėšta. 
Klaidingai buvo pranešta ir 
paskelbta „Draugo” 12 d. 
laidoje.

x Amerikos Lietuvių tary
bos, Gary, Ind., valdybos vardu 
ižd. Vladas Ruzgą per „Draugo” 
bendradarbę Birutę Vilutienę 
už jų veiklos garsinimą ir įdėtus 
aprašymus „Drauge” atsiuntė 
25 dol. dienraščio palaikymui. 
Labai dėkojame.

x Valeria Gasiunas, Brook
lyn, N.Y., „Draugo” garbės 
prenumeratorė, nuoširdi jo 
rėmėja, pratęsė prenumeratą su 
visa šimtine ir tokiu prierašu: 
„Jeigu turėčiau ir daugiau nesi
gailėčiau, nes be ,Draugo’ būtų 
liūdnos senatvės dienos”. 
Nuoširdus ačiū už auką ir 
linkėjimus.

x Lolita Burokas, Wood- 
stock, Conn., Petras Normantas, 
Elizabeth, N.J., Tadas Bauža, 
Kenosha, Wisc., Marcelė 
Mackienė, Cicero, III., Romas B. 
Špokas, Ithaca, N.Y., Vacys 
Laukaitis, Baltimore, Md., 
Algis Jarašius, Wheaton, III., 
Antanas Adomaitis, Manches- 
ter, Conn., „Draugo” garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą pridėjo po 
30 dol. dienraščio stiprinimui. 
Labai dėkojame.

x Už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 10 dol. 
dr. A. Valis, Gintė Damušis, Ka
zė Baumėlienė, Pranas 
Zaranka, K. Vaišvila, Leonas 
Juraitis, M.Pakeltis, J. Vengris, 
V. Stadalninkas, Giedrė 
Mickus, Marija Laurinavičius, 
A. Gurinąs, Erika Lungas, J. 
Motiejūnas, Genovaitė Bitėnas,
S. Ignatavičius, V. Budnikas. 
Visiems labai ačiū.

x Atsiuntė už kalėdines 
korteles ir kalendorių po 10 
dol. aukų: Petras Maldeikis, L. 
Kairys, S. Jankauskas, Alfonsas 
Petrutis, V. Šulskis.Stanley Ma
tutis, Ben Petrošius, V. Stepsys,
C. Valaitis, D. Liauba, V. Juod- 
valis, Albinas Genčius, Benedict 
Pieza, A. Kubilius. Visiems 
labai ačiū.

x Už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 10 dol. 
rašyt. Bronys Raila, Zigmas 
Mikužis, A. Stankus, V. 
Suduikis, Romualdas Račiūnas, 
I. E. Radys, V. Petravičius, V. 
Pocius, P. Aglinskas, L. Karpa
vičius, Jadvviga Baran, Eug. 
Kochanovvski, Z. Sadauskas, J. 
Budraitis, Dalia ir Edmund 
Remiai, Vytautas Cypas, V. 
Kacienas. Visiems ačiū už 
aukas.

Laisvės Lietuvai — demonstracijose VVashingtone Nuotr. Rasos Miliauskaitės

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PREZIDENTAS

CHICAGOJE

Per Grožvydo Lazausko 
malonę, Daivai Meilienei ir 
man teko dalyvauti Jim Edgar’s 
lėšų telkimo vakare birželio 7 
dieną Hyatt Regency viešbutyje 
Chicagoje. Tą rytą prezidentas 
Bush lankėsi Milvvaukee, 
paskiau atvažiavo į Farnsvvorth 
Elementary School Chicagoje, o 
vakare kalbėjo už Jim Edgar 
kandidatavimą į gubernatorius.

Nuvažiavau į viešbutį apie 4 
v. p.p. gauti savo „press pass”, 
dėl kurio reikėjo iš anksto nu
siųsti žinias, gauti reikiamą 
„security clearance”. Visi įei
nantieji buvo patikrinti. Apžiū
rėjus salę, užsiėmiau vietą tarp 
spaudos atstovų. Paskiau apžiū
rėjau dar tuščią salę, kur buvo 
du švediško stiliaus maisto sta
lai ir keli apvalūs staliukai su 
kėdėmis svečiams, išėjau į kori
dorių pasitikti ateinančius 
svečius. Manau, kad daugelis iš 
jų taip pat buvo dalyvavę prieš 
kelias savaites vykusiame Il
linois Republican Senate Din- 
ner. Kai atėjo Lynn Martin pa
klausiau: „Ką galvojate apie 
Lietuvos padėtį dabar po Sum- 
mit?” Ji atsakė, kad balsavusi 
ir net kalbėjusi už Durbin 
ammendmentą. Kai grįžau į 
salę, buvo pilna stovinčių, val
gančių žmonių. Prasidėjo įvai
rių kandidatų pristatymas. Kai 
per garsiakalbį pranešė jų pa
vardes, jie perėjo per sceną ir 
pamojo žmonėms, tada sėdosi 
nustatytoje vietoje, aptvertoj 
nuo kitų žmonių. Ten paste
bėjau Illinois gubernatorių Jim 
Thompson (ir jo žmoną), su ku
riuo buvau kalbėjusi prieš 
kelias savaites. Kilstelėjau 
ranką, jis priėjo ir užkalbino.

Tada jam padaviau apie 20 
biznio kortelių Lietuvos įmonių 
ir pasakiau, kad Lietuvos įmo
nėms desperatiškai reikia eko
nominių ryšių, ir jis visas tas 
korteles mielai paėmė. Tada 
(visi žmonės stovėjo, susigrūdę 
kaip silkės) nusigrūdau prie 
scenos, kur tikėjausi, kad kalbės 
prezidentas. Prasidėjo muzika ir 
įėjo Jim Edgar su žmona. Jim 
Thompson ir prezidentas Bush. 
Aš stovėjau trečioj eilėj. Jis 
kalbėjo liesdamas paviršutinius 
dalykus, paskiau pradėjo apie 
Lietuvą, nes buvo aišku, kad jis 
matė lauke demonstrantus. Jis

Teodoras Blinstrubas, ilgametis Tautinės sąjungos veikėjas, Tautinės 
sąjungos seime pakeltas j sąjungos garbės narius, šalia — Tautinės 
sąjungos pirmininkas dr. L. Kriaučelįūnas.

sakė, kad kaip ir su Nikaragua, 
reikia kan" rybės ir tie, kurie 
lauke demonstruoja už Lietuvą, 
įsitikinę savo idealais. Aš 
norėjau sušukti, kada bus nuim
ta blokada, žmonės miršta. 
Tačiau kai tik išsižiojau, prasi
dėjo triukšmas gale salės. Tai 
buvo demonstrantai prašydami 
daugiau tyrimų ieškant vaistų 
nuo AIDS. Kai vedė lauk, pre
zidentas laukė. Aš pakėliau 
ranką, galvodama, gal toje 
suirutėje jis paklaus, ko aš 
noriu. Ant peties iš nugaros 
pajutau smarkų spaudimą 
(neatsigrįžau) ir išgirdau 
vyrišką balsą. Nuleidau ranką.

Kai prezidentas baigė kalbėti, 
prasidėjo garsi muzika, jis nuėjo 
nuo scenos ir lauk per duris. 
Prie scenos buvo korespondentė 
Lesley Stahl, norėjau jai 
padėkoti, kad dažnai kelia 
Lietuvos klausimą, bet 
nespėjau, ne ji išskubėjo per tas 
pačias duris. Tada grįžau atgal 
prie spaudos žmonių, kurie tuo 
laiku klausinėjo Lynn Martin. 
Kai ji baigė jiems atsakyti, vi
deo apratams dar veikiant, iš
kėliau vėl klausimą apie 
Lietuvą ir ji pakartojo savo 
anksčiau sakytus žodžius. 
Tačiau kai tik ji pradėjo kalbėti 
apie Lietuvą, išsijungė aparatų 
šviesos ir kai kurie didesnių TV 
stočių reporteriai pasitraukė. 
Susitikau Chicagos 2 kanalo 
„political editor” Mike Flan- 
nery, su kuriuo buvau kalbėjusi 
Republican State Dinner ir 
Washingtone. Jis manęs pa
klausė ar lietuviai dai- tebe- 
demonstruoja lauke ir išbėgo 
dar juos pagauti. Atrodo , kad 
jau nieko neberado, nes naktį 
mačiau jį per TV, ir jis vienas 
stovėjo ir aiškino, kad čia anks
čiau buvę daug demonstrantų 
už Lietuvos laisvę. Kai išėjau iš 
viešbučio, eidama skersai 
gatvės, per grotus girdėjau 
kažkokį skandavimą. Pasirodo, 
pradėjus lyti, AIDS 
demonstrantai perėjo į žemutinę 
gatvę ir tęsė demonstracijas.

Laikau, kad labai gerai lietu
viai išnaudojo progą. Jei mūsų 
nematė ir negirdėjo Wa- 
shingtone, tai Chicagoje tikrai 
matė. Spaudos atstovams buvo 
iš anksto išdalintas prezidento 
kalbos tekstas, kuriame Lietu
vos nemini, tačiau gal demonst
rantų dėka kalbėdamas įtraukė 
ir Lietuvą.

Nenuleiskime rankų, spaus- 
kim kongresmanus ir senato
rius ir patį prezidentą. Lietuva 
bus laisva ir ateinantį pavasarį 
vėl žydės gėlės mūsų soduose.

Indrė
MOTINOS DIENA LIET. 

SODYBOJE

Atsikūrus nepriklausomai 
Lietuvai ir Lietuvoje buvo pra
dėta atskirų organizacijų ir ne 
vienu laiku rengti Motinos 
dieną. Bet 1929m. Lietuvos or
ganizacijų atstovų nutarta Mo
tinos dieną švęsti ir minėjimus 
rengti pirmą gegužės sekma
dienį. Motinos dienos šventimas 
ir minėjimų rengimas yra papli
tęs beveik visame pasaulyje.

Šiais metais Motinos diena 
visoje Amerikoje buvo 
švenčiama gegužės 13 d. Liet. 
Sodyboje motinų pfigerbimas 
įvyko gegužės 20 d., sekma
dienį, 2 vai. p.p., kuriame daly
vavo apie 60-70 žmonių. Pa
gerbimą atidarė ir pravedė dr. 
Jonas Adomavičius. Pradėta 
giesme, kurią sugiedojo A. Šida- 
gis. Toliau buvo kun. J. 
Juozevičiaus trumpa paskaitėlė, 
kurioje labai jautriais žodžiais 
kalbėjo apie motinas iškel
damas jų rūpestį, darbą ir pasi
aukojimą savo vaikams. Jo žo
džiais tariant, motina yra tei
singumo ir pasiaukojimo sim
bolis. Motinai vaikas rūpi nuo 
gimimo iki mirties. Motina 
ieškos vaiko kur jis bebūtų, tik 
ne vaikai. Jie gražiais žodžiais 
įtikins motiną, kaip gerai 
gyventi senelių prieglaudoje, 
ten tikras rojus. Paminėjo kad 
yra ir labai gerų vaikų, kurie 
nuoširdžiai prižiūri savo gimdy
tojas — motinėles. Už mirusias 
motinas buvo sukalbėta Tėve 
mūsų, Sveika Marija ir Amžiną 
atilsį. Baigdamas suteikė palai
minimą visiems dalyviams.

Valdas Šepkus padeklamavo 
trumpą savo kūrybos eilėraš
tuką. A. Šidagis vėl sugiedojo 
giesmę. A. Šuopienė padek
lamavo labai ilgą eilėraštį min
tinai. Visi stebėjosi jos atmin
timi. Tada visi sugiedojo „Jėzau 
pas mane ateiki”. Po to J. Palu- 
tis skaitė savo kūrybą. Moky
toja ir knygų autorė Stasė Pe
tersonienė tarė žodį, pasveikin
dama motinas tos garbingos 
dienos proga. Dr. J. Adoma
vičius įteikė jai dr. A. Statke- 
vičiaus parašytą knygą.

Paulauskienė skaitė savo 
kūrybos ilgą eilėraštį „Sveika, 
sveika, sveika Marija”. Frances 
Ivanauskienės, Elenos Aleknie
nės mamos, buvo paskaitytas 
jos sukurtas eilėraštis apie mo
tinas. Po šio eilėraščio visi gie
dojome „Marija, Marija”. Gr. 
Giedraitytė padeklamavo V.

. Kudirkos eilėraštį „Kol jaunas, 
’ o broli”... Regina Polikienė pa

dainavo „Motinos valsas”. Dar 
savo kūrybas skaitė: Kernagis, 
Palutis ir Kevėža. Po visų tų 
kūrybų skaitymo, sugiedojome 
„Pulkim ant kelių”. Dvasiniai

IŠ ARTI IR TOLI
ARGENTINOJE

— A. a. Bronė Račaitė Gal
buogienė mirė gegužės 11 d. 
Velionė buvo gimusi 1909 m. 
netoli Girkalnio, Raseinių 
apskr. Argentinoj gyveno nuo 
1929 m. Su Pranu Galbuogiu iš 
Stakių, Raseinių apskr. turėjo 
dukterį Bronę Stanevičienę. 
Liūdesy liko duktė Monika 
Stanevičiūtė su vyru Jonu 
Krikščiūnai, giminės Teklė 
Pocienė, Bronė Kacevičienė ir 
daug anūkų ir proanūkų. Palai
dota Lanus kapinėse šalia savo 
vyro.

— Aleksandras A. Mičiū-
das laišką M. Gorbačiovui iš
spausdino „La Prensa”, Vytau
to Landsbergio laišką Argenti
nos prezidentui dr. Carlos S. 
Menen išspausdino „La 
Nacion”.

— Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje paminėjo Motinos 
dieną šv. Mišiomis Aušros 
Vartų bažnyčioje, kur Mišias 
atlaikė kun. A. Steigvilas. 
Akademinė ir meninė dalis 
buvo Susivienijimo salėje. Čia 
pasirodė Laima Levanavičienė 
ir Leonardas Stukas, apie mo
tinas kalbėjo Ana Dumšaitė, 
pašoko Nelidos Zavickaitės 
Mahne vadovaujami šokėjai, 
taip pat ir mažieji, akordeonu 
grojant G. Kliaugai. Dar pašoko
H. Čikoto vadovaujami jauniau
sieji ansambliečiai. Užbaigė 
pirm. Antanas Mikučionis, 
padėkodamas visiems.

— Lietuvai padėti yra 
sudarytas komitetas, kurin įei
na Jurgis Brazaitis, Katty 
Kliauga, Rasa Kairelytė, Algi
mantas Rastauskas, Leopoldas 
Stankevičius ir kiti veikėjai. 
Jaunimas renka parašus pa
gelbėti Lietuvai.

— A. a. Malvina Vičkačkai
tė Stasiūnienė mirė balandžio 
27 d. Velionė buvo gimusi 1904 
m. Trakų km., Želvos valsč., Uk
mergės apskr. Anksčiau buvo iš
tekėjusi už Petro Gaurio, su ku
riuo turėjo dukrelę Mariją 
Eleną ir Petrą. Vėliau ištekėjo 
už našlio Stasiūno, o jos sūnus 
Petras Gaurys buvo vedęs 
Mariją Stasiūnaitę. Bet jau ir 
vyras ir sūnus yra mirę.

— A. a. Albina Valiulytė 
Gasėnienė mirė balandžio 10 d. 
Buenos Aires mieste. Nuliū
dime liko duktė ir žentas 
Ladislava Ana ir Klemensas 
Balčiūnai ir anūkai. Palaidota 
Flores kapinėse.

gerai pasistiprinę, ėjome prie 
kūno reikalų. Gailestingosios 
sesers Peržinskienės prane
šimas apie vitamino B svarbą ir 
bendrai, kaip rūpintis savo 
sveikata. Dar Valdas Šepkus 
padeklamavo 3 trumpučius eilė
raščius. A. Repšienė padėkojo 
dr. J. Adomavičiui, kun. J. 
Juozevičiui ir visiems, dalyva
vusiems programoje motinų pa
gerbime. Taip pat padarė 
pranešimą apie demonstracijas 
Washingtone. Prašė negalinčius 
važiuoti pinigais paremti tuos, 
kurie nepajėgūs patys apsimo
kėti. Jai dr. J. Adomavičius 
įteikė dr. A. Statkevičiaus 
parašytą knygą. Programa 
užbaigta visiems sugiedant 
„Sveika Marija”. Po to buvo 
kraujo spaudimo matavimas, 
kurį atliko A. Kirvaitytė ir 
Alvudo gėrybėmis pasivaiši
nimas.

Beveik kiekvieną sekmadienį 
tuo pačiu laiku įvyksta tokia 
religiniai kultūrinė popietė. Tai 
dr. J. Adomavičiaus ir jo padė
jėjų dėka.

Ant. Repšienė

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
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