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Lietuva kreipiasi į 
pasaulio valstybes 

Nebūkite abejingi naujos Sovietų 
agresijos akivaizdoje 

New Yorkas , 1991 kovo 21. 
(LIC) — AT pirmininkas Vy
tautas Landsbergis kreipėsi j 
demokratines valstybes, prašy

damas veiksmingiau atsiliepti j 
TSRS agresyvius veiksmus 
prieš respublikos gyventojus ir 
pareigūnus. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
kreipimasis į Europos demokratines valstybes, 

JAV, Kanadą, Australiją ir Japoniją 
Lietuva, patyrusi daug TSRS 

baudžiamųjų smūgių dėl savo 
laisvės siekių. 1991 m. vasario 
9 d. plebiscitu dar kartą vie
ningai patvirtino norinti atkur
ti nepriklausomybę ir norma 
liūs draugystės santykius su 
rytų kaimynu. Deja, TSR Sąjun
gos vadovybė, kuri nepasmerkė 
ir nenubaudė nė vieno sąmoks
lininko ir karinio vadovo, atsa
kingo už sausio 11-13 d. žudynes 
Vilniuje, tęsia Lietuvos atžvil
giu tą pačią agresyvaus spaudi
mo politiką. Lietuvos sotinėje 
TSRS Vidaus reikalų ministeri
ja sudarė specialų teroristinės 
paskirties .Juodųjų berečių" 
karinį padalinį, kuris beveik 
kasdien ginklu užpuldinėja pra
eivius. Lietuvos Respublikos 
pareigūnus ir deputatus. Dėl šių 
veiksmų Lietuvoje iki šiol lieja
si kraujas, veiksmų tikslas yra 
des tabi l izuot i ir g r i au t i 
Lietuvos Respublikos vidaus gy
venimą, išprovokuoti Lietuvos 
visuomenės arba valstybės 
struktūrų atsakomuosius veiks
mus ir masyvią TSRS karinių 
jėgų intervenciją. Šių grėsmių ir 
agresyvių veiksmų eskalacijos 

būklėje mes kreipiamės ir pra
šome jūsų: 

Nebūkite abejingi naujos 
TSRS agresijos prieš Lietuvą 
akivaizdoje; 

Reikalaukite, kad Tarybų 
Sąjunga nutrauktų tiesioginį 
karinį kišimąsi į Lietuvos Res
publikos vidaus gyvenimą; 

Pareiškite, jog TSR Sąjungos 
vadovybės intencijų ir jų naujos 
politikos patikrinimas bus ne 
žodžiai, o realūs veiksmai — ag
resyvaus teroristinio .juodųjų 
berečių" karinio padalinio išve
dimas iš Vilniaus ir Lietuvos 
Respublikos teritorijos, taip pat 
TSRS kariuomenės užgrobtų te
levizijos ir radijo pastatų Vilniu
je bei ten esančių kultūros 
vertybių sugrąžinimas jų savi
ninkui — Lietuvos Respublikai. 

Mes tikimės, jog jūs neatsisa
kysite tuo būdu ginti demokra
tiją, taiką ir žmonių teises Balti
jos ragione ir veiksmingai atsi
liepsite į mūsų kreipimąsi. 

Vytau tas Landsberg is , 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas 

Vilnius, 1991 m. kovo 21 d. 

Jo saugumiečiai sušaudė 
500 irakiečių 

nepr ik lauso gvardieč iams, A m m a n a s . — Jordano žinių 
agentūra praneša pasauliui, jog 
Irako prezidentas Saddamas 
Husseinas vėl pradėjo stipriau 
reikštis. įspėdamas tuos. kurie 
sukilo prieš jo vyriausybę, kad 
jis pasiųs savo ištikimuosius 
dalinius į šiaurinę savo krašto 
sritį ir jie bus sunaikinti, ne
žiūrint ir didelio pavojaus aly
vos centrui Kirkuko miesto, 
kuriam gali iškilti pavojus dėl 
jame esančių opozicinių pajėgų. 

Praėjusį sekmadienį Husseino 
daliniai pravedė kruvinas kovas 
šventajame Karbalos mieste, 
naudodami tankus ir artileriją, 
ir tų kovų metu buvo nužudyta 
500 žmonių, pranešė šiitų dva
siškis, kuris vadovauja opozi
cijos grupei, o jos centras yra 
Teherano mieste, Irane. Kir 
kukąs yra miestas su 200,000 
gyventojų šiauriniame Irako 
krašte, kuris turtingas alyvos 
klodais. Prieš prasidedant Per
sų įlankos krizei, šie laukai 
duodavo 1.5 milijonus statinių 
alyvos per dieną — pusę visos 
Irako eksportuojamos alyvos 
kasdieninės produkcijos. Bal
tieji rūmai pareiškė, kad jiems 
gerai žinomos dabartinės kovos, 
bet Amerika nesikiš į jų vidaus 
kovas, nebent Husseino karei
viai pradėtų naudoti cheminius 
ginklus. Viceprez. Dan Quayle 
pasakė, jog Irako oficialiems 
pareigūnams yra pranešta, kad 
bus padarytos rimtos išvados, jei 
jie panaudos cheminius ginklus. 

Kareiviai jungias i pr ie 
opozicijos 

Taip pat pranešama, jog 
kurdų atstovas I>ondone pasakė, 
kad daue Irako kariškių, kurie 

pereina pas opozicijos organi
zuojamas jėgas prieš Bagdado 
vyriausybę. Pe re ina išt isi 
batalijonai į sukilėlių pusę, 
pasakė vienas jų vadų-Barham 
Saleh. Kurdistane taip pat 
perėjo daugiau kaip 5.000 ka
reivių ir pasisakė už demokra
tinį Iraką. 

Reuterio žinios vėl skelbia, jog 
Irano prezidentas Hashemi Raf-
sanjani jau antrą kartą per 72 
valandas ragino Irako prezi
dentą Husseiną pasitraukti ar
ba susitarti su kitomis politinė
mis jėgomis, kurios iškilo pas
kutiniu metu jo krašte, kad 
nebūtų civilinių karų sunaikin
tas Irakas, ko nepadarė sąjun
gininkai. Jei jis nesitars su nau
jomis disidentų pajėgomis, tai 
būsianti, jo paskutinė klaida". 

Jungtinių tautų spaudos sky
rius paskelbė, jog jų ir Raudo
nojo kryžiaus vilkstinės iš Jor
dano atvyko į Iraką su tonomis 
maisto, medikamentų, genera
torių ir vandens svarinimo 
sistemos įrankių, kad padėtų 
gyventojams Bagdade. Tačiau 
Bagdado radijas ir televizija 
nemini krašte esančių sukilimo 
pajėgų, kurios atsirado visame 
Irake po karo pabaigos arba. 
kad atvyko humanitarinė pa
galba iš Vakarų irakiečiams. 

— Kurdų kovotojų vadai pra
nešė, jog Irako kareiviai lėktu
vais ir malūnsparniais puolė 
civilius žmones Kirkuko mieste 
su napalmo ir fosforo bombomis 
ir nužudė šimtus kurdų. Irako 
pareigūnai pripažino, kad kur 
dai nukovė daug irakiečių gvar
diečiu. 

Mes laimėsime, taria pasauliui Lietuvos žmonės, .-augodami savo Parlamento rūmus aplink visą 
pastatą. 

JAV ambasadorius 
kritikuoja Sovietus 

M a s k v a . 1991 kovo 21. -
Amerikos ambasadorius Mask 
voje a p k a l t i n o pagr ind inę 
Sovie tų v a k a r i n i ų žinių 
programą „Vremia" atnaujinus 
senąją komunistų praktiką už 
Sovie tų n e l a i m e s k a l t i n t i 
užsienio kišimąsi į jų vidaus rei
kalus. 

Amb. Jack F. Matlock vieša ir 
stipri k r i t i ka , ka lban t jam 
sovietų reporteriams, buvo visai 
iki šiol neįprastas dalykas, nes 
būdavo susilaikoma nuo kriti
kavimo sovietų gyvenimo prob
lemų. Ambasadoriaus kritikos 
t i k s l a s b u v o p r a ė j u s i o 
šeštadienio pranešimas per tą 
televizijos „Vremia" programą, 
kurioje Dmitri Biriukov kaltino 
AFL-CIO uniją kišantis į So
vietų vidaus reikalus, kai ši 
amerikiečių darbininkų unija 
išreiškė savo pritarimą strei
kuojantiems Sovietų angliaka
siams ir pasakė padėsiant i 
jiems, ir už t a i , kad pakvietė 
angliakasių streiko vadus at
vykti į Ameriką ir susipažinti 
su čia esamu darbininkų gyve
nimu. Amb. Matlock savo pra-

Nixonas Vilniuje 
Vilnius . — Lietuvos lėktuvas 

šiandien paima buvusį JAV pre
z iden tą R. Nixoną ir j o 
palydovus iš Maskvos aerouosto 
ir atskraidina j Vilnių, kurį turi 
čia sutikti Valdemaras Katkus, 
einąs Užsienio reikalų ministe-
rio pareigas, nes pats ministeris 
A. Saudargas tebėra užsienyje. 
Tuoj šios dienos popietę Nixonas 
susitinka su Lietuvos prez. V. 
Landsbergiu ir min. pirm. G. 
Vagnoriumi. Vakare Draugys
tės viešbutyje Landsbergis Nix-
ono garbei ruošia vakarienę. Šią 
Nixono kelionę padėjo organi
zuoti VVashingtone d i rbąs 
Dmitri Sims, kurio prašymu. 
Lietuvių Informacijos centro 
skyrius Washingtone atliko tar
pininko vaidmenį t a r p JAV ir 
Lietuvos sostinių, kordinuojant 
buvusio JAV prezidento kelionę 
į Vilnių 

nešimą pradėjo ; ddemonstruo-
damas juostoje , išytus tos pro
gramos vedėjo žodžius, kurie 
patvirtino ambasadoriaus kalti
nimą. O „Pravdoje" pirmame 
puslapyje buvo šūkis: ..Pasaulio 
darbininkai, vienykitės! Ar tas 
šūkis nereiškia, kad reikia 
padėti? O gal „Vremia" ko
mentatorius neskaito „Prav-
dos", kalbėjo žurnalistams Met 
lock. 

„Mes veikiame viešai" 
Ambasadorius Metlock pasa

kė, jog amerikiečiai anglia 
kasiai ir unijos turėjo ryšius su 
sovietų angliakasiais ir kad jų 
atstovai yra pakviesti atvykti į 
Ameriką paga: pasirašytą Tarp 
tautinę lankymosi programą, 
kaip kad vyksta aktor ia i , 
muzikai, medikai, žurnalistai ir 
kiti. „Vremia" kaltino JAV 
diplomatus m lankymą anglia 
kasių ir juos nuteikiant ne
d raug i ška i pr ieš Sovietų 
vyriausybę. Matlock paneigė 
v isus tuo? k a l t i n i m u s ir 
pareiškė Mes norime tik 
suprasti, ka> vyksta krašte ir 
kokie dalykai rutuliojasi ir 
mes veikiame viešai" . Jis 
pasakė, kad paskutiniu metu 
, . V r e m i a " užsi ima vėl 
įtarinėjimą:- ir puolimais. 
Valstybine televizija, kai jai 
ėmė vadovauti Gorbačiovo 

paskir tas is Leonidas Krav-
čenko. pakeitė liniją, kuri yra 
palanki tik Kremliui ir nebėra 
nepriklau?n-iai reiškiamos 
žinios. 

— Bagdade Sirijos žinių 
agentūros pranešimu, paskelb 
tas ,.apsiausties stovis" ir 
neįleidžiam monės įvažiuoti į 
miestą, kad r-'sukeltų revoliuci
jos prieš H;:»-«ina. 

— Arl ingtrno kapinėse lan
kėsi prez. I - -h Walesa, kuris 
ten aplan*' žymaus lenkų 
politiko ir pianisto kapą. Jo 
palaikai bu-1 arvežti į Lenkija, 
nes toks bm Pederevvskio prieš 
mirsiant noras, jog kai bus 
Lenkija lai^a, kad jo kūnas 
būtų perkeltas į laisvą Lenkija 

Sovietų slaptas planas 
prieš Lietuvos 

nepriklausomybę 
Rugpjūčio 29 dienos dokumentas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Richard Nixon, buvęs 
JAV prezidentas, vakar kalbė
damas Maskvoje, prieš skren
dant į Lietuvą, pareiškė, jog Pa
baltijo nepriklausomybės klau
simas nėra vien tik Sovietų vi
daus reikalas, kaip kad jam ga
lės prikišti, bet tarptautinis da
lykas. Jis gali pabloginti ame-
rikiečių-sovietų ryšius.jei toliau 
bus vedama įtempta politika jų 
atžvilgiu. Pabaltijo kraštams 
turi būti suteikta nepriklau
somybė. 

— Popiežius J o n a s Paul ius 
II pasiuntė pirmą Vatikano 
delegaciją į Albaniją, kurią 
prieš keturis dešimtmečius 
užvaldė komunistai. Delegacija 
ten bus 4 dienas ir bandys sure
guliuoti ryšius su Albanija, kuri 
a tšaukė suvaržymus prieš 
religiją. Popiežiaus delegacijai 
vadovauja arkivysk. Claudio 
Maria Celli. Ji susitiks su vy
riausybės nariais ir su kunigais, 
kurie išliko per staliniškąjj 
režimą. 

— Jugoslavijos prezidentas 
Bonsav Jovic. Serbijos vadas, 
sutiko išspręsti susidariusią 
krizę, spaudžiamas Parlamento, 
ir atsiimdamas savo įteiktą 
rezignacijos raštą. 

— Irako revoliucinės tarybos 
pirmininkas Saadi Salehon ap
kaltino buvusį priešą — Iraną 
siunčiant per sieną savo pa
ruoštus sabotuotojus, kurie norį 
sunaikinti Irako valdžios pajė
gas. 

— „Juodosios beretės", spe 
cialūs sovietų daliniai. Pabalti 
jos respublikose vadinami tero
ristinėmis grupėmis, kurios 
veikia su Sovietų vyriausybes 
žinia. 

— Kuvvaito dabartinė vyriau
sybe pasitraukė, kai iškilo jai 
kaltinimai,jogji nesugeba vado
vauti pokariniame periode 
žmonių gyvenimui. 

— Sovietų prez. M. Gobačio-
vas antradienį pranešė, jog 
pakeliamos kainos nuo balan
džio 2 dienos maistui ir rūbams 
vidutiniškai 60T 

VVashingtonas. 1992 kovo 22. 
— Savo daugelio laikraščių 
spausdinamoje skiltyje kolum-
nistai Evans & Novak rašo apie 
brutalius Sovietų .juodųjų bere
čių" šaudymus į Lietuvos sargy
binius Vilniaus mieste ir sako. 
jog tai yra logiškas Gorbačiovo 
slapto sprendimo tęsinys atsi-
keršyti prieš nepriklausomai 
galvojančias respublikas. 

J ie primena, jog Busho admi
nistracijos pareigūnai dėl to 
įvykio nieko nesako. Jie gal jau
čia dar blogiau, nes praėjusią 
savaitę griežtas Sovietų pulk. 
gen. Vladimiras Achalovas bu
vo atpalaiduotas nuo aviacijos 
viršininko pareigų ir paskirtas 
Gynybos viceministeriu. Jo pa
reigos — „kontroliuoti civilius 
neramumus". Viešai apie tai 
nebuvo pranešta. Tai esą pada
ryta, įsteigiant tokią aukštą 
poziciją, patvirtinus Komunistų 
partijos Centro komitetui, kurio 
dokumentas datuotas rugpjūčio 
29 dienos data, reikalauja, kad 
būtų imtasi griežtų priemonių 
numalš in t i Lie tuvos 
nepriklausomybei. To dokumen
to laikas sutampa su Gorbačiovo 
asmeniniu apsisprendimu 
panaudoti visą galimą jėgą 
„nužudyt i Pabal t i jo 
nepriklausomybę ir jo pasuki
mas dešinėn. 

Trečiadienio ne.šprovokuotas 
lietuvių užpuolimas atitinka 
Komunistų partijos Centro 
komiteto dokumentą, kad būtų 
sužlugdyta Lietuvos nepriklau
somybė. Tas atsikeršijimo pla
nas buvo parašytas Politbiuro 
nario ir patvirtintas Viktoro 
Ivaško. kuris yra Komunistų 
partijos Generalinio sekreto
riaus Gorbačiovo pavaduotojas. 

Konstitucija p r ieš 
laisvę tautoms 

Šis dokumentas pirmą kartą 

pateko į Sovietų spaudą prieš 6 
savaites. Jo pirmoji dalis y ra 
skirta, kaip ..susidoroti su tau
tiniais apsaugos daliniais", kad 
atbaidytų nuo tarnybos juose. Ir 
tas šaudymas į beginklius lietu
vius sostinėje yra to plano dalis. 
Ivaško dokumentas nurodo, jog 
be karinių dalinių įsikišimo 
tur i būti naudojamas dar ir tei
sinis valstybes procesas pa
smaugti Lietuvos nepriklauso
mybei. Vienas sakinys išreiškia 
visą partijos agresiją prieš „įvai
rių tautybių vadus ir prieš an-
tisovietines politines organiza
cijas, ekstremistus ir dezerty
rus, kurie pažeidžia sovietų įsta
tymus" ir kad „kriminalinės ir 
administratyvines bylos gali 
būti pravestos prieš juos". Visa 
tai turi būti atl iekama per ko
munistų vadovybės rankas. To
dėl ir rašoma Gorbačiovo inspi
ruota Sovietų konstitucija. 

Drąsos gali nebeuž tek t i 
Ši situacija yra labai pavojin

ga Lietuvos patriotams ir jų 
kolegoms Latvijoje, Estijoje, 
Gruzijoje ir kitur, kurie nori 
išsivaduoti iš Kremliaus „cent
ro", rašo minėti kolumnistai. 
Lietuvos prez. Vytautas Lands
bergis jau yra 10 savaičių Par
lamento pastate, nes tikima, 
jog, kai jis fiziškai ten būna. 
simbolizuoja Lietuvos nepri
klausomybę, ir Sovietų daliniai 
nedrįs įsiveržti. J i s buvo trum
pai išėjęs balsuoti vasario 9 d. 
už nepriklausomybės referendu
mą, bet jis atsisakė šią savaitę 
išeiti ir grįžti į namus, kai 
susirgo gripu. 

Šitokia tyli Pabaltijo kova už 
suverenitetą be ginklų, pinigų 
ir be Vakarų demokratijų pagal
bos yra drąsus Pabaltijo žygis. 
Bet Evans ir Novak pastebi, kad 
prieš .Juodąsias beretes", gen. 
Achalovo ginklus ir Ivaško raš
tus tylios drąsos gali neužtekti. 

A 

Nobelio Taikos premijos laureatas vairuoja tanką į Lietuvą. Iš Australijos 
dienraščio Adelaidėje. 

— Lietuvos prez. Vytautas 
Landsbergis, kalbėdamas apie 
trečiadienio vakaro sovietų 
kareivių ginkluotus puolimus 
grįžtančių iš tarnybos krašto ap
saugos vyrų, pasakė, kad tai yra 
grynai nauji provokaciniai 
veiksmai. 

— Lenkijos prezidentas Lech 
VValesa. keldamas tostą Baltų
jų rūmų vakarienėje, pasakė, 
jog populiariausias politikas 
Varšuvoje yra prez. G. Bushas 

— Kijevo mieste turi prasidėti 
angliakasių derybos su Sovietų 
pareigūnais, tačiau streiko 
komitetas nesutinka atšaukti 
streiko tol, kol nebus baigtos 
dervbos. 

KALENDORIUS 

Kovo 23 d.: Turibijus. Akvilė, 
Medginas. Pelagija. Viskante. 

Kovo 24 d.: V e r b o s . Gabrie
lius. Daumantas , Donardas. 
Hilda. Ganvilė. 

Kovo 25 d.: Feliksas, Liucija, 
Normantas. Normante. 

KOvo 26 d.: Arbutas. Emanu
elis. Teklė. Vvdmantė. Gila. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saulė teka 5:51. leidžiasi 6:05. 
Tempertaūra šeštadienį 56 L, 

sekmadienį 54 1., pirmadienį 59 
1 . antradienį 68 I. 
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BESIKARTOJANTI 
ATPIRKIMO DRAMA 

Verbų sekmadienis. Šventina
mos ir žmonėms dalinamos ver
bos. Einame procesijose. Visa 
tai mums primena iškilmingą ir 
džiugų Kristaus įžengimą į Je
ruzalę. Bet Verbų sekmadienis 
mus taip pat veda ir į Didžiąją 
savaitę. Jos metu mąstome dra
matinius Kristaus išgyvenimus 
— jo kančią, mirtį, prisikėlimą. 
Nuolatos grįžtam prie šios išga
nymo dramos ir joje iš naujo pa-
sineriam. 

Atgimstanti pavasario gamta 
simboliniai mums kalba apie šią 
dramą. Visa žmonijos istorija 
apie ją byloja. Tai nesiliaujanti 
kova tarp gėrio ir blogio žmo
gaus širdies gelmėse. Nė vienas 
neišvengiam šių grumtynių. A. 
Solzheni t synas te igia: J e i 
tebūtų kur nors blogi žmonės, 
papildą blogus darbus, tereikėtų 
juos atskirti nuo kitų bei sunai
kinti. Bet ta linija, kuri skiria 
blogį nuo gėrio, skrodžia kiek
vieną žmogišką širdį... Bet 
kurios širdies gyvenime ši lini
ja keičia savo vietą; blogis ją 
kartais prasiverždamas spau
džią į vieną pusę, kartais pasi
suka, leisdamas gėriui sužydėti. 
Ta pati žmogiškoji būtybė, 
įvairiais laikotarpiais, skir
tingose aplinkybėse, pasirodo 
visiškai skirtinga. Vienu metu 
ji prilygsta demonui, kitu — 
šventajam. Bet jo vardas nesi
keičia, ir jam priskiriam labai 
daug — gėrį ir blogį. Pradžią šiai 
vidinei žmogaus dramai Švent
raštis ir krikščioniškoji teologija 

nurodo pirmojo žmogaus puoli
me. Tada žmogus prarado ne tik 
ypatingas Dievo dovanas bet ir 
vidinę darną, To išdava: jis 
išgyvena vidinę maišatį, ligas, 
mirtį. Kad pilnai galėtų save at
skleisti ir išsakyti, jam reikia 
gydymo. Jam reikia išganytojo. 

Tačiau mūsų laikų žmogus, 
trokšdamas „išsilaisvinti", savo 
jėgomis bando gydytis. Jis 
nenori pripažinti dievybės. Čia 
ir y ra jo bėda. U ž t e n k a 
panoraminio žvilgio, kad 
įs i t ikintume, kur toks 
nusiteikimas veda: pasauliniai 
karai, koncentracijos stovyklos, 
atominių ginklų grėsmė, ištisos 
t au tos vergijoj, na rko t i kų 
nuodai, milijonų žmonių bepras
mė kelionė... Užsidaręs savy. 
žmogus priėjo akligatvį. Ar yra 
išeitis? 

Taip, išeitis yra. Kristaus iš
ganingoji drama neatskiriama 
nuo mūsų pilnutinio gyvenimo 
ieškojimo. Jis, tapęs Geruoju Sa
mariečiu, ateina žmogaus gydy
ti. Žmogui tereikia pripažinti, 
kad jis tvarinys. Kristus jį 
kviečia Dievą priimti kaip savo 
Tėvą, o k i t u s žemės 
bendrakeleivius — kaip savo 
brolius ir seseris. Po Dievo 
dangum, pamažu ir 
ištvermingai kovodamas už 
gėrį, jis išsilaisvina, atstato 
vidinę harmoniją savy ir pašau 
ly. Tai ir yra jo vaidmuo at 
pirkimo dramoje. 

GKK 

KAS PARAŠĖ SIBIRO 
TREMTINIŲ MALDAKNYGĘ 

Kai dar geležinė uždanga sky
rė Sovietų Sąjungą nuo Vakarų 
pasaulio, 1959 m. Vakarus pa
siekė miniatiūrinė maldaknygė 
„Marija, gelbėki mus' ' , ranka 
parašyta Sibiran ištremtų lietu
vaičių. Maldaknygę lydėjo 
trumpas laiškas: „Pranute, kad 
galėtumei geriau su mumis 
jausti, mąstyti ir garbinti Vieš
patį, siunčiame šią maldų kny
gelę. Lionė G. padarė ją, Valė 
Ber. piešė, Levutė Viz. įklijavo. 
o aš rašiau. Ad. 1953.11.16". 

Iki šiol nežinoma, ar ta mal
daknygė su laišku buvo kada 
pasiekusi Pranute. Per geležinę 
uždangą ji pasiekė Ameriką. 
Pirma buvo atspausdinta lietu
vių kalba. Vėliau planuota at
spausdinti kitom kalbom — pir
miausia anglų kalba amerikie
čiams. Versdamas į anglų kal
bą, maldaknygę turėjau pas sa
ve, susigyvenau su maldom ir 
savo pirmose Mišiose knygelę 
laikydavau ant altoriaus, auko
damas tremtinių vargus ir kan
čias. Maldaknygė buvo išversta 
į keliolika kalbų; visa sudėjus, 
tiražas siekė netoli milijono eg
zempliorių. 

Ilgai nežinojome, kas buvo tos 
maldaknygės autorės. Spėliojo
me, jog tai buvo jaunos tremti
nės lietuvaitės, o gal — vienuo
lės. Kilo klausimas, ar jos dar 
gyvos. Tebuvo žinoma laiško da
ta: 1953 m. vasario 16 d. Nebu
vo žinoma, kurioje Sibiro daly
je jos buvo ištremtos. 
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Nuot rauka iš veiklos albumo — 1955 m. Cicer. .steigta „Ateitis" krepšinio komanda. I eil. — 
Leonas Krivickas, Kazimieras Norvaiša, Ričardą.- Petrys, D eil. — Petras Dibonas, Mykolas Ivano
vas , komandos steigėjas Aleksas Šatas, Jurgi> Juskaitis ir Virgilijus Smilgys. 

KUR JIE ŠIANDIEN 
Vartant nuotraukų albumus šie šaunūs jaunuoliai? 

atgyja praeities prisiminimai, 
pabunda senų draugų ilgesys. 
Ne kartą kyla mintis — kur jie 
dabar, kaip vingiuoja jų gyve
nimo keliai. Tokios mintys ap
spinta ir žiūrint į šioje ,,Iš-
Ateitininkų gyvenimo" laidoje 
atspausdintą, 1955 metais Cice
ro. Illinois, įsteigtos ateitininku 
„Ateitis" krepšinio komandos 
nuotrauką. Kas ir kur šiandien 

Su atsakymu atskubėjo šios 
komandos steigėjas Aleksas 
Šatas. Štai jo pateikti duome
nys: Leonas Krivickas, šiandien 
kėgliavimo — Bowling Alley sa
vininkas Michigan valstijoje. 

Dibonas — Pasport Trave l 
Agency savininkas Arizonoje. 
Anksčiau gyveno Turkijoje, 
Braž inskams iš L i e tuvos 
pabėgus į Turkiją, buvo j iems 
vertėju. Mykolas Ivanovas — 
dirba General Motors. Gyvena 
Cicero, Illinois. Jurgis Juskaitis 
— didelės įmonės vicepreziden-

Kazimieras Norvaiša — Sears tas Mission Viejo, Californijoje. 
Roebuck bendroves ekzekuty- Virgilijus Smilgys — public ac-
vas, vaikų drabužių užpirkėjas. 
Ričardas Petrys — gydytojas, 
Seratoga, Californijoje. Petras 

Lietuvos „Cari tas" žurnale 
(1989, 5 nr.) buvo atspausdinta 
Aldonos Pakštytės straipsnis: 
„Lietuvaitės maldos — pasaulio 
tikintiesiems: .Marija, gelbėk 

mus' pėdsakais". Aldona Pakš-
tytė atskleidė, jog tų maldų pa
grindinė autorė yra Adelė Dir
sytė, po laišku pasirašiusi tik 
„Ad" Maldos buvo sukurtos 
Magadane, pačiame toliausiame 
Sibiro šiaurės rytiniam pakra-
ty, 1949-1950 m. Adelė Dirsytė, 
tremties palaužta tolimajame 
Sibire mirė 1955 m. Straipsnio 
autorė Aldona Pakštytė buvo 
Adelės Dirsytės draugė, surin
kusi žinias, ji pateikė straipsny
je. 

Ateitininkė-visuomenininke, 
ištremta už j a u n i m o 

auklėjimą 

Adelė Dirsytė gimė 1907 me
tais Kėdainių apskrityje. Pri-
maslavos kaime. Studijavo vo
kiečių kalbą Vytauto Didžiojo 
universitete. Buvo aktyvi visuo
menininke... paskaitas skai
tydavo ateitininkų, pavasari
ninkų ir moterų draugijų susi
rinkimuose. 

Straipsnyje rašoma: „Pokario 
metais Adelė dėstė vokiečių kal
bą Vilniuje. J i ir bendraminčiai 
pedagogai — J. Brazauskas, S. 
Ladygienė, Vanagaitė... telkė 
besimokantį jaunimą dvasinei 
pažangai, skiepijo jiems gėrio, 
tiesos, tėvynės meilės idealus. 
Politika jie nesidomėjo. Ju tiks
las — dorovinis jaunimo auklėji
mas. Tačiau anais laikais ir tai 
buvo nusikaltimas. Visi moky
tojai — švietėjai nuteisiami. 
Adelė Dirsytė — dešimčiai me
tų. Po teismo ji tepasakė, kad 
per mažai tesuspėjo nuveikti". 

Stiprino t remtinių dvasią 
l i tera tūra ir maldomis 

E. Pavalkienė, viena iš išliku

siųjų tremtinių liudijo: „Kalėji
mas įvairiai veikė žmones: vie
ni tapo šiurkštus, abejingi, o kiti 
nepalūžo, išliko kokie buvę — 
orūs, nuoširdūs, jautrūs. Tokia 
buvo ir Adelė. J i buvo labai 
religinga ir visuomet stengėsi 
palaikyti jaunimo ir moterų 
dvasią. Ji organizuodavo įvai
rius religinių švenčių paminėji
mus, o taip pat ir literatūrines 
valandėles. Ir ta i atitiesdavo 
mus nm !vasdieninių vargų, ne
leisdavo užgesti vilčiai... 

Kita tremtinė A. Baranaus-
kaitė-Čiurlionienė taip pasako
jo: „Su Adele keliavome tame 
pačiame vagone iš Vilniaus į 
Pečiorę... Kraupu. Traukinio 
ratai dunda, vis tolstame nuo 
tėvynės. Kur esame?.. įvairios 
ir negeros mintys lenda j galvą. 
Visa tai mato ir jaučia Adelė. Ir 
ji palinksta, prabyla... Pasako
ja apie tėvynę, didvyrius, apie 
jų ištverme, apie lietuvaitės pa
reigą. Deklamuoja eilėraščius. 
Matyt, mėgiamiausias jos poe
tas buvo Aistis... kartojam, kar
tojam vieną po kito... Ir, o ste
bukle! J au nuslenka nežinia,ir 
mintys skrieja tėvynės lau
kais..." 

Iš lagerio į kitą, kol buvo 
pasiektas pats rytinis Sibiro 
pakraštys, prie Ramiojo vanden-
no. A. Baranauskaitė-Čiurlioni-
nė pasakojo toliau: „Mokytojos 
iniciatyva ruošėme literatūri
nius vakarus, viena iš kitos mo
kėmės, deklamavome. Ir meldė
mės drauge Mokytoja ragino 
kurti maldeles, jas užrašyti. 
Gražiausios maldos buvo Adelės 
ir Leontinos. Čia ir buvo pra
dėta kurti maldaknygę, kuri vė
liau apkeliavo visą pasaulį. Tai 
lietuvaičių tremtinių malda 
knygė, parašyta ir įrišta Maga
dane". 

Išsiuvinėtoj nosinėj a tnešė 
Komuniją 

Zina Viščiutė-Bujauskiene at
skleidė kitą Adelės Dirsytės gy
venimo vaizdą tremtyje: „Tai 
buvo prieš Kalėdas. Iš vyrų 
zonos, kur kalinys kunigas at
laikė šv. Mišias, j mūsų zoną 
perdavė Švenčiausiąjį Sakra
mentą. Žinojome, kad sulauksi-

rankų priėmėme Komuniją. Ji 
buvo įdėta į naują nosinę, mūsų 
pačių siuvinėtą baltais obelų 
žiedeliais". 

Trapiu kūnu palūžo, 
bet išliko kilni dvasia 

Apie paskutiniąsias Adelės 
Dirsytės dienas daug žinių ne
turima. Yra likę šie ją pažinu
sių tremtinių-draugių prisimini
mų fragmentai. Viščiutė-Bu-
jauskienė taip rašė: „Palūžo 
mūsų mokytoja. Labai jautri, 
trapi, ji neatlaikė alinančio 
gyvenimo, nuolatinio pažemini
mo. Lankydavau ją izoliatoriu
je. 1954 metais, prieš Kalėdas, 
mokytoja gavo laišką iš giminai
tės. Laišką perskaitė, pasidžiau
gė, bet tai . ką buvome paruo
šusios Kūčioms, valgyti jau at
sisakė... Adelė vis kalbėdavo, 
kad nori dirbti. Į darbus jos jau 
nebevarydavo. Ji buvo be jėgų... 
I laisvę ji turėjo išeiti 1955 
metais lapkričio mėnesį. Turėjo 
išeiti, bet jau bejėgę ją vežė į 
Žemyna (t.y. per Ochotsko jūrą 
Tolimųjų Rytu link). Pakelyje ji 
mirė. Kokios buvo jos pasku
tinės valandos - mįslė. Liko tik 
keletas man rašytų laiškelių ir 
šviesus jos atminimas, o pasau
lio tikintiesiems — maldos „Ma
rija, gelbėk mus". 

„Šiandien mokytojos nėra. 
Liko jos darbai Adelės Dirsytės 
maldas skaito įvairūs žmonės 
įvairiausiomis kalbomis. Ir ji — 
su mumis. Šviesus jos atmini
mas. Tai, ko mokė mus moky
toja, išliko mūsų ir mūsų vaikų 
širdyse", — rašo buvusi jos bend
rininkė tremtyje, A. Čiurlio
nienė. 

Adelės Dirsytės įtaka nesiri
boja nedaugelio ją prisimenan
čiųjų atmintimi, nei vien trem
tinėmis, kunos buvo jos guo
džiamos ir stiprinamos tremtin 
dundančiuose vagonuose ar ny
kiose Sibiro stovyklose. Net 
niekad jos nesutikusieji, niekad 
jos nepažinusieji, bet „Marija, 
gelbėki mus"' maldaknygę savo 
rankose turėjusieji irtebeturin 
tieji buvo ir gal tebėra stiprina
mi jos sukurtomis maldomis, 
pasklidusiomis įvairiomis kai

me tos Dievo Dovanos, karštai bomis po visa pasaulį, liudįjan-
meldėmės ir pasninkavome. Va- čiomis Gėrio pergalę Dievo ir 
kare, susirinkusios po gultais, Marijos globoje, nors ir nežmo-
užsidengusios nuo pašalinių niškose ištrėmimo sąlygose, 
akiu. meldėmės ir iš mokytojos Kun. Kęstutis Trimakas 

countant. Gyvena Country Club 
Hills, Illinois. 

STUDENTAI 
ATEITININKAI KVIEČIA 

Chicagos studentų ateitinin
kų draugovė ruošia tradicinius 
šokius Velykų sekmadienį, kovo 
31 d., Jaunimo centro didžiojo
je salėje. Šokiai prasidės 8 vai. 
vakaro. Įėjimo auka asmeniui 6 
dol. Šokiams gros mėgiamas 
„Aido" orkestras. Lietuviškas 
jaunimas ir studentai kviečiami 
pabendrauti ir pasilinksminti. 
Chicagos studentai ateitininkai 
kviečia ir laukia visų. 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flolds. III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaakl Rd.. Chicago, IL 

Raz. (1-312) 778-7*79 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 WMt Burlington, tai. (708) 512-O084 
Waetmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybe — Kaulų ir sąnarių 

ligos f chirurgija 
Holy C ros*. 27C1 W 68 St . Chicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgelano. Ocago Ridge IL 

Tai. (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63'd St 
Tai. (1-312)735-7709 

217 E I27st St 
Lemont. IL 60439 

Tai(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHLANIAN WORLD WIDE DAILY 
Pubhshed daily exctrpt Sundays and Mondays. Legal Hohdays. the 

Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as we!l as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Cathohc Press Soeiety. 4545 W. 63rd 
Street, Chicago. IL 60629-5589 

Second class pustage paid at Chicago. IL and addjtional maihng offices. 
Subscription Rales: $80 00 Foreign countries$90 00 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

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

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams 
U.S.A $80 
Kanadoje ir kitur i l .S.A dol: $90 
U.S.A. savaitinis (šešt. laidai $45 
Kanadoje ir kitur išešt. laida 
USA dol.l savaitinis $50 

4 metų 
$45 
$50 
$30 

3 men. 
$25 
$30 
$25 

$30 $25 

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

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

JONAS V. PRUNSKIS. M.D. 
ROGER TOLENTINO. M.D. 

Gydytojai ir chi'urga: 
Anestezijos ir snausmo gydymo specialistai 

Sherman ligonine. Elgin. IL 
Tai. 708-888-8976 

SKampinti galima 24 vai 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kab netej 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

Pirm . antr . ketv . penkt nuo 12 ik: 6 v v 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panalnlnkama nuolaida 

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

507 S. Gllbart, LaGranga. IL. 
Tai. (708) 352-4487 

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

3900 W. 95 St. t a t (708) 422-0101 
Valandos pagai susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trecd užoarytaa. ketvd 1-3 v p p penktd 

ir šešto' 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kaozla 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 Bui id ing 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd.. Hlckory Hllla, IL 
1 myha Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarta Road 
Hlckory Hllla 

Tai. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v/al vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

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

Paloa Vlaion Cantar, 7152 W. l2Tth St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v. 

Tai. (708) 448-1777 

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

4700 W . 95 S t . 
O a k U w n , IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tai . 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 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS i p CHIRURGAS 

Famtty Madtcal CHntc 
217 E. 127 St. — La«m>nt. IL 80439 
PnKiauso Palos Corrrmunijv Hosp'tai i 

S'ive' Cross Hosoitai 
Valandos pagai susitaria 

Tai. (708) 2S7 2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR'S. LAL 
SPECIALYBĖ — 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) 585-0346; 
Raz. (1-312) 776-5533 

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 ir ketv 2-5 v p p. 
Šešt pagal susitarimą 

Kablnato tai. (1-312) 776-2860. 
Raz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

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

Kab. tai. (1-312) 471-33O0; 
Ras. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago. IR. 00652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcai Cantar 

Naparvllla Campua 
1020 E. Ogdan Ava.. Sulta 310. 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 566-3186; 
Namų (708) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 

{ 



iniormacijos aeKa 

PASAULIO SIMPATIJOS 
LIETUVAI 

Po sausio 13 dienos Vilniaus 
skerdynių vienas kitas spaus
dintas žodis iš Lietuvos pasiekė 
ir laisvąjį pasaulį. Didelėm 
raidėm pirmuosiuose puslapiuo
se detaliai aprašomi šiurpūs 
įvykiai, dedamos nuotraukos, 
užsienio korespondentų pa
reiškimai. O tų korespon
dentų, ačiū Dievui, buvo daug. 
Nujausdami, kad kas nors gali 
būti nepaprasto, matydami, 
kaip sovietų tankai „manev
ruoja" Vilniaus apylinkėse, 
laikraščių ir televizijos atstovai 
norėjo būti liudininkais ir visa 
tai perduoti pasauliui. Ko
respondentų galėjo būti per 200, 
ir jie pasikeisdami budėjo 
Vilniaus mieste. 

Tarp tų laikraščių žmonės 
atvežė Žurnalistų žinias, 1991 
Nr. 1-2. Pirmam puslapy ant
rašte: „Žurnalistai kulkoms 
nes i lanks tė" . Įdėta didelė 
nuotrauka: du vyrai padeda eiti 
trečiam, sužeistam. Apačioje 
rašo: „Sausio 13-ji 2 vai. 30 min. 
Du valstybinės Ispanijos tele
vizijos žurnalistai Mikelis Aregi 
ir Šavjeras filmavo prie TVR 
pastato. Prie jų pribėgo penki 
sovietų armijos kareiviai ir 
šiurkščiai išplėšė iš rankų apie 
80 tūkst. dolerių kainuojančią 
televizijos kamerą. Parkritusį 
ant žemės Mikelį kareiviai 
spardė kojomis. Žmonės, stovėję 
netoliese, puolė jam padėti. 
Atsistojus operatoriui Mikeliui 
būvu suduota per veidą. Kiek 
užsienio žurnalistų nukentėjo 
sausio 12-20 dienomis? Savo 
brangiai kainuojančios apara
tūros neteko Norvegijos, Ispani
jos. Japonijos, Anglijos žurnalis
tai... O gal ir daugiau... Sovie
tų karinės vadovybės nurodymu 
pirmiausia būtina susidoroti su 
spaudos, televizijos ir radijo 
žurnalistais, foto koresponden
t a i s " . Kad šis nurodymas 
vykdomas, parodė kruv in i 
įvykiai Rygoje. Ten, vykdy
damas profesinę pareigą, žuvo 
rygietis operatorius Andris 
Slapinis. buvo sužeisti dar trys 
operatoriai. 

Plėšikas ir žudikas visad bijo. 
kad jų darbai viešumai nebūtų 
žinomi. Todėl kareiviai ir puolė 
pirmiausia korespondentus. Bet 
viską paslėpti , užgniaužt i 
nepasisekė. Per daug ir mūsų 
žmonės apsirūpinę ir foto ir vi
deo aparatais, ir pasaulis visa 
tai matė, girdėjo net po kelių 
minučių. Moderni technologija 
padeda. Kitaip buvo, kai 
Lietuvoje siautėjo S ta l ino 
budeliai, ir labai mažai kas liko 
įamžinta . Pasaul is t ada 
nenorėjo tikėti. Tik baisu 
pas idaro , kai gali ne l ik t i 
liudininkų arba jei gali nutrūkti 
bet koks ryšys su laisvuoju 
pasauliu. „Žmonės, budėję prie 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų 
tą kruvinos pašvaistės naktį, 
sakė. kad baisiausia buvo. kai 
nutilo Lietuvos radijas. Tarsi 
a ts ivėrė baugi nežinios 
bedugnė. Tarsi staiga užtvi
nusioje kraupioje tamsoje iš 
rankos išsprūdo artimiausio 
bendražygio delnas", rašo tas 
pats la ikraš t i s Žurnalistų 
žinios. Jiems vėl pašviesėjo, kai 
tuoj pat išgirdo Kauno radio
fono, paskutinės laisvos radijo 
stoties, balsą, o namuose pama
tė taip pat Kauno televizijos per-
transliavimo stoties vaizdus. 
Susirinkę prie Vilniaus tele
vizijos bokšto ir namie likę pasi
juto no vįeni. Pasaulis jau žino 
apie juos. 

Kaunas dar galėjo veikti be
veik visą parą. Radijo ir tele
vizijos transliacijos galėjo 
pasiekt i Latviją, Estiją, 
Skandinaviją ir dalį vidurio 
Europos. Pranešimus į anglų 
kalbą vertė Vytauto Didžiojo 

KITATAUČIŲ AKCIJA UZ 
LIETUVOS LAISVĘ DŽIAUGSMAI VELYKOSE 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Liucija Baškauskaitė. Padangių 
sa t e l i t a i s pe r t rans l iuo jami 
p raneš ima i pa s i ekė visą 
pasaulį. Sausio 14 d. tie ryšiai 
nutrūko, bet sausio 25 ši bloka
da buvo pralaužta. Nuo tada 
radijo ir televijzos laidos lei
džiamos iš Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų Vilniuje, o kai
myninės valstybės jas persiun
čia plačiau. 

Gimtasis kraštas Nr. 8 
(vasario 21-27) komentuoja: 
„Lietuvos parlamento desanti
ninkai nepaėmė ne todėl, kad 
fiziškai negalėjo, ir ne todėl, kad 
nenorėjo. Per daug būtų buvę 
aukų, per didelis SSSR prestižo j 
smukimas. Išsigando. Krokodilo; 
stuburkaulis perlaužtas, bet jo į 
dantų daug ir jie aštrūs, šarvuo-
t a oda, raumeninga uodega.; 
Visa tai jis naudoja ir naudos 
toliau. Negali kitaip. SSSR 
partokratija kaunasi už savo 
būvį. Lietuvos nepriklausomybė 
bos apginta ekonominiame ir j 
diplomatiniame fronte tik tada, 
kai tauta parodys valią ir suge- : 

bėjimą pasipriešinti, laimėti : 
susiklosčius bet kokioms I 
aplinkybėms. Ryžto turime. 
dabar reikia žinoti, kaip juo; 
naudot i s , ka ip konkrečia i 
kaut is , jeigu įvyks antroji • 
okupacija. Kelias yra vienas. Jis 
sunkus, bet garantuojant is 
pergalę. Tai visuotinis piliečių 
pasipriešinimas nenaudojant jė
gos. Ginklo prieš šį ginklą nesu
rasta. Visos jį panaudojusios 
tautos laimėjo arba laimi. Ir at
virkščiai: terorizmas — tiek 
individualus, tiek organizuotas 
— skaldo tautą, atstumia šali
ninkus viduje ir užsienyje, lei
džia prispaudėjui atsakyti dar 
didesniu kraujo praliejimu". 

Sava i t r a š t i s žada nuolat 
rašyti, kaip kovoti su prispau
dėju ir kaip pasiekti laimėjimo. 
Mini faktą, kad tada prie 
Aukščiausiosios Tarybos 
bar ikadų sus i r inko 80,000 
gynėjų, visi buvo pasiryžę gultis 
po tankais. Kareiviai pulti neiš
drįso. Jeigu būtų buvę tik 800 
žmonių, būtų išdrįsę. 

Nežinom, kaip toliau reikalai 
vystysis, bet iš tų kelių citatų 
matome, kokį svarbų vaidmenį 
vaidina masinės informacijos 
priemonės — spauda, radijas ir 
televizija. Jeigu tų priemonių 
nebūtų, jeigu užsienio korespon
den ta i nebūtų objektyviai 
painformavę pasaulį apie bar
barų veiksmus prieš taikius, 
drausmingus piliečius, ginan
čius savo turtą, nebūtumėm 
susilaukę tokio nepaprasto 
susidomėjimo plačiam pasauly. 

Pasaulis mumis domėjosi jau 
kelis sykius. Mūsų atminty 
pirmą kartą su Simo Kudirkos 
byla; antrą sykį prieš metus. 
Lietuvai pirmajai paskelbus 
nepriklausomybę. Tada pasau
lis pripažino Lietuvos vadovų 
drąsą, būti Dovydu ir išeiti prieš 
Galijotą. Ano meto komentarai 
ir įvertinimas buvo daugiau 
kaip sensancingas. rizikingas 
žygis. Sausio 13-sios skerdynės 
vėl atkreipė pasaulio dėmesį, 
vėl Lietuva buvo pasaulio žinių 
centre, nenustelbė nei karas su 
Iraku, ko taip labai norėjo 
Maskva, pasirinkusi pulti jai 
patogiausią momentą. Tik skir
tumas: šiuo kar tu pasaulio 
spauda įvykius sutiko su didele 
simpatija ir užuojauta Lietuvai, 
jau ne kaip sensaciją. Laik
raščiai buvo pilni prieš Maskvą 
piktų karikatūrų, daug kam iš 
buvusių s impatikų atsivėrė 
akys, numylėtinio Gorbačiovo 
populiarumas smarkiai krito. Ir 
prisimena čia P. Giordani 
pasakymas: „Spauda yra arti 
lerija. kurios šūviai ir smo
giamoji jėga daug stipresnė nei 
p a t r a n k ų " . Korespondentų 
dėka Lietuva laimėjo pasaulio 

Lietuviškoji išeivija sielojasi 
dėl įvykių Lietuvoje ir jungiasi 
į kovą už jos laisvę, bet jos 
balsas lieka šauksmu tyruose, 
nes milijonus gyventojų tu
rinčiame krašte yra tik lašas 
jūroje. Televizija ir spauda, per
davusios tragiškuosius kru
vinojo sekmadienio įvykius 
Lietuvoje, prisidėjo prie jos var
do popul ia r in imo, be t t a i 
paskendo sensancingų naujienų 
tvane be lemiančios įtakos Pa
baltijo kraštų laisvės kovai. 
Todėl turime džiaugtis, kai 
konkreti akcija kyla iš ne lietu
vių kilmės įtakingų asmenų, 
kurie tiki į laisvės ir demokra
tijos principus. 

Ohio kongreso a t s tovė 
Suzanne Bergansky su penkio
likos kolegų talka 119 asamb
lėjai pristatė Pabaltijo kraštų 
laisvės klausimą remiančią 
rezoliuciją, kurioje prezidentui 
Bushui siūlomi metodai spaus
ti prezidentą Gorbačiovą, kad jis 
l i au tųs i s iautėjęs la isvės 
siekiančiose respublikose ir kad 
pajustų Amerikos tvirtą nusi
statymą panaudoti sankcijas. 

Sąryšyje su tos rezoliucijos ap
tarimu Raimundas Kudukis 
buvo pakviestas liudyti komi
teto sesijoje. Sausio 14 dienos 
rytą Raimundas ir Gražina 
Kudukiai, jų bendrovės part
neris ir aš, kaip lietuviškos 
spaudos atstovė, išvykome į 

Ohio sostinę Colurnbus. Įspū
dinguose valdžios rūmuose Eko
nominių reikalų ir 'ederalinių 
ryšių komi te tas . p i rmi
ninkaujant Paul P Mechling, 
sus i r inko sesijai skir toje 
patalpoje. Darbotvarkės vie
nintelis punktas buvo „Remti 
Pabaltijo valstybes Lietuvą, 
Latviją ir Estiją" Prezidiume 
buvo ir lietuvių kilmės Ed-
vvardas Kasputis. Rezoliucijos 
autorei Bergansky -usirgus, ją 
pavadavo kongreso atstovas 
Guthrie. Jis savo įspūdingoje 
kalboje išre iškė Amerikos 
žmonių pasipiktinimą Sovietų 
Sąjungos vylingu e lges iu , 
sulaužius pažadus eiti demok
ratijos keliu. „Mes jaučiamės 
įpareigoti pareikšti savo pasi
piktinimą ir negalime toleruoti, 
kad Pe r sų į lankos k a r a s 
užgožtų Pabaltijo kraštų tra
gišką padėtį. Neturime teisės 
abejingai sėdėti, matydami 
demokratijos žlugdymą Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje. Mes 
prašome prezidentą Bushą rem
ti jų laisvės siekius. Aš lankiau
si Estijoje, suprantu jų jausmus 
ir žinau, kad jie nepaliaus rei
kalauti laisvės". 

Prasidėjus debatams, atstovas 
Greenwood siūlė „per daug 
nespausti Sovietų Sąjungos", 
nes. n u t r a u k u s ekonominę 
pagalbą, padėtis ten dar labiau 
pablogėsianti. Jo argumentą 

Lietuvių Religinės šalpos darbuotojai apžiūri siu 
Kaimieras Pugevičius ir Rasa Razgaitienė. 

linius iš kairės: kun. 

Nuotr. D. Kezienės 

Guthrie atrėmė, sakydamas, 
kad , . turime" kalbėti griežtai, 
kad atkreiptume jų dėmesį". 
Atstovui Thompson atrodo, kad 
„Amerikos ekonomika nėra tin
kamas ginklas. Nutraukus javų 
pristatymą sovietams, nukentės 
Amerikos ūkininkai" . 

Po debatų prezidiumo pirmi
n i n k a s pakv ie tė l iudyt i 
Raimundą Kudukį ir jį paprašė 
apibūdinti jo atstovaujamą or
ganizaciją. Kudukis paaiškino, 
kad PLB jungia už Lietuvos 
ribų gyvenančius lietuvius. Jo 
t rumpa, bet įtikinanti kalba 
a t r ė m ė rezoliuciją kr i t i 
kuojančius argumentus. „Jei 
rėmėme Gorbačiovą, kai jis pra
dėjo eiti demokratizavimo keliu, 
t a i , j am p a k e i t u s krypt į , 
privalome keisti kryptį ir mes". 
J is iškėlė Lietuvoje įvykusio 
balsavimo rezultatų reikšmę 
kaip tautos valios pareiškimą, 
kurio laisvasis pasaulis negali 
ignoruo t i . N u t r a u k u s eko
n o m i n ę pagalbą Sovietų 
Sąjungai, kai kas nukentės eko
nomiškai, bet Persų įlankos 
karas pareikalaus dar didesnių 
aukų. Kudukis puikiai atrėmė 
sovie tų a r g u m e n t ą , kad 
Lietuvos laisvės klausimas esąs 
Sovie tų Sąjungos „v idaus 
reikalas". Juk Kuwaito okupa
cija esanti tokiame pat lygyje, 
bet pripažįstama, kad Kuwaitas 
nėra Irako „vidaus reikalas". 

Rezoliucijos įvadas skamba 
taip: „Remti Baltijos kraštus, 
Lietuvą, Latviją ir Estiją jų 
pastangose sudaryti demokra
tiškai išrinktas vyriausybes ir 
pasmerkti Sovietų vyriausybės 
b ru ta l ius smurto veiksmus 
prieš jas". Toliau kreipiamasi 
tiesiog į prezidentą Bushą, pra
šant pranešti Gorbačiovui, kad 
Bushas smerkia sovietų brutalų 
elgesį ir kad Pabal t i jo 
respublikų k laus imas būtų 
į t rauktas į viršūnių konfe
rencijos darbotvarkę. Konfe
rencijai neįvykus, siūloma su 
Gorbačiovu te is ioginia i 
sus is iekt i . Pr imygt ina i ra
ginama tuoj nutraukti tech
nikos ir ekonominę pagalbą 
Sovietų Sąjungai ir neremti jos 
kandidatūros tarptautiniame 
banke tol, kol nebus išpildytos 
sekančios sąlygos: sovietų 
k a r i a i nustoja te ror izuot i 
demokra t i ška i i š r ink tas 
vyriausybes; desantininkų ir 
saugumiečių daliniai tuoj iš tų 
respublikų pasitraukia; sovietų 

Džiaugsmo, santūraus pasidi
džiavimo, nuogąstavimo ir 
viltingo tikėjimo į šviesesnę 
tautos a te i t į nuo ta iko je 
švenčiame šių metų Velykas. 

Džiaugiamės, kad tauta ir 
okupacinėse sąlygose tiek daug 
pasiekė politinėje, kultūrinėje, 
socialinėje ir religinėje srityse. 

Džiaugiamės, kad t a u t a 
nesusvyravo ir nepas imetė 
grasinimų bei blokadų akivaiz
doje. Su daina ji sausio 13 sutiko 
automatus ir tankus, o vasario 
9 plebiscitu visam pasauliui 
pareiškė: mes norime bū t i 
laisva, demokratine nepriklau
soma respublika. 

Mes nuogąs t au jame dėl 
Kremliaus užsispyrimo visomis 
priemonėmis išlaikyti Lietuvą 
sovietiniame lageryje, tačiau su 
visa tauta, pasitikėdami Dievo 
Apvaizda ir tiesos pergale, 
viltingai žvelgiame į ateitį. „Ar 
gali būti kitaip, jei mus gina 
didžiosios pasaulio galybės — 
Tikėjimas, Meilė, Viltis ir 
Tiesa?" — rašo kruvinojo 
sekmadienio liudininkė Marytė 
Kontrimaitė sausio mėnesio 
„Dienovidyje". 

Šioje nuotaikoje švenčiamos 

valdžia nustoja k i š t i s į 
respublikų komunikaciją ir 
spaudą; pradeda geros valios 
pasi tar imus tų respubl ikų 
suverenumo atstatymo klau
simu, pažada, kad iš Amerikos 
gauti javai nebus panaudoti 
šantažui priversti Pabaltijo 
respublikas pasirašyti Sąjungos 
sutartį. Rezoliucijos pabaigoje 
pabrėžiamas Helsinkio akto ir 
Jungt in ių T a u t ų c h a r t o s 
sulaužymas. 

Rezoliucijos nuorašai bus pa
siųsti 40 valstijų atstovų rū
mams. Komitetas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, ją pristatys 
balsavimui Ohio atstovų rū
mams ir senatui. Rezoliuciją 
galutinai priėmus, ji bus pri
siųsta prezidentui Bushu i . 
Privačiai pastebėta, kad jos nuo
rašas pasieksiąs ir Gorbačiovą. 

Gimsta viltis, kad Amerikos 
prezidentas, iki šiol vengęs 
įsipareigoti Pabaltijo kraštų 
laisvės siekiui, negalės ignoruo
ti Amerikos piliečių balso, kurį 
su tokiu entuziazmu perduoda 
jų demokratiškai rinkti atsto
vai. Ohio valstijai rezoliuciją 
priėmus, netenka abejoti, kad 
jos pavyzdžiu paseks ir kitos 
valstijos. „Vox populi — vox 
Dei". tvirtino senovės romėnai... 

Velykos mus dar labiau su
ar t ina su Kr i s tumi , kurio 
gyvenimo kelyje, nuo gimimo 
iki prisikėlimo. įžvelgiame 
asmeninio gyvenimo ir tautos 
istorijos raidą. 

Protu ir tikėjimu žinome, kad. 
kaip ir Kris tus , kiekvienas 
esame Dievo pašaukti atlikti 
mums ski r tą misiją šiame 
pasaulyje. . .Dievas mane 
sutvėrė, kad atlikčiau jam spe
cifinį patarnavimą", sake kardi
nolas Neuman. „Jis man pavedė 
darbą, kurio niekam kitam 
nepatikėjo... jei aš sergu, jei aš 
esu nuliūdime, mano liga. mano 
sielvartas tarnauja Jam. Jis 
nieko nedaro veltui". 

Skirtinguose luomuose ir pro
fesijose a t l i e k a m e savo 
gyvenimo misiją, bet mūsų 
gyvenimas, kaip ir Kristaus, 
nors pažymėtas kančia, skaus 
mu. apsivylimais ir mirtimi, bet 
bus apvainikuotas garbingu 
prisikėlimu. 

„Gyvenimo vargai, kančios ir 
neišvengiama mirtis krikščio
nio nesužlugdo. bet padaro daug 
kilnesniu ir viltingai ruošia jam 
amžiną garbę" (plg. Rom. 4. 
16-17), nes jis žino. kad .Jei 
kenčiame su Kristumi, su juo ir 
karaliausime" (2 Tim. 2, 12) ir 
„kaip Adome visi mirštame, 
taip Kristuje visi būsime atgai
vinti" d Kor. 15. 20). 

Verkusio dėl savo tautos Kris
taus kančia ir prisikėlimas yra 
ir mūsų tautai stiprybės, paguo
dos ir tikėjimo į tiesos pergalę 
šaltinis. Rūpintojėliai, koplyt
stulpiai ir pakelės kryžiai 
Lietuviui visada priminė, kad 
Kristaus gyvenimo k°lias yra 
jo kelias. Sovietinio ^.autėjimo 
meta is n u g r i a u t i kryžiai 
šiandien vėl atstatomi ir vėl 
t a u t a i t e i k i a s t iprybę jos 
dorovinio a t s inau j in imo ir 
laisvės siekime. 

Kai kruvinąjį sekmadienį 
kun. A. Kleiną, apgultuose 
parlamento rūmuose pabaigęs 
maldas, pasiėmė kryžių su 
palmės šakele ir ruošėsi išeiti, 
apsaugos vyrai prašė: „Kunige, 
palik mums kryžių — su juo mes 
būsime s t ipresni" (Katalikų 
Pasaulis, sausio mėn.i. 

Šventų Velykų proga sveikinu 
visus — išeivijoje ir tėvynėje, 
linkėdamas kryžiaus ženkle 
likti stipriais ir ištvermingais. 
Su prasminga viltimi linkiu 
visiems atšvęsti Kristaus is
torinį ir mūsų tautos asmeninį 
bei būsimąjį prisikėlimą. 
Vysk. Pau l ius Baltakis, OFM 
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DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 

RIMVYDAS SIDRYS 

Pūkšdamas ir stoviniuodamas traukinys vis radėjo 
tolyn. Vagonas pasikeitė, prilipo pilna švabų, rytas irgi 
pasikeitė. Iš tamsos išplaukė pieviškas rūkas. Kuris 
dabar tirpo, saulės spindulių raižomas. Atsiradę- prie 
Alb'o kalnagūbrio, traukinys sukiodamasis pana/1 bet 
atkakliai ėmė kopti aukštyn. Priešaky vienam pasi
sukime išlindo nedidelis miestukas, pagaunan: - savo 
paprastumu. Jis atrodė toks, kaip vaiką: ;- ešia 
miestus: — eilė susiglaudusių namukų tarytum bi
jančių nukristi nuo kalno. Raudoni stogai, pamar; ntos 
sienos, vidury namų paprastas smailas bažnyč;;- 'X)kš-
tas. Jame nesijautė dvidešimto amžiaus, prie- - mtą 
ar du šimtus metų keleivis, važiuojantis dilžan.: riatė 
tą patį vaizdą kaip aš. Traukinys, apsukęs dicit ratą 
prisiartino ir sustojo. Aš buvau Schoemberge 

Pagal nurodymus turėjau eiti į viešbut; Zum 
Lamm", kuriame gyveno ir dirbo prancūzų per^ *las. 
Einant į jį prie manęs prisišliejo tuo pačiu tr;<,.%iniu 
atvažiavęs žmogėnas. Susipažinus paaiškėjo, kad įis yra 
čekas, irgi ieškantis tarnybos Shoembergo ka;: vne. 
Tai buvo smulkus, sukumpęs žmogelis, lapės žv .^n iu , 
neramių judesių. Kai jis šalia manęs ėjo, atnni*, jog 
jis bėga mažais žingsneliais. Prie viešbučio -salėje 
sėdėjo ir stoviniavo grupė žmonių. Kaip vėlu... suži
nojau jie čia laukė jau trečia diena ir jų veidai bu \ įvai
rių nuobodulio rūšių kolekcija. Atokiau nuo r ū p ė s 
stovėio du tipai, vienas aukštas, kitas žemas ir man 

tuoj pa t priminė vaikystės filmų herojus — Patą ir 
Patašoną. Aukštesnysis — Patas dvelkė orumu, vilkėjo 
tamsiu kostiumu, per liemenę driekėsi laikrodžio 
grandinėlė, veidą puošė trumpi ūsai ir barzdelė pagal 
Vladimiro Ilijičiaus Lenino modelį. Patašonas buvo 
žemas, visose išmierose apskritas ir buvo apsirengęs 
keista, niekad nematyta uniforma. Tai buvo balta, 
rusiško stiliaus rubaška ant kavaleristo kelnių. Dėmesį 
tuoj t raukė ant apikaklės prisiūti du dideli raudoni 
kryžiai. Patas patylomis į mus nežiūrėdamas prisi
artino ir taip sau į šoną paklausė: — „Gal jūs ponai 
irgi D.P.?", o po to jau sekė įprastinės susipažinimo 
ceremonijos. Barzdočius apsidžiaugė suradęs D P 
daktarą, kolegą ir pamojo į laukiančią grupę: „Ten 
laukia vokiečiai daktarai, bet mes nuo jų laikysimės 
atokiai" . Jis paėmė mane pasivaikščioti ir aš greit 
žinojau visą jo biografiją. - „Aš esu senosios Kaizerio 
— Austrijos žmogus" — tarė jis ir pradėjo skaičiuoti 
savo asmenybės ingredientus. J is buvo Rumunijos pilie
tis tačiau ukrainiškos kilmės. Jo pavardė KonefTke 
buvo grynai lenkiška, žmoną jis turėjo bulgarę. Jis pats 
buvo auklėtas kaip vokietis ir jo gimtoji kalba irgi 
vokiška. Žodžiu visi Balkanai įkūnyti viename 
asmenyje. Jo mediciniška karjera buvo pavydėtina. J is 
studijavo Vokietijoje, baigė Bonos universitetą dirbo 
keletą metų kaip asistentas pas prof. Garre. vėliau 
praktikavosi Berlyne chirurginėj klinikoj. Dėl visa ko 
jis baigė ir odontologines studijas, bet praktikuoti šioj 
srity jam neteko, jis nukrypo į kosmetinę chirurgiją. 
Ilgus metus jis buvo neoficialus Berlyno diplomaltinio 
korpuso gydytojas. Prieš karą jis tačiau grįžo į 
Rumuniją, į kurią jam dabar kelias uždarytas. 
Daktaras šiurkščiai smerkė UN'RRĄ. kad ji jam lig šiol 
t inkamų darbo sąygų nesuteikė, vieton to jis dabar 
turės čia kuistis apie lavonus. — toks darbas yra žemiau 
irt kvalikariin Ret iis turi vilties būti oaskirtas 

ligoninės direktorium Saaro krašte, Ras t ta te pulki
ninkas Robinaud buvo su juo toks malonus. 

Toliau bevaikščiojant aš sužinojau jo politines 
pažiūras, kurios buvo truputį už Vokietiją ir prieš 
Santarvininkus, bet taip pat truputį prieš Vokietiją ir 
už Santarvininkus, taip kad susumavus neliko nieko 
Labai išsamiai jis man išdėstė priemones, kuriomis jis 
ruošėsi gintis nuo lavonų kvapo, ištraukė iš kišenės 
kažkokį lyg turbaną ir operacinę kaukę, kurią jis be
veik prievarta bandė pamieruoti ant mano veido. — 
Galbūt kai kieno akyse aš pasirodysiu juokingas, bet 
savo estetinį pajutimą aš vertinu labiau negu neužtar
nautą pašaipą". — kalbėjo jis. Dar toliau vaikščiojant 
aš turėjau progos išsamiai susipažinti su daktaro ligos 
istorija nuo pat 1929 metų. Sužinojau visus terapeuti-
nius metodus, kuriais jis kovojo prieš artritis deformans. 
kiekvieno sąnario istorija buvo išdėstyta atskirai. Dr 
Koneffke čia buvo išimtis, paprastai daktarai nemėgsta 
diskutuoti savo asmeniškas ligas. Taip pat ilgai turėjau 
klausytis prikaišojimų Lindau UNRR'ai. kuri dalino 
karo belaisvių maisto paketėlius tik kas dvi savaites, 
o ne kas savaitę kaip anksčiau. 

Druščkis su mįslinga raudonų kryžių uniforma, ku
rio pavardė buvo dr. Boesz. irgi pasirodė besąs didelis 
tūzas, teismo medicinos specialistas, anksčiau buvęs Bu
dapešto policijos medicinos šefas. Jis man iš naujo pri 
statė mano bendrakeleivį čeką. tik jau ne kaip čeką. 
o kaip savo tėvynainį vengrą. Čekas-vengras. ponas 
Misik savo tautybės neišaiškino, o tik nuolankiai šyp
sojosi ir linkčiojo visu kūnu, kartodamas kad be čekų 
ir vengrų kalbų jis dar moka slovakiškai, itališkai ir 
truputį angliškai. Ir, savaime suprantama, prancūziš
kai, nes ji? daug metų gyveno Paryžiuje. 
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H O R I Z O N T A I 
1940 M E T A I S IR DABAR 

Kai ši skiltis bus atspaus-
. jau bus praėjęs kovo 17 d. 

seviet4 skt-Ibiamas vadinamas 
Sąjungos r e f e r endumas ir 
galimi nauji bandymai Maskvai 

3 komunistams vėl 
užgrobti valdžią Lietuvoje, 

na ir t a i , kad 
•-uvos p a r l a m e n t a s ir 
nes informacijos priemonės 

perspėjo pa t r io t i ška i nusi
teikusią tautą kovo 17 referen
dume nedalyvauti, nes ji už 
pilną nepriklausomybę milži-

j . balsų dauguma pasisakė 
vasario 9 d. apklausoje. 

Valstybės laikraštis „Lietuvos 
-991.11.28 nr. paskelbė 
jejimą su buv. nepri-

usomos Lietuvos užsienio 
alų minis ter iu , Kauno 

>tc garbės piliečiu Juozu 
kovo mėnesį sulaukusiu 

95 m. amžiaus. Korespondento 
ar, lyginant šiuos 

.r 1940-uosius, pakito 
. r'unkcijos šiandien 

J. Urbšys taip atsakė: 
is partija kovo-

ietuvos nepriklau 
somybę, pasisako už tolimesnę 
Lietuvos okupaciją, taigi padėtis 
ta pati anų laikų komunistų sie-

os. Tik Burokevičiaus par 
iabar turi laisvesnes rankas 

negu VKP(b) agentūra Lietuvo 
s laikais..."' 

J. Urbšys paminėjęs, kad 
k o m u n i s t a i ana i s l a i k a i s 
sušaudė Z. Angarietj, kad toks 
pat likimas laukė ir V. Kap 
suko, daro tekią išvadą: „Ko
munistai Lietuvoje nuolat jautė 

savęs pakibusį Damoklo 
kardą iš Maskvos . Buro
kevičius, vykdydamas tą pačią 
užduotį, gali laisviau apsi
spręsti..." 

KAS T A S BUROKEVIČIUS 

Ne visiems „Draugo" skaity
tojams yra žinoma prof. M. 
Bur- IUS f raeitis. Į talką 

Nemunaič io 
bažnytkaimio, Alytaus rajone 
parapijos vargonininką Petrą 

L J i s Lietuvoje lei 
džiamo laikraščio „Respublika" 
bendradarbiui (žr. 1990.IV. 10 
nr.) apie to profesoriaus jaunys
tę kai ką papasakojo. 

P. Kaupinis su šeima gyveno 
!941 birželio 14 d. ištremto žmo
nos brolio A. Saulevičiaus bute. 
Nemunaičio miestelyje. 1945 
prieš pat Velykas užgriuvo gau
ja stribų ir tarybinių kareivių. 
Jie mokyklos kieme greitai 

t a tė lauko virtuvę, patys 
-rė klasėse, o jų vadas 

Bartašiūnas, nė nepasiklausęs, 
g e r i a u s i a m va rgon in inko 

ireiyje. 
» pasakoja: „Kieme. 

imas tarp stribų, at
kreipi.... dėmesį į vieną jauną 

Vyresniųjų paklau-
tokiem3 jauniems 

įailja? Man atsakė. 
• . 

F 
..tar 
dėjo 

• 

levičius. labai 
valdžios patrio 
sidemėjau. nes 
iugiau nebuvo 

tie didieji 
aidžios patriotai" pra 

jtrbelius. „Respub 
aštyje rašoma: ..Per 
tadienį trylika dar 

niekuo nespėjusių nusikalsti 
u ,tarybų valdžios 

: -ušaudė Vangelomų 
*e. Užklupo prie laužo besė-

jp'eškino. O 
vis: <i, jauni, dar be 
savo šeimų. Su M. Burokevi 
čiurr.i .-•^ūžėjusi , t a rybų 
valdi įotų'gauja juos taip 
ir pa l iko suma i to tus t a r p 
Vangelonių pušų. Giminės 
vėliau parsivežė. Nežinojo atėjū 
nai, kad Nemunaičio bažnyčioje 
slepiasi dar šeši jauni vyrai 
Vargonininko žmona virdavo 

ns valgį, vargonininkas jį 
nešdavo..." 

Pasak „Respublikos" laik
raščio, išvydęs dabartinį M 
Burokevičių laikraštyje. Nemu
naičio va rgon in inkas P 
Kaupinis pareiškė: .Tas pats. 
Suterštos jo rankos. Kai suži
nojau, kad profesoriaus vardas 
iš jo atimtas, nustebau, kad jis 
buvo gavęs tokį įverl 
•.ikras niekšas buv; 

RAUDONASIS 
G E N E R O L A S IŠ 

GARBINGOS GIMINĖS 

Vienas iš M. Burokevičiaus 
bendr in inkų , su Maskvos 
pagalba siekiančių užgrobti 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
Per pusantrų metų LRK 

nemažai nuveikė, padėdamas 
Lietuvai. Komitetas rėmė Sąjū
dį, Laisvės lygą, Nepriklau
somybės ir Tremtinių sąjungas 
ir kitas dem Kratines jėgas. 
Bendra šalpos -urna - 30,000 
dol; Nepriklausomybės sąjungai 
pasiųsta dauginimo mašina, 
Tremtinių sąjungai — magne
tofonai. Į Lietuva iškeliavo daug 
lietuvių ir ang .: kalba knygų. 

Komi te to iriai p a r a š ė 
šimtus laišku ir telegramų 
senatoriams, k.ngresmanams, 

Zigmas Viskanta, Lietuvai Remti prezidentui ir T.edia, sulaukė 
komiteto pirmininkas, susirinkime atsakymų. Kel. laiškai buvo at-
praneša apie atliktus darbus. 

LIETUVAI RExMTI 
KOMITETO VEIKLA 

Žinia apie kruvinąsias sausio 
tryliktosios žudynes Vilniuje 

Lietuvos valdžią, kaip neįtartą P l i e k ė Los Angeles visuomenę 
minėjo Vilniaus radijas, yra 
generolas g iman tas 
Naudžiūnas. Dešimt generolą ir 
jo giminę pažinu dininkų 
valstybės laikraštyje ..Lietuvos 
aidas" 1990.XII.15 nr. paskelbė 
atvirą laišką gen. Algimantui 
Naudžiūnui. 

Liudininkai, prisiminę, kad 
prie seno Ukn miesto 
prisiglaudusiam Du.istynos šile 
yra supiltas kapas, kuriame il
sisi generolo dėde Vytautas 
Naudž iūnas , r a š o : „Mes , 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Ukmergės 
skyriaus nariai, lankydami šį 
kapą, v isada su skausmu 
širdyse prisimindavome Jus , 
tolimame krašte tarnaujantį 
svetimiesiems... Tikėjome, kad 
Jūs grįšite į Lietuvą, išgirdęs 
Tėvynės šauksmą . Mūsų 
tikėjimą stiprino ta i . kad visi 
Jūsų artimieji žuvo už Tėvyne". 

Iš šio dešimties liud:ninkų 
laiško sužinome, kad tarybinio 
generolo sene l i s Balys 
Naudžiūnas žuvo nuo okupantų 
rezistencijos kovose už Lietuvą, 
o. kaip laiške pastebima, ..mūsų 
bendražygis jūsų dėdė Vvnutas 
Naudžiūnas po rezistencijos 
kovų buvo kalinamas Gulago 
koncentracijos st< vykiose 20 
metu, grįžo į Lietuv a be sveika
tos, neturėdamas teisės čia 
gyventi". 

Dešimties žmonių atviras 
laiškas generolui \lgimantui 
Naudžiūnui, paskelbtas vals-

^ekmadierno Mišių metu. Po 
pamaldų įvyko spontaniška 
demonstracija. Užjautėme dar 
tą valanda nežinomus Lietuvos 
didvyrius, kreipėmės į JAV 
visuomenę ir vyr iausybę 
paramos ir užtarimo kovojančiai 
Tėvynei. Pasaulio galingųjų 
p rašėme su la iky t i sovietų 
žudikų ranką, užsimojusią 
- traiškyti pirmuosius demok
ratijos laimėjimus. Didžioji dalis 
Los Angeles TV ir radijo kanalų 

sekmadienio popietę rodė 
demonstraciją Sv. Kazimiero 
parapijos salėje, o pirmadienį — 
lietuvių ir visų baltų demonst
racijas prie City County pastato. 
Trečiadienį, kai Lietuva aprau-

trylika sovietinio smurto 
aukų, Šv. Kazimiero bažnyčioje 

isius didvyrius pagerbėme 
malda ir minėjimu. Pavojaus 
valandą mūsų mintys ir maldos 
skriejo į kenčiančią Tėvynę... 

ii tada Lietuvai Remti 
komiteto būstinė Lietuvių Tau
tiniuose namuose (Lietuvių 
veiklos centras) tapo mūsų 
nerimo, budėjimo ir lūkesčių 
centru. Skirtingas visuome
nines organizacijas subūrė vien
ingas tikslas — padėti Tėvynei! 
Veiklos centre dieną naktį 
budėjo jaunimo grupės, kurios 
sekė įvykius Lietuvoje, 
priiminėjo ir perdavinėjo tele
gramas ir faksus, informavo 
visuomenę apie demonstracijas 
ir pagalbos Lietuvai būdus. Šį 
adresą ir telefoną — 

tybės laikraštvje „Lietuvos 213-662-1819 puikiai žinojo Los 
a ida s " , b a i g i a m a s š i u 0 Angeles TV ir spauda. 
k re ip imus i : . .Ats ižadėki te 
velnio ir jo žabangų. Nueikite 
kartu su mumis į Dukstynos 
kapines, prie Jūsų dėdės Vytau
to Naudžiūno kapo". 

Štai kokius žmones Maskva, 
vykdydama įvairias provoka
cijas, siekia pasodinti į jai 
ištikimos vyriausybės postus. 
Bet iki šiol, nors ir tarybinės 
armijos divizijoms Lietuvoje te
bestovint ir joms vykdant vi
sokius išpuolius prieš lietuviu 
tautą. Maskvai nepavyko ir, 
tikėkime, niekad nepavyks su
griauti nepriklausomybės keliu, 
nors ir su kliūtimis, žengiančios 
Lietuvos. 

K a s buvo pirmieji LRK 
kūrėjai? Tai veiklus ir nepails
tant is inž. Edmundas Kuli
kauskas, energingas Komiteto 
pirmininkas Zigmas Viskanta, 
vicepirm. Rimtautas Dabšys. 
sekretorius Gediminas Leškys. 
ižd'ninkas Juozas Venckus. Ir 
dar vienuolika nariu — pramo-
n i n i n k a i . moksl in inkai , 
žurnalistai, politikai, studentai 
— Vytautas Barkus, Giedrius 
Buračas. Vytautas Černius, 
Romas Giedra, dr. Tomas P. Gir
nius. Jurgis Joga, Rimtautas 
Petrai t is . Vytautas Plukas. 
Gintaras Prišmantas, Regina 
Gasparon ienė , dr . Jonas 
Žmuidz inas III. Dali ta B. 
Trotmanaitė. 

spausdinti „LA Times". Sukri
tikuotas Lietuvai kenksmingas 
straipsnis „LATnnes", kurio au
toriai — Frenke! ir Kux. 

Komitetas pagerbė lietuvių 
draugą — kongre-maną Rohra-
backer, aktyviai rėmė visas 
demonstracijas ir piketus San 
Francisco ir Sar Diego — Gor
bačiovo vizito Amerikoje metu, 
pažymint Juodojo kasp ino 
dieną... 

Neseniai gimė sumanymas 
padėti Lietuvos studentijai, 
ypač Vytauto Didž. universite
tui. LRK parušė informaciją 
apie studijas JAV universi
tetuose, įstojimo sąlygas, stipen
dijas. LRK ketina sur inkt i 
aukomis 1000 dol. ir apmokėti 
l ietuvių studentų stojimo 
išlaidas. JAV lektoriai išvyko į 
Kauno Universitetą dėstyti 
anglų kalbą, tad jiems svarbu 
parengti vadovėlius, mokymo 
priemones, audio ir video įrašus. 
Sausio 20 dieną vyko iškil
mingas VDU paminėjimas, 
rinktos aukos Universiteto dar
bams. Universiteto medicinos 
fakultetui įteiktas p. Geldneris 
palikimas. VDU rektorius prof. 
Algirdas Avižienis apibūdino 
nelengvas darbo ir mokymosi 
sąlygas, drauge įvertindamas 
600 gabių Lietuvos vaikinų ir 
merginų aspiracijas ir 
mokslumą, darbštumą, gerus 
norus... 

Kaip pastebėjote, LRK darbų 
šerdim yra tapęs Veiklos cen
tras. Pirmąjį gyvavimo pusmetį 
Centras buvo įsikūręs Santa 
Monikoje, Albino Markevičiaus 
įstaigoje, už ką LRK didžiai 
dėkoja svetingam šeimininkui. 
Dabar Centras persikėlė į Tau
tinius namus. LRK valdyba 
dėkoja jų pirmininkui Jonui 
Petroniui, o taip pat Lietuvių 
kredito vedėjui Vincui Juod
valkiui už nuoširdumą ir 
techninę paramą. 

Veiklos centro tikslas yra 
plėsti veiklą už Lietuvos 
Nepriklausomybę politikos, 
kultūros bei švietimo srityse 
amerikiečių tarpe, ginti lietuvių 
interesus, informuoti visuo
menę ir media apie Lietuvos 
gyvenimą. Šiuo metu kuriamas 
Pietų Californijos Kongreso 
t inklas , ruošiamas ir pla
tinamas aplinkraštis kongreso 
nariams, palaikomi Kongreso 
įstatymai, remiantys Lietuvą ir 
Baltų šalis. 

Atskirai reiktų paryškinti 
Veiklos centro darbo metodus. 
LRK ir Centras nes iek ia 
vadovauti, o stengiasi dirbti ir 
koordinuoti visų l ie tuvių , 
amerikiečių, baltų ir kitų orga
nizacijų pastangas laisvinti 
Lietuvą. Centras veikia Pietų 
Californijoje. dar Amerikos 
vakaruose, ir nepretenduoja j 
Washingtono valdas. Kuriant 

Centrą, buvo planuota, kad jis 
taptų visų Pietų Californijos 
lietuvių įstaiga, tačiau to dar 
įgyvendinti nepavyko.Lietuvos 
laisvinimo ir pagalbos veikla 
yra plati, todėl LRK kviečia įsi
jungti visas organizacijas, kad 
Veiklos centras taptų visų Los 
Angeles lietuvių būstine. Darbo 
daug, o ir išlaidos nemenkos... 

Tikrai nuoširdžių, šiltų pagy
rimo žodžių verta Veiklos cen
tro vadovė — Dalytė Trotma
naitė. Sausio įvykių Lietuvoje 
savaitę, ji ir jos vadovaujamas 
jaunimas dirbo pasiaukojančiai, 
d ienomis ir bemiegėmis 
naktimis, laukdami žinių iš 
Lietuvos ir jas perduodami 
v i suomene i . A tg imus ia i 
Lietuvai šiandien taip reikia 
laisvę mylinčių ir pasiauko
jančių didiems darbams žmonių. 

Regina Gaspa ron ienė 

Marija Bytautaitė Kizienė 

A.A. MARIJA KIZIENĖ 

Vienas po kito išeivijoje 
užgęsta šviesūs mūsų tautos 
žiburiai. Tokia buvo humani-
tarė-istorikė Marija Kizienė, 
amžinam poilsiui atsigulusi Los 
Angeles , Californijoje. J i 
didžiavosi humanitarės mokslu 
ir patirtimi; sielojosi jaunimu 
išeivijoje. 

Marija Bytautaitė. gimusi 
Radvilišky, istorijos studijas 
baigė 1939 m. Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete: buvo 
Filiae Samogitia korporantė-fi-
listerė. Ištekėjo už inž. Antano 
Kizio, susilaukė dukros Vidos. 
Dvejus metus mokytojavo 
Vilniuje — D.L.K. Birutės gim
nazijoj ir dvejus — Vytauto Di
džiojo gimnazijoj; dėstė istoriją. 
Rusams Lietuvą okupuojant, 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją; 
buvo viena iš Hanau gimnazijos 
steigėjų ir jos vice-direktorė. Iš 
Vokietijos 1949: m. emigravo į 
Kanadą, o 1960 m. persikėlė į 
JAV-es — Californiją. Būdama 
intelektualiai pajėgi, pagal savo 
diplomą iš Kauno ir pusantrų 
metų „post-graduate" studijų, 
gavo teisę ir dėstė istoriją 
amerikinėje gimnazijoje. Pensi
jos metų sulaukusi, gyveno su 
vyru Palm Springs, Calif. 

Marija buvo kukli, draugiška 
moteris, jausmingai išgyvenusi 
Lietuvos ilgesį. Mirė 1991 m. 
vasario 21 d., po komplikuotos 
operacijos. 

Liūdesy liko jos vyras inž. A. 
Kizis, dukra Vida, o Vilniuje — 
brolis arch. Vytautas Bytautas 
ir jo šeima. Nuoširdi užuojauta 
visiems. 

Buvę šios pedagogės kolegos, 
ko rpo ran ta i . o ypač jos 
mokiniai, prašomi prisiminti 
a.a. Mariją Kizienę, kilnią 
pedagogę ir patriotę, savo 
maldose. 

A. R. 

Prof. dr Alfrirdas Aviž 
teto Kaunp atjraiv; 

ižius api 

TIKTAI $850 
iš Chicagos į Sporto Žaidynes Lietuvoje! 
Iš New Yorko — $800. Registruotis iki balandžio 
1 d., įmokant $150. 
Išvykstame liepos 22 d., grįžtame rugpjūčio 7 d. 

Kreiptis American Traval Sarvlca Bursau 
9727 S. W«tt«rn Ave. 

Chlcago, IL 60643 
T A 312-238-9787 

JUSTINO 
MARCINKEVIČIAUS 

ŽODIS 

Pasakytas Katedros aikš
tėje, atsisveikinant su žu-
vusiaisiais 1991 m. sausio 
16 d. 

Prieš daugelį metu čia stovėjo 
didžiojo kunigaikščio Vytauto 
karstas. Dabar čia guli mūsų 
vaikai, ir mes apraudam jų žūtį, 
suprasdami, kad jie priklauso is
torijai, kad jie dabar šildosi 
sužvarbusias rankas prie Amži
nosios ugnies kartu su didžiai
siais mūsų tautos didvyriais. 
Lietuva pasilenkia prie jų ir 
užkloja juos amžina laisve. Tai 
pirmieji t i k r a i laisvi 
Respublikos piliečiai ir pirmo
sios mūsų Nepriklausomybės 
aukos. Pasaulis mato — pasiek
ta smurto ir žiaurumo viršūnė: 
nužudyti , t a n k ų v ikš ra i s 
sutraiškyti beginkliai žmonės, 
kurie niekam nekėlė jokio pa
vojaus. Savo rankomis jie laikė 
apglėbę ne svetimą, ne užgrob
tą, o SAVO žemę, jų akys buvo 
pakeltos į SAVO dangų, o į 
automatų šūvius jie atsakė 
skanduodami: LIETUVA! Jie 
ir krito su šiuo žodžiu lūpose, 
nunešdami jį prie Dievo kojų. 
Nedidelė L ie tuva šiomis 
dienomis vėl tapo didelė. Ją 
iškėlė ir išaukštino žuvusiųjų 
didvyriškumas, dvasios tvir

tybė, laisvės meilė. O Lietuva 
iškel ia ir i š a u k š t i n a savo 
gynėjus , da r sykį pa tv i r 
t indama, kad nemirt ingumą ir 
amžiną šlovę suteikia tiktai 
Tėvynė. 

Ne keršto šaukiasi mūsų šir
dys. Teisingumo šaukiasi, jeigu 
jis dar yra š iame pasaulyje. 
Žmogiškumo, jeigu jis dar visiš
kai nesu t ryp tas . Tegu žino 
Nepriklausomybės priešai, kad 
savo tikėjime ir kovoje mes dar 
labiau sutvirtėjome, nes mūsų 
žuvusieji niekad neapleidžia 
mūsų, jie pasilieka kartu su mu
mis, jie paremia ne tik mus, jie 
paremia laisvę, teisingumą, 
demokratiją, visuotinius tiesos 
ir humanizmo principus. Sakau, 
kokie mes stiprūs, kai mano 
ranka tavo rankoje, o tavo 
ranka — jo rankoje. Šitoje visą 
Lietuvą apkabinusioje rankų 
grandinėje amžinai jausime ir 
jų, žuvusiųjų, rankas , jie stovės 
kartu su mumis, kaip tą sausio 
13-tosios naktį, prieš tankus ir 
au toma tus , p r i e š t amsą ir 
smurtą, prieš begėdišką melą ir 
šmeižtą. 

Mūsų N e p r i k l a u s o m y b ė s 
augalas gausiai palaistytas 
šventu jos gynėjų krauju. Amži
nam gyvenimui ant Lietuvos 
patekėjo jų širdys. Gyvensime ir 
kovosime jų šviesoje. 

Geriausias būdas sunaudoti 
laiką yra kas ry tas pusę valan
dos skirti šv. Mišių klausymui. 

Fr. Ozanam 

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

301 Gegužės 14-30 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Berlyne 1 naktis. 

302 Birželio 10-27 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 2 naktys. Lankysimės 
Rainiuose (paminklo šventinime) Kryžių kalne, Vilniu
je, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. 

303 Liepos 23 — Rugpjūčio 9 d. 
Lietuvoje (Sporto šventė) 14 naktų, Berlyne 2 naktys. 

304 Rugpjūčio 12-26 d. 
Kopenhagoje 1 naktis, Vilniuje 4 naktys, Kaune 3 
naktys, Klaipėdoje 3 naktys. Šiauliuose 1 naktis. 

305 Rugsėjo 9-25 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis. 

306 Spalio 7-24 d . 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis. 
Su visomis mūsų grupėmis gali skristi ir pavieniai 

keliautojai, turintieji privačius iškvietimus. 

Smulkesnėms informacijoms kreiptis: AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 So. Wetern A ve.. 
Chlcago, III. 60643. Telf. 312-238-9787. 

AMERICAN EXPORT — IMPORT INC. 
Chlcago, IL 60441, U.S.A. 

UKRAINA — LIETUVA — LATVIJA — ESTIJA 
BALTARUSIJA — MOLDAVIJA — KRYMAS 

Leningradas, Maskva 

NAUJIENA! 

* Garantuotas siuntinio pristatymas į namus žemiausia kaina 
Patikimas, išbandytas patarnavimas! 

' Visos išlaidos įskaitytos į persiuntimo kainą. 
Gavėjui nebereikia mokėti. 

* Siunčiame vartotus ir naujus drabužius. Minimum 5 kg. arba 12 sv 
MAKSIMUMUI NĖRA RIBOS. 

* Standartiniai maisto siuntiniai — reguliarios arba express siuntos 
Pristatome per 2-3 savaites. 

* Pinigai persiunčiami tiesiai adresatui. Pristatome ir asmeniškai 
* Taip pat pristatome gėles. 
* Parduodame automobilius Sovietų Sąjungoje. 

Atsižvelgiant į sunkią jūsų krašto padėtį, mes, kiek galima, 
sumažiname persiuntimo ir patarnavimo kainas JAV-bėse. 

R & R INTERPOSTMIR CO. 
Parcels & Services 

1055 Broadway 
Buffalo, N Y 14212 

Tel. (716) 894-9880 

Darbo vai.: antrd — penktd. 10-5. šeštd 10-4 
Uždaryta: sekmd.—pirmd. 

f 1 

http://1990.XII.15
file:///lgimantui


arti zu asmenų oirua ..ivieicj 
Lift". Darbas vyksta s k landžiai. 
nes visi sutar t inai dirba, 
neklausdami. kas kuriai or
ganizacijai ar pažiūroms pri
klauso. ..Hotline" ir „Mercy 
Lif t" veikla išlaikoma 
visuomenės aukomi> 

Vėliausias „Hotlin- viešas 
užsimojimas buvo Kovo Ilsios 
metinių minėjimas suruoštas 
Chicagos miesto centre su poli-

dirbti ..Mercy Lift" N<>> s U 
pasibaigė. Rasa ir toliau inten 
šyviai tęsia į t emptų sava
norišką darbą Pirmus ryšius su 
Walgreen"s u ž m e z g ė vais
tininke Gražina Gražienė, o su 
Lypho-Med - Danguolė Biels
kienė. 

Sigutė teigia, kad ..Mercv 
Lift" veikla nesibaigia ir nesi
baigs, nes Lietuvai d a r ilgai 
reikės vaistų. Tačiau jų tiek 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. kovo meii. 23 d 

Tautinio solidarumo vakaru 
Bismarck viešbutyje. įvykis pra
vestas anglų kalba, -tengiantis 

B4DAGUOJA ST. SEBttMENC 6507 TBOY ST. CHICAGO. ULL. 60629. TELEF. (312; 925-5988 įtraukti 

tiniu simpoziumu State of Ilh- n e g a l i m e p r i s t a t v t i . k l e k L i e t u -
nois pastato salėje visuomenės y a į r e į k i a L i e t u ; i a i p a t v s n o r e . 
demonstracija Dale> Plazoje ir t ų i m t i § i n i c i a t y v o s š i Veikalą 

savanoriškai tvarkyti, steigiant 
vaistų gaminimo įmones Lietu 
voje ir išmokstant plačiau apie 

REIKALO PAGIMDYTA 
VEIKLA 

PASIRUOŠIMO STOKA 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĘ 
SUTIKTI 

nuožiūra veikti, organizuoti 
saviveiklą Lietuvos siekius rem
ti. Tarp spontaniškai susior
ganizavusių veiklos grupių ypač 
vertos dėmesio ir talkos y ra 

Nuo 1989 metų rudenio ne- Chicagos pietiniame priemies-
abejojome, kad Lietuva paskelbs tyje — Lemonte susikūrusios 
nepriklausomybės atstatymą, „Lithuanian Hotline" ir „Mer 

noriai talkininkai. Viligailei 
ypač skaudu, kad savųjų tarpe 
pasi ta iko sąmoningai truk
dančių ir kenkiančių bendram 
darbui, pvz. sutar tus susiti 
kimus VVashingtone atšaukia ir 
pan. Tarpusavyje galime išsi- . ,. . 
aiškinti, susitarti, bet prieš kita- galimybių Lietuvos medicinos 

įvairiataučius ameri
kiečius. 

..Mercy Lift*' pastangomis at
kvies tas Lietuvo.- Sveika
t ingumo ministens Juozas 
Oleka. Čia jam sudarytos sąly
gos susitikti su JAV politikais, 
gydytojais, mokslo instituci
jomis ir kt. Paruošti susitikimai 
su medicinos mokyklomis del 

kilo tik klausimas KADA? Spė
liojome, o įvykiai vystėsi... Lau
kėme per daug negalvodami, 
kaip į tokį paskelbimą rea
guosime, kaip savo džiaugsmą 
išreikšime. 

1990 m. kovo 11 dieną vykau 
į Lemontą susitikti su viešnia iš 
Lietuvos. Žadėjau ją pavežioti 
po Chicagą, po parduotuves... 
Pakeliui nutarėm stabtelėti pas 
neseniai ištekėjusią dukrelę ir 
naują žentelį. Mus sutiko su 
panika: „Važiuok greičiausiai 
namo! Tėtė skambino" Atvyks
ta televizijos repor te r ia i ! 
Lietuva paskelbė nepriklau 
somybe! Žurnalistai atvažiuoja 
filmuoti, kaip vietiniai lietuviai 
švenčia tą įvykį. Tėtė ir Nida 
skubomis ruošia balių, kviečia 
svečius!" 

Nuo viso to apsvaigusios 
parlėkėm namo. Elytė siurbė 
kilimą, Nida atakavo dulkes... 
Paskambino iš televizijos sto
ties. Klausė.ar lietuviai ką nors 
ruošia miesto cent re ; gal 
paradą? kaip bus priimta džiugi 
nepriklausomybės žinia? Kituo
se miestuose vyksta demonst
racijos, kas daroma Chicagoje? 
Bandant a t saky t i ka is ta 
veidai... Gėda! Nesmagu saky
ti, kad niekas nieko viešo ne
ruošia. Atsakiau, kad ta proga 
mūsų namuose vyksta balius: 
susirinks lietuviai žurnalistai, 
visuomenininkai, jaunimas... 
Pas mus televizijos žurnalistai 
galės patirti reakcijas, nuo
mones, galės daryti interviu... 

Kviestieji lietuviai svečiai 
suvažiavo. Prigabeno vaišių, 
lietuviškų žvakidžių... Namai 
buvo pilni džiugaus klegesio, o 
stalas apkrautas įvairiais ska
nėstais, tartum šiam įvykiui 
būtų seniai ruoštasi. Šnekučiuo
damiesi laukėm televizijos re
porterių. Skamba telefonas: — 
„Vėluos im". — praneša 
reportere. 

Šmulkščiai atsivežė trumpų 
bangų radijo aparatą. įtemptai 
klausėmės pranešimų iš Lietu
vos. Jaunimas, pripūtęs trispal
vių balionų, puošėjais laiptus, 
pašto dėžutes, prieš namus au
gančius medžius ir krūmelius... 
Vėl telefonas: — ..Vėluosim"... 
Džiaugiamės, kad nors pagrei 
tomis ..susimetėm" — taip sma 
gu būti kartu su draugais ir 
drauge su tauta šią istorine 
dieną! Telefonas: — ..Neat-
važiuosim. Per toli. Vykstam i 
Marųuette Parką"... Nenusime 
nam. Mums malonu, kad buvom 
kar tu , džiaugėmės bendru 
džiaugsmu. Gaila, kad repor 
teriai praleido puikią progą... 
Jsijungiam televiziją: repor 
teriai kalbasi su žmonėmis Mar 
ąuette Parko tavernoje... 

Nuo pat pradžios (gal ir netei
singai visi laukėme gairių iš di 
džiųjų organizacijų, vadinamųjų 
veiksnių Nesulaukdami , 
žmones individualiai ėmėsi savo 

cy Lift". Kaip šios grupės susi
organizavo ir ką veikia, pati
riame pasikalbėję su keliomis 
šios veiklos iniciatorėmis ir 
nuolat inėmis darbuotojomis. 
Kas gi jos? 

VILIGAILĖ LAURAITYTĖ-
LENDRAITIENĖ 

Viligailė mokėsi Švč. M. Mari
jos Gimimo lietuvių parapijos 
mokykloje Marąuette Parke. 

taučius neturėtume vieni kitus 
žeminti, ar jų darbus niekinti. 
Taigi, kad gal ir kitokiais bū
dais (kas gali žinoti, kokia yra 
teisinga formulė) visi siekiame 
vieno tikslo — Nepriklausomos 
Lietuvos. Šio tikslo skatinama 
Viligailė. tikėdama ..Hotline" ir 
,.Mercy Lift" darbu, skiria jam 
savo laiką, jėgas ir išteklius. 

AUDRONĖ MATUTYTĖ-
GULBINIENĖ 

Audronė augo Gage Parke. 
Baigusi Lourdes gimnaziją, 
University of Illinois Chicagoje 
studijavo pedagogiką. Vėliau 
perėjo į verslo sritį ir yra 

studentams atvykti į JAV-es 
studijų pagilinimui ir pasitobu
linimui. 

Jūrų skautininkes. ..Nerijos*' tunto vadovės Viligailė Lauraitytė-Lendraitiene 
ir Audronė Matutytė-Gulbinienė daug laiko ir energijos skiria ..Lithuanian 
Hotline"* ir ..Lithuanian Mercy Lift" veiklai. 

Baigė Mercy gimnaziją. Uni- ..materials menager". Dirba 
versity of Illinois Chicagoje Chicago Laser Systems high 
studijavo pedagogiką, prancūzų tech inžinerijos bendrovėje, 
ir rusų kalbas. Magistro laipsnį Audronė ir Rimas Gulbinai 
įsigijo „special education" srity- augina dukrą ir sūnelį. 
je. Dabar dirba su mokymosi su
trikimus turinčiais vaikais Oak 
Ridge mokykloje, N. Palos 
distrikte. Yra baigusi CALM — 
Čikagos Aukštesniąją lituanis
tikos mokyklą. Aktyvi Korp! 
NeoLithuania narė. Nuo anks
tyvos v a i k y s t ė s p r ik lauso 
lietuvių jūrų skautėms ir šiuo 
metu yra ..Nerijos" jūrų skaučių 

Nuo mažens Audronė lietuvis 
kąįa veiklą pradėjo jūrų skaučių 
eilėse ir dabar priklauso ..Neri 
jos" jūrų skaučių tuntui , gabi 
vadovė. Aktyv ia i reiškiasi 
Korp! NeoLithuania valdyboje 
Yra baigusi Dariaus Girėno ir 
( ALM lituanistines mokyklas. 

Po kovo 11-sios, nusivylusi 
atitinkamos veiklos ir informa-

tuntininkės pavaduotoja. Ji ir cijų stoka, buvo viena iš trylikos 
jos vyras Jurgis Lendrnitis 
augina dvi dukreles. 

Viligailė nuo pat pradžios rea
gavo j ..Chicago Tribūne" laik 
raščio Lie tuvos sos t inei 
t e ik iamą e t ike tę . .Vilnius 
U.S.S.R.". Kovo 11-tą ji pajuto, 
kad Chicagoje nepakankamai 
daroma remti Lietuvos 
siekimus ir reikalus. Lietuvių 
centre. Lemonte. susitikusi su 
kitais bendraminčiais, nusivylė, 
kad kituose miestuose ruošia
mos džiaugsmo demonstracijos, 
o Chicagoje — nieko!... Tai pa
skatino organizuoti ..Lithu
anian Hotline*. kaip veiklos ir 
informacijos vienetą, kur io 
tikslas — telkti žinias ir skleisti 
informaciją apie įvykius Lietu 
voįe. ruošti demonstracijas, 
i šk lausy t i tautiečiu pagei 
davimus, nuomones ir nusi
skundimus, suteikiant jiems 
proga išsikalbėti, nukreipiant jų 

asmenų, kurie, panašių jausmų 
vedini, susirinkę Lietuvių cen 
t re . Lemonte. įsteigė ,,Lithua 
nian Hotline". Lietuvių centrui 
davus šiam tikslui kambarį, 
buvo ivesti telefonai, pradėta 
rinkti žinios, teikti informacija. 
Čia daug pasitarnavo A. Augai-
t i s savo spaustuvėje greit 
pa ruošdamas informacinius 
spausdinius. pranešimus. Per 
keturias dienas ši grupė suor
ganizavo kovo 26 d. Chicagos 
miesto centre vykusias masines 
demons t r ac i j a s . kuriose 
dalyvavo arti 5.000 asmenų 
Pasirūpinta garsinimais spau
doje, pasamdyti autobusai. Visa 
atlikta savanorių talka. 

Lietuvoje blokadai prasidėjus. 
,,Hotline" veiklą išplėtė į „Mer 
cy Lift". nes Lietuvai kritiškai 
trūko vaistų. Pradžioje vaistai 
buvo perkami visuomenes su
aukotais pinigais. Dabar vais 

Sigutė Kavaliūnaite-Mikrut 

SIGUTĖ KAVALIŪNAITĖ-
MIKRLT 

Sigutė mokėsi Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos 
mokykloje. Chicagoje. Gimna
ziją lankė Putname ir vėliau 
Maria High School Chicagoje. 
University of Illinois baigė Col-
lege of Pharmacy Dabar dirba 
Highland Park ligoninėje, vado
vauja vaistų informacijos sky
riui. Priklauso profesinėms 
organizacijoms. 

Sigutė lietuviškoje veikloje 
pradėjo nuo mažens reikštis 
lituanistinėse mokyklose ir atei
t ininkų organizacijoje. Yra 
baigusi ČALM. Dabar dirba su 
jaunučiais ateitininkais — yra 
Partizano Daumanto kuopos 
vyresniųjų mergaičių vadovė. 
Sigutė ir jos vyras Bernard 
Mikrut augina sūnų ir dukrelę. 

Esant vaistininke, Sigutei 
buvo natūralu įsijungti ..Mercy 
Lift" veiklom kur ji gali ne tik 
tiesioginiai padėti Lietuvai, bet 
ir garsinti Lietuvos vardą bei jai 
pagalbos reikalingumą. Sigute 
tapo ..Mercy Lift" projekto 
direktore ir rūpinasi vaistų 
telkimu. Organizavo „Mercy 
Lift" informacinį leidinį, 
kuriame atspausdintas straips
nis apie Lietuvą, politikų 
laiškai, organiza'ijų šiai veiklai 
pr i tar imai ir .t. Lietuvai 
reikalingų vaistu sąrašai, gau
nami iš Liet'-vos Sveika
tingumo nainisterio J. Olekos. 
Sudarė kompanjų sąrašus iš 
kurių galima gauti reikalingu 
vaistu ir kt. 

..Mercy Lift savo veiklai 
ribojasi Vidurį" Vakarų regio 
no vaistu endrovėmis . 
Informacinės bi -įūros siunčia 
mos Federal Espress, kompa 
nijų preziden- ms ir aukų 
skyrių direktoriams. Sudarytas 
profesinių žn nių t inklas . 
palaikomi telefono ryšiai. ..Mer 

mūsų vaistų naudojimą. 
Sigutė yra dėkinga visiems sa

vo aukomis bei darbu priside 
dantiems prie „Mercy Lift" ir 
nuoširdžiai kviečia dirbančius 
at i t inkančiose spec ia lybėse 
jungtis į savanorių gretas. Ben 
dromis jėgomis telkime pagalba 
Lietuvai. 

Indrė 
SKIRIAMOS 

STIPENDIJOS 
Chicagos Lietuvių Moterų 

klubo stipendijų komitetas : 
neša. kad lietuviu kilmės stu 
dentės. dabar baigiančios aukš 
tesniąją mokyklą 'High School 
ir stojančios į universitetą, ai 
jau studijuojančios universitete 
ir norinčios paduoti prašymą gi 
viniui klubo skiriamos stipendi
jos, gali kreiptis į komiteto na 
res — A. Brazienę (708-361-
5694), M. Krauchuniene (312 
631 5832». E. Petrai t iene (7 
839-56911— ir paprašyti stipen 
dijos pareiškimo formos. Ski
riant stipendija. atsižvel
giama į studentės mokslo lygi. 
veiklą mokykloje ir už mokyk 
los ribų. finansinės p a r a - - f 
kalingumą. 

Stipendijų fondą sudaro tradi
cinio ,.Gintaro" baliaus pelnas 
Klubas šįmet ruošia jau 29-tą 
gintarėlių pr is ta tymą šeši adie 
nį. birželio 29 d.. Inter Conti
nental viešbučio salėje. 

Užpildyti stipendijų pareiški
mai turi būti gražinti iki 1991 
m. gegužės 1 1 d 

M. K r a u c h u n i o n ė 

Po Vasario 16 minėjimo Seattle LB sekr. Jūratė Mažeikaite Harrison su Nor-
dic Heritage muziejaus direktore Marianne Forssblad. kuriai įteikė Liet. 
Bendruomenės padėką už pastangas garsinti I i per ..Geros 
Valios*' žaidimus. 

ĮDOMI KELIONK 
I N D I J O J E 

Nijolė V o k e t a i t i e n ė . gyv. 
Chicagoje. kar tu su Violeta 
Sutkiene iš Los Angeles, sugrižo 
iš Indijos, k u r jos viešėjo visą 
mėnesį. Juodvi buvo pakviestos 
iškilios Mehtos giminės, gyve
nančios Bombėjuje. į šeimos ves
tuves Madras mieste. I vestuves 
vien giminių susirinko tik... 
pusantro tūks tanč io . Mehta 
buvo Mahatma Gandhi drau
gas. Jie isteigė Gandbi muziejų. 
Nijolė ir Violeta keliavo iš 
Bombėjaus į šiaurę iki pat 
Pakistano, aplankydamos ne 
turistų pramintus takus, bet 
istoriniai įdomias vietas: indų 
kurortą Matheran kalnuose. 

PASTANGOS PADĖTI 
LIETUVAI 

Kaip gali pasitarnauti Lie 
tuvo- labui asmuo. įsijun^ 
d a m a s i Amerikos politinį 

nimu. rodo nesenas įvykis 
Eleonora Grigaitienė, naujai 
išrinkta delegatė i Michigano 
Respbul ikonų partijos metinį 
nuvažiavimą Grand Rapid.-

3te, atstovavusi P'ymouth. 
Mich. rajonui, ėmėsi iniciatyvos 

įgti rezoliuciją, skatinančia 
respublikonus remti Lietuvos. 

ir Estijos Nepriklau-
vbes atstatymą. Deja. tokiai 

rezoliucijai įteikti laikas buvo 
praėjės. Nežiūrint to. Eleonora 
Grigaitienė išvystė didžiules 
pastangas, kad du trečdaliai 
delegatų balsuotų už laikina 
konstituciniu taisyklių suspen 
davimą ir nutarimų komitetas 
jos pateiktą rezoliuciją įtrauktų 
i darbotvarke. Ir ji laimėjo. Kad 
r e spub l ikonų suvažiavimas 
rezoliuciją priimtu. Eleonora 
Grigaitienė visa laik*; pašventė 
ieškodama rezoliucijos rėmėju 
Ji kalbėjosi su suvažiavimo pir
mininku Daivid Doyle ir dauge 
liu žymių respublikonu. Parašė 
ir išdalino laiškus respublikonu 
apygardų p i rmininkams, jų 
pavaduotojams bei suvažiavime" 
atstovams, prašydama balsuoti 
už jos pateiktą rezoliuciją. Jai 
teko įtikinti atstovus, kad apie 
suvažiavimo patalpas demon 
struoją lietuviai nėra nusistatė 
prieš respublikonus, bet kad iš 
jų iaukia paramos Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
pripažinimui. Nebuvo lengva 
palenkti delegatus savo pusėn, 
kurie' laikės; nusistatymo, kad 

su Iraku Sovietai yra 

Ahmanabad. kur musulmonai 
su Hinu tikėjimo žmonėmis kė-

lušes, Jodhpur, Jaisalmar. 
Ranakapur, Abu. Palenpur ir 
kitas įdomybes. Taipgi pietuose 

uostogavo Pondicherry ku
te, kuris seniau priklausė 

portugalams. 

sąjungininkai, kad jie norėtų 
remti Gorbač '>%.. pa-nangas ir 

Pabaltijo vai-' 
- kelti nepastovumą 

tame rajone. Už rezoliucijos 
rėmimą pateikti, kad Sovietai 
1991 sausio L3 vykdė žudynes 
neginkluotų civilių žmonių 
Lietuvoje, kad panašiai elgėsi 
Latvijoje i; • . kad 1991 
vasario 9 d.: •iume84<'' ir 
90 ' ; balsuotoju Lietuvoje pasi
sakė už L - suverene 
demokratui' ihliką. kad 
JAV 1922 m. pripažino Lietu
vos. Latvijos ir Estijos 
nepriklausomas valstybes ir 
kad niekad nepripažino Pabalti
jo respublikų inkorporavimo į 
Sovietu Sąjungą, kad Michi
gano respublikonai turėtų remti 
daugelio kongreso vadu pas
tangas ekonominiu ir diplo
matiniu spaudimu, kad būtų 
atitraukta iš Pabaltijo valstybių 
Sovietu kariuomenė ir kad 
šiuolaikinėje krizėje respub
likonai tvirtai laikytųsi 1988 m. 
t a u t i n ė s platformos remti 
pavergtu tau u laisvo apsis 
prendimo siekimą, pakeitė su
važiavimo atstovų nusistatymą 
ir už pateikta rezoliuciją, kuri 
buvo pavadinta ..Baltic States 
Crisis Resolution" balsavo 
1426 delegatai, prieš 82 ir 
susilaikė 6. L'ž šios rezoliucijos 
priėmimą kalbėjo kongresma-
nas Pau! Henry, advokatas 
Clark Duran' ir Elaine Donne 
ly. Eleonoros Grigait ienės 
pastangas rezoliucija priimti 
nuoširdžiai rėmė ir daug padėjo 
Elaine Donnelly, Jean Riter ir 
Andrius Anužis. Rezoliucija 
pas iųs ta JAV prezidentui 
George Bosii. \ alstybės 9ekre 
toriui ir respublikonų tautiniam 
komitetui. Taip pat bus atspaus 
dinta Congresional Record. 
Harry Greenleaf, Michigano 
respublikonu komiteto narys, 
sutiko apie šią rezoliucija pain 
formuoti prezidento patarėjus. 

Stasys Gar l iauskas 

energiją pozityviai veiklai. Šiam tus aukoja vaistų kompanijos ir 
darbui buvo suorganizuoti sava įvairios fundacijos. Šiuo metu 

cy Lift" palaik 
šalpos draugį: 
gauna vaist 
duojanti ligoni 
Lift" laimiki: 
darbui teko p 
Lakas, kad p1 

v sius su JAV 
ais ir per jas 

Besi Ii k vi 
tapo ..Mercy 

Pradžioje šiam 
•amdyti Rasa 

• : laiku galėtu 
\ r : • 

!' A • - po -sekmuii:" p <• 
• ii- -lirti F.d^'.n ' • '• 
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DRAUGAS, šeštadeinis, 199,. m. kovo men. 23 d. 

KELETAS MINČIŲ 
APIE RELIGINĮ 

KONCERTĄ 

DALIA REMIENE . * 
LIETUVIŲ FONDO ĮGALIOTINĖ $ f ^ 

WASHINGTON, D.C. IR 
BALTIMORĖS APYLINKĖSE 

Besiartinant Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos ruo
šiamam religiniam koncertui, 
kuris bus kovo 24 d. 3 vai. p.p. 
parapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke, parapijos klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas mielai sutiko 
pasidalinti mintimis. 

— Žinant šios parapijos fi
nansinį stovi, kas J u s paska
t ino ruošti tokio plataus 
masto koncertą? 

— Didesnėse pa rap i jose , 
nekatalikiškose, tokių švenčių 
metu ruošiami didingi koncertai 
—' kantatos, oratorijos ir kt. Tad 
ir savajai parapijai norėtųsi 
duoti ką nors didingesnio. Ypa
čiai po pernykščių metų kon
certo, kuris praėjo su dideliu 
pasisekimu. Tad ir šiemet daug 
kam pritariant ir paskatinant 
buvo i m t a s i šio koncer to 
ruošimo. 

— Ar d a u g susilaukėte tal
kininkų, kurie vienokiu ar 
kitokiu b ū d u Jums padeda? 

— Turint nepaprastai entu
ziastingai ir kruopščiai dirbantį 
chorą, solistus, muzik in ius 
vadovus ir visą parapi ją . 
n e s u n k u a t s a k y t i , kad tų 
talkininkų netrūksta. 

— Kaipgi su išlaidom, ku
rios susidarys gana didelės? 

— Turint galvoje 25 žmonių 
orkestrą ir visas k i tas išlaidas, 
jokio pelno nenumatom. kaip ir 
prieš metus. Bet atsiradus gera
širdžių rėmėjų, galą su galu 
suvedem. Tikimės, kad jie ir 
šįmet religinį koncertą dosniai 
parems. 

— Kodėl buvo pasirinkta 
koncertui ši data? 

Turint prieš akis Kristaus 
kančią ir jo didingą prisikėlimą. 

Klebonas kun. Jonas Kuzinskas 
rengia religini koncertą. 

ta ip pat t u r i n t galvoje įvykius 
kovojančioj tėvynėj, kaip tik 
šiame koncerte išgirsim didingą 
Vergų g iesmę, pr is imenant 
mūsų tautos kančias. 

— Ko pageidautumėte iš 
š io koncerto? 

Savaime suprantama, kad 
bažnyčia prisipildytų klausy
tojais. Reikia įvertinti choro, 
solistų ir vadovų gana neleng
vą darbą. Ruošiant koncertui 
naują repertuarą, kolektyvo 
paaukota nepaprastai daug 
poilsio valandų taip, kad jų dar
bas neįkanojamas. Teįvertina 
klausytojai savo gausiu atsilan
kymu. 

B a i g i a n t pas ika lbėj imą 
pal inkėta geriausios sėkmės 
m i e l a m klebonui ir visam 
k o l e k t y v u i . Tad ligi 
pas imatymo koncerte Verbų 
sekmadienį 3 vai. p.p. 

Apol. P. Bagdonas 

1991 m. 
KELIONĖS Į LIETUVĄ 

N u o 7 iki 14 d ienų L ie tuvo je 
19 įvair ių m a r š r u t ų 

Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. Maršrutai Įdomūs — 
Šiluvos Atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj. Lietuva. Kopenha
ga. Varšuva. Helsinkis 

Informaci joms ir lankst inukams kre ipki tės į: 
BALTIC T O U R S 

77 Oak St., Suite 4 
NEVVTON. M A 0 2 1 6 4 

Tel. 6 1 7 - 9 6 5 - 8 0 8 0 F a x 6 1 7 - 3 3 2 - 7 7 8 1 

BALTK 
~ TOURS 

KAUNAS MEDICAL 
ACADEMY & NORTHEASTERN 

UNIVERSITY 
offers its 

CONTINUING EDUCATION 
SEMINAR IN LITHUANIA 

FOR PHARMACISTS 

15 Hours Credit for Cont inu ing 
Pharmaceutical Educat ion 

JUNE 9 - 1 7 

Pharmacists. their families, relatives and fr iends are invited to par-
t icipate. There will be s ightseeing programs in Kaunas, 
Druskininkai and Vilnius for non-seminar part icipants. 

Tour Price $ 1 , 8 4 9 . 0 0 f rom Boston & New York 

Continuing Pharmaceutical Educat ion Fee 
for Seminar Part icipants $ 1 5 0 . 0 0 

Seminar Faculty: Dr Barry Bleidt, Professor of Pharmacy Ad-
ministration Xavier Universi ty. New Orleans. LA 

Algirdas J . Lukoševičius, R Ph., Director of Medical 
Research Medical Educat ion Netvvork. New York, NY 

Dr. Micnael Montagne. Professor of Sočiai Pharmacy Nor-
theastern University. Boston MA 

Dr Eduardas Tarasevičius, Dean of Pharmaceut ical Facul-
ty Kaunas Medical Academy, Kaunas. Lithuania 

For more information. please contact : 
BALTIC T O U R S 

77 Oak St . , Sutte 4 
N « w t o n , M A 0 2 1 6 4 

Telephone 6 1 7 - 9 6 5 - 8 0 8 0 Fax : 6 1 7 - 3 3 2 - 7 7 8 1 

Jau keleri metai, kai Lietuvių 
fondo vadovybė imasi iniciaty
vos surasti įgaliotinius lietuvių 
apylinkėse ir tiesioginiai palai
kyti su jais ryšius. Tam yra 
dvigubas tikslas: vietos įgalio
tiniai efektingiau gali sueiti į 
kontaktą su lietuviška visuo
mene, verbuoti naujus narius ir 
telkti kapitalą, o kartu sutaupo 
brangius pinigus kelionėms, 
įgaliotiniai savo apylinkėse yra 
tikri Lietuvių fondo atstovai ir 
atlieka funkcijas, kurias kitaip 
atliktų kas nors iš fondo centro 
valdybos, kaip. pavyzdžiui, 
Įteikti paramos čekius, teikti 
informaciją apie fondą ir re
prezentuoti fondui savo apylin
kėse. 

Daug metų VVashingtono, 
D.C. ir Baltimorės apylinkėse 
nebuvo Lietuvių fondo įgalio
tinio. Bet nuo šių metų sausio 
mėnesio šias pareigas sutiko eiti 
Dalia Šulaitytė-Remienė. 

Dalia Remienė gimė Lietuvo
je. Kartu su tėvais 1949 m.at
vyko į lietuvišką parapiją 
Cicero, IL. Čia ji baigė pradžios 
mokyklą, lietuvišką savaitgalio 
mokyklą, šoko tautinių šokių 
grupėje, buvo aktyvi skaute ir 
Chicagoje baigė Marijos vidu
rinę mokyklą (Maria High 
School). Studijoms ji išvyko į 
Champaign universitetą Ur-
bana, IL, kur gavo bakalauro 
laipsnį iš sociologijos. Lanky-
dam lietuvišką mokyklą ir 
šokdamas tautinius šokius, ji 
susipažino su ciceriškiu Edmun
du Remiu. Vėliau abu baigę 
mokslus, sukūrė šeimą. Edmun
das siekė aukštesnio laipsnio, 
tad. lydimas žmonos, išvyko stu
dijuoti į Cincinnati. Ten studi
jas apvainikavo daktaro laips
niu germanistikoje, o Dalia dir
bo kaip socialinių reikalų 
skyriaus vedėja Cincinnati 

mieste. Be to, ji suorganizavo 
,,Child Deve.opment Center for 
Underprivik>ged and Family 
Counseli.ig" "Jaktaro Edmondo 
tarnyba nuv<\k> juos į VVashing-
ton, D .C, o D. !ia Remienė nau
joje vietoje .-.jungė į politinį 
darbą. Šiuo r.etu ji yra vienos 
agentūros „r>>reign Claims Set-
tlement Conmission of US" . 
kur šiuo laiKu yra svarstoma 
Irano finansiniai atmokėjimai 
Amerikos piečiams. 

Daliai Remienei l ink ime 
sėkmės naujoje lietuviškoje 
veikloje. Šiuo metu kar tu su 
talkininkais Aldona Budriene. 
Gintaru Dambrava, Ona Vaiče-
loniene ir Audra Petrušiene 
balandžio 14 d. Baltimorėje or
ganizuoja Lietuvos valstybinės 
operos solistu koncertą. Koncer-

Dalia Remienė 

tuoti atvyksta Irena Milkevi
čiūtė — sopranas, Virgilijus No
reika — tenoras ir Gražina 
Landsbergienė — pianistė. Ta 
pačia proga kviečiame tautie
čius jungtis į Lietuvių fondo 
eiles ir nepra le i s t i progos 
išgirsti reto lygio koncertą. 
Visais reikalais reikia kreiptis 
į LF įgaliotinę Dalią Remienę 
savaitės dienomis vakarais ir 
savaitgaliais. 

M.R. 

Vilniuje buvo tartasi 7-to Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo 
reikalais, kuris ivyks šiais metais gegužes 27 d. - 30 d. Vilniuje ir Kaune. 
Mindaugas Černiauskas — simpoziumo koordinatorius: Liudas Šlenys. 
buvusio 6-to simpoziumo iždininkas: inž. Juozas Šarkus, simpoziumo 
mokslines tarybos vicepirmininkas; arch. Albertas Kerelis. PLIAS-ALIAS 
pirmininkas, sėdi Romualdas Ozolas, simpoziumo mokslinės tarybos 
pirmininkas 

EUROMGlFT 
•GREITAS TRANSATLANTINIS PATARNAVIMAS DOVANU PINTINE" 

Dovanas pr is ta tome | ū s g d r a u g a m s ir g i m i n ė m s Lietuvoje pe r 48 va l anda> ' 
Gera galimybe apdovanot i a r t imuosius bet kok ia p:••••&&' Nereikia r ū p i n t a — 

pr is ta tome asmeniška i . D o v a n u p in t inė je (gi?: Basket) s i u n č i a m e : 
Gėles, kvepalus (Nkm Riccv. kaių tSescatei, rūkytų kumpį 

medų. alv.u aliejų, riešutus, šokoladą. 
Pasiteiraukite apie Velvkų ir Motino-- dienos dovanas. 

EURO-GIFTTel (416) 234-5842 
2645 Bloor St W . Suite 403. Toronto. Ont., Conodo M8X 1A3 

LIETUVIŲ FONDO 1990 METŲ APYSKAITA 
BALANSAS - BALANCE SHEET 

AKTYVAI - ASSeTS 
EINAMIEJI AKTYVAI - CUBPENT ASSETS 

Gryni pinigai Ir termfn. 9-fos - Cash in banką and on han 
Korporacijų obligacijos - Corporate bonds 
Korporacijų akcl)o» - Coromon stoeks/cost 
Komerciniai iakfttai - Demand notes 
Beprocantinas paskolos - Non tntereat bearlng '.oana 
Priklausą gauti nuošimčiai - lntereat recelvable 
Kiti aktyvai - Other assets 

II viso - Totai eurront assets 
PASTOVO* AKTYVAI - FIHDASMTS 

7err.es akis ir sklvpai - Real estate land and buUdlngs 
Aroortiz. baldai Ir ra6t. mašinos - furnl ture and f:x; r.e 

16 viso - Totai flxed assets 
Visi aktyvai - Totai assets 

ĮSIPAREIGOJIMAI IR FONDŲ BALANSAS - LIA8IUTIES 
ANO f UNO BALANCE 
EINAMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI - CURRENT LIABILITIES 

Žemes skola - Morfgage payabTe" 
Trump. Įsipareigojimai - Accounts payable 
Neišmokėtas išskirstytas pelnas - Grants payable 

Iš viso - Totai uabilities 
FONOŲ BALANSAS - FUND BALANCE 

Pagrindimo kapitalo fondas - Capital fund 
Visi Įsipareigojimai ir kapitalas - Totai Uabilities ar 

fund balance 

Nesuprantu tų lietuvių. 
Katrie lizdą tik gadina. 
Kitų ieško sau liežuvių, 
O saviškį kojoms mina! 

S. Gimžauskas 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W 59 St. 
Tel 776-1486 

12/31/90 

2.734.724 
1.161.189 

604.4SS 
144.913 
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121.666 

12/31 
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1 
139 
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9B 
126 
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405 
154 
83S 
707 
041 
233 
375 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

4366937 
Elektros ir narr.u apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

4.905.376 

504.342 

504.342 
5.409.718 

126.110 
18.208 

152.414 
296.732 

5.112.986 

4.291.750 

504.342 
75 

504.417 
4.796.167 

OPERACINES PAJAMOS IR IŠLAIDOS 

PA iAMOS - IŠLAIDOS 
Palūkanos - Interest lncoroe 
Dividendai - Divldend incooe 
Parduotų akci|ų nuostolis - loss on sale of capltal stock 

Iš viso operac pajamų - Totai tncome 
IŠLAIDOS - EJtPCNSES 

Investavimo išlaidos - Investment expenses 
Atlygis tarnautojams Remuneration expense 
Raštines nuoma - Rent expense 
Pašto išlaidos - Postage 
Rašoma medžiaga, spausd. tr telef. - Office supplles an*i 
Spaudos ir radiio skelbimai - Advertlslng expense 
Vaių išlaidos - General promotional expense 
Teisintai patarėjai - Legal expense 
Raštines mašinų nusidėvėjimas - Oepreciation expense 
Kitos išlaidos • Other expenses 

Iš viso operac. išlaidų - Totai expenses 
Metų operac. pelnas - Totai prof l t 

OKIS - FARM OPPRATIONS 
PAJAMOS - FARM BENTAL INCOME 
IŠLAIDOS - FARM f I PENSE S 

Metų pelnas'nuostolis - Annual proflt .'deflclt 
Metų pelnas - Net proflt 

Pelnas viršija paskirstymą - Retalned lncoroe 
Paskirstytas pelnas Appropriated funda 

StattMnc arreired by O r t l l l » d »ubllc Accountant. 
Patikrinta Lietuviu Fondo Kontroles komralloa 

5.409.718 

PROPIT AND LOSS STATEMENT 
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MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilna' 
užbaigtų toto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pkmadiei 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir trečiad sus'kalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed Bonded Insured 
Nauji darbai ir pataisyme Virtuves 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

CLASS.FIED GUIDE 
riEAL ESTATE 

&s GREIT 
P AROUODA 

^ 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 M 
(708) 425-7161 ^m 

RIMAS L. STANKUS 

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

(3 MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktoras Šimaitis. Realtor 
Irena Blinstrubienė. 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas. lncomeTax 

5 9 5 3 S . K e d z i e A v e . 
Te l . 4 3 6 - 7 8 7 8 

O n t u o r ; 
21 

C. S. Zubrlcki, Inc. 
Bus. 708-449-0086 
Res. 312-778-0508 

Perkant ar parduodant namus, 
kreipkitės į 

ELENĄ OMILJONAS 

* Pneš kvalifikuojant, pirkėjo 
kredito patikrinimas 

* Namų garantijos planas 
' Namų Įvertinimas veK 
" MLS kompiuterizuotas 

patarnavimas 
* Nuolaida pensininkams 
Kalbu angliškai ir lietuviškai 

AMTECH REFRIGERTtON & 
APPLIANCE CO 

Repain* 
Sifics 
1363 J 

FAST& 
C G N V E N : 

IN HOME OR 
C A J m i N 
SERVICE 

MAJOP APDUANCE 
SPECIAUST 

• Air Co."ci*io«e<s • Refrigiroeors 
• F.-e-:rrt • Goj S. Bcctric Sc^e ; 
• v '.-Dwov*i • WodMT1 • Z- f*n 
' L jli»ajtoi * Oiapcndt 
UCE.\SED BONDED INSURED 

• Ch 
N O R T H 

6 1 2 1 W Addiso- 3 1 2 - 2 8 6 - 8 7 0 0 
S O U T H 

3615 W 95th Evergreer °' 7 0 8 - 4 2 3 - 0 4 4 1 
Juozas P l ika i t is . Serv Mg-

Pig ia i persiuvu ir taisau visų 
rūšių rūbus. K re ip t i s : t e l . 
312-776-1684. 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 d ienas sava ;tėje. Dide
lis pas i rmkmas ivairnusių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Ca»enng 
6216 S. Archer Ave . 

Chicago IL 6 0 6 3 8 
Tel . 581 -8500 

Shamrock Tuckpolnting 
Sąžiningai atliekami 

Plytų ir mūrijimo remontai 
Pilnai apdrausta 

..FHA—VA repai'S 

Tel. 708-499-3728 
Sav John Gallagher 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Pnedar 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

REAL ESTATE 

H « 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

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

Gntuifc KMIECIK REALTORS 
r / ^ l 7922 S. Pulaski Rd. 
£A 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

|ei norite parduoti ar pirkti na
mu*, kreipkite • Danute Mayer. |i 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus įkainavimas 

j veltui 

MiSCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 oo/o—20°/c—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobil io 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 95th Stret 

Tol. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

"•c^gos miesto ieid>mą. Orou .r 
•rtiesty. !_•• it>u greita; yarantuotai irs<ąži-

312 77')-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Deckys 

T e l . S 8 5 - 6 6 2 4 N u o 8 r y t o Iki 6 v . v . 
KalDeti Iietuvišnai 

GREITA IMIGRACIJOS PROCEDŪRA! 
PATYRĘS iMIGRACUOS KONSULTANTAS 

ANTANAS KIRSCHNER 
Skambinkite: 312-725-6253 
PATARSIME. KAS DARYTINA 

JUSŲ ATVEJU 

Lietuvoje parduodami automobiliai: 
Lada ?106 - $4 200. Lada 2107 — 
S4.300 Lada 2108 - SA300. Lada 
2109 — S4.500 Automobiliai nauji su 
garantija Pnstatome doienus Lietuvo
je Jūsų giminėms už dešimtą procentą 
Keičiame aukštu santykiu dolerius į 
rublius vienas doleris prie dvidešimt 
rubliu Ats:skaitymas tik po paslaugų 
suteik.mo Skambinti: (708) 430-0030 

Atlieku namų remonto dar
bus gera i ir sąž i n i nga i . 
Skambinti: 
Sigitui, te l . 312-585-8074. 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mpkesčių įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinj mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės 

P r a n a s G . M e i l ė , C P A 
2649 West 83 Street 
Chicago, III. 6 0 6 2 9 

To l . : Rastine (312) 7 7 6 - 5 1 6 3 
Namų — (708) 636 -5347 

i 

http://7err.es


G A R S U S I S LIETUVOS 
D A I N Ų IR ŠOKIU LIAUDIES A N S A M B L I S 

Koncertai Amerikoje: 
Elmira, N.Y. balandžio 3 d. 
CIeveland, OH balandžio 6 d. 
Chicago, IL, Morton H.S. auditorijoje balandžio 13 d. 

„ E K R A N Ą S " 
Rengia: Amerikos Lietuvių 

Bendruomenės Kultūros Taryba 

Išeinanti iš Washingtono valstijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkės 
pareigų Ina Bertulytė-Bray su vyru. Ji dėkoja Bendruomenės nariams už 
padėkos dovaną, kuri jai buvo įteikta per susirinkimą kovo 9 d. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Seattle, WA 

I Š R I N K T A N A U J A 
VALDYBA 

S e a t t l e L i e t u v i ų Bend
ruomenė pravedė ataskaitinį 
susirinkimą šeštadienį, kovo 9 
d., Inos (Bertulytės) ir Jim Bray 
namuose. Pagrindinis susirin
kimo t iks las išrinkti naują 
valdybą, I. Bertulytei-Bray 
išeinant iš pirmininkės pareigų. 
Prieš r inkimus Bendruomenės 
nar ių vardu Irena Blekytė 
pa re i škė gil ią padėką pir 
mininkei ir jos šeimai už darbą, 
vadovavimą ir pasiaukojimą per 
12 metų intensyvios veiklos. I. 
Bertulytei-Bray ir jos vyrui Jim 
buvo įteikta puokštė gėlių kar
tu su dovanėle: dailia lietu
viškais raštais išdrožinėta medi
ne dėžute, kurioje buvo įlipdyta 
lentelė su padėka „Ačiū. Ina. 
ačiū. J im. su gilia pagarba 
Amerikos-Lietuvių Bendruome
nes. VVashingtono valstijos sky
riaus, kovo 9 d.. 1991". Dėžutėje 
taip pat buvo maišelis su saujele 
žemės iš Gedimino kalno. 
Nariai su entuziazmu skambiai 
sudainavo ..Ilgiausių metų", pa
linkėdami Bray šeimai daug 
laimės ir poilsio ateinančiais 
metais. 

Toliau Gediminas Morkūnas 
pravedė naujos valdybos rin
kimus. J is pasidžiaugdamas 
pranešė, kad, nors Ina išeina iš 
p i rmin inkavimo pareigų, ji 
sutiko dalyvauti naujoje val
dyboje kaip narė. I valdybos 
kolektyvą kandidatuoja Irena 
Blekytė, I rena Kinderienė. 
J ū r a t ė Mažeikaitė-Harrison. 
R imas P a l č i a u s k a s , Zi ta 
Pe tk iene . Ner is Palūnienė . 
Suzanne Price ir Ina Bertu
lytė-Bray. Susirinkimo dalyviai 
vienbalsiai pritarė naujos valdy 
bos sudėčiai ir tikėjosi po sa

vaitės jau sužinoti, kaip valdyba 
pasiskirstė pareigomis. 

Kitą dieną po lietuviškų šv. 
Mišių, kurias atlaikė Nijolės ir 
Vidmanto Raišių namuose sve
čias kunigas Izidorius Sadaus
kas iš Montrealio, buvo 
paskelbta žinia, kad naujai 
išrinkta valdyba jau pasiskirstė 
pareigomis šiaip: pirmininkė 
Irena Blekytė, vicepirmininkė 
Jū ra t ė Mažeikaitė-Harrison, 
sekretorė Irena Kinderienė, 
iždininkas Rimas Palčiauskas, 
„Tulpė Times" atstovė Zita 
Petkienė, buvusi pirmininkė — 
narė Ina Bertulytė-Bray, narė 
Ner i s Palūnienė ir na rė 
Suzanne Price. 

LIETUVIŠKOS ŠV. MIŠIOS 

Salezietis kungias I. Sa
dauskas, Punsko lietuvis, at
vyko gyventi Šiaurės Ameriko
je prieš 6 metus. Jau antri metai 
jis aplanko vakarinėje Kanadoje 
gyvenančius l i e tuv ius , o 
paviešėjęs Vancouveryje pra
džioje kovo mėn., jis atvyko 
susipažinti su Seattle lietuviais. 
Ta proga Raišių šeima sukvietė 
Lietuvių Bendruomenės narius 
atvykti į Lietuviškas Šv. Mišias, 
po kurių kunigas Sadauskas 
rodė vaizdajuostes iš Punsko 
lietuvių religinio gyvenimo, iš 
Vilniaus universiteto etnogra
finio ansamblio pasirodymo 
Montrealyje ir iš Neringos 
stovyklos. 

TRUMPAI 

Dalia Lapatinskaitė-Hagan, 
St. Martin's College, Olympia, 
bibliotekos direktorė, pasakė 
valandos ilgio kalbą apie Lietu
vą per seminarą, kuriame daly
vavo kolegijos direktoriai bei 
administratoriai. Dalia taip pat 
buvo pakviesta Olympijos 

miesto Rotary klubo pakalbėti 
apie Lietuvą per nar ių 
susirinkimą. 

Trečios kartos lietuvaitė Mary 
Barden dirba Delta Air Lines, 
kaip Boeing 727 lėktuvo pagrin
dinė lakūnė. Kiek žinoma ji pir
moji lietuvaitė turi tokį darbą. 

Prišmantų šeima sugrįžo iš 
Omahos gyventi Seattle. Bend
ruomenė džiaugiasi, kad nepra
rado vertinamų narių, ypatin
gai Marytės Prišmantienės, 
kuri dalyvauja „Lietučio" 
tautinių šokių grupėje ir taip 
pat veikia lituanistinėje mo
kyklėlėje bei Lietuvos Dukterų 
draugijoje. 

„Lietutis" žada dalyvauti 
„Baltic Fest" vakaronėje kartu 
su latvių ir estų šokių bei dainų 
vienetais kovo 23 d. Tikslas — 
surinkti lėšų humanitarinei 
pagalbai Pabaltijui. 

Lietuvos Dukterų draugija 
ruošia lietuviškų margučių 
dažymo pamoką verbų sekma
dienį Nijolės Raišienės na
muose. Pamoką praves draugi
jos sekretorė Irena Morkūnienė, 
kurios spalvingai ir meniškai 
dažyti margučiai buvo ekspo
nuojami Nordic Heritage Mu
ziejuje per pabaltiečių parodą 
1990 m. vasarą. 

Lietuvaitė menininkė Loretta 
Werner ruošiasi eksponuoti 
savo tapybos darbus Stonington 
galerijoje, Seattle miesto centre, 
pabaigoje kovo mėn. Parodai 
galerija parinko temą Juod
varniai", o Loretta savo meno 
darbuose išvystė tema pagal 
lietuvišką pasaką „Devyni 
broliai juodvarniai". 

Jūratė Mažeikaitė-Harrison, 
nauja Seattle lietuvių bendruo
menės vicepirmininkė, pasirodė 
per KIRO-7 televizijos gyvai 
transliuojamą diskusijos prog
ramą, kuri kovo 13 d. buvo skir
ta nagrinėti vykstančią krizę 
Sovietų Sąjungoje. Jūratės in
terviu tęsėsi maždaug 10 minu
čių ir buvo rodomos ištraukos iš 
vaizdajuostės iš Lietuvos, kur 
smulkiai parodyta Kruvinojo 
sekmadienio įvykiai bei pa
sekmės. 

gana trumpai, bet ;spūdingai, 
klausytojams aktualiomis temo
mis. Pirmasis davė ištrauką iš 
pasikalbjimo Šiauliuose, besi
lankant Lietuvoje. Šiauliškis 
pareiškęs: „Jei man būtų pa
siūlyta pasirinkti duona ar 
laisvė, aš pasirinkčiau laisvę!". 
Toliau jis tęsė „ne tiek svarbu, 
kiek y ra lietuvių, bet kokie lie
tuviai yra. Ne tiek svarbu, kaip 
didelė Lietuva yra. bet kokia ji 
yra. Kuo ji pasižymi. Ko ji 
siekia." 

Anglų kalboje buvo sakomos 
aktualios mintys, kurios sukosi, 
kiek ir ką gali padaryti kiek
vienas balsuotojas, belsdamasis 
į kongresmanų, senatorių duris, 
skambindamas į Valstybės de
partamentą. „Kas Lietuvos 
naudai padaryta JAV — jūs 
balsuotojai padarėte", pareiškė 
kalbėtoja. 

Po oficialių kalbų ir sveiki
nimų buvo meninė programa, 
kurią atliko Philadelphijos 
Liaudies dainų kvartetas. Jų 
dainos skambėjo labai gražiai, 
kaip lietuviškos melodijos ir 
graži lietuvių liaudies poezija 
kartu. Angliškai kalbančiai 
publikai dainų žodžius inter
pretavo Rasa Krokytė. J i taip 
pat padainavo jausmingą solo 
Sugrįžk, s ū n a u nuklydęs . 
Skauda tavo širdis svetimoj 
šalyj, grįžk į tėvynę... Antroje 
dalyje dar padainavo visiems 
gerai žinomu dainų popuri, 
pritariant ir publikai. Koncer
tas užbaigtas Jurkaus, Strolios 

PADĖKA 
Mano sveikatos negalėje esu 

gavęs tiek užuojautos žodžių, 
užsakytų šv. Mišių, kitų maldų 
pažadų už mano sveikatą, kad 
padėkoti kiekvienam atskirai 
negaliu. 

Prašau visus šiuos mano prie-
telius priimti šį visiems skirtą 
padėkos žodį. 

Širdyje ir maldoje visada su 
Jumis, 

Vysk. Vincentas Brizgys 

MIRĖ VIENUOLĖ P O E T Ė 

Seselė Mari ja E m a n u e l ė 
Streit, Motinos Seton Šaričių 
vienuolijos nare, mokytoja, 
knygų autorė, poetė ir žurnalis
tė mirė kovo 19 d. motiniškuose 
Mt. St. Joseph namuose, Ohio. 
Gimusi ir daug metų dirbusi 
Chicagoje ir a r t i m o s e 
apylinkėse. 

A m s t e r d a m , N.Y. 
ĮSPŪDINGAS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės 73 
metų minėjimas pradėtas 4:30 
vai. pamaldomis liet. Šv. Kazi
miero bažnyčioje. Nors oras bu
vo gana šaltas, vėjuotas, tačiau 
lietuvių ir jų draugų prisirinko 
pilnutėlė bažnyčia. Giedojo 
choras. Kadangi šv. Mišių in-
tecija buvo už Vilniuje prie 
televizijos bokšto žuvusius lie
tuvius, tai ir klebono kun. K. 
Baltch pamokslo patriotinės 
mintys sukosi apie didvyriškai 
kovojančius lietuvius Lietuvoje. 

Po pamaldų buvo Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
vakarienė. Be lietuvių, šventėje 
dalyvavo Memorial ligoninės 
vadovybė (visas stalas svečių) ir 
taip pat nemaža grupė ukrainie
čių atstovų. 

Iškilmės pradėtos invokacija 
kun. K. Baltch. Programą pra
vedė Mirga Bablis. Šventės pa
grindiniais kalbėtojais buvo liet. 
kalba Bronius Krokys ir anglų 
k. Rasa Krokytė, abu iš Phila
delphijos, Liet. liaudies dainų 
k v a r t e t o n a r i a i .Ti«» ka1K«»io 

. .Kaip gr įž tanč ius 
paukščius". 

namo 

Ir rengėjai ir svečiai buvo 
labai patenkinti šventės pro
grama, dėkojo organizatoriams 
ir dainininkams už puikią 
programą. Memorial ligoninės 
vadovybė buvo pagerbta už 
suteiktą didelę auką medicinos 
instrumentais ir vaistais Lie
tuvai. Svečių vardu kalbėjo 
ligoninės direktorius ir taip pat 
Assemblyman Paul Tonko ir 
nuoširdžiai Lietuvos reikalais 
ukrainiečių atstovė. 

Buvo renkamos aukos Lietu
vos laisvei paremti. Šventę or
ganizavo 100 vyčių kuopos 
sudarytas komitetas. Ypač daug 
pasidarbavo klebonas kun. K. 
Baltch, Apolonija Žiaušys, Irena 
Tice, kuopos pirmininkė, ir 
Mirga Bablis,programos prave-
dėja. 

Dalyvis 

A.tA. 
IRENA U. WHITTEMORE 

Jaruševičienė-Paulionytė 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1991 m. kovo 21 d., 3:15 vai. p.p., sulaukusi 78 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Warren, duktė Rūta 

Graužiniene. žentas Vytautas, anūkai Algis ir Dalia Kern su 
vyru Gary; sunūs Antanas Jarūnas, anūkai Lina ir Viktoras 
Jarūnai: pusbroliai ir pusseserės Paulioniai Amerikoje ir 
Kanadoje: ta p pat kiti giminės Lietuvoje ir Lenkijoje. 

Kūnas pašarvotas sekmadienį, kovo 24 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marouette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks pirmadieni, kovo 25 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

NUOŠIRDI PADĖKA 
Š. m. ko'.o 7 d. negailestinga mirtis iš gyvųjų tarp atsky

rė mylima x v r a 

A.tA. 
PRANĄ RUMŠĄ 
K> vaikai norime išreikšti padėka tiems, kurie 
ėje mums padėjo. 
3 ačiū artimiesiems, kurie užjautė mus gilaus liū-

Dėkui šauliams stovėjusiems prie karsto. 

Aš ir TM 
mūsų nelab 

Nuoširdi 
desio valą 
karsto neš< 
sveikinimo. 
ir koplyču.' 
paskutinin-
laidotuvių d. 
išreikšti sa-

Nuliūdu 
vaikiai. 

r...ą 
rns, Anglijos lietuvių klubo pirmininkui už atsi 
>džius. kun F. Kireiliui už pamaldas bažnyčioje 
Taip pat nuoširdi padėka ponui Bagdžiui už 

gerus žodžius, pasakytus draugui. Dėkojame 
ektoriui, draugams, kaimynams, kurie susirinko 
' paskutine pagarba velioniui. 

i žmona Jadvyga Rumšienė ir keturi pro-

P R I I M S P O L I C I J O S 
TARNYBON 

Chicagos policijos depar
t a m e n t a s balandžio mėnesį 
tu rės egzaminus norintiems 
jungt is policijos tarnybon. Bus 
pr i imami vyrai ir moterys, 
s u l a u k ę 20 m. a m ž i a u s . 
P r a š y m ų b l a n k a i g a u n a m i 
miesto bibliotekoje ir rotušėje. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fomia Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i fomia Avenue 
Telefonas — (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

k a d a t i d a r o n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e P a r k e 

Kit i S . C. L a c k l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Pa los H i l l s 
9236 S. R o b e r t s Rd . * H i c k o r y H i l l s 

2424 VV. 69 St . * C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. IHinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus l a ido tuv ių n a m u s gali te pas iekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

• * t * 
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x Kun. Antanas Saulaitis, 
SJ. jėzuitų provincijolas, ir jė
zuitų veikla plačiai aprašyta 
Ruth Hutton. dėstančios Chica-
gos universitete anglų ir lotynų 
kalbas. Įdėta kun. A. Saulaičio, 
lietuvių tautinių šokių grupės ir 
Lietuvoje buvusių ir praneši
mus duodančių Aido Palu
binsko. Audros Kubiliūtes ir 
Edvardo Tuskenio nuotraukos. 
Taip pat įdėta Marijos skulptū
ra, lietuviško stiliaus. 

x Velykų pusryčiai ruošia
mi Seklyčioje kovo 31 d., 
sekmadienį . 9 vai. ryto. 
Prašoma registruotis Socialinio 
skyriaus raštinėje. 

x Pasi t inkant pavasarį, M 
K. Čiurlionio galerijos sienos 
pasipuošė rečiau matomomis 
Kajetono Šklėriaus ir kitų 
dailininkų akvarelėmis, pa
rinktomis iš galerijos rinkinio. 
Kiekvienas, atėjęs į Jaunimo 
centre vykstant} renginį, gali 
laisvai lankyti galerijos sales ir 
susipažinti su nauja ekspozicija. 

x Ati taisymas. Danos No-
reikienes, Beverly Shores lietu
vių klubo valdybos narės, pavar
dė per neapsižiūrėjimą buvo 
praleista „Drauge", kovo 13 d. 
aprašyme. Lietuvos nepriklau
somybės šventę minint Beverly 
Shores Indianoje. Labai atsipra
šome. 

x Už a.a. Vlado Garbenio 
sielą vienerių metų mirties 
sukaktyje šv. Mišios bus atna
šaujamos kovo 26 d., antra
dienį, 6:30 v. ryto Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje. Gimines 
ir artimieji prašomi prisiminti 
a.a. Vladą savo maldose. 

(sk) 

x R i m a n t a s P o l i k a i t i s 
užpildo ,,income tax". Tam dar
bui galiu atvykti į jūsų namus. 
Tel. 708-371-2184. 

(sk) 

x Lietuvių Moterų Klubų 
Federaci jos Chicagos klubo 
valdyba su pirm. dr. Vilija 
Kere ly te ruošia tradicinės 
velykinio stalo vaišes, š.m. bal. 
7 d., 12 v p.p. Lietuvių Tauti
niuose namuose. Rezrvacijas 
priima Juzė Ivašauskienė (312) 
925-6193 iki š.m. kovo mėn. 28 
d. 'Didž. Ketvirtadienio). 

(sk) 
x Lietuvių Muzikos Šven

tės komitetas praneša, kad 
bilietai į visus šventės renginius 
jau gal ima įsigyti Gifts 
I n t e r n a t i o n a l - Vaznelių 
prekyboje, 2501 W. 71 St., 
C h i c a g o . IL 60629, te l . 
312-471-1424. 

(sk) 

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

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono j Chicaga. Los 
Angeles, Cleveland. ar kitus 
miestus Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant i kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą at
lieka ir grįžtantiems j Lietuva. 
Taip pat darome nuotraukas pa 
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau. 9727 S. YVes-
tern Ave.. Chicago, IL 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x I rena Milkevičiūtė, Lietu
vos Operos solistė, atliekanti pa
gr ind ines soprano par t i jas 
Vilniuje, Chicagoje dainuos 
Ponchiellio Operos „Lietuviai" 
spektakliuose gegužės 19 ir 24 
dienomis Aldonos partiją. 

x Med. sesuo Birutė Sa
d a u s k i e n ė apie du mėnesius 
talkino Vyresniųjų lietuvių cen
tre kiekvieną ketvirtadienį ma
tuodama kraujo spaudimą. 
Vyresnieji labai patenkinti, kad 
galėjo sekt i savo sveikatos 
padėti, kol med. sesuo Sofija 
Plenienė buvo išvykusi atosto
gų. 

x At i t a i symas . Kovo 21 d. 
„Draugo" kronikoj apie Viet
namo karo veteranus turėjo būti 
taip: rašykite Common Fate — 
Bendro likimo, c/o Daniel Sand-

parduotuveje ir juos dar platina s trom arba Gailė Antanaitytė. 
rėmėjų narės. Visi kviečiami 

x Muz. Rober tas M o c k u s 
vargonuos ir akompanuos solis
tams bei chorui 40-me giesmių 
vakare šį sekmadienį, kovo 24 
d., 4 vai. p.p. vyksiančiame 
„Tėviškės" lietuvių evangelikų 
liuteronų parapijos bažnyčioje. 
Solo muzikos kūrinius atliks 
muz. Asta Sepetytė-West - flei
ta ir Aras Buntinas — pianinu. 
Chorui vadovaus muz. Faustas 
Strolia. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti į šį religinį koncertą. 

x Aktorė Zita Visockienė 
atliks meninę programą Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
rėmėjų metinėje vakarienėje — 
balandžio 21 d. Jaunimo centre. 
Bilietus galima įsigyti Gifts 
International N. ir J. Vaznelių 

dalyvauti. 
x Rūta Udrienė iš Jackson. 

MI ves lietuvių kalbos pamokas 
lietuviškai nekalbančių vaikų 
stovykloje Dainavoje. MI. 
Mokyme lietuvių kalbos tur i 
daug patirties, ruošusi ne vieną 
lietuvių kalbos „už akių" kur
sui. 

x Vytas Rugin is jau ne 
pirmą kartą pasirodys tele
vizijoj. Kovo 27 d. ir balandžio 
3-10 dienomis, 7 vai. vak. jis vai
dins vienoj žinomoj programoj 
per CBS (2 kanalas) stotį. 

x 17-tas Lituanistikos semi
n a r a s , kas vasarą ruošiami 
dviejų savaičių lietuvių kalbos, 
literatūros ir Lietuvos istorijos 
kursai, vyks rugpjūčio 4-18 
dienomis netoli Chicagos La 
Salle Manor, Plano, IL. Kvie
čiami studentai, jauni profesio-

x Ats iun tė po 15 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Anthony Milaknis, Joana Mon
trimas, V. Plečkaitis, M. Gri
sius, K. E. Kriaučiūnas, VI. 
Kulbokas. Labai dėkojame. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
10 do l . a u k a : S. Užupis , 
Saulius ir Dalia Acalinai, Ka-
tarina Narkevičius, Viktoras 
Samatauskas, Antanas Milak
nis, Juozas Gentneris , Alf. 
Juška, E. Šlekys, A. Bentnorius. 
Joseph Andriukait is , J. Jara
šius. Bronė Tarulis. Dėkojame 
už aukas. 

x V i n c a s Ž iobrys , Hickory 
Hills. 111., Mažosios Lietuvos 
darbuotojas lankėsi „Drauge" ir 
už kalėdines korteles, kalendo
rių jteikė 30 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Ats iun tė p o 15 dol. už ka-

Merit Finalist. J is laimėjo 
pažymėjimą anglų kalboje ir 
raides bėgime ir plaukime. 
Tadas kiekvieną savai tę 
pranešinėja radijo stotyje 
VVNTH, priklauso New Trier 
koncertų chorui, gimnazijos 
socialinės šalpos organizacijai ir 
1989 m. vasarą studijavo Cam-
bridge universitete Anglijoje. 

Lietuviškame gyvenime Ta
das priklausė „Lituanicos" 
tunto vilkiukams, o dabar 
priklauso Prez. A. Stulginskio 
Moksleivių ateitininkų kuopai 
ir „Spindulio" tautinių šokių 
šokėjų grupei. 

Maria Rudienė 
„Draugo" kone 

-u Los Angeles kvarteto na r iu Rimtautu Dabšiu po 

Nuotr. J . T a m u l a i ė i o 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
MŪSŲ ABITURIENTAI 

nalai, lituanistinių mokyklų ledines korteles, kalendorių: 
mokytojai ir visi besidomintieji Antanas Giniotis, Jonas Vyšnio-
l i tuanis t ika . Informacijoms 
kreiptis pas Vidą Kuprytę P. O. 
Box 50660, Cicero, IL 60650. 
Tel. 708-863-0935. 

x T a l m a n Deli s v e i k i n a 
Velykų šventėje! Kviečiame 
apsilankyti ir pasirinkti įvairių 
vietinių ir užsieninių gaminių. 
Pr i imami užsakymai J ū s ų 
Velykų stalui: įvairūs mėsos ir 
žuvies patiekalai, daržovių miš
rainės, raguolis, tor tai , beržo 
šakos, ežiukai , v e l y k i n ė s 
„bobos", įvairių rūšių sausai
niai. Didelis įvairumas kavos ir 
daug kitų skanėstų. T a l m a n 
Deli , 2624 W. L i t h u a n i a n 
Plaza Ct.,; tel. 312-434-9766. 
Darbo valandos kiekvieną dieną 
nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak.; 
sekmadieniais nuo 9 v.r. - 2 v. 
p.p. Velykų sekmadienį — 
uždaryta. 

(sk) 

x KARGO l LIETUVĄ! Rū 
bus. naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą B E MUITO! 
siunčiame ORO L I N I J A \ 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
HOlbsarbaSOkg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternat ional , tel. 70&430-7334. 
9525 So. 79th Ave. , H ickory 
Hills, IL 60457. 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambink i t e 
RE/MAX REALTORS, R imas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x „ 7 A I B A S " NR. 6 -
M A i S " 0 PRODUKTAI bus 
pristityti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. druska. 
18 oz. riešutinis sviestas, 2 dež. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų. 
64 oz aliejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, 111. 60457, te lefonas 
(708) 430-8090. 

(sk1 

nis. Arnold Chesna, Kostas Ma
čiulis, Jus t in Skuodas. Jonas 
Gl iosas . P r a n a s Šapa l a s , 
Adolfas Dirgėla. Stanley Rasu-
tis, Stasys Liepas, Valerija 
Joksas. M. Krauchunas, Alfon
sas Pimpė. Visiems dėkojame. 

x J u o z a s Mikonis , Rich-
mond Hts.. Ohio. M. Svotelienė, 
Balt imore. M.D., „Draugo" 
rėmėjai, garbės prenumerato
riai, pratęsdami prenumeratą 
vieneriems metams, kiekvienas 
paaukojo po 40 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x PATRIA: didelis išpar
dav imas ! Dauguma prekių su 
20%-40% nuolaida. Elektroni
ka, gintaras, kristalas, lino au
diniai, lietuviškos muzikos ka
setės, odos dirbiniai ir kt. PAT
RIA. 2628 W. 71 St., Chicago, 
tel. 312-778-2100. Sav. A. ir F. 
Siutai . 

(sk) 
x G.T. INTERNATIONAL 

parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštinės atstove 
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 Balt ic Monuments , Inc., 
2621 W. 71 Street. Chicago, IL. 
Tel. 1312476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštu 
Kreiptis pas A. Lauraiti, A. & 
L. Insurance Agency. 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago. IL 
60609. Tel. 1312-523-9191 

(sk. 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
K a m i n s k i e n ę . Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. P i rmad. ir an t rd . 
u ž d a r y t a . 

į sk) 

Vilija Meilytė, Irenos ir 
Vlado Meilių duktė, šiais metais 
baigia Marijos aukštesniąją 
mokykla. Gimnazijoje Vilija 
buvo Garbės sąraše, aprašyta 
Who's Vv'ho Among American 

x Ieškomas V y t a s Skučas, 
gyv. Chicagoje, 6640 S. Fair 
field. Ieško jo sesuo Donata 
S k u č a i ' ( P a t a p ą v iči e nė . 
Prašome a ts i l iep t i rašant : 
Li thuania . K a u n a s 23300. 
Baltų g-v e 73-10, R iča rdas Pa-
tapavičius. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL. 
INC. rasi ietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi 
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei VVashingtono Aero
uostuose Prašome kreiptis 
G.T. I N T E R N A T I O N A L . 
INC.. 9525 S. 79th A \ e „ 
Hickory Hills, IL . Tel. (708: 
430-7272. 

(sk) 

x DėmesMi v i d e o apara tą 
savinink;i:: Norėdami tikrai 
kokybišk įversti videoįrašus 
iš Lietu naudojamos PAL 

amerikie t iškąj į 
N"IS< irkščiai. kreipkitės 
i INTER\ IPKO. Su moder
niausi;! • „ital" aparatūra, už 
prieina: amą galima pora 
Sytijūs sAajaostesj l V U -
Matic. B • . VHS. 8 mm, 8 mm 
..high b Stcreo Hi-Fi forma
tus Ta pat perrašome 16 
mm kin uos i video juost 
Mūsų a - INTKRVinhO. 
3533 S. A her Ave., ( 'hirago. 

High School S tuden t s ir 
Amerikos anglų kalbos olimpia
dos laimėtoja. Priklausė ..Rū 
tos" rateliui ir šiais metais 
jam pirmininkauja, o taip pat 
Vokiečių kalbos klubui ir 
S.A.D.D. 

Lietuviškame gyvenime Vili
ja baigė Kr. Donelaičio aukš-
teniąją mokyklą visais penke
tukais. Yra ,,Mirgos"' skaučių 
draugovės draugininke ..Kerna
vės" tunte . 

Vilija planuoja studijuoti teisę 
Northern Illinois universitete ir 
būti advokate. 

T a d a s Kisielius, Tomo ir Ri
tos Kisielių sūnus, šiais metais 
baigia Ne\v Trier gimnaziją. 
VVinnetka, IL. Gimnazijoje Ta
das priklausė National Honor 
Society ir buvo pažymėtas Illi
nois State Scholar ir National 

Laisvalaikyje Tadas mėgsta 
smuikuoti (groja rinktiniame 
New Trier simfoniniame orkest
re), groti gi tara su grupe 
. .Nothing Rhymes wi th 
Orange". slidinėti, plaukti ir 
lošti vandens polo. 

Tadas žada ruoštis tarptau
tinei diplomatinei tarnybai 
rv tuose. 

I L 6(WjO«. 
S a v . P e t 

rel. ( 3 1 2 ) 9 2 7 9 0 9 1 . 
s B e r n o t a s . 

(sk) 

x A. a. Vinco Lazausko , 
mirusio 1989 m. kovo 24 d. 
Baltimorėje, kuris buvo palai
dotas Sv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Chicagoje ir prieš 
metus Lietuvoje, Lazdijuose 
mirusios Vinco žmonos, Onutės 
Ratkevičiūtės prisiminimas bus 
šv. Mišių auka kovo 27 d. Tėvų 
-Jėzuitų koplyčioje 9 vai. ryto. 
Šv. Mišias aukos kun. A. Tamo
šaitis. S.J. Vinco sesuo, gyve
nanti Chicagoje, ir trys Vinco 
vaikai Lietuvoje prašo gimines 
ir prietelius prisiminti mirusius 
savo maldoje Dėkoja sesuo Iza 
bele Stončienė. 

(sk) 

x NIDA DELI, 2617 W. 71 
St . , Chicago, a r tė jan t ši 
Velykoms visus kviečia ap
silankyti mūsų parduotuvėje ir 
p a s i r i n k t i įvair iu mėsos 
gaminių. Taip pat galėsite 
papuošti savo velykinį stalą 
mūsų gamintais ežiukais, beržo 
šaka, babka, mozūru, šakočiu, 
įvairiais tortais ir kt gardu 
mynais. Nepamirškite paskam 
bint i iš anks to , t e l . 
312-476-7675. Su šv. Velykomis1 

NIDA. 
< s k > 

x Sau lė t ame Hot Springs, 
Ark. parduodama^ mūrinis, su 
al iuminiu apkalu, 6 kamb 
namas. Yra darželis ir sandėlis, 
centrinis šildymas ir šaldymas. 
Kaina $49.900. Informacijai: 
1-312-925-9387 (vakarais) ar
b a 1-501-624-4458. 

(sk) 

Andrius Viktoras P a n a r a s , 
Viktoro ir Reginos Panarų sū
nus, baigia Marist gimnaziją 
Chicagoje. Gimnazijoje Andrius 
lankė Honors kursus, grojo 
orkestre ir priklausė prakalbos 
komandai. Jis lošė europietiška 
futbolą su Oak Lawn komanda. 

Lietuviškame gyvenime And
rius baigė Lemonto Maironio lit. 

x Lietuvių Muzikos Šven
tei aukojo: Si.000 Irena ir dr. 
Leonas Kriaučeliūnai, po $500 
Prudencija ir Stasys Joku-
bauskai, Zita ir dr. Leonardas 
Šimučiai , po $300 Vincas 
Grėb l iūnas , dr. Vy tau t a s 
Karoblis (papildomai), $250 dr. 
Jan ina Jakševičienė, $140 
Marija Ročkuvienė, po $100 
Viktorija ir Pranas Adomaičiai, 
kun. Jonas P a k a l n i š k i s . 
Dėkojame ir prašome remti 
šventę, siųsti aukas: Lithuanian 
Music Festival, P. O. Box 29485, 
Chicago. II 60629-0485. 

(sk' 

x Į Lietuvos Vals tybinės 
Operos solistų — Irenos Milke 
vičiūtės, Virgilijaus Noreikos ir 
pianistės Gražinos Landsbergie
nės koncertą, kur is įvyks 
balandžio 27 d. Čikagoje, bilie
tus galima įsigyti J. Vaznelio 
prekyboje 2501 W. 71st St., 
Chicago. 111. 60629. Koncertą 
organizuoja L. Fondas. 

.sk' 

x Aivaras Pe t r ėnas 21 m. 
gyv. Vokietijoje nori susi
rašinėti su lietuviu išeivijos 
j aun imu l ie tuviu ka lba 
Parašykite! Aivaras Petrėnas , 
G r o s s - E b b e n k a m p 1. 2300 
Kiel 14. Ge rmany . 

(sk) 

mokyklą, „Lituanicos tunto 
skautas, šoka „Grandies" tau
tinių šokių šokėjų grupėje. 

Laisvalaikyje Andrius mėgs
ta skaityti, klausytis muzikos, 
rašyti ir bendrauti su drau-
gais-draugėmis. 

Rudenį Andrius pradės studi
jas Levvis universitete besiruoš
damas advokato profesijai. 

SUSITIKIMAS SU AKT. 
J . BUDRAIČIU 

Vasario pabaigoje ir iki kovo 
7 dienos Chicagoje lankėsi 
Lietuvos teatro veikėjų sąjungos 
pirmininkas aktorius Juozas 
Budraitis. Beveik visą jo kelionę 
finansuoja amerikiečių or
ganizacijos. Kelionė pradėta 
New Yorke, kur J. Budraitį 
p r i ėmė JAV LB Kul tū ros 
t a rybos na rys A r ū n a s 
Čiuberkis. 

Chicagoje J mzas Budraitis 
buvo priimtas JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkės Dalios 
Kučėnienės. Be kitų susitikimų. 
L ie tuvos Tea t ro veikėjų 
sąjungos pirmininkas buvo 
p r i i m t a s Chicagos mies to 
taryboje, be to, turėjo susi
t ikimus Actors Eąuity Union. 
Kovo šeštą dieną Chicagos lietu 
viai buvo pakviesti susitikti su 
svečiu Seklyčioje. 

Sus i t i k imo metu Juozas 
Budraitis papasakojo atvykęs 
sureguliuoti teatro veikėjų 
Lietuvoje ryšius su Amerikos 
lietuvių bei pač'U amerikiečiu 
organizacijomis. 

Į savo pareigas išrinkto 1990 
metų kovo 19 diena Juozo 
Budraičio kadencija tęsis dar 
trejus metus. Lig šiol dabartinis 
sąjungos pirmininkas buvo bene 
populiariausias kino aktorius 
ne t ik Lietuvoje, bet ir visoje 
Sovietų Sąjungoje. Filmai, ku
riuose aktorius yra vaidinęs, 
buvo kurti daugelyje pasaulio 
šalių. 

Pastaraisiais dešimt metų 
Juozas Budraitis buvo Kauno 
Dramos aktorius ir dirbo su rėži 
sierium Jonu Vaitkum, kurio 
režisuotą A. Škėmos ..Pa
budimą" Chicagos lietuviais yra 
matę 1990 metais gastrolių 
metu. 

Juozas Budraitis JAV viešės 
iki kovo pabaigos. Iš Chicagos 
išskrido į New Yorką. vėliau 
ap lankys Bostoną bei VVa-
shingtoną. kur jo laukia labai 
įtempta programa: kontaktai, 
susitikimai bei teatro spek
taklių lankymas, koordinuo
j an t Arūnui Čiuberkiui. 

teh 

BRANGS ELEKTRA 

Commomvealth Edison bend
rovei Chicagoje leista pakelti 
elektros kainą Vk, o iki 1994 m. 
pabranginti elektrą 14'; . Kai 
kurie vartotojai šį pakėlimą 
pasistengė perduoti svarstyti 
teismui. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St.. Chicago, IL 6062* 

Tel. (1-312) 776-3162 
14300 S. Bell Rd.. I ockport. U b0441 

Tel. (7081 OT-4M6 
Valandos pagal susrtar 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Ked^ie Avenue 

C hieago. II h062<> 
Tel . (1-312) 776-8700 

n.irN' vai nuo a ik' va! \ak 
Srstad ° \ r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vvtenis l ietuvninkas 
2501 VV. 69th Sheet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R o s i l s 

201 F. O^der. Ave . St<- l*-2 
I B a a M e , II 60521 
Tel. <70H> 325-3157 

Valandos pagal sus i tar .ma 


