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Sovietų referendumas 
prieš tarptautinę teisę 

Pažeistos ir jo taisyklės 
Maskva . — Dar prieš Sovie

tų Sąjungos referendumą, kuris 
buvo kovo 17 d., ilgokame 
s t r a ipsny je . k u r i s buvo 
atspausdintas „Komsomolskaja 
Pravda" laikraštyje. Sovietų 
in te lektuala i — ekonomijos 
mokslo dr. F. Borodkinas. filo
sofijos mokslo dr. A. Zaicevas, 
iostonjos mokslų dr. M. Kriuko-
vas, istorijos mokslų kandidatas 
L. Perepelkinas. istorijos moks
lo dr. L. Ševcova, istorijos 
mokslų dr. O. Škara tanas ir 
teisė mokslų daktaras ir Sovietų 
deputatas A. Jakovlevas bend
rai pareiškė savo įdomų prane
šima sovietiškajai visuomenei, 
kad pats referendumas yra abe 
jotinas teisine prasme. 

Jie rašo. kad didelių abejonių 
mums kelia ir kai kurie teisi
niai referendumo aspektai. For
maliai teisinis nutar imo del 
referendumo pagrindas — tai 
SSSR įstatymas ..Del SSSR 
visaliaudinio balsavimo 'refe
rendumo!", priimtas 1990 m. 
gruodžio 27, tačiau spaudoje 
paskelbtas jau po nutarimo. 

rinant abu dokumentus, ne-
sunku įsitikinti, kad nutarimas 
dėl referendumo apskritai prieš
tarauja minėto įstatymo nor
moms 

Pagal įstatymą (4 str.) SSSR 
referendumui pateikiami klau
simai, priklausantys Sąjungos 
kompetencijai. Tačiau respub
likų išėjimo ar neišėjimo iš 
SSSR klausimas, savo reikšme 
tapatus nutarime esančiam Są
jungos ..išsaugojimo" klausi
mui, priklauso respublikų kom
petencijai. Tas pats įstatymo 
straipsnis numato, kad SSSR re
fe rendumui nes iū lomi šie 
klausimai: SSSR sienų, respub 
liku sienų: respublikų statuso ir 
teritorinio vientisumo pakeiti
mu Tuo tarpu šie klausimai 
faktiškai pateikiami kovo 17 
referendumui, nes jie išplaukia 
iš bendro klausimo del Sąjungos 
išsaugojimo arba yra jo dalys. 

Baisų ska ič iav imo 
n e a i š k u m a s 

Visiškai neaiški svarbiau sia 

Landsbergis į 
Ameriką 

Vilnius. Balandžio 3. — Lietu
vos pasiuntinybė praneša, jog 
Lietuvos prez. Vytautas Lands
bergis planuoja vizituoti Jung
tines Amerikos Valstijas gegu 
žės mėnesio pradžioje. Šio priva
taus vizito tikslas yra priimti 
garbes doktoratą iš Loyolos uni
versiteto Chicagoje. Šios iškil
mes bus gegužes 11d. Landsber
gis čia susitiks su Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės vadais, 
vizituos Californiją ir dalyvaus 
tarptautiniame prekybos ir in
vestavimu seminare Vermonte. 
kurį ruošia Geonomics institutas. 
Trijų dienų seminare, kuris bus 
gegužės 10-13 dienomis, dėmesys 
bus skiriamas Pabaltijo ry
šiams. Sovietų respublikoms ir 
Vakarams. Manoma, kad daly 
vaus ir Estijos Respublikos prez. 
Edgar Savisaar ir Latvijos vice
prezidentas Dainis Ivans ir Lie
tuvos ministeris pirm. Gedimi 
nas Vagnorius. 

Jei Vytautas Landsbergis at
vyks, tai bus jo penktoji kelione 
į Ameriką. Paskutinis jo vizitas 
čia buvo 1990 m. gruodžio mėne
si, kai susitiko su JAV prez. G. 
Bushu Baltuosiuose rūmuose 

referendumo sąlyga — kokiose 
teritorinėse ribose bus skai
čiuojami balsa i . Nuta r ime 
numatyta „nustatyti balsavimo 
rezultatus visoje SSSR, atsi
žvelgiant į juos kiekvienoje 
respublikoje atskirai". Šią gan 
miglotą formuluote vienareikš
miškai aiškinti negalima. Jeigu 
balsavimo rezultatai bus skai
čiuojami ir įgis įstatymo statusą 
sąjunginių respublikų teritori
jose, tai tokiu atveju nutarimas 
prieštarauja SSSR įstatymo dėl 
refferendumo 29 str.. kuriame 
sakoma: ..Sprendimas, priimtas 
SSSR referendumu, yra galuti
nis, privalomas visoje SSSR 
teritorijoje ir gali būti atšauktas 
arba pakeistas tik referendu
mu". Bet labiau tikėtina, kad. 
skaičiuojant balsavimo rezulta
tus , veiks minėta SSSR įsta
tymo norma. Kitaip tariant, 
šalies piliečių balsų dauguma 
lems atskirų tautu ir respubli
kų, siekiančių nepriklausomy
bės, likimą. Tokiu a tveju 
SSSR AT nu ta r imas dėl refe
r e n d u m o automatiškai prieš
t a r a u j a t a rp tau t ine i teisei. 
Mes tu r ime galvoje ..Tarp
tautinio pakto dėl ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių" 
ir ..Tarptautinio pakto dėl pilie
tinių ir politinių teisių" 1 str.. 
kuriame paskayta: ..Visos tau
tos turi apsiprendimo teisę. 
Naudodamosi ta teise. jos 
laisvai nustato savo politinį sta
tusą..." 

Keturi k lausimai 
Pagaliau akivaizdu, kad refe

rendumui pateiktas klausimas 
faktiškai apima keturis klau
simus: del SSSR išsaugojimo, 
dėl ..atnaujintos" federacijos 
sukūrimo jos teritorijoje, dėl 
respublikų suvereniteto ir dėl 
žmogaus teisių, ir į visus keturis 
šalies piliečiams siūloma duoti 
vieną atsakymą. Klausimo turi 
nys neaiškus, ir dėl to pažei
džiamos referendumo vykdymo 
taisykles. 

Tokiu būdu 1991 ra. kovo 17 
numatytas SSSR referendumas, 
mūsų nuomone, yra nepagei
daut inas politiškai, nekorek
tiškas teisiškai ir neprofesio
nalus sociologiškai. Toks re
ferendumas t ik sumenkins 
SSSR AT, prezidento ir vyriau
sybes autoritetą sovietinės ir 
tarptautinės visuomenės akyse. 
Todėl mes siūlome atšaukti 
numatytą referendumą. O jei 
referendumas neišvengiamas, 
tada reikėtų surengti nepri
klausomus referendumus res
publikose tik vienu klausimu: 
..Ar jūs sutinkate, kad jūsų 
respublika įeitų j SSSR sudėtį. 

— Taip, sutinku. 
— Ne, nesutinku". 

JAV „užšaldė" firmų 
turtą 

V/ashingtonas. — Reuteris 
paskelbė, jog Amerika šią 
savaite sustabdė beveik šimto 
ginklų tiekėjų ir finansinių 
firmų veiklą, kurios tikrumoje 
neegzistavo. Irakui, kad prez. S. 
Husseinas negalėtų atstatyti 
vel visą karine mašineriją Iždo 
d e p a r t a m e n t a s užšaldė 52 
prekybos firmų turtą ir 37 Irako 
agen tų pinigus, kur ie čia 
atlikdavo Irako uždavinius. Iždo 
sekretoriaus asistentas John 
Robson pasakė, jog šiuo būdu 
bus nekirstas kelias Husseinui 

Albanijoje prieš komunistinėje demonstracijoje sostines studentai verčia nuo pjedestalo buvusio 
stalinistų diktatoriaus Enver Hoxha statula. Jis mirė 1985 m. 

Kaimuose laimėjo 
komunistai 

Albanijos demokratai persigrupuoja 
Tirana, Albanija. Balandžio cijoje. Demokratai aimėjo di 

2. - Nuostabiai greitas iškili- džiuosiuose Albam s miestuo-
mas opozicijos reformų šąli- se, į ska i tan t ir Durres uosta-
ninkų sąjūdžio, kuris pasiva- miestį. o užsieniečiai stebėtojai 
dino Albanijos Demokratų par- sako, kad rinkimą, buvo pra-
tija. nelaimėjo rinkimų ir neper- vesti patenkinamai, kai buvo 
ėmė valdžios iš Albanijos ko- baigtas vienos partijos mono-
munistų. polis. Tačiau komunistai laimė-

Laimėjo Albanijos Darbo par- jo mažuose miesteliuose ir kai-
tija. kuriai priklauso komunis- muose. k u r žmonės neišdrįsta 
tai. totališkai valde kraštą 46 pasipriešinti valdžiai. Jų dau-
metus. tačiau bijoma, kad gali guma pasisakė už komunis tus 
prasidėti naujas egzodas ir ne- m a ž d a u g dviem t r e č d a l i a i s 
ramumai. Opozicijos vadai pra- balsų. Nemanoma, kad šį kar tą 
ėjusio sekmadienio rinkimus, pasiseks už Vakarus pasisa

k i u s i a i opozicijai — demo
k r a t a m s įvesti laisvo verslo 
ekonomiją ir suteikti gyvento
j a m s daugiau teisių, kuriomis 
naudojasi kiti Europos krašta i . 

kuriuose dalyvavo kelios parti
jos, pavadino grįžimu prie 
stalinizmo. Jie kaltina valdan
čiąją parti ja monopoliu ir 
įvairiomis manipuliacijomis 
spaudoje ir kitose srityse, ypač 
transporte. 

Vadai liko neišr inkt i 
Po rinkimų Demokratų parti

jos vadas Sali Berisha pareiškė, 
jog demokratija vis tiek laimės 
ir didėjantis tautos nepasitenki
nimas išstums komunistus iš 
viešoje gyvenimo. Oficialūs 
duomenys rodo. jog Demokratų 
partija gavo 72 vietas Albanijos 
Parlamente iš galimų 250 parla
mentinių vietų. Tačiau tai yra 
didelis posūkis Albanijos 
politiniame gyvenime, kuri 
buvo valdoma griežta diktatūra 
po Antrojo Pasaulinio karo. nes 
niekad nebuvo jokių rinkimų. 

Nixono patar imas 
Gorbačiovui 

M a s k v a . Prancūzų žinių ir 
R e u t e r i o žinių a g e n t ū r o s 
pranešė, jog Sovietų Sąjungos 
prezidentas Michailas Gorbačio
v a s mielai priėmė t e n besilan
kant į buvusi Amerikos prezi
dentą Ričardą Nixoną. Kremliu
je jie kalbėjosi maždaug 90 
minučių tarptautinės ir sovietų 
v idaus politikos k laus imais . 
P ranešama , jog ^ ixonas. kur is 
neseniai lankėsi Lietuvoje savo 
vizito metu Sovietų Sąjungoje. 
paskė Gorbačiovui, jog ..Pabalti-

Opozicija susiorganizavo tik jo respublikų situacija y ra 
prieš 3 mėnesius ir sostinėje A m e r i k o s — Mvie tų ryšių 
laimėjo 60O balsų, laimėdama 
17 vietų iš 18 ir neišrink 

dama komunisto prezidento 
Ramiz Alia ir Užsienio reikalu 
ministerio Mahumet Kapliani. 

Demokrata i pas i r inko 
kovos kelią 

Komunistai pasiūlė Demo
kratų partijai sudaryti su jais 
kartu koalicine vyriausybe, bet 
demokratai nesutiko, pasirink
dami taikingos kovos kelią už 
demokrtiją ir pasilikdami opozi-

šerdis" . Tą pačia žinią pranešė 
ir Sovietų oficia. 'inių agentūra 
. . T a s s a s " . Nix;>nas p a t a r ė 
Gorbačiovui greičiau sutikti su 
Pabaltijo neprik ausomybe. 

Gruzija balsavo 99-1 
už atsiskyrimą nuo 

Kremliaus 
Gorbačiovas pasiuntė saugumo dalinius 

— Kinija pr nešė nutrau
kiant i diplome nius ryšius su 
N i k a r a g v a , kai p r e z i d e n t e 
Vio le ta Cha : ro paskelbė 
a t s t a t an t i ryšiu su Taiwanu. 

— K u r d ų v. Irake Masoud 
Barzani kreipės trijų milijonų 
kurdų vardu į šaulio vyriau
sybes, kad padėtų sustabdyti 
I rako vykdom . .kurdų tautos 
genocidą ir ka: -inimus 

— Iz rae l io rn i s te r ių kabi
neto vardu Sw įtos ministeris 
F h u d Olmerl p a s a k ė , jog 

ar jo įpėdiniui atstatyti kariuo 
mene ar pervesti pinigus, kurie 
t ikrumoje pr iklauso I rako 
žmonėms. Tokios dvi kompani
jos — Bay Industries Califor-
nijoje ir Matrix Churchil l 
Clevelande padėdavo Irakui. 31 Izraelis nori r .įdėti tuoj pat 
tokia įmonė yra Anglijoje ir jos pas i t a r imus su rabų valstybe 
vynausybe pareiškė žinanti jų mis dėl laikos diskusijas del 
rvšine su nrezidentu Husseinu. a rabų užimtu mių. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— J A V prez. G. Bushas, atos
togaudamas Floridoje, žurnalis
tų klausinėjamas, pasakė, jog jis 
nedaug ką gali padaryti, kad 
Kuvvaite būtų įvestos demokra
tinės reformos ir jis dėl to 
nedarąs jokio spaudimo Kuwai-
to emirui. 

— Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros tarybos teatro premi
ja paskirta Vytautui Valiukui. 
Skyrimo komisija sudarė Bro
nius Vaškelis. Jurgis Blekaitis 
ir Petras Maželis. Premijos 
mecenatas yra Lietuvių Fondas. 

— Amer ikos oficialūs parei
gūnai paragino Kmvaito vyriau
sybe nebepersekioti daugiau pa
lestiniečių, kurie tebegyvena 
Kuvvaite ir po karo. 

— Tarp tau t in i s Raudonojo 
k ryž i aus komi te t a s įspėjo 
Izraelio vyriausybę, kad ji 
nesilaiko Genevos konvencijos 
ryšium su palestiniečių perse
kiojimu Izraelio okupuotose 
žemėse. 

— Turki jos žinių agentūra 
paskelbė, kad Irako prezidento 
Husseino gvardiečiai baigia su
naikinti rezistencines pajėgas, 
kurios negauna paramos iš są
jungininkų. 

— Hous tone kalbėjo 1989 m. 
Nobelio Taikos premijos laure
atas ir Tibeto budistų vadas 
Dalai Lama. kuris pasiūlė baig
ti gaminti pasaulyje ginklus ir 
sudaryti tarptautines pajėgas, 
kurios saugotų visame pasauly
je, kad nebūtų niekur pradėta 
kariauti. 

— Sovietų Sąjungos prez. M. 
Gorbačiovas pasakė, jog Gruzi
jos referendumas yra neteisėtas 
ir nieko nereiškia sąjungai. Ta 
pačia proga jis pareiškė, kad 
Komunistų partija turi veikti 
ginkluotose pajėgose, nežiūrint 
didėjančio reikalavimo, kad 
Sovietų kariuomenė būtų iš
jungta iš politikos. J is griežtai 
atmetė ..nupolitinima karo pajė
gų", kurio reikalauja demokra
tinio ir liberalinio nusistatymo 
deputatai. 

— Bonoje vokiečių žinių 
agentūra pranešė, kad viršūnių 
konferencija įvyks Vokietijoje 
birželio mėnesį. į kurią atvyks 
prez. Bushas ir prez. Gorbačio 
vas. 

— Anglijos prekybininkas 
Roger Cooper. kuris prieš 5 
metus buvo pagrobtas ir kalina 
mas Irano kalėjime, buvo išleis
tas ir atvyko į Londoną 

Maskva. Balandžio 2. — Čia 
Reuterio biuras pranešė, jog 
Gruzijos Respublikos gyventojai 
beveik visi, kurie tik galėjo bal
suoti savo referendume, pasi
sakė už visišką nepriklauso
mybę nuo Maskvos. 

Gruzijos vyriausybes 
paskelbti rezultatai yra didelis 
smūgis Sovietų prezidento Gor
bačiovo vedamai politikai, kad 
visos respublikos būtų iš naujo 
sujungtos unijos sutartimi. 
Gruzijos Rinkimų komitetas 
paskelbė, jog balsavo 92 procen
tai žmonių, iš jų 99 procentai 
prieš 1% nubalsavo už nepri
klausomybę, tai reiškia atsis
kyrimą nuo Maskvos. Šie visuo
tiniai balsavimai buvo didesni 
už tuos, kurie praėjusį mėnesį 
įvyko Pabaltijo valstybėse. 
Gruzija yra viena iš šešių 
respublikų, kuri boikotavo 
Sovietų Sąjungos referendumą. 

Washingtone Valstybes de
partamento žinių pranešėjas 
Richard Boucher pasakė, jog 
Amerika nekomentuoja šių 
balasavimų todėl, kad ryšių 
klausimas tarp respublikų ir 
centrinės vyriausybės Maskvo
je yra pačiu Sovietų žmonių 
re ika las . Jie patys turi 
nuspręsti . ko jie nori savo 
ateičiai. .,Tai yra komplikuotas 
klausimas ir mes manome, Kad 
tai bus demokratiškai ir taikių 
diskusijų pagrindu suintere
suotų šalių išspręsta", pasakė 
Boucher. „Mes tikime, aišku, 
jog šio referendumo rezultatai 
turės tam tikrą vaidmenį tame 
procese". 

Pasiuntė dalinius 
Sovietu Aukščiausioji taryba 

tuoj ėmėsi žygių įvesti ..pavo
jingos padėties" statusą j Gruzi
jos sritį, kurioje gyvena ossetai, 
reikalaują atsiskyrimo nuo 
gruzinų ir tiesioginio valdymo 
iš Maskvos. Tų susirėmimų 
metu per paskut in ius tris 
mėnesius žuvo 50 žmonių. 
Sovietiniai deputatai Maskvoje 
pnemė 353 balsų dauguma 
prieš 7 balsus nutarimą, kad 
Gorbačiovas pasiųstų specialius 
Vidaus reikalų ministerijos 
dalinius į Ossetijos sostinę 
Tskhinvali apsaugoti juos nuo 
gruzinų milicijos. Sovietų 
„Tasso" žinių agentūra pranešė, 
jog gruzinų artilerija apšaudė 
Ossetijos sostinę. Si Gruzijos 
mažuma turi maždaug 60,000 
žmonių, kurie pareiškė išti
kimybę Maskvai ir paprašė jos 
apsaugos prieš gruzinus. 

Pagal Sovietų Konstituciją. 
Gorbačiovas turi paprašyti 
Gruzijos Par lamentą , kad 
paskelbtų pavojingos išskirtines 
padėties stovį Ossetijoje. prieš 
pasiunčiant dalinius į tą sritį. 
Jei jo prašymas yra atmeta
mas, tai jis gali paskelbti 
tiesioginį prezidentinį valdymą, 
Sovietų deputatams pritarus. 

Vienbalsis p r i ta r imas 
Gruzija, kuri apima sritį tarp 

Kaukazo kalnų ir Juodosios 
jūros, buvo įjungta į caristinę 
imperiją 19 amžiaus pradžioje ir 
atgavo savo nepriklausomybę 
trims metams, nuo 1918 iki 
1921. kai Raudonoji armija ją 
vel okupavo. Sekmadienį gru
zinai atsakė referendume j 
klausimą: ..Ar sutinki, kad būtų 
atstatoma Gruzijos valstybės 
nepriklausomybė 1918 metų 
gegužės mėnesio 26 dienos ne
priklausomybės akto pagrin
du9" 

Richard M. Daley. 
laimėjęs antradieni Chica^os miesto 
mero rinkimus. 

— Iranas prieme maždaug 
40.000 irakiečių pabėgėlių, 
daugiausia šiitų musulmonų 
Irano radijas pranešė, kad 
pabėgėlių skaičius daugėja 
tūkstančiais per valandą ir 
sudarys sunkumų, kad nebėga 
lės jų daugiau priimti. 

Daley pergalė 
Chicago. — Antradienį Chi-

cagos miesto mero rinkimus net 
710 balsų dauguma laimėjo 
dabartinis meras Richard M. 
Daley. kuris buvo išrinktas pil
nam 4 metų terminui. Iš 50 
miesto distriktų jis laimėjo 31 . 
o kituose taip pat daug balsų bu
vo atiduota už jį. Ta proga j is 
pasakė, kad miestas turi daug 
problemų nugalėti — kovoti su 
nusikaltimais ir narkomanais, 
įskaitant ir valdiškų mokyklų 
auklėjimo problemas bei miesto 
ekonominius klausimus. J i s 
anksčiau buvo išrinktas tris 
kartus Illinois valstijos sena
toriumi ir tris kartus Cook ap
skrities prokuroru. 1989 m. 
buvo išrinktas dviejų metų ter
minui miesto meru. kai mirė H. 
Washington. Šie jo rinkimai 
buvo vienuoliktieji nuo to laiko, 
kai jis 1980 m. pirmą kartą 
laimėjo valstijos prokuroro rin
kimus 

KALENDORIUS 

Balandžio 4 d.: Ambraziejus. 
Eglė. Algaudas. Izidorius. 

Balandžio 5 d.: Rimvydas. 
Krescencija. Žyginte. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:31. leidžiasi 6:18. 
Temperatūra dieną 62 1.. 

naktį 42 1. 
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V I D U R I O C E N T R O 
A P Y G A R D O S VEIKLA 

13-ta kuopa : Šių metų kovo 
10 dieną, sekmadienį, įvyko 
13-tos jaunučių kuopos Sv. 
Kazimiero minėjimas. Po 10 vai. 
šv. Mišių, parapijos salėje daly
viams buvo patiekti pietūs. 
Šventės organiza torė buvo 
Georgianna Macke 

14-ta k u o p a : Kuopa liūdi 
neseniai mirusio Vlado Ugin-
cho. kuopos pirmininkės Ste
fanijos vyro. Dievas tesuteikia 
jam amžiną ramybe. Nesenai iš 
ligoninės grįžo Elena Runėnas. 
Nepamirškime už juos pas:-
melsti. 

16-ta k u o p a : Kovo 3 dieną 
Chicagos Bridgeporto rajono lie
tuvių Visų Šventųjų Šv. Antano 
parapijoje, kurioje kelbonauja 
kun . Ričardas Dodaro. šv. 
Kazimiero minėjimo proga kun 
Albinas Kiškūnas atnašavo 
Miš i a s . Procesijoje kuopos 
n a r i a i nešė šv. Kazimiero 
atvaizdą, o giesmes atliko Šv. 
Jurgio choras. 

Kuopa liūdi korespondento 
Vinco Urbono mirtį. J i s apra
šydavo kuopos veiklą,.Draugo" 
dienraštyje ir bus prisimintas 
mūsų maldose. 

Spalio 19 dieną kuopa orga
nizuoja aštuonių dienų kelionę 
laivu iš Fort Lauderdale, FL, į 
ke l i as Kar ibų jū ros salas: 
B a h a m o s sos t inę Nassau , 
Montego į lanką Jamaicoje, 
Cayman salų sostinę Grand 
C a y m a n , bei P l a y a del 
CarmenCozumel, Meksikoje. 
Kelionės kaina arti pusantro 
tūkstančio dolerių. Daugiau 
informacijų ga l ima gauti 
skambinant Robertui Martin, 
telefonu (312) 890-4607. 

24-ta kuopa : Sveikiname 
24-tos kuopos jaunąją narę 
Gailę Butts, laimėjusią Lietuvių 
fondo mokslo stipendiją. 

Birželio 27 dieną kuopa 
rengia iškylą į arklių lenktynes 
Sportsman's parke. Daugiau in-
foramcijų galima įsigyti skam
binant Stasiui Mankui, telefonu 
(312^ 847-7915 arba Pranui 
Jurgaičiui - (312* 767-8952. O 
liepos 18 dieną organizuojama 
iškyla laivu Michigano ežere. 
Elegantiškoje aplinkoje bus 
plaukiama Chicagos miesto 
pakrantėmis. Du orkestrai gros 
šokių muziką. Bus ..Salute to 
Broadvvay" programa. Rezer
vuoti vietas skambinkite Aušrai 
Padalino, telefonu (312) 
767-2400. 

36-ta kuopa : Vasario 24 
dieną Lietuvos Vyčių 36-ta 
kuopa surengė Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje. Procesi
joje dalyvavo kuopos jaunučiai. 
Kovo 3 dieną parapijoje buvo 
aukojamos Mišios šv. Kazimiero 
minėjimo proga. 

Kovo 18 dieną parapijos salėje 
7:30 vai. vakaro įvyko kuopos 
susirinkimas šventųjų Kazimie
ro, Juozapo bei Patricko pager
bimui. 

82-ra kuopa: Vasario 17 
dieną Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje 10 vai. buvo aukoja
mos šv. Mišios, kurių metu buvo 
sukalbėta ypatina malda už 
mirusius Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo kovose. 
Tą vakarą parapijos salėje įvyko 
vakarienė. 

Kovo 3 dieną buvo paminėtas 
Lietuvos patronas šv. Kazi
mieras. Prieš Mišias Šv. Kazi
miero parapijoje įvyko procesija. 

112-ta kuopa: 112-ta kuopa 

Trečiąjį Lietuvos Vyčių laipsnį įsigiję Chicagos vyčiai Iš k.: sėdi — Margare ta Narvaiš is , kun. 
Fabijonas Kireilis, Valerija Vilūnas ir Evelina Ozelis. Stovi — Vytau tas Dijokas, Stepas Rudokas 
ir Juozas Mart ikonis . Nuotr . Vy to G e š t a u t o 

P A R A P I J O S NARIU 
SUSIRINKIMAS 

Dievo Apvaizdos parapijos 
met in is parapiečių susirin
kimas vyks sekmadienį, balan
džio 7 dieną, 12 vai. Kultūros 
centre. Bus komitetų praneši
mai ir naujų komiteto narių 
r i n k i m a i . Visi parapiečia i 
kviečiami metiniame susirin
kime dalyvauti. Tarybos pir
mininkas yra Andrius Butkū-
nas. 

K O N C E R T A S 

Vilniaus operos solistai Virgi
lijus Noreika ir Irena Milkevi
čiūtė Detroite koncertuos sek
madienį, balandžio 28 d. Bilie
tus su nuolaida galima įsigyti 
prieš balandžio 2 1 d . pas Algi
mantą Bražėną. Juozą Matekū-
ną ar Vytautą Cižauską. Kon
certą rengia Lietuvių fondas. 
Detroito Lietuvių fondo atstovas 
yra Vytautas Petrulis. 

ILGIAUSIU METU 
P. BANDZIENEI 

Buvusi „Lietuviškų Melodijų" 
radijo valandėlės bendradarbe 
ir pranešėja Patricia Bandža, 
balandžio 3 d. šventė savo 98 
gimtadienį. Patricia Bandža 
buvusi viena iš aktyviausiu 
Det ro i to l i e tuv ių telkinio 
asmenybių. ..Draugo", ,.Darbi 
n inko" ir „Dirvos" bendra
darbė Aktyvi Šv. Jurgio ir 

Dievo Apvaizdos parapijų narė. 
Šiuo metu gyvena netoli Mon-
roe, Michigan. Skaito ..Draugą" 
ir kitą lietuvišką periodinę 
spaudą. Klauso ir remia „Lie
tuviškų Melodijų" radijo 
valandėlę. Džiaugiasi Lietuvos 
laimėjimais ir nekantriai laukia 
dienos, kada Lietuva gaus pil
ną nepriklausomybės pripa
žinimą. Mielai dalinasi savo pa
tirtimi su svečiais. Patricios 
Bandzienės gimtadienis buvo 
prisimintas „Lietuviškų Melo
dijų" radijo valandėlės balan
džio 2 d. laidoje. 

KULTŪRINE P O P I E T Ė 

Tautos fondo K u l t ū r i n ė 
popietė sekmadienį, balandžio 7 
d.. 12:30 vai. p.p. vyks Šv. An
tano parapijos pa ta lpose . 
Popietės metu žodį tars Matil
da Marcinkienė iš Chicagos. 
Meninę programa atliks studen
tas Manvydas Šepetys. Bus 
pietūs. Popiete rengia Tautos 
fondo atstovybės Michigan vals
tijai komitetas, vadovaujamas 
Eugenijos Bulotienės. 

LIETUVOS VYČIU 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos Vyčiu ta rybos 
suvažiavimas vyks Detroite 
birželio 14-15 dienomis Šv. An
tano parapijos patalpose. Suva
žiavimą globos 102 kuopa. 

Im 

liūdi Alberto Zakarkos mirtį. 
Šis šviesios atminties žmogus 
dosniai aukojo laiką ir talentus 
Lietuvos Vyčių organizacijai. 
Albertas ilgus metus dirbo 
kuopos valdyboje. Be to, ėjo 
pareigas ir apygardos bei Cent
ro valdybose. J i s mylėjo Lie
tuvos Vyčius ir mes visi jo 
pasigesime. Prisiminkime jį ir 
šeimą savo maldose! 

Žinutė: Lietuvių muzikos 
festivalis įvyks 1991 metų 
gegužės 26 dieną Iliinojaus uni
versiteto Chicago Circle pavil
jone. Lietuvos Vyčių choras 
kviečia visus atvykti į repeti
cijas ir įsijungti į šį festivalį. 
Repeticijos vyksta Jaunimo cen
tre kiekvieno mėnesio antrąjį 
pirmadienį, 7:30 vai. vakare. 
Ateinanti repeticija bus balan
džio 8 dieną. Stabtelkite ir 
įsigykite bilietus į festivalį Gifts 
International krautuvėje (2501 
West 71 Street, Chicago, IL 
60629) arba skambinkite tele
fonu (312)471-1424. 
J a n i n a K. ir Glenn Peručia i 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis ,Jr . 

LIETUVOS VYČIŲ CHORO 
VEIKLA 

Šiomis dienomis Liet. Vyčių 
choras neteko dviejų aktyvių 
choro narių, ilgus metus 
dainavusių chore. Tai Albertas 
Zakarka. kiek ilgiau sirgęs, 
mirė vėžio ligos pakirstas. 
Vasario 25 d. buvo palaidotas iš 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčios Šv. Kazi
miero lietuviu kapinėse. 

Antrasis, irgi tos pačios ligos 
pakirstas, Stasys Čepas palai
dotas iš Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčios Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. 

Metai sukako, ka ip mirė 
buvęs choro valdybos pir 
mininkas. ilgametis choro narys 
Stasys Stasiūnas. 

Kovo 17 d. Lietuvos Vyčių 
choras, kartu su St. George 
parapijos choru. Tinley Parke 
atliko 7 Kristaus žodžius su 
solistais ir orkestru, diriguojant 
muz. Robertui Mockui. L. Vyčių 
choro talkininkui. 

Šiuo metu choras uoliai ruo
šiasi Dainų šventei, o gegužės 
27 d. choras yra pakviestas gie
doti lietuviškas Mišias Kapiniu 
dienos pamaldose Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

L. Vyčiu choras dalyvavo bu
vusios choro valdybos pirm. 
Sabinos Henson motinos ir jos 
vyro John laidotuvių Mišiose. 

Choro dirigentas yra muz. 
Faustas Strol ia , o choro 
valdybai vadovauja ilgametė 
pirm. Estella Rogers. 

APB 

T R E A S I R E COAST 153 
KUOPA FLORIDOJE 

Lietuvos Vyčių globėjo šv. 
Kazimiero šventę iškilmingai 
paminėjo 153 kuopa Treasure 

Coast, Floridoje 
Vykstant kruvmiems okupan

to smurto veiksmams Lietuvo
je, šia proga suruošta Maldos 
diena už Pabaltijo tautas. Žinia 
radijo bangomis pasiekė daugelį 
čia gyvenančių lietuvių kilmės 
amerikiečių; kaip niekad, susi
rinko didžiulė minia maldinin
kų Šv. Pauliaus nuo Kryžiaus 
šventovėje, N. Palm Beach. 
Dalyvaujan t l a t v i a m s bei 
estams, visi jungėsi maldoje pra
šant šv. Kazimiero užtarimo, pa
vergtoms ir kankinamoms Pa
baltijo tautoms. 

Šv. Mišias aukojo svečias kun. 
K. Pugevičius ir kun. V. Piktur
na. Skaitinius atliko J. Tama
šauskas ir A. Biliūnienė. Savo 
sukurtą Mišių ir solo muziką 
vargonais grojo muz. L. Stukas. 
Solo atliko sol. O. Jameikienė, 
giedojo ..Dainos" choras. Lydint 
JAV. Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vėliavoms, procesijoj įneštas 
šv. Kazimiero paveikslas ir 
padėtas prie altoriaus. Lietuv-
vių ir anglų kalba pamoksle 
kun. Pugevičius kalbėjo apie pa
tirtą Lietuvoje gilų tikėjimą, 
puošnias bažnyčias ir nepalau
žiamą ryžtą siekiant nepriklau
somybės. Pabaigoje sugiedota 
JAV, Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos himnai. Ši šventė giliai 
sujungė visus dalyvius su 
pavergtom Pabaltijo tautom 
Lietuva. Latvija ir Estija kovo
je už laisvę ir nepriklausomybę. 

Po pamaldų Jessica's restora
ne buvo vaišes. Gausiai susirin
kusiems kalbėjo Vytautas Du
dėnas, latvių atstovas Mark 
Williams ir estų — Tom Purin. 
Visoms iškilmėms vadovavo ir 
pravedė pirm. C. Scheibelhut ir 
muz. L. Stukas. 

A. Bi l iūnienė 

KONCERTAS 

Solisčių Aldonos Vilčinskai-
tės-Kisielienės ir Astcs Krikš
čiūnaitės iš Lietuvos koncertas 
įvyko kovo 15 d. šv. Pauliaus 
nuo Kryžiaus parapijos salėje. 

Su viešniom supažindino jas 
apibūdindama vietinė sol. Ona 
Jameikienė Pirmoje dalyje dai
nuota lietuvių kompozitorių 
kūriniai: ..Lietuva" — tai Lietu
voje užaugusios rusaitės reiš
kiama didele meilė ir grožis 
Lietuvai. ..Močiute širdele", — 
S. Gailevičiaus; „Vyturiai", — 
V. Kairiūkštis; „Oi, liūdnas", — 
arija iš operos „Dalia", „Oi 
užkilokit var te l ius" . — B. 
Dvariono; „Vai gražu", — Ka-
čanauskc ..Už jūrių marių",— 
G. Kuprevičiaus; „Kur bakūžė 
samanota" ir „Plaukia sau 
laivelis", - S. Šimkaus. Pas
kutinę daina padainavo kartu 
su sol. O. Jameikienė. 

Antroje dalyje atlikta arijos iš 
operų: ..Dimmi Che M'ami", — 
F. Campana; „Ma Rendi Pur 
Contendo". - Bellini; „Dondi Di 
Lieta", iš operos „La Boheme", 
— G. Puccini: Minuetas iš ope
ros „Manon Ix>scout", — G. Puc-
cini; Anos romansas iš operos 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LJTHLANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays. the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Hohdays as well us Dw 
26th and Jan 2nd by the Lithuaman Cathohc Press Society. 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago. II. and additional mailing offices 
Subscnption Rates:$80 00 Foreign countnes$90 00 
Postmaster: Send address changes to Draugas 4545 W 63rd St.. 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokest}. atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams S metų 3 men. 
U S A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur ( U S A . doli $90 $50 $30 
U S A savaitinis išešt. laidai $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur išešt. laida 
USA dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
830-4 00: šeštadieniais nedirba 

„Vilises", — G. Puccini; „Pace-
pace" iš operos „Likimo galia", 
— G. Verdi; „Mattinata", — Le-
oncavallo; Vilija iš operetės 
„Linksmoji našlė", — F. Lehar: 
Mariza's daina — L Calman: 
Barkarolė iš operos „Hoffmano 
pasakos", — Offenbach. Solistės 
dainavo duetus ir kiekviena ats
kirai pasimainydamos. Akom
panavo pianistė Jan Copeland. 
Sužavėta publika solistes pri
ėmė a u d r i n g a i s plojimais, 
pabaigai išprašydama priedo 
dar porą dainų. Solistės ir 
pianistė apdovanotos gėlėmis. 

Po koncerto vaišintasi kavute 
ir saldumynais, pabendrauta su 
viešniomis, pasidžiaugta tokia 
gražia popiete. 

Iniciatyvos šį koncertą ruošti 
ėmėsi muz. Liudas Stukas ir tal
kininkai. Koncerto pelnas pa
skirtas našlaičiams Lietuvoje. 
Muz. L. Stukas nuoširdžiai 
dėkingas solistėms, talkinin
kams ir gausiai susirinkusiai 
publikai. 

A. Biliūnienė 

BOSTONO LIETUVOS 
VYČIAI 

1991 metų 17-tos Bostono 
Lietuvos Vyčių kuopos valdybą 
sudaro: dvasios vadas kun. 
Albertas Contons, pirmininkas 
Aleksas Akule , p i rmasis 
vicepirm. Pranas Markuns, an
t ras i s vicepirm. Lionginas 
Švelnis, trečioji vicepirm. Emili
ja Lehmann. iždininkas Juozas 
White, protokolų sekretorė 
Virginija Markuns, finansų 
sekr. Ieva Bali, korespondencijų 
sekr. Adelė Martus, patikėtiniai 
Jonas Norinkavičius bei Vladas 
Opanesets, ir ritualų komiteto 
pirm. Pat Akule. 

Pernai, lapkričio mėn. 1 dieną, 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčia buvo laikinai uždaryta. 
Tikintieji dvasinius reikalus 
atlikinėja netoliese esančioje Šv. 
Juozapo koplyčioje, kadangi 
parapijoje vykdomi kapitaliniai 
remontai. Kai šį pavasarį jie bus 
baigti, Šv. Juozapo koplyčia bus 
uždaryta visam laikui. Prisi
mintina, jog lietuvių katalikų 
bažnyčios žiedas užsimezgė šioje 
koplyčioje 1896 metais. Todėl 
jos uždarymas bus liūdnas įvy
kis lietuvių visuomenėje. 

J u o z a s White 

BINGHAMTON, NY, 72-RA 
LIETUVOS VYČIU KUOPA 

1991 metų 72-ros Bingham-
ton, NY, Lietuvos Vyčių kuopos 
valdybą sudaro dvasios vadas 
kun. Jonas Mikalajūnas, kuopos 
ir kultūrinių reikalų komiteto 
pirmininkas Jonas Mankus, 
vicepirm. Karolis Aimanas, 
protokolų sekretorius Artūras 
Stankevitz, iždininkė Marija 
Guokas. finanasų sekr. Barbora 
Miller, ritualų komisijos pirm. 
Irena Girkenis. 

Nuo 1990 m. lapkričio 23 d. 
iki šių metų sausio 8 d. prie 
Binghamton mieste esančio 

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

Roberson muziejaus kalėdinių 
eglučių tarpe buvo išstatyta 
mūsų kuopos lietuviškais tauti
niais motyvais papuošta eglelė. 
Gruodžio 15 d.. Roberson Inter-
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national Cafe įvyko bendra lie
tuvių ir latvių šventė. 72-ra 
kuopa jai paruošė skanėstus, o 
Elena Muliolytė Greene pasi
rodė su kanklėmis. 

B a r b o r a Miller 
V e r t ė 

A l e k s a n d r a s P a k a l n i š k i s . J r . 
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Kab. tai. (1-312) 585 0348 
Raz. (1 312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

425S W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Sešt pagal susitarimą 

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448.5545 

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

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

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

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

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

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

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

A R A S ŽL IOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogdan Ava. , Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai . 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 566-3166; 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 



„Bridges" žurnalas 

KEIČIA VEIDĄ 
Keičiasi gyvas, aktualus, per 

keturiolika metų Amerikos lietu
vių veikloje nepamainomą vietą 
užimantis „Bridges". Kaip 
dauguma ..Draugo" skaitytojų, 
be abejo, žino, šį mėnesinį 
žurnalą anglų kalba leidžia 
JAV Lietuvių Bendruomenė. 
Svarbiausias „Bridges" tikslas, 
kaip žurnalas ir skelbia savo 
tikslo apibūdinime, yra palaiky
ti ryšius tarp Amerikos lietuvių, 
puoselėti jų lietuviškos kultūros 
kraitį ir padėti Lietuvai vėl 
tapti laisva ir demokratiška 
valstybe. 

Šiuo metu „Bridges" kuria ir 
ieško naujo, Lietuvos pasikeitu
siai tarptautinei padėčiai ati
t inkanč io veido. Anksčiau 
..Bridges" puslapiai daugiausia 
lietė lietuvių istoriją, kultūrą, 
žymių Amerikos lietuvių apy
braižas ir šiek tiek išeivijos 
veiklos bei įvykių Lietuvoje — 
daugiausia foto reportažais Šių 
metų pirmieji numeriai kupini 
Lietuvos dabarties — tiek jauno
sios, Amerikos lietuvių profe
sionalų veiklos, tiek ir jų 
bendraamžių politinės, sociali
nės ir kultūrinės veiklos Lietu
voje, siekiant kurti profesinius 
ryšius įvairiose srityse tarp 
Lietuvos ir Amerikos. 

Sausio-vasario numeris dar 
turi tradicinę Bridges vinjetę ir 
formatą, bet jau spausdintas ant 
blizgančio popieriaus, išvaiz
da primenantis „Pasaulio lie
tuvį". Su šiuo numeriu, iš dve
jus metus redaktorium buvusio 
Eduardo Meilaus, jn., „Brid
ges" tolimesnį redagavimą 
perima svečių redaktorių kolek
tyvas, kiekvienas po vieną ar 
kelis numer ius . Šį pirmą 
numerį redagavo Linas Norusis 
su savo kolektyvu. Kaip rašoma 
redakciniame įvade, kovo ir ba
landžio numerius redaguoja 
•Joseph Arlauskas, iš Glouces-
ter, Va., o gegužės numerį — 
Nerija Gureckas iš "Hartfordo. 

Sausio-vasario numeris yra 
skirtas politinei veiklai už 
Lietuvą. Pirmasis straipsnis yra 
Gabijos Petrauskienės apra
šymas apie Pabaltijo kraštų 
dalyvavimą CSCE viršūnių 
konferencijoje Paryžiuje pra
ėjusį lapkričio mėnesį. Tada 
skaitome JAV darbininkų unijų 
prez. Lane Kirkland pareiškimą 
po sausio 13-tos įvykių bei ke
lis JAV Kongrese padarytus pa
reiškimus. Prespausdintas ir 
Chicago Sun-Times pasirodęs R. 
R. Coffey vedamasis, lyginan
tis Lietuvą su Kuvvaitu, Liet. 
AT pareiškimas Jungtinėms 
Tautoms ir Lietuvos ekspertų 
medikų pareiškimas apie sausio 
13 d. žuvusiųjų mirties priežas
tis. 

Daug lengvesniu, gyvesniu 
tonu skaitome Ritos Likandery-
tė asmenišką aprašymą apie jos 
kelionę aplankyti draugės Zinos 
Dresliūtės Hartforde ir kaip ji 
tapo New Yorke ir Hartforde 
demonstracijų ir kitos lietu
viškos politinės veiklos savait
galiu; taip pat ir dr. Michalski 
straipsnelį apie totorius Lietu
voje. 

Jdomūs ir naudingi yra Aud
ros Kubil iūtės t rumpi 
aprašymai knygų anglų kalba 
apie Lietuvą arba lietuviams 
aktualiomis temomis, pvz., D. 
Bindokienės Lietuvių papročiai 
ir tradicijos, A. Kezio Lietuviu 
šventės, kelionių rankvedis po 
Pabaltijį. P. Žumbakio reda 
guotą knyga apie teisinį pagrin
dą Lietuvos nepriklausomybei 
ir kitos. Rytų Europos supra
timui aktualios knygos. 

Kitą veidą ir toną turi Joseph 
Arlausko redaguotas kovo 
numeris. Nors jo turinys yra 
taip pat pat aktualus, nušvie 
čiantis padėtį Lietuvoje ir 
galimybes čia esantiems jai pa
dėti, ryškiau matyti jo redakci 

ARTĖJAME Į DIDŽIĄJĄ ŠVENTĘ 

nė ranka, kviečiant skaitytojus 
į talką, tiek platinant „Bri 
dges", tiek ir dalinantis savo 
žiniomis. Arlausko suredaguo
tas „Bridges" atspausdintas ant 
neblizgančio popieriaus, kuris ir 
mažiau patvarus, bet malones
nis paimti į ranką — „draugiš
kesnis". Patrauklesniu jį pa 
daro ir daugelis antraštėlių, 
dėmesį patraukiančių ištraukų 
Jos puslapius paįvairina taip, 
kad puslapiai nebepilkuoja be 
galybe žodžių, lyg teisės vado 
vėliai. Straipsniai trumpi, para 
syti gyva, idiomatiška, lengvai 
skaitoma anglų kalba. Straips 
niams perskaityti nereikia skir
ti įtempto dėmesio ar laiko — 
paimsi, kad ir pusryčius 
valgant, kad ir traukiniu ar au
tobusu važiuojant, ar laukiant 
automobilyje kurio nors šeimos 
nario. 

Bet ir patys straipsniai dėme
sį pagaus — net ir žmonių, kurie 
jau seka lietuvišką spaudą. Čia 
rasi straipsnių apie lietuviškus 
dalykus, kurie nebuvo taip iš
samiai aprašyti lietuviškoje 
spaudoje; straipsnius, kuriuos 
būtų verta išversti ir lietuviškai 
spaudai — kaip Vaivos Vėbrai
tės ir Jūratės Krokytės aprašyta 
A. P.P.L.E. veikla. Tiesa, t rum 
pai skaitėme apie jų veiklą ir 
„Drauge" , bet jų ilgesnis 
straipsnis „Bridges" buvo pa
gaunan t i s , dominan t i s ir 
angažuojantis net ne mokytoja 
(A.P.P.L.E yra jų sukurta or
ganizacija amerikiečiams peda
gogams, kurie nori padėti Lietu
vai atstatyti ir sumoderninti — 
ar net iš naujo sukurti — 
demokratiškam, kultūringam 
kraštui ati t inkamą švietimo 
sistemą.) 

Arlauskas kaip užkamšą pa
naudojo trumpą savo apibū
dinimą ..suspense" romano — 
Bill Granger „The Man VVho 
Heard Too Much". kurio pa
grindinis veikėjas yra lietuvis ir 
intriga liečia CIA pastangas pa
dėti demokratijai Lietuvoje. Yra 
ir sudominantis Silvijos Foti 
Lietuvių Muzikos šventės 
aprašymas, su informacija, kur 
pirkti bilietus. 

Skaitome nelietuvio mokytojo 
Gerald E. Knight aprašymą, 
kuris 1990 m. suorganizavo 
nedidelio New Hampshi re 
miesto mokyklos mokinių 
ekskursiją į Lietuvą susipažinti 
su Salomėjos Nėries mokyklos 
Vilniuje mokiniais, kurie moko
si angliškai. Ten jiems esant 
išsivystė draugystės, kurių iš 
davoje dabar jie iškvietė moki 
nius iš Lietuvos. Gerald Knight 
rašo: ..Per dažnai iki šio! 
lietuviai tikėjo, kad vienintele 
Lietuvai pagalba ir parama yra 
iš Amerikos lietuviu. Mes (Laco-
nia, NH. gyventojai-mokiniai) 
parodėme savo mažu būdu. kad 
Laconia. NH. gyventojai yra la 
bai geri Lietuvos draugai". 

Taip pat yra gera E. Klimo 
apžvalga, kokios dabar yra m\\\-
mybės elektroniniam susisieki 
mui su Lietuva. Paduota įvai 
rios JAV medijos — TV. laikraš 
čių ir radijo vedėjų, redakcijų 
adresai , kam siųsti savo 
pasisakymus ir gausybė kitu 
aktualių žinučių bei skelbimų 

„Community VVith a Capital 
, C " skyriuje, kuris pasirodo 
kiekviename numeryje, trum 
pai aprašomi JAV LB renginiai 
ir projektai. 

„Bridges" iš tikrųjų yra tapęs 
gyvu. aktualiu ryšiu visiems 
Lietuvos draugams ir iš tikrųjų 
vertas remti ne tik lietuviškai 
neskaitančiųjų, bet ir visų JAV 
lietuvių, nes esame gi ir ameri-
kiečiai. kurie mylime Lietuvą 
Kai tiek daug veiklos už Lietu 
vą vykdo net ir nelietuviai. 
„Bridges" tampa net gyvybišku 
tai veiklai jungti ir gaivinti. 

a g . 

Muzikos šventės Chicagoje pa
ruošiamieji darbai jau pilnu 
tempu vyksta senokai, nors gal 
ir ne visada apie juos apsigarsi-
name eterio bangose. Sudarytos 
plačios apimties įvairios šventės 
rengimo komisijos, kurios plečia 
savo srities darbų tinklą, o tų 
darbų diena iš dienos daugėja. 
Sunku būtų čia išvardinti visus 
tuos asmenis, besireiškiančius 
plačios apimties šventės ruoši
mo darbuose. Pagrindiniam ko
ordinaciniam Muzikos šventės 
komitetui vadovauja solistas 
Stasys Baras. Dainų šventės ko
miteto reikalus tvarko solistas 
Vaclovas Momkus, o operos 
„Lietuviai" pastatymo reikalais 
rūpinasi Lietuvių operos valdy
bos pirmininkas Vytautas Ka
džius. Kitų darbuotojų bei komi
sijų narių pavardes rasime spe 
cialiame šios šventės leidinyje, 
kuri tvarko žurnalistė redakto
rė Danutė Bindokienė. 

Per tuos prabėgusius keliasde
šimt metų turėjome ne vieną 
plačios apimties Dainų ar Šokių 
šventę išeivijoje. Jos visos buvo 
įspūdingos, sutraukė palygint 
didelį būrį dainininku bei šokė
jų iš viso laisvojo pasaulio, tik 
juose negalėjo dalyvauti mūsų 
broliai iš Tėvynės. 

Šių metų Muzikos šventė ne
eilinė ne tik savo apimtimi, 
programų atlikėjais, bet ir savo 
turiniu. Jau vien tik laiko at
žvilgiu dar tokios nebuvo, kad 
tęstųsi dvi savaites. Tad ne 
veltui ir \ardas atitinkamai 
parinktas: Lietuvių Muzikos 
švente nuo gegužės 15 iki 28 
dienos. Žinia, kad čia dalyvaus 
chorai iš daugelio Amerikoje bei 
Kanadoje gyvenančių lietuvių 
vietov ių. taip pat įsijungs i ją ir 
taut iniu šokiu grupės, o reikš
mingiausia tai. kad šį sykį šven
tėje dalyvaus ir į programas įsi
jungs net aštuoniasdešimt mu-

JUOZAS KONČIUS 

kos šventės koordinacinio komi
teto pirmininkas sol. Stasys Ba
ras, kreipdam;..-!s į visuomenę, 
yra pareiškęs..'o;: viskas jau už
planuota, viskam bus pasiruoš
ta, tik reikia, kad užpildytume 
sales ir parenkame šventę au
komis. 

Norėtųsi tik-
tės pirminink 
pildys. Kai tik-
mesio. lietuvii' 
vo dosnumą. ' 

i. kad šie šven-
linkėjimai išsi-
is yra vertas dė-
visad parodo sa-
i matome iš su

mų suaukotų paskutiniais me
tais paramai Lietuvai. Čia irgi 
yra mūsų visų išeivijoje gyve
nančių prestižo reikalas. Reikia 
parodyti pasauliui ir Lietuvai, 
kad išeivijos lietuvių diaspora 
yra gyva, atlieka savo įsipa
reigojimą kraštui piniginėmis 
aukomis, o taip pat yra išlaikiu
si atsivežtą kultūrini palikimą, 
kurį ji puoselėjo išeivijoje 
okupacijų metais, o dabar 
jungiasi su tauta į šią didžiąją 
solidarumo šventę Chicagoje. 
Opera „Lietuviai" vėliau va
saros pabaigoje, talkinant Lie
tuvių operai, bus pastatyta Lie
tuvoje. 

Tiesa, mūsų jėgos yra gerokai 
praretėjusios ir išsekusios, nebe
turime daugelio tų. kurie pri
pildydavo sales. Užtat, turime 
dar labiau pasispausti ir kiek
vienas pagal išgales atiduoti 
savo įnašą šiam nepaprastam 
renginiui savo dalyvavimu, 
kvietimu kitų ir pinigine auka. 

Norėtųsi, kad Muzikos šven
tės informacija pasiektų kiek
vieną, kurio gyslose dar teka 
bent lašas lietuviško kraujo ir 
kokiame užkampyje jis begy
ventų. Reklama spaudoje tiek 
lietuviškoje, tiek ir angliškoje 
yra nepaprastai svarbi. O mūsų 
tarpe jau turime ir sugebančių 
parašyti ir visuomeninėje veik 

zikantų, dainininkų bei meno loję tarp svetimtaučių spėjusiu 
vadovų iš Lietuvos. Tai yra pro- pasireikšti energingų jaunes-
fesionalai. muzikos meno atsto
vai, daugiausia Lietuvos muzi
kinio teatro ir baleto vieneto na
riai. 

Šių renginių įspūdis tiek Dai-

niosios kartos atstovų. Tai 
pastebėjome skaitydami spau
doje aprašymus jų atliekamų 
darbų Lietuvos labui amerikie 
čių tarpe. Tai daugiausia Chica-

nų šventėje, tiek operos ..Lietu- gos priemiesčiuose susibūrę jau-
viai" pastatyme, tiek ir paskirų nesniosios kartos profesionalai, 
koncertų kels ne tik mūsų pačių Gražiai Lietuvos reikalais besi-
pasididžiavimą mūsų kultūros sielojančiu junginių yra ir toli-
lobiais. bet į šiuos renginius bus mose nuo lietuviškų centrų vie-
ne geda pasikviesti savo pažįs- tovėse. Linkėtina, kad jie įsi-
tamus . kaimynus bei meno mė- jungtų visais galimais būdais ir 
gejus kitataučius. O kviesti į šios mūsų visų pasididžiavimą 
reikėtų kuo daugiau, supažindi- keliančios Muzikos šventės pa-
nant juos su renginių eiga, at- sisekima Linkėtina taip pat. 
likėju sudėtimi bei padedant ap- kad iš visu Amerikos ir Kana-
sirūpinti bilietais, kad kuo dau- dos vietovių į Chicagą pradėtų 
giau sutrauktume dalyvių, kad plaukti bili< tų užsakymai ir au-
neliktų nė vienos tuščios paren- kos. 
gimu salėse vietos. Kaip Muzi- Gal vienam kitam, atokiau 

nuo Chicagos gyvenančiam kils 
abejonių a r nepabos ten prie Mi-
chigano per porą savaičių ar bus 
ką veikti. Tikrai nepabos, kad 
t ik laiko nepri t rūktų. J a u vien 
pašvelgę į renginių kalendorių, 
pastebėsime, kad kone kasdien 
numatytas platesnės apimties 
koncertas a r renginys. Chicago
je yra daugiau lietuviškų lanky
t inų vietų, su kuriomis toliau 
gyvenantiems verta susipažinti, 
o ir pats Chicagos miestas savo 
atrakcijomis nenusileis didie
siems Amerikos ar Kanados did-
miesčiams. O juk dar reikės su 
draugais bei giminėm seniau 
nesimačius taip pat pabendrau
ti . 

Chicagos lietuviams itin teks 
pasitengti, kad neapviltų at
vykstančių į šventę svečių savo 
vaišingumu, paslaugumu ir lie
tuvišku nuoširdumu. Kai didieji 
mūsų parengimai vyko kituose 
miestuose, gražiai mus priėmė 
tiek Clevelandas. Torontas ir 
Hamiltonas, atsilyginkime tuo 
pačiu ir mes jiems. Kaip jau mi
nėta, atvyksta iš Lietuvos gra
žus būrys muzikos meno dar
buotojų. Rengėjams tai didelis 
rūpestis, kaip juos priimti, kur 
apgyvendinti. Neuždarykime jų 
tarp keturių viešbučio sienų ne
pažįstamame svetimo krašto 
mieste. Buvo jau pas mus ir 
anksčiau atvykstančiu ansamb
liu bei pavienių menininku, vi
sada atsirado jiems šiltas prie
globstis ir viešnagė. Tad atei
kime rengėjams į talką ir pa
lengvinkime jų ir taip nelengvą 
darbų naštą pasiūlydami priim
ti pas save vieną ar porą svečių 
iš Lietuvos. Ne pasipinigauti 
juk jie čia atvyksta, bet savo ta
lentu praturint i šiuos didžiuo
sius mūsų renginius. 

Skamba daugelyje lietuvių ko
lonijų Amerikoje ir Kanadoje 
repetuojamos Dainų šventės 
sutartinės. Intensyviai repetuo
ja operų vienetai Chicagoje ir 
Vilniuje monumentalų operos 
„Lietuviai" pastatymą. Jau pa 
krauti siuntai operos atlikėjų 
kostiumai ir dekoracijos ir greit 
pajudės Chicagos link. Subrus-
kime ir mes būsimieji šventės 
dalyviai. Iš anksto apsirūpin
kime renginių bilietais. Jie jau 
platinami, o informacija skel
biama spaudoje ir lietuviško
se radijo valandėlėse. Tegu ne
lieka nė vieno, kur is nesiruoš-
tų šiu metų atostogas praleisti 
pasaulio lietuviu sostinėje Chi
cagoje. 

SPAUDOS ATGARSIAI 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Pasaulyje per mažai juokia
masi, ir čia yra didžiausia 
žmonių kaltė. 

Fr. Nietzsche 

Galiu pranešti lietuvių tautos 
ir Lietuvos mažumos balsavimo 
atgarsius Europoje, kadangi no
rėjau surinkti kiek daugiau 
spaudos bei svarbesnių laikraš
čių ištraukų. 

O atgarsis buvo labai didelis 
ne tik spaudoje, bet taip pat 
radijo ar televizijos žiniose, kar
tais net įkeliant į pirmą vietą 

t prieš karą Persijos įlankoje) Lie
tuvos gyventojų referendumą. 
Tą pastebėjau dienraščiuose, at
žymint balsavimą didelėm rai
dėm ir tai pirmuose spaudos 
puslapiuose 

Mano artimo miesto ,,Sued-
hessen Morgen" dienraštis dide
liu užrašu „Lietuviai balsuoja 
už atsipalaidavimą nuo Mask
vos" toliau rašo, kad 9(K4 pasa
kė , ja" . Landsbergis pareiškė, 
kad tai laimėjimas prieš melą. 
Net ir Lietuvos sostinėje Vilniu
je, kuriame yra stiprus mažumų 
nuošimtis, tačiau ir jame visos 
pasekmės pralaužė savo ribas 
(Rahmen), kadangi už laisvę ir 
demokratinę Lietuvą pasisakė 
8 0 ^ ir t ik 10<# prieš. Tačiau di
džiausia staigmena buvo Klai
pėdos krašte 'vokiečiai rašo Me-
melland", kur net 97^ pasisakė 
..už". 

Kelių vokiškų laikraščių ko
respondentas Maskvoje Jen P. 
Dorner savo komentaruose rašo. 
kad devyni iš dešimties Lietu
vos gyventojų nori atsipalai
duoti nuo Sov. Sąjungos ir tai be 
jokių „Wenn" — kada ir „aber" 
— bet. Penkiasdešimt metų prie
spaudos nepalaužė lietuvių ver
žimosi į laisvę, o juos tik dar 
labiau sustiprino. 

Tačiau su balsavimo pasek
mėm nesibaigia lietuvių pro
blemos. Jos t ik prasideda, ka
dangi Gorbačiovas lietuvių bal
savimo niekuomet nepripažins. 
Jam atsiranda graži proga vėl 
pritaikyti blokadą ar preziden
tinę valdžią. Vokiečio išvada: 
Gorbačiovui neliko daug laiko 
sulaikyti imperijos griuvimą, o 
Landsbergis turi skubiai išnau
doti savo politinį kapitalą. 

Liberalinis Miuncheno „Sued-
deutsche Zeitung" taip pat pir
mame psl. rašo. kad 90r* lietu
vių pasisakė už nepriklausomy
bę, dalyvaujant stebėtojams iš 
Belgijos. Australijos (du Vokie
tijos parlamento nariai negavo 
vizų — K.B.t. Be to. Maskvos ko
respondentas Bernhard Kuep-
pers (labai palankus lietuviams) 
atkreipė dėmėsi į ..garsųjį" Šal
čininkų rajoną.rašydamas, kad 
jame 5 3 ^ pasisakė už laisvą 
Lietuvą, tačiau balsavo labai že
mas nuošimtis. 

Bonnos „Die Welt". be tiesio
ginio pranešimo iš Vilniaus, 
antrame psl. įdėjo ilgą Latvijos 
parlamentaro ir užsienio reika
lams komiteto pirm. prof. Mav-
riks Vulfsono straipsnį, pava
dintą „Triumfas Lietuvoje". 
Pranešimas pradedamas liūdna 
žinia — mirtim Rygos televizi
jos filmuotojo, kurio gyvybę 
pakirto du šautuvo šūviai . 
Tačiau Lietuvos gyventojų per
galė paskatins latvius ir estus. 
Pabaltijo valstybės nori vėl 
užimti prarastą vietą Europoje 
ir tai kaip nepriklausomas til tas 
t a rp r y t ų ir vakarų . D a r 
niekuomet pabaltiečiai nebuvo 
taip arti savo tikslo, kaip dabar. 
Tačiau yra didelis pavojus jį 
prarasti, nes mirusieji įspėja, o 
gyvieji t iki. „Lūžo Maskvos 
užpuoliai, kad Lietuvoje veikia 
įvairūs separatistai ar tautiniai 
šovinistai — rašo toliau Bonnos 
„Die Welt" (Pasaulis).viliojant 

tautą į supuvusį kelią. Tačiau 
2 mil. gyventojų pasisakė už 
laisvę. Du milijonai ekstremis
tų? Komunistų partijos propa
gandistai, kurie visą laiką 
mėgino įvaryti kylį tarp tautos 
ir Lietuvos vyriausybės, ateity
je bus išjuokti, jei kartos tokius 
teigimus. 

„Frankfurter Rundschau" va
sario 11d . rašo. kad muzikolo
gas Landsbergis tur i pagrindą 
savo džiaugsmui. Jo užsispyri
mas bei ribotas kietagalvišku-
mas. ignoruojant Gorbačiovo po
tvarkius ir draudimus Lietuvo
je, atnešė laimėjimą. Ką visi 
viešai žinojo, dabar parodė sta
tistika, įdomu, kad net rusų 
mažuma pasisakė už Lietuvos 
nepriklausomybę. Svyruoja Sov. 
Sąjunga, kadangi Lietuva davė 
lūžiui pradžią. 

Bonnos ..General Anzeiger": 
90^ atiduotu balsų už nepri
klausomybę yra kartu antausis 
M. Gorbačiovui, nežiūrint gra
sinimų kariniais manevrais. 

,Berner Zeitung" (Šveicarija) 
išvada: 9 0 ^ atmetė Gorbačiovo 
politiką. Tai dar viena proga 
paskelbti ekonominę blokadą ar 
net prezidentinę valdžią, kurios 
iki šiol jis vengė Lietuvoje. 

Londono „Independent" — 
Vakarai neturi toleruoti Pabal
tijo valstybių priespaudos, norė
dami palaikyti gerus santykius 
su Sov. Sąjunga. J i yra naudin
ga partnerė, kada gyventojus 
valdo išmintinga vyriausybė. 

Tik praraski vieną valandą iš 
ryto ir vėliau jos veltui ieškosi 
per visą dieną. 

A. Whateley 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 
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Tokią paskutinę partiją belošiant, daktaras stai
ga sustojo lošęs, rūsčiai apžvelgė mus visus ir pareiškė: 
„Meine Herren jemand had gepurzt!" 'Mieli ponai, 
kažkas pagadino orą!). „Tai jūs!" linksmai -:šukojam 
atgal Boesz. išmesdamas tūzą. Dr. KonefTV net pašoko 
kėdėj. „Labai prašau, čia ne humoras!" Jo akiniai, lyg 
patrankų vamzdžiai įsismeigė į vengrą, b rzda pri 
sispaudė prie ūsų. maseteriniai muskulai įni -^ virpėjo 
po oda. „O man kaip tik rodosi dr. Boesz. * 'd tai jūs 
superdėjot. Aš jau pirma pastebėjau kaip i'"- perdėjot. 
tik nieko nesakiau, o jūs dabar krečiat šita kiaulystę 
antrą sykį!" „Eikit jūs!" numojo ranka vengras, bet 
daktaras nenurimo. „Tai yra apgailėtina- respekto 
trūkumas šitaip perdėti kitu žmonių draugėje! Ne, tai 
per daug. aš nebegaliu!" — daktaras užsikimšo nosį 
skepetaite, metęs kortas ant stalo, šį syki r- bodamas 
karališko žaidimo etiketo. Partija dingi1 ~^° ugny. 
Boesz kategoriškai pareiškė, jog faktas. ka<i sažkas orą 
pagadino, bet jokiu būdu tai nebuvo y-~ Daktaro 
akinių stiklai atsikreipė į mane ir sustingo toje. „Tai 
jūs!" — suskambėjo iškilmingas daktaro ha'- '•'• Aš užsi
ėmęs kimšau į stemplę juoką, kuris nesid.i •• ir būtinai 
norėjo pabėgti per burną. Mano tyla jį.matyt galutinai 
įtikino ir jis atsistojęs pradėjo pamokslą: ..Mino mielas 
kolega, aš kreipiuosi į jus kaip į gydytoja, a kreipiuosi 
į jūsų estetikos jausmą..." — čia aš pap <au susi

valdžiau ir kaip galima į t ikinamiau pareiškiau, jog aš 
už pagadintą orą nesu atsakingas. Daktaras apsivylęs 
sustojo ir vėl atkimšęs nosį ėmė dairytis. „Tai kasgi 
pagaliau tada pagadino ora? Tai jūs perdėjot!" — atėjo 
ir Misiko eile. Daktaras atsargiai prisiartino prie 
Misiko. šmaukštelėjo oro lyg triušis ir staiga atšoko 
lyg nuo ugnies. „Tai t ams ta perdėjai. pfui. pfui!" — 
šaukė jis. bėgdamas į kitą kambario galą Misikas atsi
krenkštęs pradėjo rimtą aiškinimą, kad toks tardymas 
jo nuomone yra daug koktesnis už patį faktą ir kad... 
čia Boesz prapliupo juoktis šaukdamas: ..Tai vis dėlto 
jūs pagadinot orą! Misikas šoko ginti savo įžeistą garbę, 
paleido ištisą garbės žodžių tiradą, kad tai ne jis buvo 
kaltas. Tarp čeko ir vengro užvirė triukšmingas gin
čas, nustelbęs visa kita, o Koneffke, pasinaudodamas 
ta proga, vikriai prišoko prie Misiko tabako, susikro
vė jo didžiąją dalį į savo tabokinę ir žiū — tabokinė jau 
vėl slypėjo plačioje daktaro kišenėje. Štai ką reiškia 
diplomatiniai metodai: p rak t ika Berlyno diploma
tiniam korpuse išeina į naudą — pagalvojau aš ir pra
pliupau nesuvaldomu juoku. 

Misiko ir Boesz ginčas nu t rūko be rezultatų, bridžo 
partija buvo nesugrąžinamai kaput. dr. Koneffke 
vilkosi paltą ir skubėjo bėgti iš šios dusinančios atmo
sferos. Jis matyt truktelėjo stambų oro gūsį. nes staiga 
suvaitojo ir vėl prispaudė skepetaitę prie nosies. Sku
biai jis išėjo j priemnę ir t ik čia palengvėjusia mina 
nuėmė skepetaite, giliai įkvėpė oro... ir sustingo. Visiš
kai sumišęs jis kreipėsi į Boesz: „Bet gi ir čia smirda! 
Argi čia irgi kas nors superdėjo?" Daktaras bejėgiškai 
žiūrėjo į mane. į šeimininkę, kuri pasirodė virtuvės 
duryse. „Gute Nacht. labanakt i s" — ėmė atsisveikinti 
ji. „Blogas oras ar ne? Čia tasai skalyno fabrikas kaltas. 
Kaip tik vėjas iš tos pusės, tai ir neša kvapą į mies

telį. „Ačiū Dievui, tai nedažnai pasitaiko". Daktaras 
pasiliko stovėti išsižiojęs ir atsipeikėjo t ik į lauką iš
ėjęs. Tyliam nakties ore t ikrai plūduriavo priklus 
kvapas. „Tai reiškia niekas neperdejo" — ištarė jis 
apsivylulsiu balsu, tarytum pats dar negalėdamas 
tikėti. — „Prakeikta vieta, nieko čia nėra tik lavonai, 
karstai ir smirdesys..." 

Aš pasiskubinau atsisveikinti ir. įsukęs į šoninę 
gatvelę daviau juokui valią. Tamsoje pasislėpęs aš kva-
tojausi tame šmėkliškame mieste, kuriame tikrai buvo 
vien lavonai, karstai ir smirdesys. kuriame tačiau aš 
jaučiausi ta ip puikiai. 

Sekančią dieną per pietus abu „daktarai" buvo 
tokie pat orūs. mandagūs ir savim patenkinti, kaip ir 
visuomet, o per vakarienę jų jau nebebubo. „Kapitonas 
sakė. kad jie išvažiavo iš Schoembergo ir daugiau čia 
nebevalgys" — pareiškė šeimininkė. Taip ir buvo. mes 
daugiau jų nebematėm. Nebeteko pamatyti, kaip dak
tarai su mumis būtų atsisveikinę. Tik po savaitės, 
privačiai kalbėdamas su šefu. užsiminiau apie mūsų 
„daktarus". „O. tai jūs nežinote to gražaus epilogo" 
— sušuko dr. Gonzales. „Pagal pulkininko Robinaud 
įsakymą mes juos, žandaro palydimus, išsiuntėm į 
Rastatt. Važiavo j ie traukiniu ir persėdimo stoty 
vengrui pasidarė neramu, jis pareiškė, kad jis nori ka-
ka. Ir būtinai tuoj pat" — Gonzales ėmė šokti tikrą 
pilvo šokį, vaizduodamas, kaip vengras reikalauja — 
Je veux absolument ka-ka. Ką gi. žandaras nuveda jį 
į išvietę ir laukia. Laukia, laukia vengras negrįžta, žan
daras barškina į duris, niekas neatsako, žandaras at 
krapšto užraktą, išvietėje nieko nėra — paukštelis pa
spruko. Gal gudriai ir padarė, nes antrasis. — mon cher 
confrere — sėdi D.P. drausmės stovykloje" 

(Bus daugiau' 
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SEMINARAS 

J u o z a s L a u ė k a , kalbėjęs Phi la 
delphijoje minėjimo vakarienėje. 

Nuot r . K.R.V. 

Šių metų kovo 11 d. suėjo 
metai nuo Lietuvos nepriklau
somybes atstatymo paskelbimo. 
Šia proga Lietuvių Bendruo
menės komunikacijos centras 
(LKC. Philadelphijoje) suruo
šė politinį seminarą bei JAV 
kongresmanų ir senatorių ap
lankymus Washingtone kovo 
9-11 dienomis. Suvažiavo 80 
dalyviu iš Baltimorės. Bostono. 
Chicagos. Scrantono. Clevelan-
do. Rockfordo. Vvashingtono, 
Phi ladelphi jos , Vi rg in i jos . 
Maine ir Nevv Jersey. Taip pat 
buvo keli dalyviai iš Lietuvos. 

Šeštadienio vakaro programa 
prasidėjo LKC direktoriaus Vy
to Maciūno paaiškinimu, kad 
savaitgalis bus iš dviejų dalių: 
paskaitos apie dabartine poli
tine padėtį, liečiant Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą, ir 
apsilankymai kongresmanų — 
senatorių įstaigose. Maciūnas 
pabrėžė svarbą nuolatinio lietu
vių buvimo ir įtakojimo JAV 
Kongreso rūmuose. Nuo vasario 
16 Baltimorės grupė sąžiningai 
keliauja į VVashingtoną ir 
kalbasi su įvairiais pareigūnais 
Lietuvos reikalais. Suvažiavusi 
grupė toliau tą darbą tęsė pir
madienio apsilankymais. 

Pirmąja paskaitą skaitė An
drius Eiva. kuris kalbėjo tema 
„Reportažaas iš barikadų — ap
sigynimo rolė Lietuvos nepri
klausomybės kovoje". Andrius 
Eiva. kuris yra baigęs West 
Point karo akademiją ir buvęs 
Amerikos.,green berets" daliny, 
lankėsi Lietuvoje per sausio mė
nesio kariuomenės bandymą 
nuversti prez idento Lands
bergio valdžią. J is tautiečiams 
padėjo pastatyti barikadas ir 
sutvirtinimus prie Parlamento 
rūmu. 

Sekmadienio programa prasi
dėjo su VVilliam Hough. kuris yra 
tarptautinės teisės specialistas 
ir patarėjas pabaltiečių orga
nizacijoms ir Lietuvai, liečiant 
nepriklausomybės klausimą. Jis 
yra padėjęs parašyti rezoliucijas 
Kongresui ir bendradarbiauja 
su lietuviais teisės reikalais. 
Hough kalbėjo apie Lietuvos 
teisę būti nepriklausoma ir kaip 
tarptautiniai įstatymai tą įga
lioja. 

Sovietu teisės specialistė 
Lovvry VVyman ir konstitucijų 
teisių specialistas Barnabas 

įstaigos buvo labai gerai in
formuotos, o kitos prasėsi net 
pagrindiniausių informacijų. 
Keli kongresmanai sakė, kad jie 
ypačiai reaguoja į savo balsuo
tojų pasisakymus. Kelios įstai
gos prižadėjo prsijungti prie 
pabaltiečių bylų, o kitos toliau 
svarstys savo pozicijas. 

Suvažiavimas buvo sušauktas 
ati t inkamai paminėti Kovo 11 
metines. Visi dalyviai atvyko 
savo lėšomis, savo noru ir užtat 
grupė buvo nepaprastai energ
inga ir aiškiai laikė Lietuvos 
reikalus savo tikslu. 

K.R.V. 

Johnson pasakojo apie Lietuvos 
valdžios darbą, paruoš iant 
naują, atitinkamą konstituciją. 
Sake. kad darbas suprojektuoti 
konstituciją turi užimti nemažai 
laiko, nes šis dokumentas tada 
pasidaro pagrindas visiems 
krašto įstatymams. Vv'vman ir 
Johnson buvo Lietuvoje per 
sausio įvykius ir žavėjosi lie
tuvių laisvės troškimu ir savi-
valdiškumu. 

Toliau buvo simpoziumas 
t ema „Kaip sėkmingai įtaigoti S t . P e t e r s b l i r g , F L 
po l i t i ko je" ' . .Lobbying to 
achieve results"). Simpoziume 
dalyvavo prelegentai: Onile 
Šeštokienė. Ingrida Bubliene. 
Algimantas Gečys ir Andrius 
Eiva. 

Iš JAV Valstybės departa
mento atvyko Barbara Griffiths 
kalbėti apie dabartinę JAV eko
nominę apsimainymo sutartį, 
liečiant Sovietų Sąjungą. Apie 
dabartinę ekonominę ir techni
nę paramą pabaltiečiams kalbė
jo Linas Kojelis, buvęs prezi
dento Reagano etninių reikalų 
asistentas. Kojelis yra įsteigęs 
ir veda firmą, kuri vysto ekono
mines sutartis su Pabaltijo kraš
tais . 

Bendra vakarienė buvo su
ruošta paminėti ir atšvęsti ne
priklausomybės atstatymo me
tines. Pagrindinę kalbą sakė 
Juozas Laučka. Laučka papasa
kojo apie jo darbą su Amerikos 
valdžia ir Amerikos lietuviais 
po 1940 Lietuvos okupacijos. Jis 
matė panašumų tarp tų dienų 
veikėjų ir organizacijų trūkumų 
ir šių dienų. Laučka labai daug 
nuopelno paskyrė a.a. Leonar
dui Šimučiui, kuris buvo nepap
rastai geras diplomatas ir labai 
jaut rus politiniams reikalams. 

Po vaišių buvo diskusijos apie 
kitos dienos Kongreso aplanky
mus. Atitinkamos medžiagos ir 
pasimatymų tvarka buvo išda
lintos. JAV LB krašto valdybos 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas dr. Tomas Remei-
kis kar tu su LKC paruošė 
keturių punktų lapelį paaiš
kinant lietuvių norus.liečiant 
Lietuvą. Pagrindinės mintys 
pasikalbėjimams buvo Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimas 
ir ekonominės sutartys. 

Keturiasdešimt konferencijos 
dalyviu buvo paskirstyti ap
lankyti 170 įstaigų. Kiekvienas 
dalyvis turėjo bent penkis 
pasimatymus. Prieš savaitę 
LKC darbuotojai sutarė pasima
tymus su Kongreso įstaigomis. 
tai visi konferencijos dalyviai 
buvo laukiami. Chicagos ad hoc 
grupė ..Americans for Lithua-
nian Freedom" (S.O.S. grupė» 
parūpino puodukus, ant kurių 
buvo angliškai užrašas „Laisvė 
Lietuvai'* su ryškia trispalve. 

Atsiliepimai kongresmanų ir 
senatorių apsilankymų buvo 
aplamai pozityvūs, bet daug 
sakė. kad laukia prezidento 
Bush nurodymo, kaip laikytis 
Pabaltiečių reikalais 

CLASSIFIED GUIDE 

Adv. Barnabas J nnson ir Lovvry \Vyman rytinio pakraščio LB įstatyminiam 
seminare . „. _ 

Nuotr D.R.V. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
. .Audros" pasirodymus bei 

patikėtą jai šokėjų vadovavimą. 
Jaunimo šokėjų grupei esanti 
vadovavusi Sofija Vaškienė. 
..Audros" šokėjos sklandžiai 
pašoko Kepurinę. Patrepsėlį, 
S i u n t ė mane motinėlė ir 
Lenciūgėlį. 

Po šokių programos vedėja. 
pristatydama sol. S. Citvarą. 
pareiškė, kad negalinti nutylėti 
kai 1971 m. jis su žmona iš 
Amerikos dviračiais nukeliavo 
į Braziliją. Apsigyvenęs St. Pe-
tersburge įsijungė į klubo chorą. 
vyrų dainos vienetą ir kartais 
pradžiugina mus solo. Sol. Cit-
varas padainavo ..Kornelijo var
pai"' muz. Blancket ir Vagnerio 
Simone Boccanegra. akompa
nuojant muz. Ditkienei. Publika 
solistą šiltai įvertino. 

Toliau sekė Onos Armonienės 
ir Alekso Kusinskio duetas. 

SĖKMINGAS VIETOS 
MENINIŲ PAJĖGŲ 

ŠIUPINYS 

Mūsų meniniai vienetai kovo 
22 d. suruošė Lietuvių klubo 
salėje savo sričių bendrą 
renginį, pavadintą Šiupiniu. 
Tenka ben t t rumpai j uos 
apžvelgti. Meninis judėjimas čia 
prasidėjo, kai St. Petersburge 
gyvenančių lietuvių grupė suor
ganizavo „Dailės" chorą. Ilgai
niui iš jo išsivystė ir Floridos 
Amerikos Lietuvių klubas, 1964 
m. įsigijęs savo patalpas. Klubo 
choras, keičiantis vadovams ir 
pasipildydamas naujais choris
tais, gražiai reiškiasi iki šiol, 
dabar vadovaujamas Petro Ar-
mono. Vėl iau šalia choro 
steigėsi moterų bei vyrų dainos 
vienetai. Elena Rūkštelienė Juo* apibūdino, kaip mums 
sudarė ir vadovavo moterų pažįstamus iš veido ir balso, 
oktetui, o per ilgesnį laiką St. Džiaugiamės jų dainavimu 
Pe t e r sbu rge ir išvykose į chore, jų solo bei duetais dai-
lietuvių telkinius gilius pėd- nomis ir giesmėmis bažnyčioje, 
sakus šioje srityje su savo 
moterų sekstetu įmynė Gražina 
Jezuka i t i enė . Vyrų da inos 
vienetui ilgai vadovavo Alber
tas Mateika. 

Kuriantis įvairiose Floridos 
vietovėse lietuviams pensi
ninkams, steigėsi LB apylinkė, 
o 1975 m. ir Floridos apygarda. 
Tuometinių veikėjų iniciatyva 
prie St . Petersburgo LB 
apy l inkės susiorganizavo 
vaidintojų būrelis ir 1976 m. 
kovo 17 d. pirmą kartą suvai 

Jie gražiai padainavo Nesek 
man rožės prie kasų — muz. 
Paulausko, Rymo po beržais 
nežin. auto'iaus. akompanuo
j a n t R. Dtk iene i . Publika 
palvdėjo gausiais plojimais. 

Vadovaujanti p rogramai 
supažindino su A. Mateika, 
pažymėdama, kad jis 14 metų 
jau grojt-s vargonais bažnyčioje, 
mokęsis K Kavecko vargoni
ninkų kursuose prie konserva
torijos ir sėkmingai baigęs 
vargonininkavo Lietuvoje, 

dino J. Mesnickio vieno veiksmo Vokietijoje ir Amerikoje. St. 
komediją ..Aš numiriau" ir B. 
Zelbienės parašytą vaizdelį 
..Rugiapjūtės pabaigtuvės". 
Atsilankė apie 250 asmenų. Tai 
buvo ženklas, kad žmonės vai
dinimų pasiilgę. Keli teatro mė
gėjai entuzias t ingai tęsė 
užsimotą darbą. Ši trupė, dar 
įsijungus naujai apsigyvenu
siems mėgėjams, su 3 veikalais 
suruošė 7 spektaklius, su ku
riais, be St. Petersburgo, pasi
rodė dar Palm Beach ir Miami 
lietuvių kolonijose. Režisavo Si
mas Velbasis, o kai kada jam 
patalkino Alė Velbasienė. 

Šokiais pirmutinis susirūpino 
baletmeisteris S. Velbasis. Tu
rėjo jis ir veteranų kadrilių 
grupę. Vėliau parodė iniciaty
vos ir kiti. kol sį reikalą paėmė 

Petersburge kur į la iką 
vadovavo klubo chorui, vaidino 
su vaidintojų grupe ir 
vargonavo bažnyčioje. A. 
Mateikos vadovaujamas vyru 
dainos vienetas, susidedąs iš 12 
vyrų. nuotaikingai padainavo 
Jūreiviu maršą — muz. Balsio 
aranžuota muz. Jurgučio. 
Gimtine meilė — muz. Gor-
bulskio aranžuota muz. Jur
gučio. Sandarbio daina - autor. 
nežinomas. Užstalės daina — 
muz. Dvariono, Vai broli, broli 
— liaudies daina. aranžuota 
Šimkaus ir Polka — liaudies 
daina aranžuota muz. Jurgučio 
Publika griausmingais aplo 

vėl režisuoti sutiko D. Mac-
kialienė. Danutės Mažeikienės 
ir Stasio Vaškio vaidinimas. Jie 
ap ibūd in t i : Dana t a l e n t a s 
nesireiškiąs vienu žanru, ji vai
dinanti ir dramą, ir komediją, o 
kartais net žemaitiškai. Stasį 
pažįstanti visa kolonija ir pas jį 
bet k a s gal įs pa s i t e i r au t i 
lietuvių kalbos reikalais, jo 
veikla šakota, jis dainuoja, 
deklamuoja ir pats eilėraščius 
rimuoja. Jiedu puikiai suvai
dino Birutės Pūkelevičiūtės 
Ignacijaus piršlybas Prudenci-
jai. sukeldami publikai gardaus 
juoko. 

Toliau ėjo moterų dainos 
vienetas, vadovaujamas muz. 
Ditkienės. Apie ją pranešta, kad 
gimusi Latvijoje, baigusi Liepo
jos konservatoriją, p ianino 
klasę, dirbo radiofone. Vokie
tijoje turėjo sudariusi daini
ninkių grupe ir su jomis 
lankiusi DP stovyklas. Ameri
koje vargonininkavo ir privačiai 
mokė pianinu. Čia vadovauja 
moterų dainos vienetui, turin
čiam 11 narių, bei akompa
nuoja klubo chorui. Su moterų 
vienetu reiškiasi per minėjimus 
ir giesmes bažnyčioje. Moterų 
v iene tas pada inavo : Sodo 
obelėlė — jaunystė — muz. A. 
Petkevičiaus. Šermukšnėlė — 
muz. Noviko. Žaliasis potvynis 
— muz. Raudonikio. Ūžia vėjas 
— muz. Kaminsko. Vakaruškos 
— liaudies polka. R. Ditkienė 
paskambino dar improvizaciją 
Monti Čerdašą. Publika gau
siais plojimais įvertino moterų 
dainavimą ir neleido nulipti nuo 
scenos, kol išprašė dar „Rožę" 
virš programos. 

Programą užbaigė linksmieji 
brol iai B. Ga ižauskas . A. 
Kus insk is ir A. U lb inas . 
l inksmai suda inuodami 
humoristines dainas nežinomo 
autoriaus ..Oi centas, centas" ir 
„Anksčiau ir dabar". Gyveni
mišku dainų turiniu prajuokino 
publiką. 

Galop moterų ir vyrų vienetai 
buvo pakviesti į sceną ir visi, įsi
jungus publikai, sudainavo At-
skrend saka' -lis. Ko tu nusi
žvengei ir Lietuva brangi. 

Sio renginio iniciatorė ir or
ganizatorė Irena Kusinskienė 
rengėjų varau visiems bet kuo 
prisidėjusiems prie šio Šiupinio 
surengimo, o ypač gausiai 

dismenta;- įvertino dainininkus publikai, kurios buvo per 300. 
ir išprašė dar „Arą". 

Algio l'lbino deklamacija. Va 
į savo rankas Angele Kamiene dovė jj pristatė, kaip pilną 
ir ilgokai tautinių šokių grupei 
vadovavo. Tokie tai buvo mūsų 

Vienos kolonijoje suminėtų meninių 
vienetų pradininkai. Toms 
meno šakoms šiandieną jau 
vadovauja kiti su naujai pasi-
pildančiais mėgėjais. 

Šios tad trupės, išskyrus 

energijos, idėjų, kuris šoka. 
dainuoja, kuria eilėraščius, 
deklamuoja ir režisuoja, o 
praėjusi,-.įg metais festivalyje 
gavo geriausio ak tor iaus 
premija A. Ulbinas įspūdingai 
padeklamavo Algirdo Tito eilė
raštį .Nelaiminga d iena" . 

klubo chorą, ir suruošė Susilaukė daug plojimų, 
aprašomąjį šiupinį. Rengėjų Tęsdama programą vadove 
vardu atidaromąjį žodį tarė nupasakoto apie anksčiau St 
Irena Kusinskienė ir pasveiki- Petersburge veikusią vaidintojų 
no visus taip gausiai atsilankiu- trupę. kurios t a len ta i s 
sius. pareikšdama, kad gražu susidomėjo atvykusi į Florida 
esą pasiklausyti atvykstančių iš Dalila Ma< kialiene. Ji.atokiau 

nuoširdžiai padėkojo, o jai 
į t e ik ta puokštė rožių. 
Paskutinis dar tarė žodį klubo 
pirm. A. Gudonis, pasidžiaug
damas gražiai praėjusiu bei 
įvairiu Šiupiniu, išreikšdamas 
pageidavimą, kad kasmet pana
šūs Šiupiniai pas mu? 
pasikartotų. Po programos vis: 

dalyviai pava i š in t i kava 
sumuštiniais ir pyragaičiais. 

K. Gaižauskienė program; 
pravedė sklandžiai su pri 
ta ikyta is prie apibūdinimi 
humoro įtarpais, paįvairindami 
pasakoj imą ir l inksma 
nuteikdama publiką. 

K. G m ? 

Lietuvos žvaigždžių, bet 
nereikia pamiršti ir savųjų, 
parodant, kad mes dar nemirę. 
Ji pakvietė Kleopą Gaižaus-
kienę programą pravesti. 

Pradėjo „Audros" šokėjai. 

gyvendama, atvykdavo į St. 
Petersbur^ą režisuoti. Naujoje 
vadovvh.;,. trupė pasivadino 
„Žibintu' Po Rūko Testamento 
pastatymo D. Mackialienė reži
suoti nustojo, kol atvyko čia 

Philadoiphijos apylinkes suruoštame seminare su Pennsyivanijos senatorium 
John Heinz. I.š kai res : Linas Kučas, sen John Heinz ir kun dr . Juozas J. 
AnrW!onis 

Nuotr A. Avan/a to 

Gaižauskienė nusakė, kad 1983 nuolatiniam apsigyvenimui. Po 
m. šokėjus suorganizavo ir iki to režisavo A. Ulbinas, kuris 
išvykimo vadovavo Angelė 1987 m -u „Žibintu" atsisveiki 
K a r n i e n ė , papasakodama no. Vaidintojams vadovauti ir Chicagoje. 

ŽAIDIMU AIKŠTELE 
INVALIDAMS 

Humboldt parke. Chicagoj* 
įrengta žaidimų aikštele su sp< 
cialiais įtaisais invalidam 
vaikams. Tai pirmoji toki 

3EAL ESTATE 

S> GREIT 
PARDUODA 

RE.'MAX 
REALTORS ^ 

(312) 586-5959 \m 
(708) 425-7161 ^ B 

RIMAS L. STANKUS 

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

FOR RENT 

I š n u o m o j a m a s 6 k a m b . bu tas 
Marquette Pk apyl : arti krautu
vės, valgyklos, geras susisieki
mas 

Te l . 312 -471-0078 

Shamrock Tuckpointing 
Sąžiningai atliekami 

Plytų ir mūrijimo remontai 
Pilnai apdrausta 

..FHA—VA repairs" 

Te). 708-499-3728 
Sav John Gallagher 

E L E K T R O S 
{VED.K-.AS — PATAISYMĄ 

rTirrrt Or inąm rainitolciĮii i j . -
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir ...,ji 
r. :-įJį' 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PU.V.J>J.li 

M.!;::-SK:^ 

PASAUKĖ 
MANE... 

P A S A U K Ė MANE. . . 

Ši knyga — tai dabartinio 
Popiežiaus Jono Povilo II bio
grafi ja, kurią paraše Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta Į anglų. 
prancūzų, vokiečių, italų, japonų ir 
kitas kalbas. Iš lenkų kalbos j 
lietuvių kalbą išvertė kun. Ričardas 
Jakutis Knyga turi daug iliustracijų. 
352 psl. Spaudė ..Vilties" spaus
tuvė 1990 m. Vilniuje Kaina 10 
dol . Su persiuntimu - 12 dol. Il l i
nois gyventojai dar prideda 80 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS 

4245 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

REALESTATE 

LB MLS 

BELL BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ave . 
Chicago, IL 60629 

(312) 778 2233 
INCOME TAX — INSURANCt 

• Namų pirkimas ir paidav/nas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagaios 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžmngas patarnavimai 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida penvnmkatiis 

[3 MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktoras Šimaitis. Realtor 
Irena Blinstrubien*. 

Healior Assoc 
Nuosavybių padavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

QzrAi% ZL 
K M I K l K R t M T O K -

7HS2 y Puljski K 
165 S Vrc !»<•' 

DANUTF MAYER 
284-1900 

KM norite parduoti -<r i irkti i 
mu>. kreipkite- i Ojoute \ I JV I - I 
profesionaliai, sa/mingai i< 

I asmeniškai pat tnMU>. |k.>m . 
i vvltui. 

MISCEH ANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376599b 

100,0—20°o — 30°/o pgiau mofcės 
už apdraud-yiuo uyines ir auto. 
jas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 95 th S t re t 

Te l . — GA 4 8 6 5 4 

iffi*T**o 

V i l n i aus U n i v e r s i t e t o Doinų 
ir Šok ių a n s a m b l i s 

At l ieka Kepur ine . Brolto į 
sode. Du raitu ,ojo. Leliūnų ! 
Kadrilis, f 'arovėja. Hol^ndens. 
Pjesė skrabai ims, Untytė, ! 
š ven tę . Kadr i l i s ir po lka 
Jaunimo šokis 

Meno v jdove-; ir du :p- i itas -
Vidas Aleksanarav i ju C 
vadovas ir dirigentas Vy 
tautas Abans. Kankini c . 
vadovė - Daiva ČSčirtstt 
Orkestro vadovas Kastytis 
Mikiška 

Kasetė — stereo, 1989 
Kama su persiuntime V? aol 
Užsakymus siunti 

DRAUGAS 
4545 W 63rd S t . 

Ch i cago , IL 6 0 6 2 9 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALE HMUOSE 

Šioje 187 psl knygoje vilnietis autoi.us apt 
gyvenimo tarpsnj. praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly 
je ir aštuonerius metus kalėjimuose Objektyvu, rsfcl 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūaų kaimyną 
buvo žiaurus ir suktas Šią knygą kiekvi. ... • . ••• . 
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kurna su pereita* 
timu 9 50 dol Illinois gyventojai dar p n d e a , o* o - : - . . 
jos mokesčio 

Užsakymus siųsti D r a u g a s . 4545 W 63rd S t . . 
C h i c a g o . IL 60629 . 

I 
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RENGINIAI CHICAGOJE 
Balandžio 6 d. — Labdaros 

vakaras „Seklyčioje". 
Balandžio 7 d. — Arvydo ir 

Nelės Paltinų koncertas Jauni
mo centre. Rengia ..Margutis". 

— Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos Chicagos klubo 
Velykų stalas Lietuvių Tau
tiniuose namuose. 1 val.p.p. 

— Velykų stalas Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Balandžio 8 d. Dainų šventės 
chorų repeticija 7:30-9:30 v.v. 
Jaunimo centre. 

Balandžio 12 d. — ,,Žiburė
lio" Montessori mokyklėlės 
vakaronė Lie tuvių centre. 
Lemonte. 

Balandžio 13 d. Ateitininkų 
namų t rad ic in i s pavasario 
balius. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

— Old Oak golfo žaidynės 
PLC Lemonte lėšoms telkti. 

Balandžio 13 — rugsėjo 28 
d. Algimanto Kezio apžvalginė 
fotografijų paroda Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemonte. 

Balandžio 14 d. „Laiškai 
Lietuviams" metinė vakarienė 
ir konkurso premijų įteikimas 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Šv. Pranciškaus seserų rė
mėjų vakarienė Saulių salėje. 

— PLC madų paroda. Lietu
vių centre. Lemonte. 

Balandžio 20 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos pava
sario pokylis Lietuvių centre. 
Lemonte. 

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muz. Gildijos tradiciniai 
stipendijų priešpiečiai ir paroda 
„Old Barn" krištolo salėje. 

B a l a n d ž i o 21 d. LMKF 
Chicagos klubo popietė Tau
tiniuose namuose. 

— Marijos Nekalto Prasi
dėjimo seserų rėmėjų rengiama 
metinė vakar ienė Jaunimo 
centre. 

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos suvažiavimas Jaunimo 
centro maž. salėje. 8:30 v.r. 

— PLC koncertas. Lietuvių 
centre. Lemonte. 

Ba landž io 26 d. — Prof. Sau
l iaus Sužiedėl io politinė 
paskai ta Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. 7:30 v.v. 

Ba landž io 27 d. — Lietuvių 
Fondo rengiamas koncertas 
Jaunimo centre. 

— Marąuette Parko Lietuvių 
Namų savininkų organizacijos 
pavasarinis renginys Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. 

Ba landž io 28 d. Abiturientų 
„Pavasario žiedų" pokylis Sab-
re Room salėje. Rengia LMK fe
deracijos Chicagos klubas. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
susirinkimas Jaunimo centre. 

— Janinos Degutytes poeziją 
3 v. p.p. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje skaitys akt. 
Nijolė Martinaitytė. 

Gegužės 4 d. Lietuvos Duk
terų draugijos pavasario pokylis 
Jaunimo centre. 

— „Lietuvos dovana mums" 
parodos atidarymas Lietuvių 
centre. Lemonte. 

Gegužės 5 d. — ..Margučio" 
koncertas Jaunimo centre. 

Gegužės 11d. Dail. A.Tamo
šaitienės kilimų parodos atida
rymas Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus galerijoje. 
Rengia Chicagos Lietuviu Tau
todailės institutas 

— PLC Pavasario pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte. 

— „Grandies" ansamblio tra-
dicnis vakaras Jaunimo centre. 

— Grafikos iš Lietuvos paro
dos atidarymas Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje. 4. v. p.p. 

Gegužės 12 d. — Motinos die 
nos pietūs Lietuvių centre, Le
monte. Rengia Pal. Jurgio Ma
tulaičio misija. 

Gegužės 15 d. - Religinis 
koncertas Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje. 
Brighton Parke. 

Gegužės 17 d. — Poezijos 
dienos Jaunimo centre. 

Gegužės 18 d. — Kultūros 
premiiu šventė Jaunimo centre. 

Gegužės 19 d. — „I Lituani" 
operos premjera Morton audito
rijoje. 

Gegužės 22 d. — Baleto kon
certas Maria mokyklos audito
rijoje. 

Gegužės 24 d. — „I Lituani" 
operos antras pastatymas Mor
ton auditorijoje. 

Gegužės 24-26 d. — Hanau 
buv. lietuvių gimnazijos pirmo
sios abiturientų laidos susi-
tiktuvės Chicagoje. 

Gegužės 25 d. — Dainų šven
tės chorų ir šokėjų repeticija 
(ryte) Illinois universiteto pa
viljone. 

— Jaunimo linksmavakaris 
— šokiai Jaunimo centre. 

Gegužės 26 d. — Iškilmingos 
šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo šventovėje Marąuet te 
Parke. 

— Dainų šventė Illinois uni
versiteto paviljone. 

— Užbaigtuvių pokylis Con-
desa del Mar restorane, 12200 
So. Cicero, Alsip, IL. 

— Pas i l inksmin imas jau
nimui Condesa del Mar salėje. 

Gegužės 27 d. — Mirusių pa
gerbimo iškilmės prie Steigėjų 
paminklo Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 12 vai. Rengia 
Bendruomenės Pasauliečių ko
mitetas, ir Kapų savininkų 
draugija; garbės sargyboje 
šauliai ir šaulės. 

— Grafikos iš Lietuvos varžy
tinės Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje 2 v. p.p. 

Gegužės 28 d. — Atsisveiki
nimo koncertas Maria mokyklos 
auditorijoje. 

Gegužės 31 d. — Prof. Juliaus 
Šmulkščio paskaita „Politiniai 
įvykiai Lietuvoje ir ateities per
spektyvos". 7:30 v.v. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 

— Stasio Kybarto „Karalius 
Antracitas" meno instaliacijos 
atidarymas Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. 7:30 v.v. 

Birželio 1 d. — Chicagos 
Lietuvių Moterų klubo priešpie
čiai Edgevvood golfo klube, Wil-
low Springs, IL. 

Birželio 2 d. — Brighton Par
ko lietuvių namų savininkų ge
gužine Šaulių namuose. 

Birželio 9 d. — ..Lietuvos Ai
dų" radijo valandėlės gegužinė 
Šaulių namuose. 

Birželio 16 d. — Tauragės lie
tuvių klubo sus i r inkimas 
Šaulių namuose. 

Birželio 21 d. — Joninių lau
žas Lietuvių centre, Lemonte. 

Birželio 23 d. — Cicero ALTo 
skyriaus ruošiamas Sovietų 
Sąjungos vykdomo lietuvių tau
tos naikinimo minėjimas Šv. 
Antano parapijos salėje. 

— Suvalkiečių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose. 

Birželio 29 d. — Chicagos Lie
tuvių Moterų klubo 29-sis „Gin
taro" balius Inter-continental 
viešbučio salėje. 

Birželio 30 d. — Anglijos 
lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

Liepos 12, 13 ir 14 d. -
Brighton Parko festivalis tarp 
43-47 gatvių. Western Ave. ir 
Western Blvd. 

Liepos 21 d. — A.L.T. są
jungos Chicagos skyriaus me
tinė gegužinė Ateitininkų na
muose, Lemonte. 

Rugpjūčio 4 d. — „Draugo" 
piknikas Marijonų vienuolyno 
sode. 

Rugpjūčio 11 d. — Tauragės 
lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

Rugpjūčio 23-25 d. - Aka
deminio Skautų sąjūdžio Stu
dijų dienos netoli Auroros, IL. 

Rugpjūčio 25 d. — Ateiti
ninkų namų gegužine Atei
tininku namų sode. Lemonte. 

— Balfo metinė gegužine Jau
nimo centre. 

— Lietuvių Respublikonų Illi
nois lygos metinė gegužine 
Lietuvių centre. Lemonte. 

Rugpjūčio 31 d. — Lietuvių 
gydytojų sąjungos posėdžiai 
Lietuvių centre. Lemonte. 

Rugsėjo 1 d. — Lietuvių 

Gydytojų sąjungos posėdžiai ir 
p i e t ū s Lietuvių c e n t r e , 
Lemonte. 

Rugsėjo 8 d. — LB Lemonto 
apylinkės gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Rugsėjo 13 d. — Marijos Stra-
sevičiūtės-McBride dailės darbų 
parodos atidarymas Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
7:30 v.v. 

Rugsėjo 15 d. — „Lietuvos 
Aidų" radijo valandėlės ge
gužinė Šaulių namuose. 

Rugsėjo 21 d. — Derliaus 
šventė Lietuvių centre, Lemon
te. Groja „Vytis". 

Rugsėjo 22 d. — „Draugo" 
banketas Martiniąue pokylių 
salėje. 

Rugsėjo 29 d. — „Margučio" 
koncertas Jaunimo centre. 

ŠVENTĖ ARTĖJA, 
RŪPESČIAI DIDĖJA 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. balandžio mėn. 4 d. 

JLRGIS JANUŠAITIS 

Spal io 6 d. — Bostono Vyrų 
seksteto koncertas Jaunimo 
centre. Rengia Jaunimo centras. 

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

Spalio 11 ir 12 d. — Akademi
nio Skautų sąjūdžio metinė 
šventė — sueiga ir pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 12 d. — Anglijos Lietu
vių klubo sukaktuvinis 30 m. 
veiklos pokylis Jaunimo centre. 

Spal io 13 d. - 30-ji Madų pa
roda Jaunimo centre. Rengia 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seserų rėmėjai. 

Spal io 18 d. — Ritos Bulovai-
t ė s da i lės darbų parodos 
atidarymas Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. 7:30 v.v. 

Spal io 19 d. — Lietuvos Duk
terų draugijos Rudens pokylis 
Jaunimo centre. 

— Cicero jūrų šaulių kuopos 
„Klaipėda" metinis pobūvis Šv. 
Antano parapijos salėje. 

— LB Lemonto apylinkės po
kylis Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 26 d. — „Puota jūros 
dugne" — jūrų skautų.-čių me
tinis renginys Lietuvių centre. 
Lemonte. 

— Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų metinis banke
tas Šaulių namuose. 

— Spalio 27 d. - Br. Kviklio 
paminėjimas — akademija Jau
nimo centro didž. salėje. Ruošia 
Akademinis Skautų sąjūdis. 

— Žurnalui „Kariui" parem
ti kavutė Šaulių namuose. Ren
gia Chicagos ramovėnai, biru-
tietės ir šauliai. 

Lapkr i č io 2 d. Chicagos Lie
tuvių Golfo klubo met in i s 
pokyl is Lie tuvių c e n t r e . 
Lemonte. 

Lapkr i č io 9 d. — Operos 
balius Jaunimo centre. 

Lapkr ič io 10 d. — Juozo Žile
vičiaus gimimo 100 metų su
kakties minėjimas ir koncertas 
Jaunimo centre. 

Lapkr i č io 15 d. — Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 25 
metų sukaktuvinės grupinės 
da i l ės parodos a t i d a r y m a s 
muziejaus meno galerijoje 7:30 
v.v. 

Lapkr ič io 24 d. — Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo šventės 
— minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia ramovėnai ir birutietės. 

Lapkr i č io 30 d. - LFK „Li 
tuanica-Liths" metinis pokylis 
Lietuvių centre. Lemonte. 

Gruodž io 15 d. — LB Le
monto apylinkės rengiamos Kū
čios Lietuvių centre, Lemonte. 

Gruodž io 31 d. — Naujųjų 
Metų sutikimo vakaras Lietu
vių centre, Lemonte. 

— Operos Naujųjų Metų suti
kimas Jaunimo centre. 

Tik pusantro mene- beliko 
iki didžiojo išeivijos :etuvių 
gyvenime įvykio — Lietuvių 
muzikos šventės, kuri vyks Chi
cagoje nuo gegužė^- 15 iki 
gegužės 28 d. 

Apie šią šventę dažnokai 
kalbame spaudoje. Jau žinome, 
kad jos metu įvyks da _'.aukaip 
dešimt labai vertingu kultūri
nių renginių — jų tar^e Dainų 
šventė. Lietuvių opert - spektak
liai, Premijų šventė. Poezijos 
dienos, baleto, atsisveikinimo 
koncertai, pokylis ir jaunimui 
šokiai bei iškilmingos pamaldos 
bažnyčiose. 

Atokiau nuo šių didžiųjų 
renginių stovint, net sunku 
suvokti, kokią didelę atsa
komybę neša Lietuvių muzikos 
šventės rengėjai — vykdomasis 
komitetas. į kurį įeina pirminin
kas Stasys Baras, lėšų telkimo 
Birutė Jasaitienė. JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininke Dalia 
Kučėnienė. Dainų šventės pir
mininkas Vaclovas Momkus. 
Operos pirmininkas Vytautas 
Radžius. iždininkė Alė Stepo
navičienė. Šis komitetas koor
dinuoja visų renginių eigą. 
tač iau pač ia i s reng in ia i s 
rūpinasi dar atskirai savaran
kiškai veikiančias komisijos, 
kurių yra net šešiolika. 

Nemažu rūpesčiu gyvena šios 
šventės informacijos vedėjas 
-Juozas Žygas, darbštus, parei
gingas žurnalistas. Ir kad apie 
šią šventę toliau gyveną žurna
listai rašo, dėkoti tenka šiam in
formacijos vedėjui, kuris jau 
dvyliktuoju laišku aplanko 
spaudos bendradarbius teikda
mas informaciją. 

Taigi šventė sparčiais žings
niais artėja, o rengėjams rūpes
čiai sparčiai didėja,. 

Vienas didžiųjų rūpesčių — 
kaip p r i imt i iš Lietuvos 
a t v y k s t a n č i u s 80 žmonių, 
Lietuvos valstybinės operos 
solistų, choristu, orkestrantų, 
visus administracijos parei
gūnus, dirigentą, režisierių, 
grimuotoją ir kt. Svečiams iš 
kvietimus išrūpino, o šį darbą 
kruopščiai atliko darbščioji Alė 
Steponavičienė — komiteto iždi
ninkė. Svečiai iš Lietuvos patys 
apsimoka kelione iki Nevv 
Yorko rubl iais . Komi te tas 
rūpinasi tolimesne globa. Iš 
Nevv Yorko į Chicagą jie visi 
vyks traukiniais ir atgal. Komi
tetas jiems apmokės kelionę. 
Dabar svarbu, kad >večiai būtu 
svetingai globojami. Tad, būti 
na, kad čionykščiai parodytų 
svetingumą^susisiektų su komi
tetu ir pasisiūlytu priimti pagal 
išgales vieną ar du svečius ir 
juos laike šios šventes pagloboti. 
Junk imės visi talkon, tuo 

palengvinsime rengėjams naštą 
ir komitetui sumažinsime taip 
gausius rūpesčius. Pažymėtina, 
kad svečiai netrukus pradės 
atvažiuoti, jie atvyks grupėmis: 
6,33.31,10 asmenų. 

Operai scenovaizdis taip pat 
atvežamas iš Lietuvos. Kontei
nerio su scenovaizdžiu kaina į 
vieną pusę sieks iki 3000 dol. 

Birute Jasaitienė įsipareigojo 
sutelkti šventei lėšas. O jų 
reikės iki 150.000 dol. Tad ką 
daryti? Be abejo, šaukias i 
didelės pagalbos. Komitetas 
paruošė specialų laišką, kuris 
bus ar yra siuntinėjamas asme
nims, daugiau pasiturintiems, 
kurie jautriai reaguoja į lie
tuviškuosius reikalus, prašant 
tapti šventės mecenatais, pra
šant aukoti po 500 ar 1000 dol. 
Be to. jau esama gavę komiteto 
laimėjimų bilietukus ir prašy
mą aukos. Nenumeskime laiš
ko, bet nedelsdami su bet kokia 
auka atsiliepkime. Būtų didelė 
pagarba ir tiems didiesiems 
aukotojams, kurie labai leng
vintu finansų telkimo naštą. 

Alė Steponavičienė — komi
te to iždininkė su dideliu 
susirūpinimu posėdyje kalba, 
kad aukos ateina lėtai. Aukoto
jai, paaukoję 250 dol. ir daugiau 
sudėjo 11.250 dol. 5 aukotojai 
atsiliepė su tūkstantinėmis ir 
visi smulkieji aukotojai sudėjo 
5000 dol Duomenys vasario 28 
d. Savaime aišku, po to sumos 
kinta, tačiau dar toli gražu nuo 
reikalingos sumos. 

Šventės proga bus pagaminta 
ir platinama suvenyrai — T-
shirts i už juos komitetas jau 
sumokėjo 7000 dol.) ir bus par
duodami po 10 dol. Svveatshirts 
bus parduodami po 20 dol. Golfo 
marškiniai bus parduodami po 
20 dol. Bus pagamintas šventės 
specialus ženkliukas ir parda
vinėjamas po 2 dol. 50 et. Dainų 
šventės dalyviai ženkliukus 
gaus veltui. 

Čia suminėtos priemonės-su-
venyrai bus dalyvių noriai 
perkami ir tuo būtų papildomas 
šventės iždas. 

Jau atspausdinti į visus 
šventės renginius bilietai, kurie 
platinami Vaznelių prekyboje 
Marąuette Parke. Chicagoje. 

Ypačiai svarbu a tkre ip t i 
dėmesį į iš toliau atvykstančių 
šventės dalyvių pageidavimus. 
Bilietus galima užsisakyti iš 
anksto, nes paskutinę dieną 
prieš renginį bus labai visi 
užimti. Bilietus užsakan t 
galima pasinaudoti renginių 
kalendoriumi, kurį daugelis 
esame gavę. o chorai ir kiti vie
netai tai gali atlikti per savo 
vadovus. 

BRZEZINSKIO PASKAITA 

Žinomas politikas, buvęs arti
mas prezidentūros patarėjas 
Zbigniev Brzezinskis, balandžio 
10 d. skaitys paskaitą St. Xavier 
kolegijoje. Priėmimas 5:30 v.v. 

VERŽIASI Į TARNYBAS 
P O L I C I J O J E 

Chicaga numato priimti 600 į 
policijos tarnybą, o prašymų 
paduota anie 37 300 

A.tA. 
JUOZUI MIKALAUSKUI 

Amžinybėn 
anūkams rei 

-keliavus, jo žmonai, dukrai, žentui ir 
-kiame gilią užuojautą. 

J. D. Vidžiūnai 
A. V. Paškai 
J. J. Biliūnai 
A. P. Tuskeniai 

A.tA. 
Dr. ELENAI GIEDRAITIENEI 

mirus, nuoširdžiai užuojautą reiškia jos vyrui dr. 
DOMUI GIEDRAIČIUI ir dukterims su šeimomis: 
AUDRONK i MARTINAITIENEI ir RŪTAI MILO 

Albinas ir Danutė. Rimantas ir Tania. 
ii liūs ir Sheila Liaugminai su šeimomis 

Mylimai žmonai 

A.tA. 
ELENAI GIEDRAITIENEI 

mirus, gil iame liūdesyje pasilikusius vyrą dr. DOMĄ, 
duk ra s su šeimomis ir k i tus gimines bei art imuosius 
nuoširdžiai užjaučia 

Illinois Lietuvių Gydytojų draugija 
ir pagalbinis moterų vienetas 

A.tA. 
Dr. ELENAI GIEDRAITIENEI 

išvykus į Amžinybę, jos vyrą dr. DOMĄ, dukras 
A U D R O N E ir RŪTĄ su šeimomis giliai užjaučiame. 

Jadvyga ir Vytautas Didžiuliai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t ida ro n a u j u s l a ido tuv ių n a m u s 

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

Kit i S. C . Lack l a ido tuv ių 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 icko ry H i l l s 

2424 W . 69 St. * Ch icago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 

Chicago. I l l inois 60629 
l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
IO201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60463 

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 

V i s u s l a ido tuv ių n a m u s galite pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
OONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

t 
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6 DRAUGAS rtadi 

x Graž ina Landsbergienė 
balandžio 5 d., penktadiei 
atvyi 'i daly-

tme cikle Lietuviu fon
do rengiamu koncer 
tams pasibaigu -
dalyvaul 

x Viena, valanda. į prieki 
laikrodi reikia pasukti nuo atei
nančio sekmadienio, balandžio 
7 d. S prekybos -

. pagal vas 
ros ai laikrodį 
pasukti prieš einant gu 
tadit--

x V y t a u t a s i r G r a ž i n a 
L a n d s b e r g i a i 

• 

komis ir : - S <iname 
su Šve 
linkeda: siminti 

ms tą 
. ..Kam »jo tarp 

mirų- pri
mų 

tepadeda mu ii ir mj 
Pa r. 
.ietuvių 

Bendru->mer dr. A. Ra? 

x J a n i n a Žitkienė a.a inž. 
Edvardo Žil 

ėl paaukojo 
500 
aukos Ta dui be ;-
eina 
nimo reikaiams. 

x JAV" LB Kultūros t a ryba 
kviečia jus j savitą lietuviškų 
dainų, šokių bei papročių spek-
taki — Ekraną , Panevėžio 
liaudies dainų ir šokių ansamb
li Kur° Morton East H.S. 
auditori joje, kada9 ba lan
džio 13 d. 7:30 v.v. Bilietai? 
Gi fts In te rna t iona l . Tel.: 
312-471-1424. 

(sk) 
x Balandžio 14 d., sekma

dienį. 1 v. p.p. madų paroda 
„Pavasa r i , tik tau!" Pašau 
lio Lietuvių centre Lemonte. 
Atvykusios ne tik pamatysi
te naujausias pavasario ir va
saros madas, bet ir skaniai 
pavalgysite ir padraugausite. 
Stalus ar pavienes vietas 
užsisakyti tel.: 708-257-8787 ar
ba 708^985-7216. 

x Lietuvių Muzikos šventei 
aukojo: S 1.000 dr. Kazys ir 
Marija Ambrozaičiai. Ona Siliū-
nienė. $750 Marija Vaitkienė, 
$300 prel. Juozas Prunskis, 
$255 Jurgis ir Aniceta Ma 
kai. $200 Albinas ir Dana 
Kurkuliai. po $100 Alfonsas ir 
Marija Ridikai. Adomas ir Re
gina Vaitkevičiai, Birute Ži
linskienė. Dėkojame ir prašome 
remti švente, siųsti aukas: 
Li thuanian Music Fest ival . 
P.O. Box 29485. Chicago. IL 
60629-0485. 

• s k ) 

x ..Kalba Vilnius". Klausy
kite Grundig radijais. 6 mo
deliai. Gradinskas . 2512 W. 47 
St., Chicago, IL 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokišku aparatu taisymas. Pir
miausia paskambinkit. 

x „ Ž A I B A S ' ' Nr. 10 
skar. tos dešros ir skilan 
džia; -tatytajūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietu landžio. 2 kg ..Žal 

3 ivalkie 
tiški ros, 1 kg,, Sodžiaus" 
dešros. 1 kg filė plėvelėje. Piina 
kaina $100 00 kreiptis ..Žai
bas" 9525 South 79th Ave.. 
Hickory Hills, 111.60457. Tele
fonas '708) 430-8090. 

1991 m. balandžio n 

x Sol. Margar i t a Momkie-
ne. kur: pernai pu 
Džianetos partiją Donizetti 
oper 

met dair. 
Vilniaus partiją Poro 
ros „Lietuvi; 

es mėn ' 

x Lionė Mickevičiūte-Ra-
monienė išv -
kui } Paryžių ir 
darbų bus ir speciali „Drauj 
korespondentė. Par> 
bės prancūzų kultu 
timo. mokslo ir men 
Iš Prancūzijos amb.. 
rekomendacijas į 
zijos Užsienio reikalų ministeri
jos specialios kor< 
pažymėjimą 
v aut i •• 
rencijose. Pernai ji pus-
lankėsi Azijoje. 

x Kenji T a n a k a , J apon i j a , 
užsakė Antano Kli 
straipsnius, parašytus ..L 
anus" žurnale ling\ .- Sau
simais. Šiuo metu japoi 
domėjimas Liet 
socialine padėtim: d 
rašo dr. Tanaka >. Ypač 

os mokslininkai intere
suojasi studijuoti pa' 
kalbas. 

x V a l e n t i n a s R a m o t 
Martinaitytė ir Bernard 

ins daly va : ren-
i plakatų parodoje Bal 

Lietuvių kultūros m 
balandžio 5 d . S v.v . Ten p. 
Sah bės tema ..i 

itii 

x Muz. Arvydas ir sol. Nelė 
Paltinai balandžio 5 d. -
t ĮJOS atvyksta į r ba
landžio 7 d., sekmadieni. 3 vai. 
p.p. nauju laiku atliks estra
dinių dainų programą Jaunimo 
centre Visi kviečiami. 

x Leokadi ja Kaval iauskie
nė, J. Vaitkaus Adolfo 
nijos Pi lkos sesers — 
Bronislovos d u k r a ieško 
Marianne Kennedy, gyv. 2 
76 Ave.. Elmvvood Park. ILL. 
Skambinti: 215-667-2684. 

(sk) 
x Henr ikas Vas i l i auskas -

Lietuvos ieško savo teto 
Zalalai skienės Julijos ir jos 
dukterų: Zalalauskaitės-Kups-
tienės. Onos, Jono ir Aleksand
ros. Atvyko į Čikagą apie 
1946-1947 m. S k a m b i n t i : 
215-667-2684. 

x Filosof. A r ū n a s Sverdio-
las. Vilniuje leidžiamų A. Ma
ceinos raštų redaktorius, skai
tys paska i t ą p e n k t a d i e n i , 
balandžio 5 d., 7:30 v.v. Jau
nimo centro kavinėje. I 
vakaronę visus kviečia San
tara-Šviesa. 

x Užsakytas a u t o b u s a s i 
Ekrano , liaudies dainų ir šokiu 
ansamblio koncertą. Auto't 
išvažiuos nuo ..Seklyčios". No
rintieji autobusu pasinaudoti, 
prašome registruotis, perkant 
bilietus Gifts I n t e rna t i ona l . 
Kaina 2 dol i abu galus. 
Koncertas įvyks ba landž io 13, 
7:30 vai. vak. Morton Basi H.S. 
auditorijoje. Rengia J A V LB 
Kul tūros t a r y b a . 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j Mutual Federa l Savings , 
2212 West C e r m a k Road 
VI 7-7747. 

x A U K Š T O S K O K Y B E S 
RŪKYTOS D E Š R O S , PA-
LENDVICA su pristatymu i 
namus Lietuvoje $84.00. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o . IL 60629 . t e l . 
312-436-7772. 

x „P ro j ec t H o p e " vicepre
z i d e n t a s VVilliam Welsh Jr . . 
bus Chicagoje šį savaitgalį. 
Šeštadienį, balandžio 6 d., 3-5:30 
v. p.p. Balzeko muziejuje bus jo 
paskai ta apie ,,Project Hope" 
d a r b ą Paba l t i jy ir ap ie 
bendradarbiavimą su Lithua
nian Mercy Lift ir kitomis 
organizacijomis. Paskaita bus 
anglų kalba ir po to kavute. 
Li thuanian Mercy Lift kviečia 
organizacijų atstovus dalyvauti. 
Įėjimas nemokamas, tačiau 
t iktai su rezervacijomis. Vietas 
užsisakykite iki penktadienio 
vakaro pas Eglę Paulikienę. 

5579 arba pas Eglę No-
vak 708-257-5918. 

x L a b d a r o s v a k a r a s ren
inas balandžio 6 d., šešta

dienį. Seklyčioje. Programą 
at l iks sol. Dana Stankaitytė ir 
muz. Manigirdas Motekaitis. 
Reng ia Social inių r e i k a l ų 

oa ir Vyresniųjų lietuvių 
cent 

x U n i o n P i e r L i e t u v i ų 
d r a u g i j o s 1990-1991 m. žiemos 
sezono uždarymo vakaronė 
r e n g i a m a balandžio 10 d., 
trečiadienį, 3 vai. po pietų P. ir 
A. Mikš tų pata lpose . Pro
gramoje bus parodyta įdomi 
vaizdajuostė, draugijos nariai 
supažindinti su artimiausiais 

_n ia i s ir pavaišinti suneš
t i n i a i s maisto pa t i eka l a i s . 
Kviečiami visi draugijos nariai 
dalyvauti . 

x Našl ių, naš l iukių ir pa
v i e n i ų k l u b o nar ių susi-

is bus balandžio 12 d. 1 
valandą po pietų Kojak salėje. 

S. Talman Ave. Nariai 
prašomi dalyvauti, nes yra svar-

reikalų aptarti. Po susi
r inkimo bus vaišės. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą , 
pridėjo 20 dol. už kalėdines kor
t e l e s , ka lendor ių : Kazys 
B a r t a š i u s . Ant . Ka lva i t i s , 
Aleksandras Jurjonas, abu iš 
Chicago. Vytautas Dailidė, Cre-
te, II!.. J. Staras. Lake Worth 
Fla.. Antanas Vaitiekus, Det-

Mich. Izabelė Jonaitis, 
Euclid, Ohio, V. P. Janušonis. 
Dousman, Wisc. Nuoširdus 
ačiū. 

x Lietuvių fondas organi
zuoja Lietuvos valstybinės ope-

— I r e n o s Milke
vičiūtės , Virgilijaus Noreikos 
ir pianistės Graž inos Ručy-
t ė s -Landsbe rg i enės koncertų 

ją: Bostone balandžio 7 d., 
Baltimorėje balandžio 14 d., St. 
Petersburge balandžio 17 d.. Los 
Angelėje balandžio 21 d.. Chica
goje balandžio 27 d., Detroite 
balandžio 28 d.. Clevelande 
gegužės 5 d. Dėl bilietų prašoma 
kreiptis į tų vietovių L. Fondo 
įgaliotinius Chicagoje bilietai 
gaunami J . Vazne l io p re 
kybo je . 

(sk) 

x Lietuva Amerikos Televi
zijoje II dalis. Dviejų valandų 
vaizdajuostė, rodanti Sovietų 
s m u r t ą užslopinti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
S p a u d o s r ū m ų užėmimas , 
k r u v i n a s i s s ekmad ien i s , 
nužudytųjų laidotuvės, emocin
ga lietuvių demonstracija Bos
tone ir kitur. Pasaulio reakcija 
ir komentarai. Naujas Lietuvos 
va izdų , poezijos ir da inų 
montažas. Jrekorduota VHS vi
deo kasetėje. Kaina su persiun
t imu $35.00. Čekį su savo 
adresu siųsti: F. Kon tau t a s , 
747 E. Broadway, So. Boston, 
MA 02127. Tel . 617-268-5876. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos i įvairius Amerikos 
miestu^ 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) 

Adamkus Lietuvos a ts tovas 

CHICAG( 
KUO RŪPINASI 

AMERICANS FOR 
LITHUANIA'S FREEDOM 

Kovo 24 dienos susirinkime, 
vadovaujant Vaciui Šauliui, 
buvo aptarta tolimesne veiklos 
eiga. 

Grįžęs iš Aktyvistų politinio 
savaitgalio VVashingtone Jurgis 
Augius pasidžiaugė, kad ši 
grupė bendrame žinių pasikei
time pasirodė esanti viena iš 
veikliausių. Suvažiavime buvo 
patvirtina asmeninės inicia
tyvos svarba, kurią kiekvienas 
turime tęsti toliau. Suderin
dami su pagrindinių lietuviškų 
organizacijų veikla ir ją rem
dami, betgi turime siekti Lietu
vai pagalbos įvairiais būdais. 
Vieni galime prieiti ir paveikti 
humanitarines, profesines, dar
bo, mokslo, kultūros pasikei
timo organizacijas, kiti eko
nomines, komercines, industri
nes bendroves ir t.t. 

Paskutinę suvažiavimo die
ną vyko kongresmanų lanky
mas — ..lobbying". Jiems bu
vo asmeniškai pristatomas Lie
tuvos klausimas ir prašoma 
jų pagalba. Kiekvienas ap
lankytasis buvo apdovanotas 
mūsų grupės parūpintais kavos 
puodeliais su žodžiais Freedom 
for Lithuania ir trispalve kregž
dute, kurie jiems labai patiko. 
Lš 532 kongresmanų dar tik apie 
50 suspėta aplankyti, bet planai 
padaryti tęsti šį darbą toliau. 
Pažymėtina, kad mums labai 

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
kun. V. Gorinąs, Z. Žiupsnys, 
Vince Akelaitis, F. Klimaitis. 
Ant. Rukšėną:- Kazimiera Go-
bis, K. Motušis. Vyt. Linartas. 
Barbora Bataitis, Ritonė Rudai-
tienė, Kazė Biknevičius, Vladas 
Bacevičius, Julia Smilga, T. M. 
Mickus, J. McCloskey, J. W. 
Kuncas, V. Va.. s. Stasys Kiškis 
ir Aid. Ploplys Labai ačiū. 

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Ant. Astrauskas. Lena Blankus. 
V. Čepėnas. R Norvaišas, Ja
nina Tallat-Kelpša, A. Baltru
šaitis, A. Petrauskas, V. Andru-
šaitis, B. Vaišvila, V. Leščin
skas, A. Kasuba. Henry Butkus. 
Stenley Garhauskas, Ann T. 
Mockus, P. Plechavičius, Kazys 
Katilius, Raymond Paskųs , 
Viktoras Kizlaitis. Laba i 
dėkojame. 

x Atsiuntė po 10 dol. už ka 
ledines korte. ^ kalendorių: E. 
Vasiliauskas. \V'alter Archie, V. 
R. Wolff, km V. Katarskis. 
Stella Mač\» A Stančius. 
Vilius Radžio Vincent Ka
činskas, J RatnofaB, V. Vait
kus, Salomėja Nikant, S. Tara
sevičius. Walu-r Šulskis. R. Mic
kus, Algimantas Bublys, T. ir R. 
Balčiūnas. Labai ačiū. 



e ir prie Švento Sosto Stasio Lozoraičio pagerbime. Iš kairės: Valdas 
Stasys Lozoraitis, F rank Zapolis ir Auksė Kane. 

Nuotr J . T a m u l a i č i o 

[)JE IR APYLINKĖSE 

IS ARTI IR TOLI 
A F R I K A 

— Kun. H e r m a n a s Šulcas, 
SDB. lankęsis du mėnesiu 
JAV-ėse ir Kanadoje, sugrįžo j 
Afrikos Ruandą tęsti darbą su 
apleistu jaunimu (našlaičiais, 
ana l fabe ta is , mažamečiais 
nusikaltėliais...) jo įsteigtoje 
tam tikslui pritaikytoj Jaunimo 
sodyboje. Prieš 5 mėnesius 
Ruandoje išsiplėtė civilinis 
karas, kuris ir dabar tebesitęsia. 
Kun. Šulco motina, 77 metų 
našlė, per karo siaubus pasiliko 
toje sodyboje, kad savo buvimu 
padrąsintų aplinkinių kovų ir 
susišaudymų įbaugintą jau
nimą. Motina ir sūnus kunigas, 
kai karo audros aprims ir nor
malus gyvenimas Jaunimo 
sodyboje bus užtikrintas, žada 
vykti į Lietuvą, nebuvę ten nuo 
1944 metų. Kun. Šulcas norėtų 
eventualiai prisidėti prie lietu
vių saleziečių veiklos pačioje 
Lietuvoje. 

palankus senatorius Deconcini 
patarė: „Negaiškite laiko pas 
mus. Mes jau dirbame dėl jūsų. 
Kreipkite dėmesį į tuos, kurie 
neremia jūsų reikalo". Pavyz
džiui, kongresmanai Dan Ros-
tenkowski (Illinois), David R. 
Obey 'Wisconsin), Lee H. Ha-
milton (Indiana), senatorius 
John W. Warner (Virginia). Tu
rime stengtis tokius pasiekti 
laiškais, telefonais, asmeniškai. 

Diskusijoje buvo pr i t a r ta 
Broniaus Nainio patarimui ra
ginti kongresą, kad pripažintų 
Lietuvos nepriklausomybę, nes 
prezidento Busho pasirinkta 
politika tuo keliu neveda. 
Turime „prisikabinti" prie savo 
kongresmanų, juos skatinti , 
sekti jų veiklą. Klausti, ką jūs 
darote Lietuvos nepriklau
somybės reikalui ar pagalbai, 
ką planuojate daryti toliau ir 
prašyti, kad vėliau praneštų, ką 
padarė. Negana laukti mūsų 
veiksnių veiklos ar pervertinti 
aplankymus Washingtone. Dar 
efektingiau yra lankyt i 
kongresmanų viešus pasi
rodymus gyvenamose apylinkė
se. Nuo vietinių balsuotojų 
priklauso jų algos. Kiekvieno žo
dis jiems svarbus. Kongres-
manas John Porter tapo tikru 
Lietuvos draugu, netgi pasi
stengęs susitikti su prezidentu 
Landsbergiu Leningrade, vien 
tik vietinių lietuvių dėka. kurie 
jį kalbino, lankydami jo ,,Town-
meetings". Tai Indrės ir Donato 
Tijūnėlių. Austės Vygantienės 
ir Daivos Meilienės nuopelnas. 

Vacys Šaulys toliau pranešė, 
kad šios grupės apsiimtas dar
bas įrengti Lietuvos konsulatui 
Washingtone elektroninį tele
komunikacijos centrą su ke
liomis telefono linijomis, au
tomatine atsakymo mašinėle. 
faxu ir kt. eina pirmyn. Tam 
paskirta 1,000 dol. Žinodami, 
kad šiuo svarbiu Lietuvai metu 
Lietuvos atstovybė nėra finansi
niai pajėgi atlikti jai būtinus 
uždavinius, Amer icans for 
Lithuania's Freedom siūlo šią 
vasarą su reng t i Lemonte 
pikniką lėšoms sutelkti. Birutė 
Vindašienė pasistengs sudaryti 
rengimo komitetą iš įvairių or
ganizacijų. 

Laima Žliobienė perdavė 
Baltic Information Exchange 

(Biex) rūpestį, kad bendros pa-
baltiečių lobby grupės (JBANC) 
veikla Washingtone nėra gerai 
suorgan izuo ta . J i e prašo 
lietuvių dėmesio. Pageidautų 
vasarą turė t i interną ir iš 
l ie tuvių. Į juos k re ip ias i 
kongresmanų štabai, bet ne 
visada būna jų klausimai at
sakomi arba atsakymas ateina, 
kai klausėjas jau toli. 

Birutė Vindašienė pranešė 
apie rengiamas bendras pabal-
tiečių Walk-a-thon — vaikštynes 
gegužės 5 dieną. Bus einama į 
š iaurę nuo Navy Pier 25 
k i lomet rus ar mažiau . 
Kviečiami visi nuo 6 metų iki 
66. Tai pasitarnaus ne tik lėšų 
sutelkimui Lietuvos vaikams, 
ligoniams, seneliams, bet ir Pa
baltijo siekių išgarsinimui. 
Pažadų b lanka i gaunami 
Seklyčioje. 

Indrė Tijūnėlienė atvyko susi-
rinkiman tiesiog iš Lech Wale-
sos sutikimo, perdavusi jam 
mūsų susižavėjimą profesiškai 

paruošta jo sutikimo eiga, ener
ginga Walesos kalba, menine 
dalimi. Visa tai t ruko 45 
minutes! Nenuostabu, kad net 
politikai kėlė ovacijas. Kažin ar 
mes daugiau pasakome per 

KANADOJE 

— Lietuvių Katalikių mo
terų draugijos Montrealyje susi
rinkimas buvo sausio 27 d. Ati
darė Genovaitė Kudžmienė. 
Pirmininkavo Marija Malcienė. 
sekretoriavo B. Rupšienė. Perei
to susirinkimo protokolą per
skaitė Julija Adamonienė. Buvo 
aptarti veiklos planai. 

— A.a. Marija Pajaujytė 
Smegelski, 78 metu amžiaus, 
mirė sausio 20 d. Po pamaldų 
Aušros Vartų bažnyčioje palai
dota Notre Dame des Neigęs 
kapinėse. Nuliūdime liko sūnus 
su šeima. 

— A.a. J a n i n a Dilytė Vilke
lienė, 69 metų. mirė sausio 23 
d. Montrealyje. Palaidota iš Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios. 
Liko giminės Lietuvoje ir J. A. 
Valstybėse. 

— UŽ a.a. Vaclovą Veri-
kai t į , mirusį ir palaidotą 
Lietuvoje, pamaldos buvo 
Pr is ikėl imo bažnyčioje. 
Pamaldose giedojo solistai Al. 
Simanavičius. R. Strimaitis, S. 
Žiemelytė. duetą pagiedojo D. 
Viskontienė ir D. Radtke. Vyrų 
choras, kuriam vadovavo V. 
Verikaitis. dabar diriguojamas 
muz. J. Govėdo. pagiedojo tra
dicinį „Arą". 

Valentinas Ramonis. Nijole Martinaityte ir Bermc bahlins pri 
Balzeko Lietuviu kultūros muziejuje. 

Ženklą ..Freedom for Lithuania" 
turėtų nešioti ar vežioti automobilių 
languose visi lietuviai ir lietuvių 
draugai. 

valandas? Net mūsų muzikos 
šventės k a r t a i s skęs ta 
sveikinimų, linkėjimų, žodžių 
versmėse. Ar tai būtina? 

Alė Kėžel ienė p r iminė 
gegužės 15-28 dienomis vyk
siančią muzikos šventę, jos kolo-
salinį mastą , svarbą soli
darumui su tauta bei Lietuvos 
reklamai išreikšti ir milžiniškas 
išlaidas. Alė taip pat veda akciją 
pakeisti laikraščių antraštes iš 
Vilnius. USSR, į Vilnius. Lithu
ania. Iš trijų žinių agentūrų, 
kurios parūpina žinias laik
raščiams, Associated Press, 
Reuters ir United Press Interna 
tional, tik AP vartoja Vilnius, 
USSR. Laikraščiai New York 
Times, Boston Globė. Mon-
trealio Gazette, Californijos 
Daily News jau irgi rašo 
Vilnius, Lithuania. Su šiomis ži
niomis kreipkimės į savo vie
tinius laikraščius, kad ir jie 

pakeistų. 
Toliau plat iname marški

nėlius, plakatus, sagas, kavos 
puodelius su žodžiais Freedom 
for Lithuania ir trispalve kregž
dute. Jų tikslas reklamuoti 
Lietuvos kovą už laisvę, o kuk
lios pajamos padeda vykdyti 
anksčiau išvardintus darbus. 
Lipinukus galima gauti paštu, 
pas iunčiant 1 dol. ir sau 
adresuotą voką su pašto 
ženkliuku: Laima Žlioba. 1500 
Lake Shore Dr. So . Ban mgton. 
IL 60010. 

Laima Žliobienė 

Advokatas jonas Gibaitis 
h247 S. Kedzie Avenue 

Chieago, II »>(W>2<> 
Tel. (1-312) 776-8700 
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