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Britanijos vadas iškėlė 
Pabaltijo laisvės reikalus 

Gorbačiovui 
Konstitucinis procesas dabar 

reikalingas, bet jo nereikėjo 1940 m. 
okupuojant Pabaltijį 

Maskva. 1991 kovo 5. — Bri
tanijos ministeris pirmininkas 
John Major pasakė šiandien, jog 
jo pesimistiškos pažiūros ryšium 
su Sovietų vedama politika Pa
bal t i jo a tžvi lg iu t r u p u t į 
sušvelnėjo, kai Sovietų vadas jį 
užtikrino, kad „nepriklauso
mybės viltys" toms respubli
koms bus geresnės. J is turįs 
dabar didesnį pasitikėjimą Gor
bačiovu, kai baigė su juo 
keturių valandų pasitarimą. 

Br i tų vadas buvęs 
supažindintas su atsiskyrimo 
procesu, kurį nustato Sovietų 
Konstitucija, praneša Reuteris 
per savo žinias. Tas ilgas proce
sas Pabaltijo valstybių yra 
atmestas, nes Pabaltijo valsty
bės savo nepriklausomybę pra
rado, kai 1940 metais Kremlius 
okupavo jėga tuos kraštus. Jų 
užėmimui nereikėjo „Konstitu
cinio proceso". 

Diskusijos 
Nežiūrint to fakto, min. pirm. 

Major sakė, jog jis manąs, kad 
Pabaltijo vadai sutiks su tomis 
galimybėmis, kurios galės tęstis 
keletą metų, jog įvairiomis de
rybomis ir balsavimais pasiektų 
savo tikslo. Tačiau britų vadas 
pareiškė nenorįs, kad jo pirmo
jo vizito metu Gorbačiovo kri
tiška politika Pabaltijo klau
simu pakenktų jo ryšiams bei 
skirtingai nuomonei. Jis manąs, 
kad Br i tani ja ga lės tęs t i 
reikalus su Gorbačiovu labai 
geroje atmosferoje. Savo pasi
tarime jie diskutavo ne tik Pa
baltijo klausimus, bet ir blogė
janč ią Sovietų ekonominę 
padėtį. 

Jie taip pat palietė ir abiejų 
kraštų skirtumus dėl konvencio-
nalinių ginklų sutarties pasira
šymo. Gorbačiovas jam pasakęs, 
kad negali būti kitokio susi
tarimo, kaip tik jų pasiūlytasis. 
Major ir Gorbačiovas sutiko, 
kad. karui pasibaigus su Iraku, 
yra geresnės galimybes taikai 
Viduriniuose Rytuose, o ypač 
pales t in ieč ių problemos 
išsprendimui. 

Su pabal t ieč ia i s 
Britanijos ministeris pirmi

ninkas J. Major, prieš vykda
mas į Kremlių, susitiko su 
Pabaltijo respublikų oficialiais 

atstovais. Kremliuje jis Gorba
čiovui paaiškinęs, kaip siau
bingai jis jaučiasi ir kaip Vaka
rai smerkia Sovietų kariuome
nės dalinių atliktus veiksmus 
Vilniuje sausio 13 d., kai buvo 
nužudyta 16 civilių lietuvių 
žmonių, kovojusių už nepriklau
somybę. Gorbačiovas ginčijosi ir 
paneigė kai kuriuos Vakarų ko
mentarus apie tuos įvykius ir 
iškėlė tuos sunkumus.su kuriais 
jis susiduriąs, sakė Major savo 
spaudos konferencijoje prieš 
išvykdamas iš Maskvos. Sovietų 
prezidentas jam taip pat pasa
kęs, jog Pabaltijo klausimas 
turįs būti sprendžiamas „kons
tituciniu procesu", kuris reika
lauja 5 metų derybų atsiskyri
mo procesui , plebisci tų 
patvirtinimui ir pagaliau pas
kutiniam balsavimui Sovietų 
Sąjungos Aukščiausiojoje 
Taryboje. 

Pas i s iū lė padėt i 

Apibūdindamas Sovietų vadą, 
kaip „formidable politician". 
kuris daug padarė praeityje, 
pasakė, jog labiausiai drą
sinančiai veikė diskusijos Persų 
įlankos reikalu, nes Gorbačio
vas pareiškė norą toliau kartu 
dirbti su Jungt in ių Tautų 
nuolatiniais Saugumo tarybos 
nariais, kad būtų ten pasiekta 
taika. Major taip pat pasakė 
pasiūlęs savo paramą padėti 
poli t inėje ir ekonominėje 
situacijoje, kai viskas vedama į 
centralizuotą sistemą, kietosios 
linijos ekonomiją ir kai vėl 
saugumiečiai bando kontroliuo
ti Sovietų gyvenimą. „Absoliu
čiai nėra jokios abejonės, ką 
Gorbačiovas pasakė šiandien, 
jog jis yra pažadėjęs tęsti eko
nomines reformas", pasakė 
John Major. Tai būsiančios sun
kios ir ilgos reformos ir su 
įvairiais atsitraukimais. Bet jis 
esąs pasiruošęs jas spausti, kad 
jos būtų įgyvendintos. 

Major taip pat atsakė į žurna
listo klausimą, ar jam dabar 
netikę susitikti su Gorbačiovo 
varžovu Borisu Jelcinu, Rusijos 
Respublikos prezidentu, atsakė, 
kad jis vienos dienos vizito metu 
visai nebeturėjęs laiko, bet kad 
jis manąs ateityje su juo susi
tikti. 

Rygoje sprogo trys bombos 
Ryga. 1991 kovo 6. - Čia 

maždaug 4 vai. ryto, kaip pra
neša laikraščio „Diena" redak
torius Sarmite Elerte. sprogo 
trys bombos Rygoje. 

Viena sprogo keltuve daugia
aukščiame pastate, antra — 
Vidaus ministerijos patalpose, o 
trečioji ant tilto, vedančio į 
Sovietu kar iuomenės bazę. 
Niekur nebuvo sužeistų, bet 
buvo sužaloti langai, durys ir 
sienos ir to tilto paviršius. 

Latvijos atitinkamo departa
mento pareigūnas, kuris vado
vauja tokių įvykių investiga-
cijai, pranešė, jog nuo praėjusio 
rudens jau įvyko 22 panašūs 
bombų sprogimai Aštuoniolika 
iš jų sprogo prie rusų ar 
komunistų patalpų. Visi sprogi
mai turi tas pačias technines 
žvmes ir vra bombos formoje. 

Žmonės visur matė prieš spro
gimą labai panašias mašinas, 
nuvažiuojančias tolyn. Nėra 
jokios abejonės, sako „Dienos" 
redaktorė, kad tai gąsdinimai 
ir provokacijos prieš kovo 17 
dienos referendumą, kuriame 
Latvija nedalyvauja. 

Britanijos ministeris pirmininkas ir Sovietų Sąjungos prezidentas tarės; Pabalti
jo nepr ik lausomybės klausiniu. 
Po keturių valandų pasitarimų Kremliuje Sovietų prezidentas Michailas Gorbačiovas su savo 
svečiu Britanijos min. pirm. John Major, dešinėje, kuris vėliau pasakė, kad, pagal Sovietų 
įstatymą, derybos ves į nepriklausomybę Pabaltijo respublikoms. 

Bulgarijos protestas 
prieš Lietuvos pavergėją 

Sofija. Bulgarija, kaip pra
neša Europos žinių agentūros, 
nevengia kri t ikuoti Sovietų 
Sąjungą už specialiai suorga
nizuotas kruvinas riaušes Lie
tuvoje. Prie Sovietų ambasados 
buvo susi r inkę keli šimtai 
bulgarų ir čia reiškė protestą 
prieš Lietuvos okupaciją, šauk
dami: „Žudikai, žudikai ir nešė 
plakatus su užrašu: „Pasitrau
kite iš Lietuvos". Daug policijos 
saugojo ambasadą, bet netruk
dė demonstrantams. Po valan
dos žmonės ramiai išsiskirstė. 

Dip lomat in i s p r o t e s t a s 
Oficialioji Bulgarijos Telegra

fo agentūra pranešė, jog prezi
dentas Zelu Želev pasikvietė 
Sovietų a ts tovą Vladimirą 
Ivanisovą ir pareiškė protestą 
prieš Sovietų tęsiamą okupaciją 
bei vykdomą smurtą Lietuvoje 
ir pareiškė jam, kad Bulgarija 
palaiko Pabaltijo respublikų 
pastangas būti nepriklausomo
mis valstybėmis. Ypač pareiškė 

savo susirūpinimą, kad smurtas 
buvo vykdomas tada. kai yra 
demokratiškai išrinkta Lie
tuvos vyriausybė. 

Perestroika.. . 
Spaudos konferer._.joje Bulga

rijos prezidentas pasakė, jog 
„Bulgari ja pilna: supranta 
Pabaltijo respublikų kovą už 
nepriklausomybę r mano, kad 
visos problemos turi būti iš-
pręstos taikiu pasitarimu metu 
ir dialogais". Perestroika turi 
reikšmę ne tik Sovietų vidaus 
gyvenime, bet ir kitur. Rytų 
Europos laisvėjimas nebūtų 
įvykęs be perestroikos. kalbėjo 
bulgarų prezidentas. Per peres
troika Sovietų Sąjunga baigė 
savo dominavimą Rytų Europo
je, o tai liečia ne t ik Bulgariją, 
bet ir Lietuvą. 

O Bulgarijos Užsienio reikalų 
ministerija specialiu pareiški
mu Sovietams išreiškė savo 
„didelį susirūpinimą jėgos 
panaudojimu Lietuvoje". 

Pabaltijo stiprybė 

Perrašo Konstituciją 
W a s h i n g t o n a s . — Čia 

vasario 12d.. Kennan institute, 
Wilsono tarptautinių mokslų 
centre, kalbėjo Sovietų kon-
situcijos spec ia l i s tas V. 
Vasielevas, kuris nuo sausio 3 
dienos kel iauja ir ska i to 
paskaitas Amerikoje. J is aiški
no pastangas perrašyti Sovietų 
konstitutuciją, kurios darbe jis 
dalyvauja, dalyvaudamas ne tik 

Chicago . — 1991 kovo 5. — 
Čia leidžiamas „Chicago Sun-
Times" dienraštis savo veda
majame rašo, jog dabar jau visos 
Pabaltijo tautos pasakė tai, ką 
Vakarai j au žinojo, kad toks 
sprendimas bus padarytas. 

Latvija ir Estija praėjusį sek
madienį tarptaut inia i stebė
tame plebiscite žymia dauguma 
balsų nubalsavo už savo nepri
klausomybę. Lietuva tai atliko 
praėjusį mėnesį. Tokia milži
niška balsų dauguma pasisa
kiusių už laisvę turėtų sudre
binti Michailą Gorbačiovą. J is 
tu rė tų s u p r a s t i j o g ta i y ra 
tuščios pastangos kovoti už So
vietų federaciją,bandant paverg
tuosius nuglostyti savivaldumo 
taisyklėmis. Pabaltijo kraštai 
aiškiai parodė, kad jie nenori 
būti to hibrido dalimi Jie nori 
sugjžti į tą suverenitetą, kuriuo 
jie džiaugėsi 20 metų tarp dviejų 
karų, kol juos Sovietai okupavo. 
Net pats Gorbačiovas pripažino 

Konstitucijos komisijoje, bet ir 
Aukščiausiosios tarybos posė
džiuose. Po jo paskaitos klau
sytojai, Amerikos tarptautinių 
santykių žinovai, aštriai kri
t i kavo Sovie tų naujosios 
Konstitucijos perrašymo eigą, 
praneša S. Strazdas iš Washing-
tono. 

S t a l ino padarytą aneksiją 
neteisėta. 

Nors Paba';t:jo plebiscitas 
neturi Sovietams teisinio svorio, 
tačiau jis turės daug įtakos 
pasau l io diplomatijai kai 
Vakara i supras silpstančias 
Gorbačiovo teisines pastangas 
išlaikyti status quo. Sovietai per 
pusę šimtmečio negalėjo pa
laužti Lietuvos. Latvijos ir Esti
jos dvasios Ir niekada jos 
nepalauš, rase dienraštis. 

Europa siunčia 
paramą 

Briusselis. - Europos Bend 
ruomenė. kuriai priklauso 12 
valstybių, nutarė šią savaitę at
naujinti vieno bilijono dolerių 
paramą nuristu Sovietų Sąjun
gai. Ta parari B mivo sulaikyta 
po to, kai Skie ta i įvykdė 
kruvinas žudynes Lietuvoje ir 
Latvijoje. E's pos Bendruo
menės užsienio reikalų 
ministeriai išleido pareiškimą, 
kuriame pareiškia savo pasi
tenkinimą, kad >ovietų vyriau
sybė neįsik.so i vykdomą 
praėjusį sekmadienį referen
dumą Latvijoje ir Estijoje, kai tų 
kraštų gyvenv:-ri pasisakė už 
nepriklausomybę. Lietuva tą 
patį atliko anK>cau. Todėl ir at
naujinama anksčiau žadėtoji 
humanitarine mrama. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Jung t in i s pabaltiečių ko
mitetas Washingtone kovo 2 d. 
turėjo savo pasitarimus, kuriuo
se dalyvavo tarybų pirmininkai. 
Grožvydas Lazauskas, Ameri
kos Lietuvių tarybos pirminin
kas, taip pat buvo nuvykęs į 
posėdžius. Nauju pirmininku 
šiuo metu bus Amerikos latvių 
tarybos pirmininkas Valdis 
Pavlovskis. Jie čia aptarė savo 
bendrą veiklą paskutinių įvykių 
situacijoje ir pasiskirstė darbais 
veikti į JAV Kongresą padėti 
Paba l t i ju i . Šiam b e n d r a m 
pabaltiečių komitetui šiemet 
jau 30 metų. Amerikos estų 
tarybai pirmininkauja Juhan 
Somonson. 

— S u d a n e maždaug 9 milijo
nams žmonių reikalinga pagal
ba maistu, nes dėl buvusias 
sausros nebuvo galima pasiga
minti reikalingų maisto pro
duktų žmogaus gyvybei palai
kyti. 

— Etiopijai taip pat reika
lingas maistas maždaug vieno 
milijono tonų apimtyje. Ji prašo, 
kad pasaulio valstybės padėtų. 

— Jung t inės Tautos steigia 
Angoloje „taikos koridorių", 
kuriuo būtų tiekiamas maistas 
dviem milijonams žmonių, 
kurie kenčia badą. 

— Petersburgo miesto gy
ventojus išgąsdino devynių pėdų 
ryklys, pradėjęs plaukioti pa
krantėje. Vėliau jį pakrančių 
policija, pagavusi už uodegos, 
nutempė į gilesnius vandenis. 

— Maskvo je praėjusį 
sekmadienį įvyko įvair ių 
partijų atstovų suvažiavimas, 
kuris nutarė raginti žmones 
nedalyvauti kovo 17 dieną 
Gorbačiovo rengiamame refe
rendume. 

— I r a k o pietinėje srityje 
dingo 28 Vakarų žurnalistai, 
kurie norėjo sekti prasidėjusius 
neramumus bei pastangas nu
versti Husseino vyriausybę. 

— Maksvoje viešintis Bri
tanijos ministeris pirmininkas 
John Major turėjo valandos 
pasitarimą su Pabaltijo atsto
vais. Kremliuje pasi tar imų 
metu priminė Gorbačiovui Pa
baltijo laisvės reikalingumą ir 
kad būtu nebedelsiant pradėtos 
rimtos derybos. 

— Washingtone kongr. Ričar
das Durbinas pasiūlė Kongresui 
įstatymą, kad būtų daromas 
tarptautinis diplomatinis spau
dimas pripažinti Pabaltijo vals-
tvbes. 

Prasideda Irako 
vidaus kovos 

Koalicija Husseino pašalinimui 
Damascus . 1991 kovo 5. — 

Reuterio ir prancūzų žinių agen
tūros skelbia, jog Irake pra
sidėjo naujos kovos dėl valdžios. 

Irano globojama šiitų grupė 
vakar paskelbė kontroliuojanti 
Irako antrą didžiausią miestą 
Basrą ir kad vyksta demonstra
cijos keliuose miestuose pietinėje 
krašto šalyje nuversti prezidentą 
Saddamą Husseiną. Šiitų ats
tovai sako, kad vyko kovos su 
Irako gvardieč ia is , kur ie 
nebuvo sąjungininkų sunaikinti 
ir kurie liko ištikimi Husseino 
politikos vykdytojai. Šiai šiitų 
grupei vadovauja Mohamedas 
Hakimas, kurio būstinė yra 
Teherane ir ji vadinasi Irako 
Islamo revoliucijos asamblėja. Ji 
savo veiklą pradėjo 1980 metais, 
kurios tikslas paskleisti Islamo 
revoliuciją kaimyniniuose Irano 
kraštuose. 

Grįžta rez is tenta i 
Minėtasis Hakimas suorga

nizavo stiprų šiitų sąjūdį Basros 
mieste ir apylinkėse. Jo tėvas 
buvo Irako valdžios mužudytas. 
Nepatv i r t in tomis žiniomis, 
pranešimai sako, jog Iranas in
filtravo maždaug 30,000 šiitų 
per p'etinę Irano sieną į Iraką. 
Reikia prisiminti, jog prez. Sad-
damas Husseinas 1970 m. de-

Po 40 metų... 
P r a h a . — Čekoslovakijos 

žinių agentūra praneša, jog 
Čekoslovakijos Par lamentas 
pa tv i r t ino laba i svarbų 
įstatymą, kuris panaikino 40 
metų buvusią va l s tyb inę 
kontrolę krašto ekonomijai. 
Nuo dabar visos nacionalizuotos 
įmonės ir ūkiai atiduodami į 
privačias piliečių rankas, kurie 
galės laisvai vesti prekybą ir 
valdyti įmones. Po priėmimo šio 
įstatymo, Pa r l amen te buvo 
paaiškinta, kad tas įstatymas 
yra labi svarbus Čekoslovakijos 
vyriausybės programoje,perei
nant iš komunistų kontroliuo
jamos ekonomijos į laisvo verslo 
sistemą. 

Jie gali laimėti 
M i n s k a s . — Čia lankėsi 

Sovietų prez. M. Gorbačiovas ir 
vieno fabriko darbininkams 
pasakė, ka l t indamas pirmą 
kartą viešai Borisą Jelciną ir jo 
rėmėjus, kad jie demonstraci
jomis gatvėse nori jį pašalinti iš 
prezidento posto. „Ir jie gali 
laimėti", kalbėjo Gorbačiovas. 
..bet tada prasidės civilinis ka
r a s " . Tai buvo jo pirmoji 
reakcija į ta i . kai Rusijos 
prezidentas r e ika l avo jį 
pasitraukti. Gorbačiovas šią 
savaitę vizitavo Černobylio 
nelaimės paliestas sritis, kai 
1986 m. įvyko branduolinės 
jėga inės sp rog imas , kur io 
padar inia i tebejaučiami ir 
dabar. 

ponavo 200.000 Irako šiitų, kad 
sumažintų jų įtaką krašte, iš 
pietinės Irako srities. Iranas 
priglaudė daug buvusių karo 
belaisvių, kurie atsisakė grįžti 
po 8 metų karo į Iraką, kai tas 
karas buvo baigtas. Basros 
mieste veikia ir kita grupė, kuri 
kovoja prieš Husseino terorizmą 
ir Bagdado Baathistų partiją, 
ištikimą Husseinui. 

A r a b ų koalicija 
Žinių agentūros rašo, jog jų 

korespondentai negali nusta
tyti, ar tas pradėtas sąjūdis prieš 
Husseiną apima visą kraštą. 
Yra žinoma, kad opozicinių gru
pių esama ir Irako šiaurinėje 
dalyje. Ateina žiniosjog čia 
pradeda veikti kurdai. Pats Sad-
damas priklauso Sunni musul
monams, kaip ir jo Baathist par
tija. Irako pabėgėliai praneša, 
jog yra sudaryta arabų koalici
ja iš Sirijos. Egipto ir Saudi 
Arabijos, kurie rūpinasi suda
ryti provizorinę vyriausybę 
išlaisvinti Irakui. Vakaruose 
pabėgę Irako politiniai veikėjai 
nori demokrat inės valdžios 
Irake. Ypač Sirija pritaria Irako 
opozicijai. įskaitant ir kurdų 
opoziciją, demokratinę partiją ir 
senąją Irako Komunistų partiją. 
Saudi Arabijos atstovai turėjo 
pasitarimus su 30 Irako žmonių, 
daugiausia pabėgusių Husseino 
ministerių ir kariškių, kurie 
pasisakė už naują vyriausybę 
Bagdade. 

Irako opozicinių grupių atsto
vai kovo 12 d. Beirute turės 
savo pirmąjį pasitarimą, kurio 
metu bus diskutuojamas egzili-
nės Irako vyriausybės suforma
vimas, kuri galėtų veikti iš 
Damascus miesto arba iš dar 
tebelaikomos sąjungininkų 
nedidelės Irako dalies, netoli 
Basros miesto. Pranešama, jog 
Iranas nori. kad Irake būtų jo 
stiliaus šiitų vyriausybė. Irake 
yra 19 opozicinių grupių ir jos 
visos sutarė pašalinti Saddamą 
Husseiną. 

— Jugolsavijoje tarp Kroati
jos ir Serbijos respublikų vyksta 
susirėmimai mėnesiais dėl jų 
tautinių mažumų teisių tose 
respublikose. Tų respublikų 
vadai reiškia viešai pareiški
mus už atsiskyrimą iš Jugosla
vijos federacijos. 

— Britanijos Gynybos minis
teris Tom King pasakė, jog jos 
daliniai nepasiliks Persų įlan
koje bet kokioje tarptautinėje 
ta ikos br igadoje, i š skyrus 
laivvno paiėeas. 

Palestiniečių likimas 
Kuwaito miestas . — Kai 

baigėsi keturių dienų manifes
tacija po Irako dalinių išvijimo. 
Kuvvaito kare iv ia i pradėjo 
tikrint; važiuojančias mašinas 
ir praeivius, ieškodami Irako 
bendradarbių. Ypač tai daroma 
palestiniečių gyvenamose vie
tose. Jų dauguma buvo palan
kūs Irakui. Per garsiakalbius 
kartojama arabiškai: „Čia yra 
Kuvvaito kariuomenė. Palesti
niečiai, atiduokite savo ginklus. 
Tai yra del jūsų saugumo". Sos
tinėje dar gyvena maždaug 
180,000 palestiniečių. Kuvvaito 
pareigūnai sako. jog palestinie
čiai bendradarbiavo su Iraku ir 
jiems buvo duoti ginklai ir leis
ta atidarvti krautuves, kas buvo 
draudžiama kuwaitiečiams. 

KALENDORIUS 

Kovo 7 d.: Rimtautas. Gal-
mantė. Felicija. Perpetua. Vai
dilutė. 

Kovo 8 d.: Jonas iš Dievo, 
Beata. Kovas. Gaudvilė. Kovas. 
Vaižgantas. Vvdminas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:18. leidžiasi 5:47. 
Temperatūra dieną 34 L. 

nakti 24 L 

i 
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DKAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. kovo mėn. 7 d. 

SĖKMINGA 
KAZIUKO MUGĖ 

„Gabijos" ir „Baltijos" skau-
tų,-čių tuntai dėkoja Detroito 
lietuvių visuomenei ui gausų 
dalyvavimą 33-čioje Kaziuko 
mugėje kovo 3 dieną, Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. 
Gausių dalyvių dėka mugė buvo 
sėkminga. 

MICHIGAN APYGARDOS 
KANDIDATAI 

I JAV LB Xm-ta taryba Mi-
chigano apygardoj kandidatuo
ja Gražina Kamantienė, Vytau
tas Kamantas, Danutė Petruly
tė, Vytas Petrulis, Jonas Ur
bonas ir Rūta Udrienė. 

Rinkimai įvyks gegužės pra
džioje. 

KOVO 11-SIOS 
MINĖJIMAS 

LB Detroito apylinkės val
dyba Kovo 11 dienos — Lietuvos 
Respublikos atkūrimo metinių 
minėjimą rengia sekmadienį, 
kovo 10 dieną, 12 vai. vidurdie
nyje, Dievo Apvaizdos Kultū
ros centre. Pagrindiniai kal
bėtojai bus JAV Atstovų rūmų 
Užsienio komiteto mažumos 
vadovas kong. Will iam S. 
Broomiield (18-to distrikto) ir 
Lietuvos atstovas Washingtone 
Stasys Lozoraitis. Žurnalistų 
susitikimas su St. Lozoraičiu 
įvyks šeštadienį, kovo 9 dieną, 
7:30 v.v. Kultūros centre. 

ETNOGRAFINIŲ RODINIŲ 
PARODA 

Lie tuvos Istorijos Et
nografinio muziejaus eksponatų 
paroda kovo 9-10 dienomis vyks 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre. Atidarymas šeštadienį, 
kovo 9 d., 7 vai. vak. Parodą 
rengia Lietuvos Istorijos Et
nografinis muziejus ir Li
tuanistikos Tyrimų institutas 
Chicagoje. Visi kviečiami at
s i l anky t i ir apžiūrėt i šią 
neeilinę parodą. 

REKOLEKCIJOS 

Šv. Antano bažnyčioje gavė
nios rekolekcijos vyks kovo 
14-17 dienomis. Rekolekcijas 
ves kun. Petras Daugintis,SJ. 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
gavėnios rekolekcijos vyks kovo 
21-24 dienomis. Rekolekcijas 
ves kun. Jonas Duoba.MIC. 

PAŠNEKESYS SU 
KUN. ŠARAUSKU 

Kovo 2 dieną, Katalikų TV 
kabelio programoje dalyvavo 
kun. Jurgis Šarauskas / kuris 
pas ida l ino savo kelionės 
įspūdžius Rytų Europoje, o ypač 
daug pasakojo apie savo kelionę 
praėjusią vasarą Lietuvoje su 
kard. Bernardin. 

„LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ" 
SUKAKTIS 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė kovo 5 dieną, dvejų 
va landų specialia laida, 
pažymėjo 40 metų savo veiklos 
sukaktį. Pirmoji „Lietuviškų 
melodi jų" programa buvo 
transliuojama iš Ann Arbor 
stoties WPAG, 1951 m. kovo 4 
dieną. Programos įkūrėjas ir 
vedėjas buvo Rapolas Valatka. 
Jis 25 metus vadovavo valan
dėlei. 1963 metais į valandėlės 
talkininkų eiles įsijungė Algis 
Zaparackas . 1976 meta is , 
Va l a tka i išėjus į pensiją, 
valandėlės vedėju tapo Algis 
Zaparackas. Sukaktuvinėje pro

gramoje Ann Valatka papasako
jo Rapolo Valatkos pasišven
timą ir meilę lietuviškai dainai 
ir Lietuvai. Detroito lietuviams 
jis radijo bangomis žinias 
pranešinėjo 30 metų. Pasižymėjo 
didele tolerancija, kuri ir šian
dien atsispindi programos lai
dose. Valatkos šūkis buvo „Ir 
vienas lietuvis, yra Lietuva". 

Patricia Bandža, 97 m. am
žiaus, buvusi ilgametė valandė
lės pranešėja, telefonu perdavė 
savo sveikinimus ir džiaugėsi, 
kad valandėlė lanko jos namus. 
Pasidžiaugė, kad dar skaito 
„Draugą". Buvusi „Draugo", 
„Darbininko" ir „Dirvos" ko
respondentė, balandžio mėn. 
pradžioje minės ir švęs savo 
98-tą gimtadienį. 

Valandėlę sveikino Vida Mil-
mantiene, „Amerikos Balso" 
radijo klubo vardu, Petras 
Petrutis — „Margučio" vardu, 
žurn. Stasys Garliauskas, An
tanas Zaparackas ir buvę bend
radarbiai Albertas Misiūnas ir 
Žibutė Zaparackaitė-Knepper, 
MD. 

Valandėlės dabartiniai bend
radarbiai ir pranešėjai yra Algis 
Lapšys, Edvardas Skiotys ir 
Stasė Zaparackienė. Valandėlės 
yra transliuojamos iš nuosavos 
tautybių stoties WPON, AM 
banga 1460, kuri buvo įsigyta 
1982 metais. Detroito lietuviam 
paruošta ir transliuota 3140 
laidų. 

Programos transliuojamos 
antradieniais ir penktadieniais 
nuo 3 vai. po pietų. Klausytojų 
labiausiai vertinama dalis yra 
Antano Zaparacko Lietuvos 
žinių santrauka, naudojant 
Vilniaus radijo laidas užsieniui. 
Šios žinios yra perduodamos 
kiekvienoj laidoj. 

PRANEŠIMAS APIE PLS 
ŽAIDYNES LIETUVOJE 

Sporto klubo nar ių susi
rinkime kovo 3 d. Vytautas 
Grybauskas kalbėjo apie IV 
Pasaulio Lietuvių sporto šventę, 
šią vasarą vyksiančią Lietuvoje. 
Vytauto Grybausko pasikalbė
jimą perdavė ,Xietuviškų Melo
dijų" radijo laida kovo 15 dieną. 
Norintieji kar tu su sportinin
kais vykti į Lietuvą prašomi 
kreiptis pas Algį Rugienių, tel. 
573-9448. 

PAGERBĖ 
MYKOLĄ ABARIŲ 

Mykolui Abariui išeinant į 
pensiją Fordo automobil ių 
bendrovės inžinieriai ir ben
dradarbiai vasario 27 d. suruošė 
pagerbimo pietus, į kuriuos 
atsilankė daugiau negu 100 
bendradarbių. Mykolas Abarius 
yra Lietuvos Šaulių sąjungos 
tremtyje CV pirmininkas. 

LANKĖSI ST. BAČKAITIS 

Į tarptautinį automobilių pra
monės inžinierių suvažiavimą 
Detroite buvo atvykęs dr. Stasys 
Bačkaitis, JAV susisiekimo mi
nisterijos kelių eismo saugumo 
administacijos vadovaujantis in
žinierius. Ta pačia proga aplan
kė ir savo mamytę Mariją Bač-
kaitienę, gyvenančią Detroite. 

Lietuvos Vyčių 75-to visuot in: 
l i e t u v i u k a m b a r į 

A n t a n a s J a n u š i s , 
Rougeway, Livonia, MI 48154, 
telef. 313-421-4696 ir nariai -
Edvardas Skiotys. Vladas Si
mutis, Stasys Pikūnas ir Algi
mantas Bražėnas. 

JAV LB Lansingo apylinkės 
rinkimų komisija: pirmininkė 
Gražina Kriaučiūnienė, 1816 
Tecumseh River Drive, Lans-
ing, MI 48906. telef. 517-321-
0091 ir nariai — Edvvardas 
Jacksonas ir Aldona Jackso-
nienė. 

JAV LB Grand Rapids apy
linkės rinkimų komisija: pir
mininkas Vytautas Jonaitis, 
1546 Quarry Ave„ N.W., Grand 
Rapids , MI 49504. telef. 
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LIETUVOS VYČIŲ 
VIDURIO ATLANTO 

APYGARDA 

1990 m. rugsėjo 30 dieną arti 
150 delegatų bei svečių suvažia
vo į Amsterdam, NY. dalyvauti 
100-to.; kuopos globojamame 

616-458-6378 ir nariai — Jonas Vidurio Atlanto Lietuvos Vyčių 
Traška ir Kazys Žygas. apygar Jos suvažiavme. Mišias 

JAV LB apylinkių vaidybos Šv. Kazimiero parapijos bažny-
privalo pasirūpinti, kad kan- čioje atnašavo kun. Robertas 
didatai į JAV LB XIII-tą Tarybą 
būtų pasiūlyti ir jų sąrašai 
pasiųsti JAV LB Michigano rin
kimų komisijos pirmininkui: 
Jurgis Ribinskas, 7600 Nankin 
Blvd., Apt. 510, Vvestland. MI 
48135. telef. 313-421-8133, 

Vy tau tas Kutkus 
JAV LB Michigano apygardos 

valdybos pirmininkas 

PAGERBSIME LIETUVOS 
LAISVĖS RĖMĖJA 

LB Detroito apylinkės val
dybos iniciatyva, Kovo 11-tos 
minėjime, kovo 10 (sekmadienį), 
vyksiant į Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos patalpose, bus ir padėkojo kongresmanui Paul 
pagerbtas Lietuvos laisvės Tonko (kuris yra 100-tos kuopos 
atstatymo ilgametis rėmėjas nary?' už pravedimą 635-tos re-
JAV Kongresmanas —Wi'liam zoliucijos, pripažįstančios 1990 
S. Broomfield. Minėjimą ir metu kovo 11 dieną Lietuvos ne-

Baltch Pamoksle kalbėjo apie 
didelius pasikeitimus, įvykusius 
nuo 1970 metų, jo pirmojo 
lankymosi proga Lietuvoje. Nuo 
to laiko jis ten yra buvęs jau 
penkio l ika k a r t ų . Vienas 
malonus reiškinys — pripildytos 
kunigų seminarijos Lietuvoje. 
Apie seminarijas bei pašauki
mus JAV jis esąs blogesnės 
nuomonės. 

Po Mišių parapijos salėje visi 
buvo pasveikinti puikiu maisto 
bufetu. Šeimininkės kuopos 
pirm. Antanas Radzevich su
sirinkusius pasveikino, o po to 
apygardos pirm. Jonas Adomė
nas pravedė posėdį. Jis pristatė 

pagerbimą organizuoja LB 
apylinkės valdyba ir jos talki
ninkai. 

SVEIKINTINAS DETROITO 
JAUNIMAS 

Į Lietuvos laisvinimo darbu 
veiklą labai aktyviai įsijungė 
Detroito lietuvių jaunimas. Juo? 
matome demonstracijose ir jų rini -nai. Nuspręsta dvasios 
organizavime; laiškų JAV vy- vado pareigoms kviesti pensi-
riausybei rašymo organizavime įlinką kun. Joną Pakalniškį, 
ir vykdyme. Matome juos ir Die- Išrinkti: pirmininkas Juozas 
vo Apvaizdos parapijos bažny Stelmokas, pirmasis vicepirm. 
čioje dalyvaujant šv. Mišių Joną-Sakai, antrasis vicepirm. 

priklausomybės švente. Ritualų 
komiteto narės Jovita Sleder ir 
Rita Sussko įteikė Tretįjį Lie
tuvos Vyčių laipsni penkiolikai 
užsitarnavusių narių. Apygar
dos atstovai praėjusiame Visuo
tiniame Vyčių seime Pittsburg, 
PA. Eiena Matulonis ir Aldona 
Zaunis atliko pranešimus. 

to sekė apygardos valdybos 

apeigų talkoje. Girdime „Lie
tuviško Balso" — radijo pro
gramose. Malonu juos sveikin 
ti ir džiaugtis, kad ateina nau
jos jėgos, pasiryžusios pakeisti 
vyresniųjų retėjančias gretas. 

J o n a s Urbonas 

Jon Antanavičius, sekretorė 
Jeanne Janon i s , iždininkė 
Mirga Bablin. pa t ikė t in ia i 
Mar.įa Stonis. Ona Tarmey bei 
M: ie Pietz. Komitetų valdybon 
parinkti: lietuviškų reikalų — 
Bernice Aviža, Dalia Bulvičius, 

APYLINKIŲ RINKIMU 
KOMISIJOS MICHIGANO 

APYGARDOJE 
JAV LB Michigano apygardos 

apylinkių valdybų sudarytas 
šias JAV LB XIII Tarybos 
apylinkių rinkimų komisijas, 
patvirtino JAV LB Michigano 
apygardos valdyba. 

JAV LB Detroito apylinkės 
rinkimų komisija: pirmininkas 
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1991 veiklos metų apygardos 
valdybon: pirm. Jonas Mickū-
nas, vicepirm. E. Kosmisky. 
iždininkas Edvardas Carlitus. 
sekretorė Agnietė Mickūnas, 
patikėtiniai L. Butsavage ir 

Vienas iš dešimtie? p laka tu prie Floridos valst i jos g re i t ke l i u . 

Adelina Raila ir Irena Tice, 
viešųjų reik. — D. Bulvičius, ir 
kultūrinių reik. — Ed Burba 
Cook. 

J. Adomėnas pranešė, kad mi
rė buvęs kongresmanas Samuel 
S. Stratton, anksčiau gavęs 
„Friend of Li thuania" žymenį 
Sy racuse , NY, v y k u s i a m e 
Visuotiniame Lietuvos Vyčių 
seime. 

Sugiedojus „Ilgiausių metų'* 
100-tos kuopos pirmininkui A. 
Radzevich ir žmonai Onai, šven
čiantiems 50 vedybinį jubiliejų, 
buvo išreikšta padėka šeimi
ninkei , 100-tai kuopai , už 
puikiai pravesta seimą. 

Dalia Bulvičius 

LIETUVOS VYČIŲ 
„GINTARO" APYGARDA 

1990 metų spalio 14 dieną 
Easton, PA, įvyko Lietuvos 
Vyčių , ,Gin ta ro" apygardos 
rudeninis suvažiavimas. Kun. 
Ronald B o w m a n a t n a š a v o 
Mišias Šv. Mykolo parapijos 
bažnyčioje, kurių metu 144-tos 
kuopos narei Elenai Labadis 
buvo įteiktas Lietuvos Vyčių 
Ketvirtas laipsnis, o Robertui ir 
Edvardui Klovams bei Dorai 
Lushis (visi 63-čios kuopos 
nariai) buvo į te ik t i tretieji 
laipsniai. 

Easton kuopos pirmininkė 
Jane Lutick pasveikino narius 
bei svečius. Apygardos pirm. 
Jonas Mickūnas pravedė posėdį. 
J is pranešė, kad Visuotinio Lie
tuvos Vyčių seimo metu Pitt
sburg, PA, apygarda paskyrė 
500 dolerių Lietuvai pasiųsti 
medicinos priemonių. Jonas 
Mankus ir Elsie Kosmisky pa
t e i k ė savo p r a n e š i m u s iš 
Visuotinio seimo. 

Kultūrinių reikalų komiteto 
pirm. J. Mankus išdalino to 
komiteto pranešimą kuopų pir
m i n i n k a m s . O n a Elena 
McDonald pateikė sąrašą visos 
spaudos, nusiųstos įvairiems 
l a i k r a š č i a m s . L ie tuv i škų 
reikalų kom. pirm. Albertas 
Klizas ragino paremt kongrese 
pravesti žmogaus teisių įsta
tymus bei paremti Amerikos lie
tuvių katalikų šalpą. 

Kovo mėnesį šv. Kazimiero 
minėjimo metu buvo pašven
t inta naujoji apygardos vėliava. 
Ona Challan ir Leonas But
savage 1143-čios kuopos nariai) 
rengia apygardos loteriją. Ji 
ta ip pat įvyks kovo mėnesį. 

Apygarda, kun. Anderlonio 
prašymu, dalyvauja pasauli
niame rožančiaus vajuje. Nariai 
prižadėjo tam tikru metu sukal
bėti rožančių Lietuvos labui. 

Dalyvavo 36 delegatai ir 30 
svečių iš septynių kuopų. Šie 
asmenys buvo išrinkti 1990-

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete; 
Priklauso Holy C-x>ss ir Cnnst ligoninėms 

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

Pirm . antr . Ketv . penk; nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)246-0087; aba (7081246-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVvFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So Puiaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Karolis Yuskavage. Maizeville. 
PA. Šiluvos Motinos parapijos 
klebonas kun. Motiejus Jarašū-
nas sutiko būti dvasios vadu. 

Kovo 11 dieną įv\ fcs pavasa
rinis apygardos seimas. Šį 
suvažiavimą malda uždarė 
14-tos kuopos narys Pranas 
Petrauskas. V e r t ė 

Aleksandras Pakalniškis , J r . 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitar.mą 

Pirma 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
t'eid oždarytaa ketvd 1-3 v p p . penktd 

.' šešto 9 v r -.2 v p p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildlng 

6132 S Kedzie 
Chicago. !L 60629 

Tel . H-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 sus.tanmą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundae Ava. . Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus r kraujo iigos 
Nechlrurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Htckrry Hills. iL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarime 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai; 

Tikrina ak-.s. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitar.mą 

Palo* Vlalon Cantar. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. !H Ketv va: 3-6 v v 

Tai. (708)448-1777 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Clcaro 

Kasdien 1 ik: 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W 95 St. 
Oak L t w n , IL 60453-2533 

T* ! . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W . Cermak Rd. 
VVestchester IL 6 0 1 5 3 

Tel . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

D R . P E T R A S V. K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

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

81 St. ir Kean Ave.. Justlce. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Straat 
(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 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p -r ketv 2-5 v p p 
Šeš' pagal susitarimą 

Kablnato tat. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIZINAS. M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus l'gų gydyloias 

Kalbame l.etuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

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

ARAS ZLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Cantar 

Naparvllle Campua 
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310. 

NaparvIHe IL 60563 
Tai. 1 708 527 0090 

Valandos Daga! suS'tarimą 

Kab. tel. (1-312) 588-3166; 
Namų (708) 381 37^2 

OR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVeet 83rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6 

Seštadienias pagal susitarimą 

• 



Čekoslovakijos sudėtinga 

POKARIO ISTORIJA 
„Kai skaitome apie Čekoslo

vakiją europiečių ir amerikiečių 
laikraščiuose, mus stebina, kad 
esame laikomi rytų europie
čiais. Tiesa, politine prasme 
priklausėme komunistiniam 
blokui, bet mes save supran
tame esantys viduryje — lyg Eu
ropos širdis. Gi mūsų sienos ir 
socialiniai bei kultūriniai ryšiai 
yra su Lenkija, Rusija, Vokie
tija, Austrija ir Vengrija. ...Be 
to, P r a h a buvo ilgą laiką 
jungiama su Viena, kaip viena 
iš dviejų centrinės Europos 
kultūrinių ašių". Taip kalbėjo 
s lovakas , Vat ikano Radijo 
Slovakų skyriaus vedėjas, kun. 
F r a n t i š e k Sočufka, S J . su 
amerikiečiu America žurnalo 
redaktoriumi, pereitą rudenį 
lankydamasis JAV-ėse. 

Sočufka, aiškindamas apie 
religijos persekiojimą Čekoslo
vakijoje komunizmo vergovės 
metu, nurodo, kad prieš 1968 m. 
Prahos pavasarį Bažnyčia buvo 
taip nuožmiai persekiojama, 
kunigija ir aktyvūs tikintieji 
žudomi, kalinami ir tremiami, 
kad n e t ir Bažnyčia buvo 
paveikta tos baimės. Tačiau po 
Prahos pavasario, pogrindyje 
įšventinti kunigai, darbovietė
se ir kitomis progomis ben
draudami su jaunimu, ne viešai, 
o privačiuose pokalbiuose pra
dėjo sėti Kristaus duodamos 
laisvės, tikėjimo sėklą. Pamatę, 
kad jų gyvenimas tur i gilią 
prasmę, kuri nepriklauso nuo 
pataikavimo valdžiai, o nuo 
siekimo tiesos, tie jaunuoliai 
pasidarė drąsūs ir tuo pradėjo 
žavėti savo draugus. 

Dabartinės demokratijos ju
dėjimo pradžią kun. Sočufka 
jungia su šv. Viktoro atlaidais 
1985 m. Velehrade, į kuriuos 
popiežius, pats negavęs leidimo 
dalyvauti, pasiuntė savo atstovą 
kard. A. Casaroli. Ten susirinko 
250,000 maldininkų, du treč
daliai jų iš Slovakijos, kiti iš 
Moravijos. Nors po to komunis
tai žymiai pastiprino represijas 
prieš tikinčiuosius, žmonės 
represijų nebebijojo. 

Čia amerikietis iškėlė opų 
klausimą: „Kai mes minime žy
mius jūsų tautiečius kaip Mar
tiną Navratilova, Vaclav Havel 
ar Milan Kundera, mes juos 
laikome čekoslovakais. Bet jūs 
save laikote arba slovakais ar
ba bohemais . Man pačiam 
atrodo, kad jūsų skaidymasis į 
etnines grupes jums stato didelį 
pavojų tame regione. Gi jau ma
tome ta i ir Jugoslavijoje ir Ru
munijoje ir, žinoma, Rusijoje". 

Kun. F. Sočufka taip atsakė: 
„Vakaruose .etninis' klausi
mas yra laikomas separatizmu. 
Gi tikrovė yra tokia: sovietų 
tikslas buvo sunaikinti tautas 
internacionalizmo vardan. Iš pi
liečių buvo reikalaujama, kad 
jie būtų ne čekoslovakai, o 
komunistai ir kad jie savo 
gyvenimą pašvęstų visų 
komun i s tų labui. Turėja i 
atsižadėti savo kultūros, savo 
šaknų, išsižadėti net savo veido 
— ir tai per 40 metų. Reikėjo 
studijuoti daugiau rusų isto
rijos, negu savą. kurios beveik 
nežinojom. ...Tad dabar, po 40 
metų priespaudos, jei kas nors 
nori pasisakyti „aš esu slo
vakas", ar „aš noriu to, kas man 
priklauso, aš noriu pažinti savo 
istoriją, aš noriu kalbėti savo 
gimtąja kalba" — tai nėra sepa
ratizmas, tai yra savo teisių 
pasisavinimas". 

Tačiau yra trintis tarp čekų ir 
slovakų, ir ji turi istorines šak
nis. J i s ir apie tai pasakojo. 

Prieš I pasaulinio karo pa
baigą, bet Austro-Vengrų im
perijai jau žūvant, Amerikoje 
gyvenantys slovakai ir čekai, 
susirinkę Pittsburge. sutarė 
bendrai sukurti valstybę. (Tiek 

čekai, t iek ir slovakai turėję 
emigruoti Amerikon dėl didelio 
jų skurdo Austro-Vengrų impe
rijoje.) Vadinamojoje Pittsburgo 
Konvencijoje buvo sutarta, kad 
šioje jungtinėje valstybėje bus 
gerbiamos ir slovakų ir čekų 
kalbos ir kad abi grupės daly
vausiančios valdžioje lygiai. 

Tačiau prezidentu išrinktas 
Tomas Masaryk, čekas, priklau
sąs masonams, sudarė vyriau
sybę, į kurią įėjo tik du ar trys 
slovakai ir šiems tebuvo lei
džiama tik vykdyti įsakymus. 
Viešai pasauliui Masarykas 
kalbėjo apie tik vieną valsty
binę kalbą, slovakų kalbą pava
dindamas čekų kalbos tarme. Jo 
pareigūnai pradėjo spausti, kad 
Slovakijoje būtų mokoma čekų 
kalba. Be to, jis dalį Slovakijos 
atidavė Lenkijai, kad užsitik
rintų vieną Bohemijos miestą,} 
kurį Lenkija reiškė pretenzijas. 

PIRMOJI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMY BĖS 
ATKŪRIMO SUKAKTIS 

Kovoti su tomis neteisybėmis 
sus iorganizavo katal ikų 
populiarioji partija, vado
vaujama prel. Andrėj Hlinka, 
nuolat reikalaujanti, kad būtų 
la ikomasi Pit tsburgo kon-
vencijos. Netrukus valdžia jį 
suareštavo ir čekai dominavo | 
nuo 1925 iki 1939, kai užėjo j 
Hitleris. Hitleriui rūpėjo pasi-
imti Bohemiją, Moraviją ir 
Sudetenlandą, kur gyveno apie 
3 milijonai vokiečių, o Slovakiją i 
buvo linkęs palikti buferiu tarp 
Rusijos. Tad 1939 m. pavasarį 
jis į Berlyną pasikvietė kun. : 
Josef Tiso, Katalikų partijos 
pirmininką, ir jam davė ultima
tumą: Slovakiją paskelbti atski
ra respublika, o jei ne, Slovakija 
bus padalinta tarp Lenkijos ir 
Vengrijos. Tiso sutiko. To 
pasekme, II pasaulinio karo 
metu s lovakai buvo karo 
nepaliesti, buvo laisvi studijuo
ti savame universitete, savose 
mokyklose, panašiai kaip švei
carai. Slovakai šį laikotarpį 
prisimena kaip taikos ir gerovės 
metą. 

Slovakijoje buvo žydų. Vokie
čiai paprašė Slovakijos parla
mentą ir prezidentą pasiųsti 
žydus darbui į Vokietiją. 
Slovakai sutiko. Tačiau 1942 
m., kai žydų pabėgėliai sugrįžę 
pranešė, kad žydai buvo imami 
ne į darbus, bet į koncentracijos 
stovyklas, kur apie 30,000 žuvo, 
prez identas paskelbė, kad 
Slovakijos žydams nebereikė
sią išvykti iš krašto, nebent 
jie norėtų emigruoti į JAV-
es. Tad daugiau žydų buvo išgel
bėta Slovakijoje, negu žuvo. 

Po Jaltos konferencijos Čeko
slovakijos prezidentu vėl tapo 
karo metu pabėgti turėjęs Ed-
vard Beneš. Šis pasmerkė Tiso 
už sukūrimą Slovakijos valsty
bės, apšmeižė jį fašistu 
klerikalu ir apkaltinoji 30,000 
žydų nužudymu. Beneš vyriau
sybė už tai pakorė kun. Tiso, toji 
pati vyriausybė, kuri 1946 m., 
nubrėžus naujas Čekoslovakijos 
sienas, iš savo krašto ištrėmė 3 
milijonus vokiečių, kiekvienam 
asmeniui leisdama pasiimti tik 
du čemodanus daiktų. Iš tų 
vokiečių 300.000 mirė badu. 
Bet nepaisant to, Čekoslovakijoj 
dar iki pernai metų slovakai 
buvo apšaukiami klerikaliniais 
fašistais. 

Šią sudėtingą Čekoslovakijos 
istoriją amerikiečiai skaitė 
America žurnale 1990.XI.10. 
Nuo nacių nukentėjo visos 
Europos tautos, ne vien tik 
žydai. Tačiau toms, kurios po II 
pasaulinio karo liko po komu
n is ta i s , ka ip ir Lietuva, 
kentėjimai nuo nacių nepasibai
gė, nes komunistai tyčia erzino 
tas žaizdas ir skleidė šmeižtą 
laisvame pasaulyje. Būtina, kad 
laisvasis pasaulis ir apie tai 
žinotų. 

ag -

1990 metais kovo 11 dieną 
Vilniuje demokratiškai išrinkta 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji taryba ir jos sudaryta vy
riausybė savo ak tu a t s t a t ė 
Nepriklausomos Lietuvos vals
tybę. Žaibo greitumu ši žinia 
pasklido po visą pasaulį. Mili
joninių tiražų dienraščiai savo 
pirmuose puslapiuose paskelbė 
apie Lietuvos Nepriklausomybę 
ir prezidentą Vytautą Lands
bergį. Visi išeivijos lietuviai tą 
dieną spontaniškai, vieningai ir 
su džiaugsmu rinkosi į bažny
čias ir sales melstis ir minėti 
Lietuvos prisikėlimo šventę. Tą 
patį vakarą televizijos kanalai 
ir radijo stotys plačiu mastu 
kalbėjo apie Lietuvą. Visi 
tikėjomės, kad Vakarų pasaulio 
valstybės grei ta i p r ipaž ins 
mūsų atgaivintos valstybės tęs
tinumą. 

Deja, praėjus vieneriems me
tams a tkur to j i L i e t u v o s 
valstybė dar nėra laisvojo 
pasaulio pripažinta de facto ir 
de jure. Dar daug reikės įdėti 
mūsų visų pastangų, kol įtikin
sime Vakarų valstybes, kad 
mūsų teisėti siekiai būtų pilnai 
įkūnyti. Švęsdami pirmą to 
istorinio įvykio metinę sukaktį, 
trumpai pažvelkime į Lietuvos 
istorinių įvykių eigą. 1918 metų 
Vasario 16 dienos Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimas 
buvo kertinis ir pagrindinis 
akmuo, ant kurio pamatų buvo 
du kartus istorijoje atstatyta tos 
Nepriklausomybės paka r to 
j imas . 1941 metų bi rže l io 
mėnesį mūsų partizanai išvijo iš 
Lietuvos raudonąją armiją kar
tu su jos pakalikais. Lietuva ir 
vėl pasiskelbė Nepriklausomam 
gyvenimui. Mums teko labai 
nusivilti ir neilgai galėjome 
džiaugtis laisve. 

Kitas pasaulinio masto despo
tas Hitleris paneigė mūsų teisę 
būti nepriklausomais. Pasibai
gus antram pasauliniam karui , 
lietuvių tauta turėjo vežti naują 
Sovietų okupacijos jungą. Po 49 
metų 1990 metais kovo 11 dieną 
išaušo laisvės rytas. Tą dieną 
buvo pakartotas tautos ryžtas 
keltis nepriklausomam gyveni
mui. Nei vienas mūsų tautos 
laisvės paskelbimas neapsiėjo 
be kraujo aukų. 

1918 metais Lietuvos savano
riai kone basi i r m e n k a i 
ginkluoti savo tv i r tu ryžtu, 
drąsa ir tėvynės meile atnešė 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Lietuvai laisvę Tas pat buvo 
pakartota 1941 metais mūsų 
savanor ių partizanų kraujo 
aukomis, kurie, nelaukdami 
vokiečių kariuomenės,patys vi
jo bolševikus iš Lietuvos, tikėda
miesi vėl išvysti Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymą. Deja 
mūsų tėvynė nėra Kuwaitas. 
Netur ime tiek daug neišsia-
memų alyvos laukų, kad Vaka
rų valstybės būtų suintere
suotos mus išvaduoti. 

Garbė yra tautos partiza
nams, kurie ryžtingai kovojo 
dar 10 metų nesulaukdami jo
kios pagalbos iš Vakarų. Ta
čiau, kaip nieko pasaulyje nėra 
amžino, taip ir komunizmo 
pamatai jau sutrupėjo Rytų 
Europoje. Tuo pačiu ir Lietuvai 
p r a š v i t o pirmosios la isvės 
aušra. Po 1990 metų kovo 11 
dienos lietuvių tauta už savo 
ryžtą būti laisvais jau yra daug 
nukentėjusi. Maskvos primesta 
represinė ekonominė blokada 
n e p a l a u ž ė tautos . Ji d a r 
daugiau užgrūdino jos dvasią. 
Tačiau šių metų sausio 13 
dienos tragiški įvykiai Vilniu
je buvo aplaistyti nekaltų lietu
vių didvyrių krauju, kur ie 
paaukojo savo gyvybes. Tauta jų 
niekad neužmirš ir jų vardai jau 
yra įrašyti į aukso istorijos 
lapus . Šie tragiški įvykiai 
pabud ino iš letargo miego 
Vakarų pasauli Dabar jau į 
Lietuvą važiuoja ir Amerikos 
k o n g r e s m a n a i ir komisijosT 
norėdamos vietoje tirti padėtį. 

Skaudi ironija, bet ir gyveni
mo realybė. Kada už laisvę 
miršta tautos didvyriai, tik tada 
prasiveria Vakarų valstybių 
akys ir jie pradeda stipriau 
reaguoti ir suprasti tautos nepa
laužiamą gyvastingumą būti 
laisvais. 

Tač i au dar ir š iandieną 
Lietuvos prezidentas Vytautas 
Landsbergis sėdi užblokuotas 
parlamento rūmuose ir negali 
atl ikti savo funkcijų. Tautos re
ferendumas, pravestas balsa
vimu vasario 9 dieną su 91% 
pasisakiusių už Nepriklauso
mybę , sus t ipr ino Lie tuvos 
vyriausybės politinę poziciją 
užs i en io vals tybių t a r p e . 
Džiugus reiškinys, kad Islandi
ja pirmoji pripažino Lietuvos 
Nepriklausomybę. Jos pėdomis 

seka Čekoslovakija ir galimas 
dalykas Vengrija. Tikimasi, kad 
artimoje ateityje bus ir daugiau 
valstybių, kurios teigiamai pa
sisakys už Lietuvos Nepriklau
somybę ir pasiųs savo reprezen
tan tus į Vilnių. 

Poli t ikų te ig imu, Ameri
kai sėkmingai baigus karą 
Persų į lankoje, Lietuvos 
klausimas bus pajudintas mūsų 
norima kryptimi. 

Išeivijos lietuvių didžiausias 
t ikslas yra padėti Lietuvai 
pasaul inėje arenoje. Mūsų 
veiksniams ir pavieniams as
menims reikia kreiptis į savo 
krašto vyriausybės, prašant 
paremti Lietuvos nepriklau
somybės a t s t a t y m ą . Svar
b i a u s i a s t i k s l a s y ra . kad 
Lietuva ir jos vyriausybė būtų 
pripažinta de jure ir de facto 
laisvųjų pasaulio valstybių 
tarpe. Taip pat tur ime reika
lauti, kad iš Lietuvos teritorijos 
būtų išvesti Sovietų Sąjungos 
kariuomenės ir KGB daliniai. 
Turi būti grąžinti Lietuvos 
vyriausybei Sovietų kariuome
nės užimti pastatai su televizi
jos ir radijo ryšiais. Prašykime 
visų valstybių suteikti Lietuvai 
finansinę ir materialinę pagal
bą ir padėti atstatyti Lietuvos 
savarankišką ekonominę padė
tį. Taip pat yra labai svarbus 
ekonominių — prekybinių ryšių 
užmezgimas su visomis Vakarų 
valstybėmis. 

Mes negalime ir neturime 
likti abejingi šiuo labai svarbiu 
Lietuvai momentu. Todėl minė
dami pirmąsias Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo me
t ines, ryžtu, darbu ir pasi
šventimu viltingai žvelkime į 
ateitį, kur horizonte jau matyti 
pilnos laisvės šviesa. į kurią 
mus veda Tautos himno žodžiai: 
Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse. 

„LIETUVĮ 
ŽURNALISTĄ 

PASITIKUS 
EDMUNDAS JAKAITIS 

» 

ATLEIDŽIA 630 

Inland Steel plieno liejykla 
paskelbė, kad atleidžia 630 
tarnautojų, nes sumažėjo plieno 
pareikalavimas. Čia, matyt, 
t u r i į takos ir sumažėjęs 
automobilių pirkimas. Net ir 
Fordo fabrikai paskelbė atleisią 
t ū k s t a n č i u s tarnautojų . 
Numatę sutaupyti 3 bilijonus 
dolerių. 

Visuomet jaučiu malonumą, 
laikydamas rankose gražų lei
dinį. Jeigu pernykštis „L.Z." 
buvo puošnus, tai šiais metais 
jis yra ir puošnus ir turiningas. 
Kitaip sakant, kuo tolyn, tuo 
geryn. Matyti pažanga išvaiz
doj, nestsilieka nė turinys. 35 
autoriai tai patvirtina. 

Nepaslaptis, kad daugelis 
nežino, kad toks leidinys iš viso 
egzistuoja. Tai yra Lietuvių Žur
nalistų sąjungos neperiodinis 
leidinys. Surinktas, sutvar
kytas, suredaguotas nenuils
tančios spaudos darbininkės, 
rašytojos, sąjungos pirminin
kės Rūtos Klevos Vidžiūnienės 
Nuostabi moteris. Ko vyrai 
nesugebėjo, ji padarė. Tikras 
sąjungos variklis. 

Ką tik pasirodęs 15-tas nume
ris, pradedamas R.K.V. gana 
trumpu įžanginu. Nors ir trum 
pas, bet kiek tiesos pasakyta. 
Kiti du puslapiai priklauso Vy
tautui Bagdanavičiui. Čia jis 
nagrinėja pokalbio reikšmę 
žurnalizmo filosofijoj. Bronys 
Raila „Įvykių akivaizdoje" ap
taria, kas buvo kitų kraštų žur
nalistų iškelta, nagrinėta ir pa
vaizduota. Dalia Teišerskytė ei
lėraščiu užbaigia 5 puslapį. Dr. 
Algirdas Statkevičius išvedžio 
ja, kad atsirado reikalas sąjū
džio vardą pakeisti į „Kultūros 
kūrimo partiją" arba „Kultūros 
kūrėjų sąjungą". 

Vladas Bakūnas prisimena, 
kaip Vokietija okupavo Klai
pėdą. Vladas Ramojus supažin 
dina su dviem vienuoliais. Balys 
Gaidžiūnas dalinasi savo ir 
„ D i r v o s " pergyvenimais . 
Vytautas Šeštokas rašo apie 
Lietuvos vardo populiarinimą 
amerikiečių visuomenėje. Patei
kiami būdai, kaip tai daryti. 
Žurnalistė Aurelija M. Balašai-
tienė išryškina Baltųjų rūmų 
požiūrius ir žaidimus mūsų 
jausmais. Gražinos Kadžytės 
specialus iš Lietuvos reportažas 
papildomas A. Juozapaičio nuo
traukomis. Mintis ir sumany
mus apie archyvus pateikia 
Ramunė Kubiliūtė. 20 pusla
pyje istoriko Vinco Trumpos 
kalba, pasakyta kariuomenės 
šventės proga. Tadas Dabšys 
pradeda nuo Vytauto laikų ir 
baigia paskutiniais įvykiais. 
Straipsnis neapsieina be savi-
pylos . Edmundas J a k a i t i s 

supažindina su oro bangų 
žurnalizmo pirmūnu. Pridėta 
nuotrauka gerai charakteri
zuoja straipsnį. 

Alfonso Nako mozaika gvilde
na kalbos klaidas, keistenybes, 
klaidinimus. Ypatia Yčas Pet
kus aprašo savo keliones po 
pasaulį su Lietuvių Žurnalistų 
sąjungos kortele. Du puslapiai 
įdomaus pasiskaitymo. Domas 
Šniukas. dabartinis Lietuvos 
žurnalistų sąjungos pirminin
kas, aprašo žurnalistų rūpesčius 
Lietuvoj. Ignas Medžiukas ir 
Nora Kulpavičienė pasisako 
apie korektūra. Krito į akį N.K. 
straipsnio antrašte. Viliaus Bra
žėno naudingos žinios apie 
laiškus amerikiečių spaudai. 
Osvaldas Žadvydas aprašo ma
joro Petro Gudelio veiklą, o 
Giedra Gudauskienė supažin
dina su nenuilstama spaudos 
darbininke Rūta Klevą Vidžiū-
niene. Užtarnautas straipsnis 
50 metų spaudos veiklos proga. 

Z. Juškevičienė. Vytautas 
Kutkus. Antanas Grinius nu
šviečia l ietuvių žurnal is tų 
veikimą, o Nora Kulpavičienė 
atsiliepia iš Kanados. Balys 
Brazdžionis gvildena moterų 
žurnalo reikalingumą. Nesinori 
praleisti Algirdo Gustaičio, 
Alberto Ruzgo. Prano Karlono, 
Kazio Barono bei Alfonos Nako 
straipsniu. Ypačiai vertingi A. 
Nako nekrologai. 

Skyrius pavadintas „Laiškai" 
užima du ir pusę puslapio. 
Paskutiniai 3 puslapiai atspaus
dinti muzikiniu raštu — gaido
mis „Žurnalistų valsui". Mu
zika Giedros Gudauskienės, 
žodžiai Rūtos Klevos Vidžiū
nienės. Nemoku to rašto skaity
ti, tai ir nežinau, nei kaip jis 
skamba. Dar i šgi rs ime ir 
įvertinsime. 

P i rmu t in i ame viršelyje: 
„Center of Calm" dail. V. 
Virkau. Paskutiniame viršelyje: 
„Atsp indž ia i " dai l . E l ena 
Urba i ty tė , Vi ln iaus meno 
muziejaus nuosavybė. 

Susipažinus, lieka palinkėti, 
kad kitas 16 numeris būtų 
nemenkesnis už 15. 

Šiandieną la ikraš t in inka i 
sudaro t ik ra bažnyčią. J ie 
pamokslauja žmonėms k a s 
dieną, kas sekmadienį. 

Carlvle 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

66 
— Gal tau keista, kad dabar tiek daug kalbu ir 

visai ne apie tai, ką man pasakei ir kas mudviem dabar 
labiausiai turėtų rūpėti? Turiu ir aš tau kai ką 
prisipažinti, mano mažyte. Neištikimybė, ap e kurią 
čia dabar man kalbėjai, man labai seniai buvo žinoma. 

— Valiau! — Jū ra desperatiškai užsidengė veidą, 
tarytum nuo smūgio. 

— Taip, Jūra, tavo draugės nebuvo tokios drau
giškos, kaip tu galvojai, o gal jos t ikrai norėjo tik gero. 
Bet kada aš sugrįžau iš belaisvės toks laimingas tave 
vėl suradęs ir taip aklai tave mylįs, vienišos ir 
nemylimos moters širdis tapo pavydo auka. Prisimeni 
vyresniąją Gerulytę? Graži mergaitė, tik labai jau 
neturėjo ką veikti. Neturėjau ir aš didelio užsiėmimo, 
kai tu išeidavai į ligoninę, o aš likdavau vienas su 
mama nejaukiame vokiškame viešbutyje. Nulydedavau 
ja pas Gerulius ir išeidavome pasivaikščioti su Joana 
į laukus, ji buvo labai l inksmutė ir labai tikra savo 
grožiu. Tik, matai, aš nebuvau vienišas, aš turėjau tave 
ir mudviejų svajones. Su kokia laime aš pasakodavau 
jai apie Vilnių ir mūsų jauną draugystę! Ilgai nepa
stebėjau piktų žiburėlių tose tamsiose akyse, tačiau 
sykį, kai piešiau ją pievoje su gėlių puokšte, ji staigiai 
mane apkabino. Nustebęs nuėmiau jos rankas ir no
rėjau švelniai pabarti , bet ji t renkė gėles į žemę ir vis
ką papasakojo. Prisipažinsiu, buvau priblokštas. Gal 
ji tuo manė mane sau prisiviliosianti, o gal tik prabilo 
piktas, moteriškas pavydas, bet tada sužinojau apie ta

vo meilę su daktaru, apie judviejų keliones ir pasi
linksminimus. Likusią dalį nesunku buvo patikrinti. 
Gal nepasakosiu čia, ką jaučiau, bet stengiausi neiš
siduoti, tikinau save, kad buvo karas ir tau buvo sunku, 
galvojau tave vėl užsikariauti, meile ir kantrybe susi
grąžinti laime i savo namus. Kai metei darbą ir iš
vykome iš Feldkircho, jaučiausi kiek geriau. Ret
karčiais atrodė, kad priartėjau prie tavo sielos ir galiu 
vadinti ją sava, bet tuoj vėl padvelkdavo šaltis. 

— Maniau, mažosios Dalužes atsiradimas sugriaus 
tavo kiautą ir mes vėl tapsime šeima. Tada ir prasidėjo 
mano tamsiausios dienos. Kada supratau, kad kūdikis 
nieko nepakeitė tarp mūsų, kai gyvenome drauge, tarsi 
stovykloje į vieną kambarį paskirti žmonės, kurie dali
nasi bendru indu ir guoliu, bet šiaip neturi viens kitam 
ką sakyti, pasijutau jkritęs į prarają Nebetekau noro 
tapyti, stengtis pagerinti buitį. Tu irgi. atrodė, bandei 
užpildyti tuščias valandas draugais ir triukšmu. Da
bartis ir emigraciniai planai užėmė visus mūsų 
pokalbius, ant praeities pamažu gulė dulkės. Dažnai 
gulėdavau naktimis šalia tavęs atviromis akimis, tarsi 
stengdamasis pamatyti praeityje Vilniaus sniege 
įmintas mudviejų pėdas, tačiau skausmingai jutau, jog 
rankomis susikabinę, turbūt, jau nebekeliausime 
drauge. 

— Ir štai. dabar. — šita nelaime! Mūsų vargšas 
kūdikis sužeistas, bet jo vardu prabyla sąžinė ir mudu 
pamatome bedugnę, ant kurios gyvename. Jū ra . aš 
todėl pasakojau apie ilgėjimąsi šviesos ir džiaugsmo! 

Valius pasilenkė prie žmonos ir suėmė jos sveikąją 
ranką į savąsias. Jo akys spindėjo. 

— Ir šią tamsią naktį, kada tu puolei ant žemės 
ir prisipažinai man apie savo nukrypimą, kada išsi
veržė tavo tikroji siela ir nuplovė visas melo užtvaras, 
kurias laikas ir nepasiryžimas buvo mudviejų tarpe 
sukrovęs, šita tamsi naktis nušvito, lyg ano vargšo 
jaunikaičio sodas, sugrįžus nuostabiajam rojaus paukš

čiui. Tik dabar. Jūrate, mudu kuriame šeimą ir ją 
laimina Dievas! 

Garsus raudojimas išsiveržė iš jaunos moters krū
tinės. Jie glaudėsi viena? prie kito. kaip du audroje 
pasimetę paukščiai, bet jų apkabinime buvo toks 
džiaugsmas, kad jis veržėsi ašaromis. 

Pamažu grįžo keliu į slėnį, žingsniai buvo lengvi, 
veidai pragiedrėję. Valiaus ranka prilaikė visiškai 
nusilpusią žmoną, jie ėjo neskubėdami. Ligoninės 
kieme juos pasitiko susijaudinę veidai — jau buvo 
rengiamasi eiti j kalnus ju ieškoti. Mindaugas stovėjo 
priekyje kelių vyru su liktarnomis rankose. 

— Kur gi jūs buvote, žmonės, argi nežinote, kokį 
rūpestį sukėlėte šitame ramiame kaime?! 

Dvi šypsenos buvo jam atsakymu. Aliutė žvelgė į 
juos nustebusiomis, drėgnomis akimis. 

— Valiau, vyriausias daktaras yra prie Dalužės, 
jis nori jus tučtuojau pamatyti, kai t ik sugrįšite! — 
šūkavo Mindaugas, nerimaudamas — Juk judu mir
tinai sušalote! 

— Ne. mes labai gerai jaučiamės. — Ramiai atsakė 
Jūra. — Ar aš galiu pamatyti Dalužę? 

— Taip. bėkite ten greičiau! 
Valius skubiai rodė kelią siaurais koridoriais, jam 

čia viskas buvo jau pažįstama. Prie mažų baltų durų 
jis sustojo ir pasibeldė. Sesutė atidarė duris ir tėvai 
įžengė į vidų. Lovytėje, visa apraišiota, gulėjo jų maža 
mergytė, prie jos buvo pasilenkęs senasis daktaras. 
Pamatęs tėvus, jis atsitiesė ir rankos judesiu sulaikė 
beskubančią prie lovelės motiną. 

— Mano mieli, aš jau kuris laikas stengiausi judu 
pasiekti. Šios kelios valandos buvo labai reikšmingos, 
patinimas pagaliau sumažėjo ir aš pirmą kartą galiu 
jums duoti vilties, kad jūsų mažoji mergytė matys. 

(Pabaiga) 
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LIETUVIŲ KILMĖS 
VAIKŲ STOVYKLA 

DAINAVOJE 
JADVYGA DAMUŠIENĖ 

Šiemet, t.y. 1991 m., stovykla 
prasidės liepos 28 d. ir baigsis 
rugpjūčio 4 d. Vaikų amžius, 
kaip ir visuomet, nuo 8 m. iki 
16 m. Stovykla mišri — mergai
tės ir berniukai. Stovyklinis mo
kestis vienai savaitei 125 dol. 
antram šeimos nariui 110 dol. 
Daktaro pažymėjimo nereiks, 
bet reikalaujama tėvų pasira
šyto vaiko sveikatos stovio 
duomenų ūr sirgtų ligų sąrašo'. 
Registracijos lapai ir visa sto
vyklą liečianti informacija bus 
išsiuntinėjama šiomis dienomis. 
Registracijos lapai turės būti 
grąžinami iki gegužės 25 d. Kas 
žinotų savo pažįstamų tarpe lie
tuvių kilmės vaikų, prašome 
jiems pranešti, paraginti ir 
duoti adresą ir telefoną in
formacijai gauti. 

Skelbiame šias informacines 
žinias p i rmiausia i , nes jos 
reikalingiausios tėvams, dar ne
gavus asmeniškai siunčiamų 
žinių, o telefonu jau infor
muojama. 

Nors visa šios stovyklos pro
grama vyksta anglų kalba, bet 
nėra nei dienos, nei valandos, 
kad nebūtų liečiama Lietuva, 
arba dabartiniai įvykiai Lietu
voje, jos heroiška laikysena, 
kovojanti ir siekianti Lietuvos 
nepriklausomybės. 

Šiemetinėje stovykloje ypač 
bus didelis svoris dedamas 
pačiai lietuvių kalbai, nes labai 
daug tėvų pageidauja, kad 
vaikai būtų pramokyti raidyno 
skaitymo, taisyklingo skaitymo. 

Lietuviai Floridoje 

Juno Beach, FL 
DAINOS CHORO 

KONCERTAS 

Kovo 22 d., penktadienį, 2 v. 
p.p., Juno Beach metodistų 
parapijos salėje įvyks Dainos 
choro, vadovaujamo Irenos 
Manomaitienės koncertas. Bus 
ir kita įvairi programa — dail. 
Ringailės Zotovienės padova
noto paveikslo traukimas, už
kandžiai, kavutė. Choras ir 
vadovė maloniai prašo visus 
l ie tuvius a te i t i į koncertą. 
Gautas pelnas bus parama 
choro kelionei į Dainų šventę 
Chicagoj. 

LB FLORIDOS 
A P Y G A R D O S ATSTOVŲ 

SUVAŽIAVIMAS 

Š.m. balandžio 12 d.. Piccadil-
ly restorane įvyks LB Floridos 
apygardos atstovų suvažiavi
mas. Visų Floridos apygardos 
apylinkių pirmininkai bei jų 
atstovai padarys savo apylinkių 
veiklos pranešimus bei jų iždo 
stovį. Bus renkama apygardos 
valdyba ir kontrolės komisija. 
Po suvažiavimo bus banketas 
Holiday Inn prie PGA bulvaro. 
Suvažiavimą globoja LB Palm 
Beach apylinkės valdyba. 

LB PALM BEACH 
APYLINKĖS NARIŲ 

VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS 

Š.m. ba landžio 19 d., 
penktadienį. 1 vai. p.p. Juno 
Beach miesto salėje, Seminole 
Plaza. prie U.S. 1 kelio įvyks LB 
Palm Beach apylinkės narių 
visuotinis susirinkimas. Bus 
valdybos nar ių pranešimai, 
kontrolės komisijos pranešimas. 
Valdybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai. 

Valdyba prašo visus narius su 
draugais dalyvauti susirinkime 

P . Mikšys 

Jau keli stovyklautojai mišrių 
šeimų ruošiasi vykti į Vasario 
16 gimnaziją. Koks pasi
tenkinimas stovyklos darbinin
kams ir visam tos stovyklinės 
grupės mokomajam kolektyvui, 
kad atiduotas laikas, žinios ir 
meilė uždegė liepsnelę, kuri 
buvo gyvenimo sąlygų prigesin
ta. 

Kai 1978 m. ši stovykla buvo 
pradėta, buvo daug sunkumų 
pasiekti išsisklaidžiusius, miš
riai sukūrusius šeinids lietu
vius. O tikslas jos buvo — 
surasti ir surinkti mūsų tautos 
vaikus, pas kuriuos dar teberu
sena lietuviška dvasia, įžiebti 
ją, uždegti noru pažinti savo kil
mės šaknis, jos garbingą praeitį 
ir įjungti juos į savo tautos 
bendruomenę. Tam buvo ir yra 
dedamos didelės pastangos. 
Šiandien jau daug lengviau 
pasiekiama vaikų širdis, nes at
sirado daug vaizdinės medžia
gos, kuri tiesiai ir akivaizdžiai 
skverbiasi į vaikų širdis ir 
sąmonę. 

Pereitų metų „angl iukų" 
stovykloje buvo suruoštos 
pavyzdinės demonstracijos už 
Lietuvą. Į jas buvo pakviesti 
apylinkės spaudos atstovai. At
vyko iš Ann Arbor ir iš Jack-
sono laikraščių korespondentai, 
matė ir stebėjosi vaikų šūkių 
išradingumu ir logiškumu ir 
aprašė spaudoje. 

Jaunimo stovykloje „Daina
voj" dirbama Lietuvos labui. 
Dirbama, kad tauta augtų su 
priaugančia karta, kad Lietuva 
gyventų kaip lygiateisė kitų 
tautų tarpe, kad jos vaikai dėtų 
pastangų ją tokią pasauliui 
pristatyti. Lietuva pasauliui 
save parodė ir įrodo savo dabar
tine kova, kad ji verta būti 
didžųjų valstybių tarpe ne savo 
krašto dimensijomis ar milita-

CLASSIFIED GUIDE 

Dainavos stovykloje linksmi mišr:ų šeimų stovyklautojai. 

riniu pajėgumu, bet savo didžia
dvasiškumu kovoje už žmoniš
kumo principus. Tokioje dvasio
je yra perduodama ir šios sto
vyklos programa. 

Su Lietuvos atgimimu mes 
s u s i l a u k ė m daug dėmesio 
Lietuvos reikalams ne tik iš 
buvusių išsijungusių iš lietu
viškos visuomenės eilinių as
menų, bet daug išryškėjo lie
tuvių kilmės asmenų, dirbančių 
ir JAV valdžios įstaigose — kon-
gresmanai, senatoriai ir ne 
vienas filmų aktorius. Jie išėjo 
į viešumą dirbti Lietuvos labui 
ne tik kaip amerikiečiai, bet ir 
kaip lietuvių kilmės ameri
kiečiai, kuriems Lietuva yra jų 
tėvų ar protėvių, žemė. 

Dainavos stovykloje, ypač 
šioje „Lithuanian Heritage" sto
vykloje, kreipiamas didelis 
dėmesys į tai , kad vaikas 
atskirtų tautybę nuo pilietybės. 
Tautybę tu atsineši gimdamas, 
sakoma jiems, pilietybę t u 
gauni, priimi ir gali jos atsi
sakyti, tautybės tu turi atsi
žadėti, išsižadėti, o tai jau labai 
sąžinę sužeidžiantis veiksmas. 
Geru piliečiu būti čia galima 
būti nežiūrint tautybės. O kad 
vaikams būtų suprantama tau
tybės sąvoka, jiems duodamas 
labai geras pavyzdys, kuris 
buvo duotas vieno svetimtaučio 
profesoriaus Wayne State uni
vers i t e te : savo p r ig imt imi 
žmogus atsineša iš tėvų savo 
šeimos kilmę ir piklausomybę 
jai. Tai paremti davė katės be

namės pavyzdį, kuri susiradusi 
šiltą vietelę dar r.eatvėsusio 
kaimo krosnelėje pagimdė ka
čiukus. Kačiukai gimė krosny

je, „Tai kas jie - pyragai
čiai?" — klausia profesorius. 
„Ne, jie kačiukai yra ir bus, 
nesvarbu, kur jie būtų gimę. 
Taip ir mes — prancūzai, kinie
čiai, japonai ir kiti esam gimę 
Amerikoje ir esame Amerikos 
piliečiai, bet tokios ar kitokios 

tautos". Šitas pavyzdys ne vieną 
stovyklautoją verčia pagalvoti ir 
keisti savo ankstyvesnę tauty
bės supratimo koncepciją. 

Taip čia „Dainavos" stovyklo
je stengiamasi išauginti sąmo
ningą, savo tautybę suprantan
tį, gerą šio krašto pilietį, kuris 
savo tautos kultūriniu įnašu 
prisidėtų prie šiame krašte 
įvairių tautų kultūrų sukurto 
mozaikinio kūrinio. 

NAUJA GALIMYBE 
PADĖTI LIETUVAI 

American Medical Resources 
Foundation, Inc. (AMRF), P.P. 
Box 343, Lexington. MA 02173, 
įsisteigusi 1988 metais, aukoja 
naudotus, bet geram stovyje 
patikrintus medicinos instru
mentus bei įrengimus įvairiems 
b e s i k u r i a n t i e m s k r a š t a m s . 
Paramos gavėjai turi sumokėti 
transportacijos, instrumentų 
suvežimo į bazę ir persiuntimo 
išlaidas. Įmokėjus 2000 dolerių, 
kurie įskaitomi į persiuntimo 
išlaidas, bus pradedama rinkti 
instrumentai ligoninėms Lietu
voje, iš kurių reikia pateikti 
konkretų pageidaujamų instru
mentų sąrašą. 4 0 x 8 x 8 pėdų 
konteinerį persiųsti kainuoja 
ar t i 7000 dolerių. Pilnas toks 
prikrautas konteineris su nau
jais instrumentais ir įrengimais 
šiuo metu yra vertas a r t i 
400-500 mil. dolerių. 

Pernai tokia mediciniška pa-

gelba buvo suteikta Latvijai. 
Suinteresuotos tokiomis gali
mybėms mūsų organizacijos 
tu rė tų kreiptis į aukščiau 
minėtą AMRF prezidentą K.H. 
Barney, prašant užsakymo 
formų. Jau yra gautas pirmas 
reikalingų reikmenų sąrašas iš 
vaikų sanatorijos Kačerginėje. 
Tam tikslui jau yra suaukota 
apie 600 dol. Kad šis projektas 
pajudėtų, reikia pirmų 2000 dol. 
Visos aukos yra nuskaitomos 
nuo mokesčių <tax-deductible). 
Aukas, kad ir mažom sumom, 
prašome siųsti aukščiau 
pateiktų adresu. Čekius rašyti 
AMRF — Lithuanian-Kaunas 
vardu. 

Šį projektą globoja Ava 
Clough, l ietuvių ki lmės 
amerikietė, kuri pernai lankėsi 
Lietuvoje ir atgabeno pageidau
jamų reikmenų sąrašą iš Kačer
ginės. Jos adresas: 1 Mill Brook 
Rd., Lexington, MA 02173. 

I.N. 

St. Petersburg 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
DVIMETINIS SEIMAS 

Kyla klausimas mūsų orga
nizacijos dvimetinio seimo, kurį 
globos pati centro valdyba. 
Numatoma, kad įvyks Chicago-
je rugpjūčio mėnesį. 

LIETUVOS VYČIŲ 
SEIMAS BUS P A S MUS 

Pirmininkė pranešė , kad 
šiemet įvyks Lietuvos Vyčių 
seimas St. Petersburg Beach 
rugpjūčio 1-4 dienomis, Trade-
winds viešbutyje. Kadangi 
daugelis mūsų narių priklauso 
ir Lietuvos Vyčiams, visos 
susidomėjo. Nutarta dalyvauti 
ne tik seimo sesijose, bet ir ban
kete. 

Baigiant susirinkimą, pirmi
ninkė padėkojo visoms už rimtą 
dėmesį mūsų organizacijos rei
kalais ir kvietė visas prie vaišių 
stalo. Įvairius patiekalus, tor-
tus, atnešė Valerija Leščinskas. 
Irene Dektanas, Zuzana Pupie 
nė, Stasė Stanelienė, Amanda 
Benetienė <viešniai ir kuopos 
pirmininkė. Kartu dalyvavo 
viešnia Jadvyga Spirauskienė. 
5 kp. pirmininkė iš Worcester, 
Mass. 

Priešseiminis susirinkimas 
įvyks balandžio 9 d. 1 vai. p.p 
Kviečiame visas moteris besido
minčias visuomeniniais, kultū
riniais reikalais atvykti ir kar 
tu veikti. O reikalų yra apsčiai, 
bet talkininkių galėtų būti kur 
kas daugiau mūsų moterų vei
kimo dirvoje. 

Donna Kamm 

< / > KOVO 11 D. 
PIRMADIENI 

Simpoziumas 1:00-3:00 Sta te of IL Building 
100 W. Randnlph 

Baltą krizė: ekonominės, teisinės ir geopolitinės perspektyvos 

Demonstraci ja 4:00-5:30 Daley Center Plaza 
R a n d o l p h ir D e a r b o r n 

Tautinio sol idarumo 
v a k a r a s 6:00-8.00 Bismarck Hotel 

171 W. R a n d o l p h 

Atsineškite Amerikos ir Lietuvos vėliavas! 
Apsirenkite tautiniais drabužiais! 

Autobusai važiuos iŠ Lemonto ir Marquette Parko 

Dėl informacijos skambink.te Hotline" (708) 257-6777 

<>rg*n>/u'.;,, I.ithuaniui "Hotltn*" .IAV i.M'tuv.y Uendrvi'.mcncN *,. ,<<, Valdyba. VI,ĮKAS, AI.TAS ir Aim-m-an* for I.ithuama* Krce* 

R E A L E S T A T E 

GREIT 
feį^^^ PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

3 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena BHnstrublsnė, 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Ksdzls Ave. 
Tol. 436-7878 

Gntuifc KMIEC1K REALTORS 
r*y» 7922 S. Pulaski Rd. 
• £ | . 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

jei norite parduot i ar pirkti na
mus, kreipkitės Į Danutę Mayer. |i 
p ro fes i ona l i a i , sąž in i nga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimai 
veltui. 

M I S C E L L A N E O U S 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208* 2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR Š A L D Y T U V U S 
Kreiptis į Msrmls D a c k y s 

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

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AMTECH REFRIGERTION & 
APPUANCE CO 

F A S T 4 
C O N V E N I E N T 
I N H O M E OR 

CARRY IN 
SERVICE 

MAJOR APPUANCE 
SPECIAUST 

• • •M 
ftepars* 

San 
1968 

• Air Conditioruri • 9#hiqęrcftori 
• FrMzeri • Gos & EWcrric Ror*o*f 
• Microwovet • W<Mh«ri • Dry*ci 
• Z v*-o*>e'\ • Di^otok 

LICENSED BONOEO INSURED 
• C * * tor D««.ls 

NOfiTH 
•121 W. » I » | | I 1 H M t70C 

SOUTM 
N U ». H * I . H Į m i i P* 

REAL ESTATE 

m 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Ksdzio Ava., 

Chlcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

LB MLS Kompiuterio 
pagalba, BUDRAITIS asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja [vairaus dydžio 
nuosavybių P IRKIME bei PARDA
V I M E . Vo l tu i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
S k a m b i n t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
31?-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

F O R RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mleg 
butas ramiame 4 butų name; arti 
gero susisiekimo, 64 St. & Cali-
fornia apyl. 

Skambinti: 1-708-361-1171 

Išnuomojamas 6 kamb. butas; 
antras aukštas; Marquette Pk 
apyl., geras susisiekimas, netoli 
krautuvės ir valgyklos. 

Tai. 312-471-0078 

HELP VVANTED 

! 

Certified 
Į necessary 
I 

J 

MECHANIC 
FuH Tlm« 

preferred Own transportation 
Mus speak FLUENt English 

Appiy in persoo 
7820 W. 26th 

No. RtvvraM*. IL 
c call 

MIMS »t: 708 447-3888 

^\TET0 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę. Brolio 
sode. Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis. 
Pjesė skrabalams. Untytė, Į 
šventę. Kadril is ir polka, 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo. 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

POVILAS PETKEVIČIUS 
LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją Įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas, šią knygą kiekvienam verta pasiskai 
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. 



JAU TAVĘS 
NEBĖRA, JAU 

TAVĘS NEBĖRA 
A.a. Jonas Adomaitis 

Kai grįžtu iš ilgesnės ir to
limos kelionės, paliktus arti
muosius klausiu, a r kas 
nenumirė. Iš Australijos grižęs, 
iš L.A. International aerouosto 
vežamas į Santa Monicą, šį 
klausimą pateikiau svainiui. Po 
„rodos, kad ne", ėmė rikiuotis 
pavardės. Iš viso keturios, jų 
tarpe mums artimiausio, bran
giausio draugo ir kaimyno Jono 
Adomaičio. Po ilgos, ilgos tylos 
šie buvo pirmieji žmonos žo
džiai: „Džiaugėmės laimingai 
Ameriką pasiekę, o dabar 
nebesinori į Sunny Hills grįž
ti..." Jos žodžiai ėjo tartum iš 
mano burnos. 

Prieš beveik dvejus metus 
apie velionį rašiau jo 70-mečio 
proga (žiūr. 1989.HI.29 Draugą). 
Netikėjau, kad taip greit jo 
biografinius duomenis reikės 
naudoti nekrologui. Netikėjau, 
kad išvis man teks jo nekrologą 
rašyti... Deja, 1991 m. sausio 8, 
9-30 v. vakare Panama City, 
Bay County ligoninėje jo širdis 
sustojo. 

Jonas Adomaitis gimė 1919 
m. kovo 13, Žygaičiuose, Tau
ragės apskrity. Baigė Tauragės 
gimnaziją. Jausdamas pedagogo 
pašaukimą, jau karui vykstant 
ir okupacijai siaučiant, baigė 
Šiaulių Mokytojų seminarijos 
vasaros kursą ir mokytojavo 
Žemaitijos mokyklose. Su 
raudonojo maro genama banga 
1944 m. pateko Vokietijon. 
Karo pabaigos sulaukė dirb
damas Reicho geležinkeliuose, 
Silezijoje. Čia, pasirodo, 
mudviejų t aka i buvo susi
kryžiavę Mittelwaldėje, bet 
tuomet draugystė neįsižiebė. 
Tarp pokario 1945 ir emigraci
jos 1949 metų velionis gyveno ir 
darbavosi didžiulėje lietuvių 
išvietintųjų Hanau stovykloje, 
kaip mokytojas ir gabus muzi
kas. Pradžioje organizavo vaikų 
chorus, jų balsus lavino ir jiems 
dirigavo. Vargonininko sūnus, 
ir pats neliko vargonams abejin
gas. Iš tėvo gavo pirmąsias 
muzikos pamokas. Dar gimnazi
joje jas pagilino pas kompozi
torių Juozą Strolią, o tapęs 
išeiviu — pas dirigentą Bronių 
Jonušą. Salia gausių darbų su 
mokiniais. Hanau tapo ..Daina
vos" ansamblio chormeisteriu ir 
vad. „Kaimo kapelos" vadovu. 
Muziko pagalbos prireikus 
mėgėjų teatrui ..Atžalynui", 
velionis mielai talkindavo. 

Kai 1949 metais Amerikon 
emigravęs su žmona Ona 
atsidūrė Rochestery, NY, 
pradžioje, kaip visiems mums, 
buvo kova už būvį. Po visokių 
sunkesnių ir lengvesnių 
darbelių i lgainiui įsidirbo 
sąskaityboje ir likosi iki pensi
jos, įsikūrus LB, Jonas tapo jos 
nariu. Ėmęs dainuoti Lietuvių 
Bendruomenės chore, prie pro

gų ėmėjam ir padiriguoti. Nuo
latiniu LB choro dirigentu ir 
chorvedžiu tapo 1960 metais ir 
juo išbuvo kone ketvirtį šimt
mečio, iki 1984. Šalia minimo 
choro išdygdavo ir išnykdavo 
mažesni muzikiniai vienetai, 
kuriems akompanuoti reikėda
vo akordeonisto. Velionis mielai 
talkindavo. Tarp tokių vienetų 
labiausiai pasižymėjo „Sutar
t i n ė " , į k u r t a 1977 m. ir 
išsilaikiusi apie septynerius 
metus. Prie velionio akordeonu 
lydimų dainininkų čia jungėsi ir 
dailiojo žodžio skle idėja 
(deklamuotoja bei skaitytoja) 
Izabelė Žmuidzinienė. „Sutar
tinė" atliko daugelį gastrolinių 
koncertų JAV bei Kanadoje, 
visur mielai sutikta ir su pagar
ba išlydėta. 

Tapę pensininkais, 1986 me
tais Adomaičiai, persikėlė į Sun
ny Hills, FL. Tais pačiais 
metais, tik už kelių mėnesių, 
teko čia apsigyventi ir nekrolo
gą rašančiam. Kai garsiai per
skaičiau įrašą jų automobilio 
lentelės „Jonis ir Onė", buvau 
paprašytas taip juos visada 
vadinti. Savųjų tarpe, o ir 
spaudon rašydamas apie jų 
veiklą, taip ir vadindavau. Tik 
šio nekrologo pradžioje grįžau 
prie senos vardo formos, kad 
žinotų apie ką kalbu visi visur 
Joną pažinę. Sunny Hi l l s 
pušyne, už nepilnos mylios nuo 
vieni kitų gyvendami, suartė
jome ir susidraugavom. Pradžio
je dar geriausias šiame telkiny 
šokėjas, vėliau dėl širdies ir kitų 
negalavimų Jonis kiek sulėtėjo. 
Tik j au inval idu n i e k a d a 
nebuvo. LB darbuose talkin
davo apylinkės pirmininkei, 
savo Onelei. Iškilmingomis pro
gomis akordeonu akompanuo
davo duetui, trio ar kvartetui , 
jei reikia ir pats įsijungdamas 
labai švelniu savo tenoru . 
Vasarą kone kiekvieną dieną 
kartu plaukiodavom Boat Lake 
krištoliniame vandeny. Važinė-
davom ne tik į Panama City 
teatrus, bet ir į Alabamos 
Šekspyro festivalį. N i e k a s 
nežino, kiek jo vis labiau strei
kuojanti širdis jį kankino, bet 
gyveno jis pilnutinį gyvenimą 
iki paskutinės savaitės, gal pas
kutinių poros dienų. Naujų 
1991 metų sutikime baliuje dar 
šokęs, tik aštuonioms dienoms 
šioje žemėje belikus. Pereito 
gruodžio 11 mačiau Jonį gyvą 
paskutinį kartą, kai su tuzinu 
kitų draugų jis dalyvavo mūsų 
išleistuvėse į Australiją. Kietai 
pasispaudėme rankas, pasilin-
kėjome laimingų N. Metų, jis 
dar palinkėjo man laimingai 
sugrįžti... 

Laidotuvės buvo didelės ir 
Sunny Hil ls mas tu labai 
iškilmingos. Jas ištisai mačiau 
įrašytas vaizdajuostėn. Šv. 

A. a. Jonas Adomaitis 

Teresės bažnytėlė buvo sklidi
nai pilna, nes atėjo su Joniu 
atsisveikinti ir labai daug 
kitataučių. Šv. Mišias kon-
celebravo kunigai Leonardas 
Muste ik is , k l eb . F r anc i s 
Szczykutovvicz, Izidorius Ged
vilą ir Pranas Jaraška. Pirmieji 
trys pasakė po trumpą, reikš
mingą pamokslėlį. Skaitymus 
atliko ir LB vardu atsisveikino 
naujasis apyl. pirm. Vytautas 
Macys. Vargonais grojo muz. 
Vincas Mamaitis, o jo išlavintas 
Antros jaunystės choras išskir
tinai gražiai ir graudžiai giedo
jo. Šitaip pagarbiai V. Mamaitis 
atsisveikino savo jaunesnį 
kolegą. Kadangi iš bažnyčios 
kūnas vežtas į krematoriumą, 
klebonas leido bažnyčioje karstą 
atidaryti pamaldoms pasibai
gus, kad visi dalyviai atsis
veikintų. Velionio pageidavimu, 
pelenai bus nuvežti į Lietuvą, 
kur su šeimomis gyvena du jo 
vaikai, Jonas ir Laimutė. 

Kai šis nekrologas rašomas, 
po penkių savaičių nuo Jonio 
mirties, jo atminimą pagerb-
damdi Sunny Hills bei Roches-
terio lietuviai ir Sunny Hills 
apyl inkių k i t a t a u č i a i jau 
suaukojo per tūkstantį dolerių 
Lietuvių Rel ig ine i ša lpai , 
dovana Lietuvai fondui ir ki
tiems geriems tikslams, o taip 
pat užprašė daugybę šv. Mišių. 
Dar ir dabar, su užuojautomis 
Onei, ateina ir naujų aukų. 

Mielas Joni, gruody Tave 
sveiką palikęs, bet sausy nebe
radęs, šiam liūdnam rašiniui 
antraštę daviau ne atsitiktiną. 
Tai mano jaunystės draugo, o 
Tavo tėvynainio — žemaičio 
poeto Vinco Joniko eilėraščio 
„Nesurandamas kapas" posme
lio eilutė. Šis yra visas posme
lis: „Tavo kapo ieškant vėjas 
pasi t inka Vienišas , kaip 
šmėkla iš kapų išnėrus Nuogos 
medžių šakos kuždasi aplinkui: 

Jau tavęs nebėra... J au tavęs 
nebėra..." 

Alfonsas Nakas 

L 

VANDALAI KAPINĖSE 

Du paskutiniu mėnesiu jau 
šešis kartus vandalai buvo įsi
brovę į Mt. Olivet kapines 
Chicagoje. Ir šį kartą sužalojo 
kai kuriuos paminklus. 

A.tA. 
MALVINA VELECKIENĖ 
Gyveru Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. kovo 5 d., 9 vai. vakaro, sulaukusi 90 m. 

amžiaus. 
Gimė Letuvoje, Zarasų apskrityje, Dūkšto valse. Ameriko

je išgyven. 42 m. 
Pasilik' dideliame nuliūdime duktė Irena, sūnus Evaldas, 

marti Gese, anūkė Linda su vyru dr. Algimantu Kerpe, brolio 
dukterys Mira Viščinienė ir Ann Homerding bei kiti giminės 
ir pažįsta:;,.; Lietuvoje — sūnus Alfredas, marti Nina, anūkai: 
Vilius, Evaidas ir Alfredas su šeimomis; proanūkai: Sabina, 
Darius ir Donatas; sesuo Uršulė, jos dukterys Elvira ir Aldona 
bei kiti g'.mines. 

Velione buvo našlė a.a. Igne Veleckio. 
Kūną.- pašarvotas penktadienį, kovo 8 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marquette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks šeštadienį, kovo 9 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus a:.>dėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų DUS nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoši-džiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, sūnūs ir anūkai . 

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

A.tA. 
RAIMONDUI HORNUI 

Australijoje mirus, jo motinai ANTANINAI HOR-
NIENEI, seseriai MEILUTEI R U L I E N E I , jos vyru i 
PETRUI ir visiems a r t i m i e s i e m s Aust ra l i jo je 
reiškiame nuoširdžią i r gilią užuojautą. 

Birutė ir Gediminas Biskiai 
Alė ir Stasys Briedžiai 
Prudencija ir Stasys Jokubauskai 

A.tA. -
MARIJAI MARMIENEI 

mūsų draugijos narei, tebūna lengva svetingos žemės 
velėna. Skausme l ikusią d u k r ą ir v isą jos šeimą 
guodžia 

Lietuvos Dukterų draugija 

A t A . 
ROMUALDUI NEMICKUI 

mirus, re iškiame nuoširdžią užuojautą broliui dr. 
B R O N I U I N E M I C K U I i r b r o l i e n e i VALEI 
NEMICKAMS su šeima. 

Kazys ir Helena Zemeckai 

Tėvui. Uošviui ir Tėvukui 

A t A . 
LIUDVIKUI ČEPULIUI 

Lietuvoj m i r u s , jo s ū n u i dr . A L G I M A N T U I 
ČEPULIUI, jo žmonai RAMUTEI, visai jų šeimai ir 
art imiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Clevelando Lietuvių Fronto Bičiuliai 

f\£| midlcind Padarai 
Savmgs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai ik $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREE' 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 925-7400 (1"312> 254-4470 
B»DGEVIEW 

8929 S. HARLEM AVE 
7 8) 598-9400 

Vasario 16 demonstracijose Grand Rapids viešnios iš Lietuvos 
Taunvte-Desrutiene ir lene Dptnitvtė 

Arūne 

BOC 
LEN0ER 

DKAUCiAS, ketvirtadienis, 1991 m. kovo mėn. 7 d. 

Sunkios ligos iškankintam 

AtA. 
RAIMONDUI HORNUI 

Australioje mirus, jo seserį MEILUTĘ RULIENE ir 
vyrą PETRĄ giliai užjaučiame. 

Antanas ir Birutė Čiuriai 
Bronius ir Bronė Oniūnai 
Walteris ir Liucija Beržinskai 
Algis ir Dalia Augūnai 

AtA. 
PAULINAI SABALIAUSKAITEI 

DAMBRAUSKIENEI 
mirus, guodžiame mūsų draugijos narę, velionės seserį 
VIKTORIJĄ ORENTIENE i r v i s u s ve l ionės 
liūdinčius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
P R A N E Š A 

kad atidaro n a u j u s la ido tuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Parke 

Kit i S. C. Lack l a ido tuv ių namai : 
11028 Southvvest H w y . * Palos Hi l l s 
9236 S. Roberts Rd . * Hickory Hi l l s 

2424 W . 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

V1arquette Funeral Home 
2533 tt'est 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. llhnois 6046=̂  

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero. Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South >0th Avenue 

Cicero, Illinois fiOf.30 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekt i 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASLNAS 

i \ : 
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x Rūtos Klevos Vidžiūnie-
nės „Rojaus paukščio grįžimas" 
šiandien , ,Draugo" atkarpoje 
baigiamas. Rytoj pradėsime 
s p a u s d i n t i t r u m p ą novelę 
Vacio Kaval iūno „Rankos". 

x L i u d a s Čepul is , buvęs 
ilgametis Marijonų gimnazijos 
Marijampolėje ma temat ikos 
mokytojas, vėliau mergaičių 
gimnazijos direktorius, neseniai 
mirė Vilniuje, sulaukęs daugiau 
kaip 90 metų. Jo sūnus dr. 
Algimantas Čepulis su šeima 
gyvena Clevelande, kiti vaikai 
Lietuvoje. Žmona buvo j a u 
anksčiau mirusi. Amerikoje ir 
Kanadoje yra daug jo buvusių 
mokinių. 

x Vaikų Viltis organizacija 
remti Panevėžio vaikams turės 
spaudos konferenciją kovo 9 d., 
šeštadienį, 3 vai. p.p. Seklyčioje. 
Visi spaudos ir radijo atstovai 
kviečiami. 

x Šv. Kryžiaus l igoninė 
duoda patarimus ir nurodymus, 
kaip sveikai reikia maitintis, 
y p a č t a u t i n į m a i t i n i m o s i 
mėnesj. Norint gauti patarimų, 
reikia iš anksto pasiskambinti 
tel. 312-471-5941. 

x Lietuvių istorijos ir etno
grafijos muziejaus eksponatų 
parodos katalogas jau paruoštas 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro Chicagoje. Parodos bus 
Detroite kovo 9-10 dienomis 
Kultūros centre, Chicagoje kovo 
15-17 dienomis Čiurlionio gale
rijoje Jaunimo centre. 

x LB Cicero apyl inkės me
tinis susirinkimas šaukiamas šį 
sekmadienį.kovo 10 d., 12 vai . 
Šv. Antano parapijos salėje. 
Kv ieč i ame v isus apy l inkės 
l ietuvius dalyvauti, tuo paro
d a n t s a v o s o l i d a r u m ą su 
Lietuvos rūpesčiais ir viltimis 
gyvenančiais lietuviais. 

x Chicagos l ietuvių jau
nimo organizacijos kvieč ia 
v i suomenę , o ypač jaunimą, šį 
šeštadienį, kovo 9 d., 7 v.v. at
s i lankyt į Lietuvių centre, Le-
monte, ruošiamą susipažinimą su 
Kaune a tkur tu Vytauto Didž. 
universi tetu. Prof. dr. Algirdas 
Avižienis, to universiteto rekto
r ius , ir prof. Ju l ius Šmulkštys 
kalbės apie universiteto atkū
rimą, sąlygas ir parodys įdomių 
vaizdų. Prie įėjimo ir už vaišes 
s u r i n k t o s a u k o s sk i r i amos 
Vytauto Didž. universi tetui . 

x „ D r a u g o " k o n c e r t a s 
įvyks k o v o 17 d., sekmadienį, 
2 v. p.p. Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje, Chicagoje. Pro
gramoje: Los Angeles vyrų 
kvar te tas — Rimtautas Dabšys, 
Antanas Polikaitis, Bronius Se-
liukas ir Emanuelis Jarašiūnas. 
Akompanuoja: muz. Raimonda 
Apeikytė, kuri ta ip pat a t l iks ir 
dal į p r o g r a m o s . B i l i e t a i 
gaunami: Gifts International, 
sav. Natalija ir Jonas Vazneliai. 
2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-471-1424. 

(ak) 

x Skubiai ir taisyklingai 
užpi ldau „ income tax". Gedi 
m i n a s P r a n c k e v i č i u s , tel . 
708-656-2550. 

(sk) 

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

(sk) 

x Koncertas Marijos aukšt. 
mokyklos salėje bus kovo 17 
d., sekmadienį, 2 vai. po pietų. 
Koncertą reng ia . .Draugo" 
renginių komitetas. Dainuos 
Los Angeles vyrų kvartetas, 
a k o m p a n u o j a n t p i an i s t e i 
Raimondai Apeikytei. Bilietai 
jau dabar gaunami Vaznelių 
,,Gifts International" parduo
tuvėje Marąuette Parke. 

x Rima ir Robertas Jokū-
bauskai vasario 27 d. susilaukė 
sūnelio Jono Andriaus. Džiau
giasi vaikaičiu seneliais tapę Ig
nas ir Dang i ra Budriai ir 
prosenelė Leokadija La'ikienė iš 
Peonjos. Eduardas ir Aldona 
J o k ū b a u s k a i ir p rosene lė 
Janina Baltramonienė Chica
goje. 

x Marija ir Antanas Ru
džiai, visuomenininkai , lie
tuviškos veiklos ir gerų darbų 
dideli rėmėjai, ,,Draugo" kon
certo proga, kur is bus kovo 17 
d., sekmadienį, įteikė 100 dol. 
auką ir kitą šimtinę pridėjo už 
sveikinimą koncerto programos 
leidinyje. Nuoširdžiai dėkojame. 
Marija Rudienė yra BALFo cen
tro valdybos pirmininkė. Jos 
darbu ir nuoširdžiu rūpesčiu 
daugeliui lietuvių buvo suteikta 
pagalba. 

x Pianistas Povilas Stra
v inskas Chicagoje rengiamam 
konce r t e a t l i k s Čiurl ionio, 
Debussy, Mozarto, Chopino 
kūr in ius . Sol. J ina Varytė, 
a k o m p a n u o j a n t Manig i rdui 
Motekaičiui, atliks lietuvių ir 
k i t a t a u č i ų kompozitor ių 
kūrinius. Margučio rengiamas 
koncertas bus kovo 10 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. 

x Lietuvių Muzikos šven
t ė s vykdomojo komiteto pirmi
ninkai yra S. Baras, B. Jasai
tienė, D. Kučėnienė, V. Mom-
kus . V. Radžius ir A. Stepona
vičienė. Jie j au antras mėnuo 
kas savaitę posėdžiauja, derin
dami , p l anuodami t ryl ikos 
renginių eigą. Beliko tik trys 
mėnesiai, kol visi keliai suves 
į JAV ir Kanados Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s ruoš iamą 
kultūrinę šventę. 

x Parėmė „Draugą" po 20 
dol. įvairiomis progomis: A. 
Mažeikienė, Vanda Milavickas, 
Charles Sable, H. F. klubas per 
Alex N e v a r d a u s k ą , Steve 
Everlin. Visiems tariame nuo
širdų ačiū. 

x Domininkas Jonušas, gy 
venantis 3612 „S" St., Omaha, 
Nebr. 68107 prašo atsiliepti 
Mrs. Mary Sims, prieš kelio
lika metų gyvenusią Detroit, 
arba a s m e n y s apie ją žinan
tieji praneški te: tel. (402) 
731-4162. 

(sk) 

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

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Klausy
kite G r u n d i g radi ja i s . 6 
modeliai Gradinskas, 2512 W. 
47 St., Chicago, IL 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. Pir
miausia — paskambinkit. 

(sk) 

x „Gyvenimo dulkės", A 
Norimo novelės, jau spaus
dinamos. Kaina 8 dol. Norintieji 
užsisakyti ar stambiau parem
ti knygą prašomi iki š.m. 
balandžio 15 d. susisiekti su 
Li teratūros Mylėtojų Talka, 
3764 S. Atlantic Ave., Apt. B, 
Daytona Beach Shores, FL 
32127. 

fski 

x Jaunimo centras kviečia 
metinį narių susirinkimą kovo 
10 d.. Šį sekmadienį, 11 vai. 
mažojoje salėje. Visi nariai 
kviečiami, nesusimokeję nario 
mokesčio, galės vietoje susimo
kėti. Jaunimo centro lankytojai, 
kurie dar nėra nariai, kviečiami 
jais tapti. 

x „Laisvės atgimimo" die
nos demonstracijoje Daley 
Plazoje. vyksiančioje pirma
dienį, kovo 11 dieną, 4-5:30 
vai. p.p., dalyvaus Illinois 
guberna tor ius J im Edgar , 
Chicagos miesto meras Richard 
M. Daley, senatoriai Simon, 
Dixon, kongresmanai Lipinski. 
Durbin, Sarpalius, Fawell ir 
kit i . Visuomenė kviečiama 
dalyvauti su Lietuvos ir JAV 
vėliavomis bei plakatais. 

x Chicagos skautininkių 
draugovės sueiga vyks antra
dienį, kovo 12 d., 6 v.v. pas sesę 
Aleksandrą Likanderienę. Visos 
narės prašomos dalyvauti. 

x Margutis kviečia daly
vauti kovo 10 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre rengiamame 
sol. Jinos Varytės ir pianisto 
Povilo Stravinsko koncerte. 
Kartu bus paminėta ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
vienerių metų sukaktis. Bilietai 
iš anksto gaunami Margučio 
raštinėje ir Gifts International 
parduotuvėje. 

x Dainų šventės rengimo 
komiteto ir sekcijų vadovų 
posėdis kviečiamas kovo 9 d., 
šeštadienį. 11 vai. ryto. Posėdis 
įvyks Jaunimo centro posėdžių 
kambaryje. Dalyvavimas būti
nas. Bus daromos nuotraukos 
spaudai. 

x Dr. T. ir Rita Kisieliai, 
Winnetka. 111., „Draugo'* garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su 50 dol. auka. Nuošir
dus ačiū. 

x Prel. Vytautas Balčiū
nas, Thompson, Conn., Antanas 
Valys, Chicago, 111., Vladas 
Kezys, Ancaster, Ont., Kanada, 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, rėmėjai lietuviško žodžio, 
pratęsė prenumeratą ir kiekvie
nas paaukojo po 40 dol. Nuošir
dus ačiū. 

x Pranas Mickevičius iš 
Wausau, Wisc., pratęsė prenu
meratą, nusiskundė labai pras
tu pašto patarnavimu su tokiu 
prierašu: „Jūs mokate visus 
mokesčius už viską, kas Jums 
priklauso, tad ar j au nėra 
galimybės ką nors ir kur nors 
daryti, kad gaučiau iš Jūsų 
nupirktą prekę? Juk daugiau 
negu skandalas". Teisingai 
rašote. Mes turime dėl to daug 
nemalonumų. 

x TIK $928.00 IKI VIL
NIAUS PER BERLINĄ! No
rintys vykti į Lietuvą ankstyvą 
pavasarį gali tai padaryti la
bai pigiai jeigu pirksit bilietą 
iki kovo 15 dienos, planuojant 
būti Lietuvoj neilgiau kaip 30 
dienų ir galit išvykti nevėliau 
gegužės 20 dieną. Skambin
kit į G. T. INTERNATIONAL, 
tel. 708430-7272. 

(sk) 

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

<sk) 

x Aukštos kokybės rūky
tos dešros, palendvica su pri
statymu į namus Lietuvoje — 
$84.00. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312436-7772. 

(sk) 
x Select Wines & Liquors. 

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

(sk) 

Lietuvių F^ndo įgaliotinė Dalia Remienė (dešinėje) įteikia čekį „Karaliaus Mindaugo" lit. 
mokyklos idėjai Loretai Bradūnienei (kairėje) ir tėvų komiteto pirm. Reginai Sajauskienei 
•vidury) Baltimorės Vasario 16 minėjime. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
ADVOKATO RIMO 

DOMANSKIO PASKAITA 
VYRESNIESIEMS 

Vasario 26 d., trečiadienio, 
popietė buvo skirta advokato R. 
Domanskio paskaitai vyres
niųjų centre, kur susirinko apie 
30 klausytojų. Programų vedėja 
nenuilstanti Elena Sirutienė 
pirmiausia supažindino su šios 
dienos prelegentu, kuris įsi
gijęs Michigano universitete 
bakalauro laipsnį iš istorijos, 
vėliau l ankė Michigano 
universitete teisiu mokslus ir 
ten gavo teisių daktaro laipsnį 
1977 m. R. Domanskis yra pri
tyręs biznio advokatas, dirbęs 
keliose firmose, o dabar dirba 
firmoje Ross and Hardies kaip 
patarėjas. Daug y r a pasi
tarnavęs ir lietuviams, įkūręs 
Lietuvių centrą Lemonte. 

Jo paskaitos lema lietė du 
svarbiausius aspektus, būtent 
testamentų sudarymą ir įvairių 
mokesčių lengvatų klausimus. 
Lietė paskirų asmenų ir vedu
sių porų. Taipgi plačiau aiškino 
gyvybės draudimo būdus ir 
socialinio aprūpinimo pensijų 
planus. Čia įėjo ir nuosavybių 
bei iš jų gaunamo pelno 
tvarkymo klausimai, pildant 
mokesčių blankus. Visiems 
padalijo rašytas instrukcijas, 
kur duota apmokestinamų 
sumų normos nuo gaunamų 
pajamų. 

Žodžiu, tai buvo lyg savotiš
kas seminaras įvairiais teisi

niais klausimais. Po paskaitos 
buvo ke l iami k laus ima i , 
kuriuos atsakydamas jis plačiau 
paaiškino. Paskaita buvo tikrai 
naudinga visiems susipažinti su 
teisine pensininkų būkle ir 
mokesčių užpildymo reikalais. 

Visų vardu E. Sirutienė 
padėkjo dr. Rimui Domanskiui 
už jo atvykimą ir pagalbą 
teisinėje srityje. Po paskaitos 
dalyviai dar ilgiau padiskutavo 
tarpusavyje ir lauks kitų įdomiu 
trečiadienio programų. 

APB. 

ĮSPŪDINGAS GARBINGO 
GIMTADIENIO 
PAMINĖJIMAS 

Paskutinę vasario 28 dieną 2 
valandą susirinkome „seniorai" 
Seklyčioje pramankštinti balso 
stygas — padainuoti , kaip 
įprasta , vadovaujant muzikui 
Faus tu i S t ro l i a i . Pobūvio 
šeimininkė Elena Sirutienė 
pranešė, kad šį kartą susi
rinkome ne trečiadienį, kaip 
įprasta, bet ketvirtadienį todėl, 
kad šiandien yra gimtadienis 
mūsų mielo „maestro" Fausto 
Strolios. Pasipylė plojimai ir 
buvo įteikta jam visų pasirašyta 
sveikinimo atvirutė ir kukli 
dovanėlė — po vieną dolerį už 
kiekvienus jo amžiaus metus. 
Amžiaus nežinojome, bet Faus
tas, kuklus ir žodžiais santūrus 
kaip visuomet , t rumpai 
dėkodamas pasakė, kad jis 
šiandien 60 metų. Mes visi plo
jome, o po to iš abiejų lapelių — 

Lietuvos Nep- j9omybės minėjime vasario 17 d. Seattle katedroje. Po 
Mišių ui laisvę į§ kairės: Viktoras Raišys, Marytė Oksaitė ir Dalia Lapą 
tinskaitė-Hai;., - i eky _ Lucas Hagan. 

balto ir geltono, išdainavome 
visas dainas. Pradėjome apie 
motinos ir seselės raudą, kad 
sūnelis ir bernelis nuvirto „lyg 
ąžuolas girioj sunkus", ginant 
brangią Tėvynę. Dainavome 
apie meilę, apie žirgelį ir 
išmintas rūteles ir užbaigėm 
labiausiai mūsų visų pasiilgimą 
ir meilę išreiškiančią „Lietuva 
brangi". F. Strolia šią nuotaiką 
dar paryškino, atsidėkodamas 
pagrojo smuiku labai nuo
taikingai ..Ave Maria". 

Šiame pobūvyje gal seniausiai 
mielą Faustą ir jo tėvelių šeimą 
pažnojusieji buvome mudu su 
žmona Juze Žebrauskai. Nors 
labai nevykusiai — kas tik atėjo 
į galvą, papasakojau, kaip Vo
kietijoje, Uchtės stovykloje, 
gyvenome kelerius metus su 
Stroliais tame pačiame „bloke". 
Tai buvo 7 kambarių ir virtuvės 
vokiečio nacio namas ir jame 
tilpome septynios šeimos. Ir vie
tos užteko, moterys niekad 
vienoje virtuvėje nesusipešė. 
Taip pat niekam nekliudė, kad 
apačioje kambary prie balkono 
ir pačiame balkone nuolat 
skambėjo pianinas, čirškė akor
deonas ir cypė smuikas ar 
traliavo solistė prieš koncertą. 
Tai buvo visai suprantama ir 
priimtina, nes tai darė mūsų 
bendros šeimos narė — Strolių 
šeima. Tėvas, muzikas, chor
vedys ir gabus kompozitorius, 
Juozas Strolia buvo protingas, 
mielas, bet griežtas pats sau ir 
savo trims sūnums auklėtojas ir 
mokytojas, o žmonai solistei 
Žentai — švelnus ir mylintis 
vyras. 

Prisimenu, kai berniukai su
laukdavo stiprių pastabų, jei 
ne tikrą tona pataikė Fausto ar 
Herkulio smuikas ar Vytauto 
pianinas. Ne daug jiems likdavo 
laiko gatvėje su draugais išdy
kauti. Tėvo pastabos bei pastan
gos neliko veltui: visi trys 
užaugo į gabius muzikus ir 
gerus lietuvius. Nors garbingų 
tėvų jau seniai nėra mūsų tarpe, 
bet jų sūnus pažįstame ir ger
biame. Tačiau labiausia i 
pamilom Faustą, kuris išaugo 
kūnu ne didžiausias, bet dvasia 
tikras milžinas. Ramus, kuklus, 
d a r b š t u s ir l ietuvybės 
išlaikymui per dainą pasi
šventęs muzikas, chorvedys, 
kompozitorius. Kartu ir savo 
šeimos rūpestingas tėvas ir 
auklėtojas. Be jokio atsisakymo 
ar pasididžiavimo jis visur buvo 
ir yra. kur jo pagalba reikalinga. 
Jei kada tektų rinkti labiausiai 
pasidarbavusį ne finansuose, ne 
politikoje išeivijai asmenį, 
neabejoju, kad balsuotume už 
Faustą Strolia. 

Mūsų pobūvio užbaigai Grož-
vydai Giedrai tytei . Fausto 
buvusiai mokinei, pasiūlius, visi 
entuzias t ingai sugiedojome 
. . I lgiausių metų!" t ik ra i 
nuoširdžiai. 

Jonas Žebrauskas 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Connecticut valstijos at
stovų į šių metų Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo kongresą Pietų 
Amerikoje kandidatų siūlymas 
ir rinkimai įvyks 1991 m. kovo 
14 d. 7:30 valandą vakaro Con
necticut Ryšių centre. 38 Webs-
ter Hill Boulevard, West Hard-
ford. Connecticut. JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjunga prašo visą 
Connecticut jaunimą nuo 18 iki 
35 metų amžiaus dalyvauti. Dėl 
papildomos informacijos galima 
s k a m b i n t i L inu i O r e n t u i 
203-521-9516, Nerijai Gureckai-
tei 203-688-6233 arba Ryšių 
centrui 203-521-7057. 

— Pamaldos už Lietuvą Šv. 
Jono bažnyčioje St. Petersburge, 
Fla., buvo vasario 10 d. Pamoks
lą pasakė svečias iš Chicagos 
kun. Jonas Kuzinskas, giedojo 
choras, v a d o v a u j a m a s P. 
Armono. 

— Protesto demonstracija 
ir paminėjimas Vilniuje žuvusių 
lietuvių buvo St. Petersburge 
sausio 16 d. Demonstracijoje 
dalyvavo būrys latvių ir estų, 
miesto meras Terry Gannon. 
Prieky buvo nešamas simbolinis 
karstas. Prie koplyčios religines 
apeigas atliko kun. M. Čyvas. 

— Angelė Nelsienė, LB tary
bos prezidiumo ir Baltų Laisvės 
lygos pirmininkė, po „kruvino
jo sekmadienio" Vilniuje labai 
dažnai kontaktuojama ameri
kiečių laikraščių, radijo ir tele
vizijos žurnalistų. Sausio 22 d. 
jos pareikštas mintis gražiai pa
ruoštame straipsnyje perdavė 
„Los Angeles Times" štabo 
narys Washingtone Robert W. 
Stevv-art. Straipsnis „Struggle 
Goes on, but World not be Wat-
ching" prasideda trečiajame 
dienraščio puslapyje su didele 
Angelės nuotrauka. Panašūs jos 
mintis reiškią straipsniai poros 
savaičių laikotarpyje pasirodė 
„LA Times" Orange County 
sekcijoje, „The Register" dien
raštyje ir kituose mažesniuose 
laikraščiuose. Tris kar tus buvo 
pakviesta kalbėti „talk shovv" 
radijo programose. Nelsienė turi 
platų ryšių tinklą ne tik su poli
tikais Washingtone ir Califor-
nijoje, be t ir su spaudos 
žmonėmis. 

AUKOS ŠVIETIMUI 

JAV LB Švietimo taryba iš 
širdies gelmių džiaugiasi ir in
formuoja, kad vis daugiau ir 
daugiau atsiliepia kilnių širdžių 
ir gilių jausmų aukotojų Lietu
vos vaikučiams vajui: Kastytis 
Vaitkus, CT. Jane Sarjeant, CT, 
Renata Kučienė, Philadelphija, 
Julius ir Zita Širkai, Palos Hills, 
IL, dr. Leonas ir Irena Kriauče-
liūnai, Lemont, IL, Ju l ius ir 
Pranė Pakalkai , Beverly Sho
res, IN; Leif Jacobsen, D-MA, 
Gražina Santoski, Chicaga, Te
resė Paškonytė, LA, Eugenijus 
ir Milda Pauliai, Palat ine, IL; 
Jonas ir Rita Valkiūnai. Crystal 
Lake, IL, dr. Audronė Užgi-
rienė, H igh land P a r k . IL, 
Raimundas ir Ramunė Lapšiai. 
Wheeling. IL. Baltimorės Kara
liaus Mindaugo ir Marąuette 
Parko lituanistinės mokyklos, 
Ona Kartanienė. Omaha, NE, 
Gediminas ir Dana Drazdžiai, 
Omaha, NE, Jadvyga Povilai-
tienė, Omaha, NE, Stefanija 
Mackevičienė, Omaha , NE. 
Valio Omahos mažajai lietuvių 
kolonijai už dosnias aukas , už 
stiprėjantį ryžtą ir viltingas 
akimirkas Lietuvos mažiesiems. 

Primename, kad vajus tęsia
si toliau, o rūbus vaikams iki 18 
metų kiekvieną dieną galima 
pristatyti į Seklyčią. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624? S. Kedzie Avenue 

Chicago. U 60629 
Te l . (1-312) 776-8700 
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