
i Lietuves 
lNaciona inė 
iMvMalvydo

TTI-IE LITI-1 LIX\r\J \A/O L* LI) - \A/I L> EI OAII y

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 

TELEFAKSAS (312) 585-8284

Vol. LXXXII Kaina 35 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, BALANDIS - APRIL 5, 1991 Nr. 67

Angliakasiai žadėjo 
užlieti kasyklas

Rusų-Sovietų komisija?

Pakėlė kainas, 
bet prekių nėra

Kiek yra vargšų Sovietų Sąjungoje
Maskva. (UPI) — Sovietų 

angliakasiai pagrasino užliesiu 
vandeniu savo kasyklas, bai
giant pirmąjį streiko mėnesį, 
kuris pakenkė sunkiajai krašto 
industrijai ir padarė milijonus 
nuostolių.

Šiuo grasinimu — užlieti ka
syklas, kurių nebebūtų galima 
naudoti mėnesiais, o gal ir visam 
laikui, kaip atrodo, yra tik spau
dimas Sovietų vyriausybei, kad 
rimtai pradėtų pasitarimus su 
angliakasių atstovais. Daugiau 
kaip 500,000 angliakasių pradė
jo streiką, kuris tęsiasi nuo ko
vo 1 dienos, sako streiko komi
teto nariai, ir tai sudaro maž
daug trečdalį kasyklų, kurių iš 
viso esama 600. Streikas pradė
tas protestuojant prieš Sovietų 
vyriausybę, kuri nevykdo pada
rytų pažadų — pagerinti darbi
ninkų gyvenimo sąlygas, kaip 
buvo pažadėta 1989 m. Vėliau 
streikininkai dar pridėjo kelis 
kitus savo reikalavimus, įskai
tant algų padidinimą ir Sovietų 
prezidento M. Gorbačiovo ir jo 
vyriausybės pasitraukimą.

Siūlo rusų-sovietų komisiją
Anatolijus V. Malychinas, 

streiko vadas iš Sibiro regiono 
Kuznetsko anglių baseino, kal
bėdamas Rusijos Kongreso de
putatams, pirmą kartą pasakė 
apie kasyklų užliejimą ir ką tai 
reiškia,ir kokia bus skriauda pa
daryta visai ekonomijai. Jis ra
gino sudaryti rusų sovietų ko
misiją ir ištirti, ar angliakasių 
reikalavimai yra pagrįsti. Į 
klausimą, kiek tokių kasyklų 
bus užlieta, atsakė: „Tai mūsų 
paslaptis”. Kitas streiko 
komiteto narys — Vladimiras 
Semeninas, iš Krasnojarsko 
kasyklų komplekso, pasakė, jog 
jų sekantis žingsnis priklauso 
nuo Sovietų ministerio pir
mininko Valentino Pavlovo ir

Tarpininkai Lietuvos byloje
Madridas. — Ispanijos spau

doje vis dažniau pradedama ra
šyti Pabaltijo ir Lietuvos lais
vės klausimais. Siunčiami ir jų 
žurnalistai į Vilnių, kurie teikia 
reportažus savo laikraščiams.

Štai Lietuvos Aukščiusiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas

Sunkūs pokalbiai 
Maskvoje

Vilnius. Balandžio 4. — Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos konsul
tacinis pasitarimas Kremliuje 
dėl derybų baigėsi, pasakė Lie
tuvos parlamentaras Audrius 
Ažubalis. Kaip „Amerikos bal
sas” savo radijo laidoje pranešė, 
vienos dienos sesija baigėsi ket
virtadienio vakare 7:30 vai. 
vak., kuri buvo prasidėjusi 
11:00 vai. dieną. Delegacijos 
turėjo tik pietų pertrauką. 
Ažubalis pasakė, jog Lietuvos 
oficialios žinių agentūros 
ELTA korespondentas Balys 
Bučelis pranešė, jog rytinėje 
sesijoje delegacijų vadai — Lie
tuvos viceprezidentas Česlovas 
Stankevičius ir Sovietų Sąjungos 
ministerio pirmininko pava
duotojas Vitalis Dogužijievas 
išdėstė savo idėjas apie šių 
derybų „tikslus ir principus”. 
Bučelis pavadinęs tuos pokal
bius „sunkiais”. Lietuvos dele
gacija grįžo į Vilnių vėlai 
kptvirt.adieni.

streiko vadų, kai jie susitiks 
pokalbiui kitą dieną.

Tenka priminti, kad Jelcinas 
palaiko streikininkus ir kriti
kuoja Gorbačiovą už nesitarimą 
su jais. Streiko komitetai ben
drai reikalauja, kad jie turėtų 
pilną laisvę patys tvarkyti ka
syklų reikalus ir pereiti į laisvo 
verslo kasyklų prekybą bei jų 
administravimą. Gorbačiovo 
vyriausybė klausia, jei Rusijos 
vyriausybė tiek daug rūpinasi 
streikininkais, kodėl nepadeda 
jiems maistu ir butais. Sovietų 
Aukščiausioji taryba nutarė, 
kad streikas būtų sulaikytas 
dviem mėnesiams, kai bus dis
kutuojami jų reikalavimai, bet 
angliakasiai šį Sovietų nutari
mą atmetė.

Susitikimas įvyko
Vėliau buvo pranešta, jog So

vietų vyriausybė sutiko su strei
ko komiteto nariais pradėti 
pasitarimus, bet nesutinka tų 
pasitarimų metu diskutuoti po
litinių jų reikalavimų. Pagaliau 
angliakasių atstovai susitiko su 
Sovietų vyriausybės paskirtais 
atstovais, kurie pažadėjo, kad ir 
pats Gorbačiovas atvyks į pasi
tarimus, kurie numatyti tęsti 
tris dienas. Kai prasidėjo pasi
tarimai, pirmąją dieną nebuvo 
nieko gero susitarta. Angliaka
sių atstovai reikalavo padidin
ti atlyginimus 350% didesnių 
pensijų, ir, kylant pragyvenimo 
išlaidoms, kad būtų ir jų atly
ginimai tiek pat padidinami. Be 
to, jie neatsisakė reikalavimo, 
kad Gorbačiovas su savo vyriau
sybe pasitrauktų. Min. pirm. 
Valentinas Pavlovas visai su 
jais nediskutavo politinių reika
lavimų, bet jis vėliau pareiškė, 
kad „bendra kalba bus suras
ta”.

Tuo pačiu metu buvo praneš
ta, jog Ukrainoje Kuzbasso ka
syklos pradėtos uždarinėti.

Landsbergis, ispanų dienraščiui 
„La Vanguardia” duotame in
terviu pasakė, jog pageidautų, 
kad Pabaltijo kraštų problema 
būtų sprendžiama tarpininkau
jant trečiosiom šalim. V. Lands
bergis pastebėjo, kad dvišalės 
derybos su Maskva dėl Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ateities 
nedavė laukiamų rezultatų. Jei 
tarptautinė bendruomenė trokš
ta, kad Pabaltijo kraštų proble
ma būtų sprendžiama per dery
bas ir dialogą, kad tos derybos 
būtų vaisingos, tai į šias dery
bas turėtų įsijungti kuri nors 
trečioji šalis arba tarptautinė 
organizacija.

Jis taip pat paragino Vakarus 
daryti didesnį spaudimą Mask
vai, griežtai įspėti sovietų vy
riausybę, kad jei ji nesiryš tei
singai išspręsti Pabaltijo klau
simą, Vakarai nutrauks 
pagalbą Sovietų Sąjungai. V. 
Landsbergio įsitikinimu, 
Vakarai iki šiol nėra 
pakankamai griežti Maskvos 
atžvilgiu.

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas toliau pažy
mėjo, jog karine intervencija 
Vilniuje buvo siekiama nuversti 
teisėtą Lietuvos valdžią, jos 
vietoje įtvirtinti marionetinį 
režimą. To paties buvo siekiama 
ir Latvijoje. Sunku patikėti, 
sakė jis, kad prezidentas Gorba
čiovas apie tai nieko iš anksto 
nežinoies.

Čia ne Lietuvos partizanai miestų gatvėse, bet nušauti kurdai, išėję kovoti už savo teises prieš 
Irako diktatorių Saddamą Husseiną, kai jo gvardiečiai išžudė tūkstančius kurdų, kurių kūnais 
buvo nuklotos ne tik miestų gatvės, bet ir laukai.

Irakui duotos griežtos 
paliaubų sąlygos
Keliamas kurdų genocidas

Jungtinės Tautos. Balandžio 
3. — Saugumo taryba priėmė 
rezoliuciją, pagal kurią oficialiai 
turi baigtis karas ir pamažu pa
naikinti sankcijas, jei Irako 
prez. Saddamas Husseinas su
tiks su visa eile griežtų karinių 
ir finansimti sąlygų.

Saugumo taryba taip pat nu
tarė, kad Husseinas turi leisti 
sunaikinti visus savo cheminius 
ir biologinius ginklus, visas sa
vo Scud ir kitas branduolines 
raketas ir pažadėti, kad nieka
da daugiau tokių ginklų Irakas 
neįsigis.

Tačiau tuoj pat po nutarimo 
Jungtinėse Tautose nebuvo ži
noma, ar Husseinas sutiks su 
Saugumo tarybos sprendimu, 
kuris dar turi taip pat pasmerk
ti viešai terorizmą, sumokėti 
bilijonus dolerių už Kuvvaito 
sunaikinimą ir sutikti su sieno
mis, kurios buvo sutartos tarp 
Irako ir Kuvvaito 1963 m. Kai 
tik Bagdadas priims visus čia iš
minėtus nutarimus, automatiš
kai įsigalios karo paliaubos su 
sąjungininkais. Bet jei Bagda
das atsisako bendradarbiauti, 
tai ir toliau draudžiama jam 
eksportuoti alyvą arba impor
tuoti bet ką kitką, kas nėra 
būtina žmonių gyvybės palaiky
mui. Šie nutarimai Saugumo ta-

Palengvino taisykles
Jungtinės Tautos. — Čia 

Saugumo taryba sustabdė em- 
bargo-maisto pristatymą Irakui 
praėjusį savaitgalį ir palengvino 
taisykles siųsti humanitarinei 
pagalbai, įskaitant ir alyvą dėl 
sunkvežimių ir elektrinių gene
ratorių. Washingtone Busho vy
riausybė pareiškė simpatijas 
paprastiems Irako žmonėms ir 
pasakė, net, kad nori jiems 
padėti, kurie daug nukentėjo 
nuo Saddamo Husseino, pasakė 
Valstybės departamento žinių 
pranešėjas R. Boucher. Bet 
Baltųjų rūmų spaudos direk
torius Marlin Fitzvvater pasakė, 
jog už Irako sunaikinimą yra at
sakingas tik jų prez Husseinas. 
Mat, Jungtinėse Tautose buvo 
paruoštas specialus pranešimas, 
kuriame rašo, kad Irakas yra 
prie katastrofos. Prez. Hus
seinas pertvarkė vyriausybę, 
paskirdamas naują ministerį 
pirmininką, tačiau prez. Bushas 
pareiškė, kad tuo ėjimu nega
lima patikėti, kad jis atsisakytų 
valdžios.

ryboje buvo priimti 12 balsų 
prieš 1 — Kuba balsavo prieš.
Keliamas kurdų klausimas

Šalia čia priimtų nutarimų, 
Britanija ir Belgija paprašė Sau
gumo tarybą apsvarstyti kurdų 
klausimą, kuriuos naikina Ira
kas ir kurie masiniai bėga į Tur
kiją ir į Iraną. Kurdų reikalus 
iškėlė ir Prancūzija su Turkija, 
prašydamos Saugumo tarybą ne
delsiant pradėti jų svarstymą, 
kadangi Husseinas vykdo prieš 
juos genocidą. Amerikos atsto
vas Jungtinėse Tautose Thomas 
R. Pickering atsisakė kurdų 
klausimu ką nors pakomen
tuoti, todėl Amerikos pozicija jų 
klausimu neaiški. Nežinia, 
kada bus sukviestas kurdų 
reikalu posėdis, bet penki 
nuolatiniai Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybos nariai — 
Amerika, Britanija, Prancūzija, 
Kinija ir Sovietų Sąjunga pri
vačiai tą klausimą svarstė. Jie 
neišleido jokio bendro pareiš
kimo, bet diplomatai sako, kad 
kurdų problema bus ir toliau 
diskutuojama privačiai.

Pasiuntė saugumiečius
Tblisi. (AP) — Kai tik buvo 

paskelbti oficialūs Gruzijos re
ferendumo balsavimo rezulta
tai, tai Sovietai tuoj įsakė savo 
Saugumo daliniams vykti į Gru
ziją apginti savo piliečius nuo 
ekstremistų. Maskva sakėsi tu
rinti sustabdyti kovas tarp gru
zinų ir ossetų, kurie pasiprašė 
Maskvos pagalbos. Gruzijos pre
zidentas Zviad Gamsachurdija 
apkaltino Kremlių riaušių pro
vokavimu Ossetijoje, kad už
gniaužtų gruzinų nepriklauso
mybės sąjūdį. Pranešama, kad 
gruzinai, kurie yra krikščionys, 
ir ossetai, kurie yra musulmo
nai, yra gerai ginkluoti. Sovietų 
daliniams įsakyta perimti visiš
ką kontrolę tame regione. Pa
brėžiama, kad gruzinų ir osse
tų ginčas yra prasidėjęs prieš 
daugelį metų.

— Sofijoje, Bulgarijos sosti
nėje, maždaug 20,000 žmonių 
pareiškė džiaugsmą savo de
monstracijose, kad po trijų mė
nesių iš valstybės prezidento pa
reigų pasitraukė komunistas 
Petar Mladenow, kuris tankais 
praėjusį gruodį numalšino 
žmonių sukilimą.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Vokietijos agentūros vir
šininkas Detlev Rohwedder, ku
ris vadovavo Rytų Vokietijos 
ekonomijos suprivatinimui, bu
vo nušautas savo namuose šią 
savaitę, o jo žmona sužeista. 
Anoniminis telefoninis paskam- 
binimas pasakė, jog tai padarė 
Raudonosios armijos grupė — 
marksistų teroristų junginys — 
už tai, kad jis vadovavo žemės 
ir įmonių pervedimui priva
tiems vokiečiams. Ši grupė jau 
yra nužudžiusi 60 asmenų, ku
rie padeda vokiečiams rytinėje 
dalyje persiorganizuoti į pri
vačią verslo ekonomiją.

— Gazos srityje Izrealio 
kareiviai nušovė ir sužeidė 18 
arabų, kai prasidėjo akmenų 
mėtymas į gatvėse pravažiuo
jančius izraelitus.

— Chieagos Simfoninio or
kestro choro dirigentė, iškėlusi 
tą chorą į muzikines chorinio 
dainavimo viršūnes, rudenį pa
sitraukia iš pareigų. Margaret 
Hillis tada bus 70 metų.

— Beirute esąs vienas Vaka
rų diplomatas pasakė spaudai, 
jog jis sužinojęs, kad 12 pa
grobtųjų vakariečių dar nebus 
greitai paleisti iš Libano.

— Britanijos užsienio reika
lų ministeris Douglas Hurd pa
sakė, jog jo vizitas Kinijoje ne
davė pageidaujamų rezultatų. 
Tik kai kurie antraeiliai daly
kai buvo aptarti.

— Ukrainos Aukščiausiosios 
tarybos pirm. Leonidas Kravču- 
kas pasakė norįs dirbti, kad 
būtų patenkinti ukrainiečių 
žmonių reikalavimai, todėl tu
rįs tarnauti tik savo rinkėjams. 
Ukraina šiuo metu turi 51.5 mi
lijono gyventojų. Ji yra po Rusi
jos turtingiausia ir didžiausia 
respublika.

— Londone trečiadienį pra
dėjo pareigas naujasis Anglijos 
Bažnyčios dvasios vadas George 
Carey, kuris bus 103 Canterbu- 
rio arkivyskupas ir vadovaus 70 
milijonų anglikonų ir 2.5 mili
jonų episkopalų Amerikoje. Ar- 
kivysk. Robert Runcie pasitrau
kė į poilsį.

— Kanadoje Britų Kolumbi
jos provincijoje premjerės parei
goms buvo nominuota pirmoji 
moteris Rita Johnston, kurią 
tuoj prisaikdino karalienės 
Elzbietos atstovas.

— Albanijos komunistinė 
valdžia šeštadienį prieš pat rin
kimus išleido iš kalėjimų 258 
politinius kalinius ir pažadėjo 
dar daugiau paleisti.

Maskva. (AP) — Prekių kai
nos visoje Sovietų Sąjungoje pa
kilo beveik 250%, kai vyriausy
bė pradėjo jau seniau žadėtas 
kainų reformas. Tačiau už 
Kremliaus sienų niekas netiki, 
kad dėl to pagerės gyvenimo są
lygos. Centro nustatytos kainos 
jau seniai nebeturi jokio ryšio su 
tomis kainomis, kurios yra kas
dieniniame žmonių gyvenime.

Kainų pakėlimas padarytas 
tuo metu, kai Sovietų žmonės 
prarado pasitikėjimą Gorbačio
vo ekonominėm ir socialinėm 
programom ir mano, kad ir šis 
patvarkymas pasmerktas nepa
sisekimui. Ne Kremliui pri
klausą ekonomistai mano, jog 
nesant kitų įsakymų pereitį į 
laisvą ekonomiją, padidės inflia
cija ir vyriausybės išlaidos ir 
bus dar didesnis trūkumas pre
kių.

Kainų pavyzdžiai
Naujos kainos jau jaučiamos. 

Pavyzdžiui, du svarai jautienos 
iš dviejų rublių pakilo iki 7 
rublių, o tiek pat svarų miltų iš 
46 kapeikų pakilo iki 1 rublio ir 
40 kapeikų. Vyriškas kostiumas 
iš 107 rublių pakilo iki 245 
rublių. Sofa, už kurią mokėda
vo 188 rublius, dabar kainuoja 
346 rubliai, o spalvota televizija, 
kuri kainavo 755 rublius, dabar 
kainuoja 1,218 rublių. Rublis 
turistam keičiamas 6:1 san
tykiu, bet juodojoje rinkoje 
galima gauti už dolerį 35 rub
lius. Gerai apmokamas darbi

Laiškas JAV prezidentui
Chicago. — JAV Lietuvių 

Bendruomenės Visuomeninių 
reikalų taryba praneša, kad pre
zidentui Bush įteiktas JAV LB 
pirmininko dr. Antano Razmos 
laiškas. Šio laiško istorija tokia: 
prieš mėnesį advokatė Regina 
Narušienė, VRT narė ryšiams 
su įstatymdaviais, buvo susiti
kusi ilgesniam pasikalbėjimui 
su veteranų reikalų sekretoriu
mi Edward Dervvinski, kuris 
yra taip pat prezidento patarė
jas tautybių reikalams. Labai 
atvirame pasikalbėjime Derwin- 
ski pasiūlė, kad būtų paruoštas 
laiškas su lietuvių keliamais pa
geidavimais prezidentui, o jis 
tokį laišką tiesioginiai perduotų 
prezidento dėmesiui.

Laiško turinys
JAV LB pirmininko laiške

A. SMETONA
rinktiniai

raštai
Lietuvoje po 50 prievartos metų vėl 
išleistas Lietuvos Respublikos 
prezidento Antano Smetonos rašytas 
žodis — „Rinktiniai raštai”. Juos 
paruošė istorikas A. Eidintas.

— Prez. G. Bushas pirmąją 
savo atostogų dieną Floridoje, 
netoli Islamorados krantų, 
pagavo didele barakudą.

ninkas mėnesiui gauna 600 rub
lių, bet tuo pačiu metu laisvo 
kooperatyvo darbininkas uždir
ba 1,000 rublių.

80 milijonų vargšų
Centro vyriausybė, prieš įsi- 

galiojant naujom kainom, pasa
kė, kad pakėlimas buvo būtinai 
reikalingas, nes nebebus duoda
mos valstybinės piniginės pašal
pos, kurios atsieidavo 115 bi
lijonų rublių, kaip praneša vals
tybinė kainų nustatymo komi
sija. Taip pat pranešama, jog be
veik 80 mil. žmonių Sovietų Są
jungoje priklauso neturtingųjų 
kategorijai. Toks asmuo mėne
siui gauna tik 100 rublių. Vai
kams mokyklos uniformos paki
lo trigubai. Tačiau gatvėje 
spekuliantai iš Vakarų gautas 
prekes pardavinėja žymiai bran
giau. Ekonomistai Maskvoje sa
ko, jog dolerio iškeitimo kaina 
turėtų būti sulyginta su juodo
sios rinkos kaina, maždaug 27 
rubliai už dolerį.

Antrąją dieną po kainų pakė
limo daugelis krautuvių Mask
voje buvo uždarytos, o ant langų 
užrašyta „Nėra prekių”. Oficia
li žinių agentūra „Tassas” ap
tarė kainų pakėlimą, kaip la
biausiai nepopuliarų sprendimą 
kokį tik Gorbačiovas galėjo 
padaryti, kai jis perėmė valdžią 
1985 m. Pagal Sovietų min. 
pirm. Pavlovo pareiškimą, kai
nų pakėlimas esąs tam, kad pa
didintų prekių produkciją ir su
mažintų biudžeto deficitą.

pastebima, kad tiesioginė 
humanitarinė pagalba Lietuvai 
yra svarbus žingsnis į administ
racijos įsipareigojimo Lietuvos 
nepriklausomybei sutvirtinimą. 
Taip pat siūloma, kad būtų da
romi ir kiti veiksmai: diploma
tiniai pripažįstama demokratiš
kai išrinkta Lietuvos valdžia, 
sudaromas JAV ir jos sąjungi
ninkų spaudimas Sovietų Są
jungai, kad būtų atitraukti jos 
kariniai daliniai, kurie okupuo
ja per paskutinius metus užim
tus pastatus. Derybose tarp So
vietų Sąjungos ir Lietuvos turė
tų būti vietos ir Europos ar 
Šiaurės Amerikos valstybių 
atstovams. Pabaltijo valstybėse 
turėtų būti įkurtos JAV preky
bos įstaigos ir kultūriniai cent
rai. JAV ekonominė parama tu
rėtų būti taikoma išvystyti 
privačią iniciatyvą, ypač žemės 
ūkio srityje. Amerika turėtų tal
kinti demokratinių institucijų 
stiprinime ir pažangios mokymo 
sistemos atstatyme. JAV turėtų 
sulaikyti prekybos lengvatas 
centrinei Sovietų Sąjungos val
džiai iki tol, kol prasidės gera 
valia pagrįstos derybos ir Sovie
tų Sąjungos vidaus reikalų mi
nisterijos kariniai daliniai bus 
išvesti iš Lietuvos.

KALENDORIUS

Balandžio 5 d.: Rimvydas, 
Krescencija, Žyginte.

Balandžio 6 d.: Celestinas, 
Daugirutis, Genardas,
Sikstas,Žintautė.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 5:29, leidžiasi 6:19.
Temperatūra dieną 691., nak

tį 49 1.
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IV PLS ŽAIDYNĖMS 
ARTĖJANT

—------------------------- deracijos atstovais, Kaune, kur

GALUTINĖ
REGISTRACIJA

PRASIDĖJO

Pirmieji registracijos lapai, 
paruofiti New Yorko „Atletų” 
klubo pirmininko Prano 
Gvildžio, iškeliavo į Lietuvą. 
Kartu vyksta New Yorko 
„LAK”, Clevelando „Žaibas” ir 
Washingtono „Vėjas”, iš viso 
162 asmenys. Ši grupė vyksta 
su „Baltic Tours” agentūra per 
Kopenhagą į Rygą. Dalis iš
vyksta liepos 19 d., kiti liepos 22 
d., o dar keli — liepos 27 d. 
Grįžimo datos taip pat 
skirtingos.

New Yorko „Atletų” vyksta 3 
krepšinio komandos (vyrų A ir B 
ir jaunių), 3 tinklinio komandos 
(vyrų, moterų ir mergaičių) ir 
būrys lauko teniso žaidėjų, 
plaukikų ir šachmatininkų.

Clevelando „Žaibo” grupėje 
yra vyrų tinklinio komanda, 4 
plaukikai, 2 šachmatininkai, 2 
lengvatlečiai, 1 lauko teniso 
žaidėjas, vadovai ir turistai, viso 
26 asmenys. Vyksta ir viena 
krepšininkė, kuri bus įjungta į 
ŠALFASS moterų komandą, 
sudarytą iš kelių miestų ir 
kuriai vadovauja Juozas Kijaus
kas. Jis su tokia komanda III 
PLS žaidynėse Australijoje 
laimėjo I vietą, tačiau Lietuvoje 
to nesitiki...

Su Washingtono „Vėju” 
keliauja 11 asmenų su klubo 
pirmininke, buvusia mūsų leng
vosios atletikos pažiba, Elvyra 
Vodopaliene. Grupėje yra ir 
vienintelis mūsų fechtuotojas 
Kazimieras Čampė, dalyvavęs 
daugelyje Amerikos fechtavimo 
varžybų, du geriausi mūsų teni
sininkai Vaidas ir Jonas Čiko- 
tai, Vida Vodopalaitė moterų 
lauko tenise, jos sesuo Ada lėkš
čių šaudyme (!), Paulius Lukas 
plaukime. Kiti vadovai ir 
turistai.

Registraciją prisiuntė ir sli
dinėjimo vadovas Vytenis 
Čiurlionis. Slidinėtojų yra 8 iš 
įvairių JAV-ių pakraščių. Du iš 
jų yra slidinėjimo instruktoriai, 
tai Valteris Kasperaitis ir 
Raimundas Dičius. Slidinėji
mas, kaip jau buvo skelbta, 
vyks Kaukazo kalnuose nuo 
liepos 23 d. iki liepos 26 d., t.y. 
prieš žaidynių atidarymą, kuris 
įvyks liepos 27 d. Slidinėjimo 
data pakeista todėl, kad slidinė- 
tojai galėtų dalyvauti atida
ryme ir matyti kitas varžybas

BALYS SAVICKAS
LANKĖSI LIETUVOJE

Balys Savickas, ilgametis 
ŠALFAS s-gos šaudymo 
vadovas. Tik jo dėka ši sekcija 
gyvuoja, jo dėka kasmet vyksta 
lietuvių ir pabaltiečių šaudymo 
varžybos. Jis buvo iškviestas 
Lietuvos šaudymo federacijos, 
kad nustatytų tikslią programą 
ir apžiūrėtų šaudyklas. Vilniu
je turėjo pasitarimus su fe-

vyks šaudymo varžybos, apžiū
rėjo visas šaudymo bazes ir buvo 
priimtas Kauno miesto bur
mistro. Lankėsi Palangoje ir 
Klaipėdoje.

Buvo nutarta, kad šaudymo 
varžybose galės dalyvauti visi 
Lietuvos šauliai. Jie bus 
suskirstyti į 3 amžiaus grupes: 
jaunių iki 20 m., suaugusių iki 
40 m. ir senjorų. Dalyvaus vyrų 
ir moterų klasės.

Padarytas dar vienas svarbus 
nutarimas: dalyviams iš 
Amerikos ir Kanados šautuvų 
gabentis nereikia; Lietuvoje 
šaudymo federacija jų turi 
užtektinai ir gerų.

Su šiuo nutarimu išvengiama 
komplikuoto reikalo — šautuvų 
pervežimo per sieną.

SPORTININKAI LIETUVOS 
SARGYBOJE

Besilankantieji Parlamento 
rūmuose Vilniuje, matė jaunus 
vyrus, ten budinčius dieną ir 
naktį. Dalis jų yra sportininkai. 
Trys sportininkai yra ir asmeni
nė prezidento V. Landsbergio 
apsauga, o pats Lietuvos Tau
tinio Olimpinio komiteto prezi
dentas Artūras Poviliūnas regu
liariai budi tuose rūmuose vieną 
naktį savaitėje.

Neseniai į parlamento sesiją 
buvo pakviesta Roma Grin- 
bergienė — pagerbimui ir apdo
vanota paveikslu. Mat, jos 16 m. 
amžiaus sūnus Darius po 
tragiškų sausio 13 d. įvykių, 
kuriuose jam teko pačiam 
dalyvauti ir pergyventi, įstojo 
savanoriu į parlamento ap
saugos būrį. Jis davė ir Lietuvos 
gynybos priesaiką.

Janis Grinbergas

Roma Grinbergienė yra Lietu
vos Tautinio Olimpinio komi
teto spaudos atstovė ir „Vyčio” 
žurnalo redaktorė. Ją gerai at
simename iš puikių III-jų PLS 
žaidynių Australijoje aprašymų. 
Jos vyras, ir Dariaus tėvas, 
Janis yra Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto generalinis 
sekretorius ir IV PLS Žaidynių 
organizacinio štabo pirminin
kas.

LIETUVOS BURIUOTOJŲ 
SĄJUNGA RAŠO:

— Visiems JAV buriuotojams 
dėkojame už pasiryžimą 
dalyvauti IV PLS žaidynių 
buriavimo varžybose. Jos įvyks 
Kuršių mariose ties Nida liepos 
28 - rugpjūčio 3 dienomis.

Varžybų nuostatus papildome 
sekančiai: bus dvi varžybų 
grupės — pirmoje mažos spor-

■■■■i

Jaunieji teniso žaidėjai Palangoje laukia svečių iš užsienio atvykstant į IV PLS Žaidynes.

i
I

Futbolas Chicagoje

PENKTĄJĮ DEŠIMTMETĮ 
PRADEDANT

„Lituanicos” futbolo klubas, 
užbaigęs savo veiklos keturis 
dešimtmečius, kaip niekur 
nieko, pradėjo penktąjį 
dešimtmetį metiniu narių susi
rinkimu, kovo 24 dieną įvyku
siu klubo patalpose, 2614 
Lithuanian Plaza Ct.

Pirmininkas Alb. Glavinskas 
pradėjo susirinkimą, padėko
damas visiems prisidėjusiems 
prie veiklos ir tos veiklos 
rėmėjams. Ged. Bielskus, 
kuriam pagal jo atliekamas 
pareigas sunku sugalvoti ir 
titulą (dabar pavadinsiu va
dovu), suglaustai pravedė susi
rinkimą, paryškino komandas 
laimėjimus ir klubo finansinį 
stovį. „Lituanicos” vyrų ko
manda praėjusiais 1990 metais 
stipriausioje Illinois lygoje — 
Metropolitan — tarp dešimties 
įvairių tautybių komandų 
laimėjo vicemeisterio vietą, kas 
atsitiko pirmą kartą klubo is
torijoje. Lietuvių komandos 
laimėjimas kitataučių tarpe 
išnešė jos vardą tolokai už Mar
ąuette Parko ribų. Kad ir ne 
labai politiniai išprususiam 
piliečiui padėjo susiorientuoti, 
kas tie „Liths” ir kur yra ta 
dabar dažnai minima „Lithu
ania”.

Susirinkusiems įteikdamas 
Metro lygos praėjusių metų 
pirmenybių užbaigimo lentelę, 
Bielskus rekomendavo nenu- 
mesti jos, bet įsidėti į rėmus, 
kad galėtų kada nors ateityje

tinės jachtos, antroje — didesnės 
(su patogumais) kreiserinės 
jachtos.

Pirmos grupės burlaiviai 
žinomi visame pasaulyje ir 
varžybos vyks olimpinėje dis
tancijoje. Čia bus trys klasės: 1. 
— optimisto klasė vaikams iki 
16 m., 2. — Laser — vienvietė, 
vienos burės ir 3. — Burlentė — 
Mistral tipo.

Antroji grupė tai kreiserinės 
kylinės jachtos. Ir čia bus dvi 
klasės. Pirmoje klasėje yra jach
tos Carter — 30, 6 vietų 30-ties 
pėdų jachta. Antroje — Kon- 
rad—25 RT yra 5 vietų 25 pėdų 
jachta. Vieno etapo ilgis 20-35 
jūrmylės; startas ir finišas prie 
Nidos uosto. Maršrutas išdės
tytas taip, kad būtų įdomu 
lenktyniauti ir būtų galima kuo 
daugiau pamatyti. Smulkiau 
viskas bus išdėstyta varžybų 
programoje, kuri netrukus bus 
atspausdinta ir išsiuntinėta. 
Dalyvauti čia galės visi no
rintieji: vyrai ir moterys, 
vyresni ir jauni. Įgulos bus 
sudarytos įvairiai.

Stengsimės, kad buriavimo 
varžybos būtų šventė, maloni 
Jums ir mums.

Kviečiame ir laukiame.
V. G.

parodyti savo vaikaičiams... 
Tokie laimėjimai gali nebepasi
kartoti. „Liths” komanda, kaip 
ji pirmenybėse dalyvaujant yra 
vadinama, neužaugo ir nesu
stiprėjo per naktį. Pusę koman
dos sudarė žaidėjai, atvykę iš 
Lietuvos. Jis prašė daugiau 
remti „L” futbolo klubą ir 
padėti išlaikyti turimus 
žaidėjus. Su jais būtų galima 
pagalvoti ir apie meisterystę. 
Priminė, kad Jonas ir Irena 
Žukauskai beveik metus tuos 
žaidėjus buvo apgyvendinę savo 
namuose. Kas gali viršyti ar 
bent prisilyginti šitokiai 
paramai?

Pagaliau prieita prie svar
besnio dienotvarkės punkto — 
išrinkti valdybą. Valdybą? Nėra 
ką valdyti. Ir valdybos nereikia. 
Reikia, kas dirbtų, vadovautų ir 
nekreiptų per daug isteriškai 
dėmesio į neužtarnautą kritiką, 
kurios niekada netrūko ir ne
truks. Kaip tokį organą su
kombinuoti ir kaip jį pavadinti?

Pasiūlius kandidatus, vienam 
kitam bandžius išsisukti, į po 
senovei vadinamą valdybą 
sutiko įeiti ir buvo vienbalsiai 
išrinkti: Gediminas Bielskus, 
Alb. Glavinskas, I. Hidwegi, 
Leonas Juraitis, Jonas Juška, 
Juozas Kazlauskas, Antanas 
Macevičius ir Edv. Šulaitis.

Dauguma jų žino, kad čia 
valdyti neteks, bet reikės dirb
ti ir dirbti pilna to žodžio 
prasme. Nuo išrinktųjų darbo, 
pasitikėjimo jais priklausys ir 
„Lituanicos” ateitis. Ir ne vien 
ateitis svarbu. Besirūpinant 
ateitimi, svarbu nepamiršti ir 
dabarties, kuri yra svarbiausia. 
Jau prasideda šių metų futbolo 
pirmenybės aikštėje — lauke. 
Jose dalyvaus keturios „Liths” 
komandos: vyrų, rezervo, jaunių 
ir veteranų — „Oldtimers”.

Dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
Žaidynėse, prasidėsiančiose 
š.m. liepos 26 d. Lietuvoje, G. 
Bielskus organizuoja vyrų fut
bolo rinktinę komandą, o Jonas 
Kaunas — veteranų.

Išrinktieji naujieji organai pa
reigomis dar nepasiskirstė.

BANDOMOSIOS
RUNGTYNĖS

Visą žiemą praleidus salėse, 
„Lituanicos” vyrų ir Rezervo 
komandos šį sekmadienį, 
balandžio 7 d., išbėgs į aikštę 
Marąuette Parke.

Vyrai žais draugiškas rungty
nes prieš lenkų „Lightning” 
komandą 3 vai. po pietų.

Rezervas bandys savo jėgas 
prieš čekų „Sparta” 1 vai. p.p.

Pirmenybės prasidės balan
džio 21d. Pirmąsias rungtynes 
mūsiškiai žais prieš vokiečių 
„Kickers” Marąuette Parke.

J. J.

Golfas
TURNYRAI

Balandžio 14 d. — Longwood,
— 4-ių žaidėjų Scramble. 

Gegužės 5 d. — Lake Hills, —
4-ių žaidėjų „Best bąli”. 

Birželio 1 ir 2 dienomis — gol
fo iškyla į The Oaks, Michigane. 

Birželio 23 d. — Glenwoodie,
— ProAm turnyras.

Liepos 21 d. — Pheasant Val
ley, — Vasaros turnyras.

VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ 
PIEŠINIŲ KONKURSAS

Ruošiantis IV PLS žaidynėms 
ir 1992-jų metų Pasaulinei 
olimpiadai Barcelonoje, LTOK- 
tas, „Žvaigždutės” ir „Aitvaro” 
redakcijos skelbia vaikų ir 
moksleivių piešinių konkursą 
šūkiu: „O SPORTE - TU GY
VENIMAS!”

Konkurso tikslas sūdomirtti 
vaikus ir moksleivius artė
jančiomis IV PLS žaidynėmis ir 
olimpiniais žaidimais. Konkur
se gali dalyvauti visi Lietuvos 
Respublikos ir išeivijos vaikai ir 
moksleiviai. Dalyviai skirstomi 
į 3 grupes: 1. — Ikimokyklinio 
amžiaus vaikai, 2. — Pradinių 
klasių (I—IV) mokiniai ir 3. — 
Aukštesnių klasių mokiniai. 
Kiekvienas gali pateikti ne 
daugiau kaip tris darbus, sukur
tus per piešimo pamokas.

Visi nugalėtojai bus ap
dovanoti ir aprašyti „Sporto” ir 
„Aitvaro” laikraščiuose, o ge
riausi darbai bus parodyti 
Lietuvos televizijos sporto lai
dose.

KONFERENCIJA 
KOPENHAGOJE SKELBIA

Šiaurinės Europos kraštų 
sporto konfederacijos konferen
cijoje, vykusioje Kopenhagoje 
š.m. sausio 18-20 dienomis, 
dalyvavo 120 atstovų iš Danijos, 
Suomijos, Norvegijos, Švedijos, 
Islandijos ir Grenlandijos 
olimpinių bei valstybinių kūno 
kultūros komitetų ir atskirų 
sporto federacijų. Jie vienbalsiai 
išreiškė savo pritarimą ir 
solidarumą Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos sporto organizacijoms, 
tikėdami, kad sporto bendra
vimas tarp tų Š. Europos ir Pa
baltijo kraštų išsivystys pozi
tyvia linkme.

Šio pareiškimo telekso kopija 
buvo pasiųsta ir Sovietų 
Sąjungos sporto komitetui.

Pasirašė Danijos sporto 
sąjungos Generalinis sekreto
rius Bent Agerskov.

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 
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Rugpjūčio 10 ir 11 d. — Silver 
Lake, — ŠALFASS kvalifikaci
nis turnyras.

Rugsėjo 15 d. — Deer Creek, 
— Geltono kamuoliuko turny
ras.

Spalio 13 d. — Glenwoodie, —- 
Klubo pirmenybės.

Visi mėgstantieji žaisti golfą 
yra kviečiami įsijungti į Chica
gos Lietuvių Golfo klubo veiklą. 
Susidomėję prašomi kreiptis į

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago
Tol. (1-312) 434-5048 (veikia 24 vai.) 

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

Al Žvinakis, 244 Venetian Way, 
Orland Park, IL.

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building

6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629

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

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

Kab. (1-312) 735-4477;
Rez. (708)240-0007; arba (708)240-0581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą Namų (705) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

' ' ’ ’ CHIRURGIJA
6132 S. Kadzla, Chicago, III.

Tel. (1-312) 925-2670
1185 Dundee Ava., Elgin, III. 50120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

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

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

Pirmd. 3 v. p.p-7 v.v., antrd. 12:30-3 v.p.p. 
trečd. uždarytaa, ketvd. 1-3 v.p.p., penktd

ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.

8132 S. Keazle Ava., Chicago 
(1-312) 925-2070 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W. 55 St., Chicago, IL .
Tai. (1-312) 470-2112

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL. 
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

DR. ANTANAS G. RAZMA
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS

4700 W. 05 St.
Oak Lavvn, IL 80453-2533

Tai. 708-635-3113

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153

Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Avė., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

81 St. Ir Kean Ava., Justice, IL
Tai. (1-312) 585-2980 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2858 W. 83rd Straat

Vai.: antr. 1-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p. 
šešt. pagal susitarimą

Kabineto tel. (1-312) 778-2880.
Raz. (708) 448-5545

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

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

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

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

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

ketv. 9-12. Penkt. 2-7
ARAS ŽLIOBA, M.D.

AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

Good Samarltan Medical Center- 
Napervllle Campua

1020 E. Ogden Ava., Sulta 310, 
Naparvllla IL 60583
Tai. 1-708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4255 W. 83rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300;
Raz. (708) 442-9297

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

7722 S. Kadzla Ava.,
Chicago, III. 90952

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

Kab. lai. (1-312) 588-3168; 
Namų (708) 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
4 . GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8746 Wast 83rd Straat
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą



Kaip kalbėti su vaikais

APIE DIEVĄ
Velykų šventėse, nemažiaul auklėjimo, turi asmenišką 

kaip Kalėdų, figūruoja vaikai.' Dievo patyrimą, ir tėvai, kurie 
Bet Velykos, kaip religinė patys netiki į Dievą, suvaržo
šventė, yra sunkiau vaikams 
prieinama, nes švenčiama žmo
giškos kančios ir nuodėmėsj>er- 
galėjimas Išganytojo Jėzaus 
Kristaus auka. Ši paslaptis sun
kiai suprantama net ir ilgo 
gyvenimo patirties-išminties tu
rinčių suaugusių. Tad vaikams 
galbūt didžiausi religiniai 
Velykų įspūdžiai bus iš Velykų 
tridienio liturginių apeigų — jų 
simbolių, veiksmų, muzikos ir 
gėlių bei smilkalų kvapų. Gijų 
prasmė išryškės tik daug vėliau, 
vaikui bręstant, įgyjant ir 
gyvenimo patirties ir dvasinių 
dalykų brandesnio supratimo. 
Tad šių apeigų pergyvenimas 
nuo mažens padeda neišdildomą 
pagrindą vaiko religiniam bren
dimui, ant kurio jis gali statyti 
viso savo gyvenimo religinės 
prasmės suvokimą. "

Didįjį Ketvirtadienį vaikui įsi
mins kojų (ar kai kur rankų) 
plovimo apeigos, procesija į Švč. 
Sakramento išnešimo altorių, 
likusi tuščia bažnyčia. Didįjį 
Penktadienį pastebės vargonų 
tylą ir niekuomet kitu metu 
nepakartojamas kryžius pagar
binimo apeigas. Jei gyvena 
meksikiečiais gausioje didmies
čio parapijoje, įsimins vaikui 
Didįjį Penktadienį jų išvaidi- 
nama Kristaus kančia, vaikš
tant po tas vietas jų kaimynys
tėje, kurios primena įvairius 
Kristaus kentėjimus skriaudžia
muose žmonėse, ir ten meldžian
tis įvairiomis vietinės ir visuo
tinos svarbos turinčiomis in
tencijomis.

Didįjį šeštadienį mažiems vai
kučiams itin aktualus yra 
velykinių valgių pašventi
nimas, o vakare, Velykų vi
gilijos pamaldose vyresnius vai
kus sudomina tamsioje bažny
čioje ugnies šventinimas, žva
kučių uždegimas, paskui di
džiulės velykinės žvakės įneši
mas ir su ja vandens šventi
nimas, kuriuo tuomet yra 
pakrikštįjami žmonės.

Bet norint, kad vaikas įgytų 
stiprų, religinį gyvenimui pa
grindą, neužtenka jį ar ją kartą 
per metus nuvesti į šias 
pamaldas, neužtenka dar ir sek
madieniais į pamaldas nuvesti. 
Taip rašo psichologas David 
Heller savo knygoje „Talking to 
Your Child About God” (Ban- 
tam Books, Kaip kalbėti su savo 
vaiku apie Dievą), daugiau kaip 
dešimtmetį studijavęs vaikų 
Dievo supratimą ir kaip jie jį 
įgyja. Jau visi žinome, kad tėvai 
yra svarbiausias veiksnys, nu
lemiantis vaiko socializavimąsi 
bendruomenėje. Bet pasirodo, 
kad jie vaidina tokią pat svar
bią rolę vaiko religiniame 
auklėjime — norom nenorom. 
„Anksčiau ne visuomet supra
tome, kad tėvai turi didžiausią 
įtaką vaiko religiniame auklė
jime. Vieton to šią atsakomybę 
užkraudavome religinėms in
stitucijoms. Tikrovėje, tėvai turi 
žymiai didesnę įtaką vaikams 
religinėje srityje negu bažnyčios 
ar mokyklos”, jis sako.

Užklaustas, ar vaikai turi 
kokį nors įgimtą Dievo supra
timą, kurį tėvai galėtų pa
minėti, užvedant kalbą apie 
Dievą su vaiku, Heller taip at
sako: „Tuo klausimu noriu 
pasakyti du dalykus. Pirma, tai 
net kai tėvai nekalba tyčia apie 
Dievą, ar net kai jie vaikams 
sako, kad netiki į Dievą, vaikas 
ir iš to susidaro vaizdą apie 
Dievą, iš dalies dėl to, kad 
vaikas vis vien apie Dievą išgirs 
iš kitų vaikų, mokytojų, tele- 

* vizuos ir kitur. Tad svarbu tė
vams patiems konkrečiai kalbė
ti apie savo įsitikinimus, pažiū
ras apie Dievą, kitaip vaikas 
pasisavins jas iš kitų, svetimų 
šaltinių.

Tačiau Heller taip pat sako, 
kad vaikai, nežiūrint religinio

vaiko vystymąsi toje srityje. 
Vaikas, kurio tėvai paneigia 
Dievą, sužino apie Dievą iš kitų, 
ir sužinojęs apsidžiaugia, pasi
junta nuramintas ir pergyvena 
didelį norą tuos jausmus išreikš
ti. Todėl labai svarbu šeimoje 
sukurti teigiamą atmosferą 
kalbėti apie Dievą. Šeimoje yra 
svarbu reikšti meilę religiniame 
kontekste, o ne religiją iš
jungiant. Labai svarbu neper
duoti nuotaikos, kad religija yra 
tik išorinė, visokių suvaržymų, 
draudimų sistema. Religiją, 
tikėjimą reikia taip integruoti, 
kad jis visas tampa gyvenimo 
būdu. O vaiką ugdant, reikia tai 
aiškiai parodyti, išaiškinti. 
Lengviausias būdas tai padaryti 
yra vaikui kalbėti apie Dievą 
kaip mylintį, apie Dievo meilės 
ženklus gyvenime.

Tėvams svarbu peržiūrėti, 
kaip jie vaikui Dievą pristato. 
Jei Dievo vardas dažniausiai 
minimas tik kokiame nors 
keiksme ar „Dievas tave nu
baus” kontekste, tokį Dievo 
supratimą vaikas ir įgis. Šei
moje vykdomi religiniai veiks
mai, kaip žegnojimasis, malda 
prieš valgį ar gulantis miegui ir 
kitos neturi būti atliekami at
mestinai paskubomis, automa
tiškai. Vaikui turi būti 
išaiškinta, kodėl taip mel
džiamės, tą darome. Ir vaikas 
turi išmokti, kad tai yra san
tykiavimas, bendravimas su 
mylinčiu Dievu.-

Tad aiškiai matoma, kaip 
svarbus yra pačių tėvų religinis 
išsiauklėjimas. Heller sako, kad 
tai turbūt yra pats svarbiausias 
skyrius minėtoje knygoje, bet jis 
yra ir kitą atskirą knygą para
šęs kaip tik ta tema: „The Soul 
of Man” (Žmogaus siela, Ballan- 
tine). Neįmanoma kalbėti apie 
tokią begalinę, neapčiuopiamą 
būtybę kaip Dievas, pačiam ne
turint kokio nors konkretesnio 
asmeniško supratimo. O visas 
gyvenimas iš to plaukia. Dažnai 
daroma vengtina klaida yra kal
bėti lyg būtum savotiškas tarpi
ninkas — vertėjas vaikui tarp 
Bažnyčios ir Dievo, sau nepri- 
imant tų dalykų. Taip padaryti 
dažniau būna linkę vyrai negu 
moterys, bet visiems žmonėms 
yra svarbu sąmoningai skirti 
laiko asmeniškam dvasiniam 
brandinimuisi, o ne tik narplio
ti kitų žmonių nuomones apie 
Dievą ir jas bandyti perduoti 
vaikui.

Tėvams, kuriems asmeniškai 
nepatogu iš viso kalbėti apie 
Dievą, jis ragina bandyti ir per 
daug savęs nekritikuoti. Tė
vams, kuriems bendrai yra 
sunku žodiniai išsireikšti, 
Heller siūlo sudaryti įvairias 
religinių užsiėmimų progas. Bū
tent: gali leisti vaikui nupiešti 
ką nors apie Dievą ir tada 
paprašyti, kad vaikas paaiškin
tų. Gali vaikui skaityti iš reli
ginės vaikų knygelės ir tada 
apie tai su vaiku kalbėti. Yra gi 
ir įvairios spalvavimo knygelės. 
Puiki proga yra vaiką nusives
ti į bažnyčią, kur yra daug 
statulų, paveikslų, vitražų, bei 
kito religinio meno. Šiandien 
galima nusipirkti ne tik įvairių 
religinių knygų ir net žaidimų, 
bet ir video filmų Šv. Rašto 
pasakojimų temomis. Bet svar
biausia yra su vaiku apie visa 
tai kalbėti — ypač pirmiausia 
leidus vaikui papasakoti; kaip 
ji/jis visa tai supranta,ir at
sakant kiek gali į visus jo kelia
mus klausimus.

Iš tikrųjų, jei leisime vaikams 
su mumis kalbėti apie Dievą, jie 
iš mūsų pačių iššauks gilesnį 
Dievo ieškojimą, prie jo artė
jimą. Ar ne dėl to Jėzus pasakė, 
kad tokių mažutėlių yra dan
gaus karalystė ir kad tas, kas 
atstumia juos, atstumia jį?

a.j.z.

Šį klausimą svarsto Amy W. 
Knight gana išsamioje stu
dijoje, išspausdintoje „Problems 
of Communism” žurnale (1990 
m. lapkričio-gruodžio numeris, 
pasirodęs tik vasario mėnesį). 
Studija pavadinta: The Future 
of KGB. Amy Knight dirba US 
Library of Congress ir dėsto 
John Hopkins universitete. Yra 
išleisdusi knygą apie KGB ir 
paskelbusi eilę studijų apie 
Sovietų Sąjungos vidinę 
politiką.

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
glasnost ir perestroikos laiko
tarpyje paslaptinga KGB 
organizacija susilaukė labai 
daug kritikos. Daug paslapčių 
apie KGB atidengė tie, kurie 
dirbo šios organizacijos gretose. 
Ir ne tiek eiliniai, o daugiau pul
kininkai ir generolai. Ypač tie, 
kurie jau buvo išėję į pensiją. 
Jie patvirtino daugelį KGB 
nusikaltimų prieš disidentus ir 
prieš kitus taikius piliečius, 
infiltravimą religinių bend
ruomenių ir t.t. Vienas iš KGB 
uždavinių buvęs „užtušavimas” 
nusikaltimų, padarytų įvairių 
partijos šulų, jeigu jie įkliū- 
davo dėl korupcijos ir dėl eko
nominių machinacijų. Bene di
džiausias nusikaltimų atidengė- 
jas buvęs KGB generolas Oleg 
Kalugin. Jam KGB užvedė eilę 
bylų dėl „valstybinių paslapčių 
išdavimo”, bet nieko negalėjo 
padaryti, kai buvo išrinktas S. 
S-gos parlamento deputatu. 
Kalugin tvirtino, kad KGB iš 
esmės nepasikeitė nė perestroi-

Dr. Regina Kulienė, „Lietuvos 
Vaikų Vilties” pirmininkė kalba 
Seklyčioje spaudos konferencijoje.

Nuotr. Ed. Šulaičio

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS

RIMVYDAS SIDRYS
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PULVIS ĖST...

Hitlerinėj Vokietijoj buvo arti šimto koncentracijos 
stovyklų. Tik keletas jų yra išgarsintos ir virtusios sim
boliais, — Au8chwitz, Dachau, Buchenwald. Dauguma 
jų liko pasauliui nežinomos. Ir vokiečių visuomęnė apie 
KZ daugiausia nežinojo, kas žinojo, vengė apie šią 
tautos gėdą kalbėti. Aš pats irgi nežinojau, kad Šva- 
bijoje, Tuebingeno pašonėj buvo dvi koncentracijos 
stovyklos.

O turėjau progą apie jas dar karo metu sužinoti. 
Buvo taip, kad Kūčių vakarą aš turėjau užleisti savo 
kambarį ir lovą. Vieton, kad eiti pas draugą nakvoti, 
aš nutariau praleisti tą naktį susikaupime ir maldoj. 
Tai buvo ypatingos Kūčios. Pirmą sykį gyvenime 
Kūčias turėjau praleisti be šeimos ir be namų, rusų 
tankai išplėšė man namus.

Buvo tai graži naktis, tyli, žvaigždėta, blizgančiu 
sniegu padengta. Nesigirdėjo patrankų dunksėjimo, 
kuris ardydavo kitų naktų ramybę. Šimtametė, bokš
tais ir bokšteliais pasipuošusi Hohenzollern’o pilis 
mėnulio šviesoje lyg ir kalbėjo, kad menko žmogaus 
pastangos praeina mažai pastebėtos, kad laiką reikia 
matuoti ne metais, o amžiais.

Užlipau ant pilies kalno. Visuotinoj tamsoj, toli prie

AR PASIKEIS
ZENONAS PRŪSAS

kos laikotarpyje. Pasikeitimai 
esą grynai kosmetiški.

Kodėl šios visos KGB darbuo
tojų išpažintys? kai kuriems tai 
gal dėl sąžinės graužimo, bet ki
tiems gal daugiau iš baimės dėl 
ateities. Visi matė, kas atsitiko 
su jų bendradarbiais Rytų 
Vokietijoj (Stasi organizacija), 
Čekoslovakijoj ir kitur, kai 
komunizmas buvo nuverstas. 
Visi Stasi darbuotojai buvo at
leisti iš darbo ir tik vienam 
kitam pavyko susirasti naują 
darbą. Todėl kai kuriems gal 
pasirodė, kad KGB yra „skęs
tantis laivas”. Taigi kuo 
greičiau nuo jo atsiribosi, tuo 
geriau.

Buvo ir kontraofenzyva iš 
KGB pusės. Išvystyta didelės 
apimties propaganda, kad patai
sytų savo reputaciją visuome
nėje. Ji buvo vykdoma per tele
viziją bei spaudą. Buvo pradėtas 
leisti net specialus žurnalas apie 
KGB. Per perestroikos laiko
tarpį KGB nuo didesnių bėdų 
dalinai išgelbėjo Gorbačiovas. 
Jis pats atėjo į valdžią, neturė
damas rinkėjų mandato. Todėl 
žinojo, kad neišsilaikys savo 
poste, jei susilpnins KGB. Ypač 
jei jam reikės vykdyti reformas 
ir dėl to bus neramumų. Dar la
biau jam prireikė KGB, kai pra
sidėjo tautiniai judėjimai. Be 
KGB pagalbos jis nebūtų pri- 
stabdęs tautinių judėjimų 
Kaukaze ir kitur. Gorbačiovo 
globos dėka buvo išleista visa 
eilė įstatymų, dar labiau sustip
rinančių KGB galią. Šios or
ganizacijos viršininku jis 
paskyrė Vladimirą Kriučkovą, 
seną saugumietį ir kietą stali- 
nistą.

Iš kitos pusės, Gorbačiovas tu
rįs ir šiokių tokių nuopelnų 
KGB demokratizavime. Pavyz
džiui, jis išjungė šią organizaciją 
iš tiesioginės komunistų par
tijos kontrolės. Anksčiau par
tijos centro komitetas pa
rinkdavo kandidatus aukš
tesniesiems postams ir kontro
liavo KGB biudžetą ir ope
racijas. Gorbačiovas lyg tai per
vedė kontrole į parlamentą. 
Kontrolės komitetas turi 43 
narius, kurių dauguma turį eilę 
kitų įsipareigojimų. Todėl pa
prastai jie palieką KGB ramy
bėje. Daugumą komiteto narių 
parinkęs pats Gorbačiovas. Jis 
taip pat bandąs pravesti parla
mente įstatymą, kuris dar la
biau išplėstų KGB veiklos ribas. 
Tas įstatymo projektas buvęs 
paruoštas pačios KGB organiza
cijos. Gorbačiovas skelbia, kad

šis įstatymas labai sudemokra- 
tintų KGB. Pagal Amy W. 
Knight, tai esanti dar viena jo 
klastų įstatymais įteisinti 
nedemokratiškas ir autori
tarines veiklą. Ką tik buvo 
rašyta spaudoje (Wall Street 
Journal kovo 6 d.), kad S. S-gos 
parlamentas sąlyginiai patvir
tino projektą įstatymo, kuris 
reguliuotų KGB veiklą. Šis 
įstatymas nustatytų KGB 
funkcijas ir galią bei mecha
nizmą šioms galioms kont
roliuoti. Kriučkovas remiąs šį 
įstatymą. Detalės nėra paduo
tos. Įdomu, ar tai yra tas pats 
viršuj minėtas Gorbačiovo 
remiamas įstatymas? Pagal 
TASS agentūrą, kuri šią žinią 
perdavė, šis įstatymas esąs išlei
džiamas dėl eilinių piliečių 
spaudimo. Esą, žmonės dar vis 
prisibijo KGB ir norį garantijų, 
kad KGB nebedarys tų pačių 
klaidų, kaip ir praeityje.

Kokia gi yra KGB ateitis? 
Amy Knight galvoja, kad dėl 
daugelio paskutiniu laiku 
iškeltų į viešumą KGB nusikal
timų praeityje, glasnost atmo
sferoje ji virsta anachronizmu. 
Todėl KGB ateitis esanti 
miglota (prisimintina, kad 
Knight studija buvo parašyta 
dar glasnost laikotarpyje 1990 
metų gale). Iš kitos pusės, 
Knight mano, kad kol KGB- 
ei vadovaus Kriučkovas (46 m. 
amžiaus) ir jo senoji gvvardija, 
KGB savo galių neatsisakys be 
kovos.

Gorbačiovas turįs dilemą. 
Anksčiau nepažabojęs KGB, 
jis pasidaręs nuo jos labai 
priklausomu ir dėl to ne
begalėtų jos sudemokratinti, jei 
ir panorėtų. O jei jis ir toliau 
remsis KGB — praras savo kaip 
reformatoriaus aureolę. Kaip 
ten bebūtų, šioks toks demok
ratėjimo procesas ir ten vyksta. 
Į sadizmą linkusius senuosius 
KGB darbuotojus palengva 
pakeičia jaunesnioji generacija, 
dažnai jau su žmogiškesnių 
veidu. Pagal Knight, daugelis iš 
jų labai nekenčia savo vir
šininkų ir, progai pasitaikius, 
noriai perduoda kompromituo
jančią informaciją spaudai. 
Pagal naujesniuosius visuo
menės apklausinėjimų duo
menis, jaunesnioji karta Sovietų 
Sąjungoje yra labai skirtinga, 
palyginus su vyresniąja karta. 
Už 10-20 metų dabartiniai lei
tenantai ir kapitonai užims 
KGB generolų kėdes. Tada gal 
ir pati KGB pasidarys žmogiš
kesnė ir demokratiškesnė.

Nuostabus dalykas! Krikščio
nių tikėjimas, kuris, rodos, vien 
tik antrojo gyvenimo laimės 
ieško, jos ir čia mums suteikia.

Ch. Mon.tesqu.ieu

horizonto matėsi du šviesų kvadratai. Nustebęs galvo
jau, ką turėtų reikšti šios ryškios šviesos visuotinai 
aptemdytam krašte. Nenujaučiau tada, kad tai buvo 
Schoemberg ir Bisingen koncentracijos stovyklos. 
Nenujaučiau, kad ten tūkstančiai kenčiančių žmonių 
irgi šventė skurdžias kūčias lentiniuose barakuose, 
apie geležinį pečiuką susispaudę. Nenujaučiau, kad 
tuose, šviesų aprėžtuose kvadratose, vargą kentė ir 
mano broliai lietuviai.

Dabar, po pusantrų metų į tą pačią Hohenzollern’o 
pilį aš žiūrėjau iš Schoembergo pusės. Darbovietė buvo 
pastogė, apsauganti nuo lietaus, bet atvira iš visų 
pusių. Pilis dominavo akiratį, už jos bangavo Alb 
kalneliai. Artimoji aplinka, tačiau nebuvo jauki. 
Lavonai, karstai, skeletai... Dabar jau atidengtose 
duobėse gulėjo lavonų krūvos vienas ant kito, skersai, 
išilgai be jokios tvarkos. Purvinos kaukolės, tuščios 
akiduobės, į mirties šypseną sustingę žandikauliai. 
Kacete kasdien iškasdavo vieną duobę ir į ją suvers
davo visus tą naktį mirusius. Taip mes vienoj duobėj 
radom tik penkis lavonus, o pačioj didžiausioj net 
penkiasdešimt septynis. Išnarplioję iš krūvos lavoną, 
kaliniai atnešdavo jį karste mums į viršų. Mes su dr. 
Gonzales padiktuodavom protokolą, išmatuodavom il
guosius kaulus, pagal kuriuos galėdavom įvertinti ūgį, 
aprašydavom dantų stovį, kaukolės konfigūraciją, ypa
tingas žymes, patologijos pėdsakus. Krūvos centran 
patekę lavonai būdavo geriau išsilaikę, juos kartais 
atnešdavo pilnus, bet daugiausia gaudavom apžiūrinėti 
tik skeletą. Vokiečiai daktarai stovėdavo prie duobių, 
jų pareiga buvo žiūrėti, kad lavonai būtų išnešami pilni 
ir kad dalys nebūtų sumaišytos. Greit paaiškėjo, kad 
jų darbas turėjo mažai prasmės, ten, kur skeletai buvo 
nukritę į krūvą ir anatomijos žinovas nelabai galėjo

NOBELIO 
PREMIJOS GĖDA

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Daugelį dešimtmečių pasaulis 
garbino Nobelio premijos laure
atus, džiaugėsi jų laimėjimais 
visose kultūros, mokslo ir 
kūrybos srityse ir kasmet su di
deliu susidomėjimu laukė lau
reatų paskelbimo. Šių metų 
Nobelio taikos premijos paskyri
mas Gorbačiovui buvo sutiktas 
gan skeptiškai, nors iš pradžių 
atrodė, kad tai galėtų būti jam 
paskatinimas įgyvendinti „pe
restroikos” ir „glasnost” idėjas 
bei pradėti demokratizavimo 
procesą ilgus dešimtmečius pa
vergtose Sovietų respublikose. 
Jo „gastrolės” Vakarų pasauly
je, jo nuoširdumu beveik įtikino 
naivius, laisvėje gyvenančius 
žmones. Didelio talento akto
rius, jis neišsidavė, kad jo 
šypsena yra surežisuota ir kad 
jo žodžiai nėra tikras jo galvo
senos atspindys, tik puikiai 
suvaidintas dramos prologas. 
Deja, kai kam sunku buvo 
atspėti jos tolimesnį turinį, 
kuris tik vėliau išryškėjo, 
Gorbačiovui išnaudojus Persijos 
įlankos krizės momentą. Ir koks 
baisus nusivylimas, bet tuo 
pačiu ir plačiam pasauliui skau
di pamoka, kad kiekvienas įsiti
kinęs komunistas turi tik vieną 
tikslą bet kokiomis priemonė
mis įgyvendinti smurtą, prie
vartą ir vergiją ir melu bei iš 
anksto numatytais sutarčių lau
žymais. Kodėl Amerikos vyriau
sybė, pasiruošusi pasirašyti 
nusiginklavimo sutartį, vis dar 
nepasimoko iš Molotovo-Ribben- 
troppo pakto — tai dviejų 
„draugų” sulaužyta sutartis, 
kurios išdavoje penkis dešimt
mečius vargijos jungą neša 
didelė žmonijos dalis, neiš
skiriant nei pačios rusų tautos.

Pasinaudojęs pasaulio dėme
siu Persų įlankos krizei, jis su 
stalinišku brutalumu bandė pa
laužti Pabaltijo tautų laisvės 
troškimą, sužaloti, grasinti ir 
smurtu „grąžinti” į Sąjungos 
meškos glėbį. Deja, pasaulis 
neliko abejingas, kai tarp aibės 
žinių apie karo veiksmus Saudi 
Arabijoje prasivežė ir Lietuvo
je vykdomas smurtas.

Kompiuterio tarptautiniame 
tinkle, į kurį tiesioginiai ateina 
žinios iš Pabaltijo, tarp kitų 
žinių buvo paskelbtas Elenos 
Bonner, mokslininko Sacharovo 
našlės, laiškas Nobelio komisi
jos prezidentui. Tame laiške ji 
reikalauja, kad jos mirusio vyro 
vardas būtų išbrauktas iš 
Nobelio laureatų sąrašo, nes tai 
esanti negarbė ir jo atminties iš

juos išnarplioti. Vienas po kito daktarai buvo atleisti 
ir išsiskirstė skųsdamiesi, kad į tikrą medicinišką 
darbą įsiskverbti buvo jiems sunku.

Identifikacijos pastangos buvo nedėkingos, tiksliai 
identifikavom tik keletą. Vienas prancūzas kalinys 
turėjo amputuotą koją. Keli buvo nužudyti šūvių į 
pakaušį, jų vardai buvo žinomi. Dantų formulė buvo 
svarbiausias identifikacijos vienetas, pagal jį prancū
zai vėliau surado keletą savo tėvynainių. Įdomu, kad 
per abi koncentracijos stovyklas, tarp 3500 žuvusiųjų 
nesuradom nei vienos auksinės dantų karūnėlės bei' 
tiltuko. Lavonai buvo laidojami be jų. Daugelis turėjo 
labai gerus dantis, be jokių gedimo pėdsakų, dr. Gon
zales juos visus vadino rusais. Visi žuvusieji buvo 
atžymėti ant karsto prikaltu numeriu ir buvo palai
doti naujai sukurtose kapinėse. Tuo buvo atiduota 
pagarba Hitlerizmo aukoms ir tai buvo svarbesnis 
mūsų darbo uždavinys, negu identifikacija.

Prancūzai mūsų darbą naudojo ir vokiečius nuo 
nacizmo gydyti. Beveik kiekvieną dieną kapinyną 
lankė vokiečių ekskursuos, kartais po kelias per dieną. 
Gražiai apsirengę vokiečių burgeriai turėjo bristi per 
purvą ir žiūrėti į kapinyno terasas. Įspūdžiui padidinti 
kapitonas Robast palikdavo paskutinę eilę lavonų 
gulėti ištuštintoj duobėj, taip kad visos atkastos terasos 
buvo pilnos griaučių, kiek akis užmato. Vokiečiai buvo 
pritrenkti, siaubo apimtais veidais jie žiūrėjo į terasas, 
moterys kėlė prie akių skepetaites. Nors kiekvienoj 
grupėj atsirasdavo abejingų veidų, netgi su ironiškom 
šypsenom. Vokiečius paprastai lydėdavo prancūzas 
vertėjas, aiškinantis apie kacetų gyvenimą ir mirusiųjų 
laidojimo stilių.

(Bus daugiau)

niekinimas, jį pastatant šalia 
Gorbačiovo. Tame pačiame 
kompiuterių tinkle pranešama, 
kad protestą pareiškė ir lenkų 
vyriausybė, reikalaudama, kad 
būtų atšaukta Gorbačiovo pre
mija. Ar ne laikas ir mums 
masiškai tuo klausimu reaguo
ti? Siūlau tūkstančiais protesto 
laiškų užpilti Nobelio premijos 
komitetą, reikalaujant atšaukti 
Gorbačiovo premiją ir ją paskir
ti Vytautui Landsbergiui. Ar ne 
Landsbergis kviečia savo tautą 
laikytis oriai, ramiai ir reika
lauti laisvės taikiomis ir 
teisėtomis priemonėmis? Jis ne 
mažiau drąsus, efektingas ir 
taikingas už Lech Walesa...

Nobelio komiteto adresas: 
President of the Norwegian 
Nobel Committee, Drammens- 
veien 19, 0255 Oslo 2, Norway.

Nors šito straipsnio tema yra 
skirta Nobelio premijos pro
blemai, bet negaliu neperduoti 
dar vienos įdomios žinutės iš 
Norvegijos. BALT-L kompiu
terių tinkle sausio 15 dieną 
pasirodė pranešimas.

„Norvegijos televizijos mete- 
reologai išbraukė Maskvos 
vardą iš savo žemėlapio ir jos 
vietoje pranešė temperatūrą 
Vilniuje, tuo pareikšdami savo 
protestą prieš Sovietų vykdo
mus žudymus Lietuvoje. ,Mes 
paparastai nesikišame į poli
tines problemas, bet norėjome 
pareikšti savo užuojautą. Tai 
buvo mažas žestas Pabaltijo tau
toms,’ pareiškė vyriausias mete- 
reologas Oemulf Fremming. Jis 
taip pat pasakė, kad dar nesą 
nuspręsta, ar Maskva atgau- 
sianti savo vietą žemėlapyje, ar 
gal ją užleisianti Latvijos sosti
nei Rygai (Reuter).

Skatinu visus įsijungti į di
džiulę protesto kampaniją, rei
kalaujant atšaukti Gorbačiovo 
premiją ir ją skirti tikrai tos 
garbės užsitarnavusiam asme
niui. Nereikia ilgo teksto, tik 
keletos tvirtų sakinių anglų 
kalba. Nepagailėkime keletos 
minučių laiko ir 50 centų už oro 
pašto ženklą. Jei Vilniuje dieną 
ir naktį budi mūsų tautiečiai, 
apsupti priešo tankų, tai mes, 
gyvendami patogiai ir saugiai, 
nors tuo būdu galime prisidėti 
prie Lietuvos klausimo propa
gavimo ir Gorbačiovo prestižo 
sumenkinimo. Tegul pasaulis 
pastebi, kad mes veikiame, kaip 
galime, o propaganda yra vienas 
iš svarbiausių ginklų moder
niame pasaulyje.
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„EKRANO” KONCERTAS
•
Panevėžio dainų ir šokių 

li&udies ansamblis „Ekranas” 
Clevelande koncertuos balan
džio 6, šeštadieni, 8 vai. vak.
Cleveland State universiteto£
Mųsic and Communications 
Building Waetjen auditorijoje, 
2ŪJ)1 Euclid Avė.

Bilietų galima įsigyti sekma
dieniais Dievo Motinos parapi
jos svetainėje po 10 vai. Mišių 
pas Aušrą Babickienę, ir prie 
įėjimo. Bilietų kainos — 12, 9 ir 
6 dol. asmeniui.

Rengia Cleveland State uni
versiteto muzikos departa
mentas ir JAV LB Kultūros ta
ryba.
Penktadienį, bal. 5 d., 7 v.v. 
Lietuvių namuose rengiamas 
„Ekrano” ir Čiurlionio an
samblių vakaras — vaišės — pa
silinksminimas. Visi kviečiami 
pobūvyje dalyvauti. Vakarienės- 
kaina 15 dol. Prašoma kreiptis 
į Vytautą Sniečkų Lietuvių 
klube arba į Aušrą Babickienę.

Vykstantieji į koncertą maši
nas galės veltui pasistatyti 
mašinų aikštėje, įvažiuojant iš 
E. 21-sios gatvės.

ATEITININKŲ ŠVENTĖ 
IR KONCERTAS

Tradicinė, metinė Clevelando 
ateitininkijos šventė vyks ba
landžio 13-14 dienomis.

Šeštadienį, bal. 13 d., 7 vai. 
vak» Nelės ir Arvydo Paltinų 
koncertas Dievo Motinos para
pijos salėje. Bilietai — 10, 7 ir 
4 dol. Jų galima įsigyti DMP 
svetainėje sekmadienį po lie
tuviškųjų Mišių, ar rezervuoti, 
skambinant Danai Čipkienei.

Sekmadienį ateitininkai su 
vėliavomis dalyvauja šv. Mišio
se su vėliavomis Dievo Motinos 
šventovėje. Akademijoje kalbės 
Ateitininkų Federacijos Tary
bos pirm. Birutė Bublienė, bus 
moksleivių ir jaunių įžodis bei 
trumpa jaunimo programa.

OPEROS SOLISTŲ 
KONCERTAS

Iškilieji Lietuvos operos so
listai Irena Milkevičiūtė ir Vir
gilijus Noreika koncertuos 
Clevelande gegužės 5 d., 
sekmadienį, 4 vai. p.p. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. 
Solistams akompanuos pianistė 
Gražina Landsbergienė.

AUKOS LIETUVAI

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
KONCERTINĖS IŠVYKOS

New Yorko lietuvių radijo 
programa „Laisvės žiburys”, 
vadovaujamas Romo Kezio, 
švenčia sidabrinę veiklos 
sukaktį. Ta proga pakviestas 
Čiurlionio ansamblis, kuViam 
diriguoja Klaipėdos konser
vatorijos docentas Gediminas 
Purlys, balandžio 20 atlikti kon
certą Kultūros židinyje. Sek
madienį, balandžio 21 d., Ap
reiškimo bažnyčioje per lietu
viškas pamaldas ansamblis 
giedos Alfonso Mikulskio Mišias 
„Už kenčiančią Lietuvą”.

Gegužės 4-5 dienomis čiurlio- 
niečiai svečiuosis Philadelphijo
je, ten duos koncertą Lietuvių 
namuose šeštadienį, o sekma
dienį giedos Šv. Andriejaus 
lietuvių bažnyčioje.

Ansamblis gegužės 26 d. daly
vaus Dainų šventėje Chicagoje. 
Planuojamas dar vienas koncer
tas Clevelande. Dirigentui 
išvykus Lietuvon, Čiurlionio an
samblis, atšventęs auksinę 
sukaktį, savo šakotą muzikinę 
veiklą turbūt nutrauks.

CNN IR MTV 
TRANSLIACIJOS 

LIETUVOJE

Clevelando „Plain Dealer” 
reporteris M. Sangiacomo kovo 
12 atspausdino pokalbį su Gra
žina Kudukiene, kovo 10 sugrį
žusią iš dviejų savaičių kelionės 
į Lietuvą. Straipsnyje, pavadin
tame „Lithuania wants its 
Freedom and MTV”, žurnalis
tas rašo, kad Gražina, praėjus 
vieneriems metams po nepri
klausomybės paskelbimo „užsu
ko ratą” gauti MTV (Music TV) 
Lietuvos žmonėms. Toje 
išvykoje Lietuvon dalyvavo ir

Pasitarime Lietuvos Parlamento rūmuose. Iš k. — Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, Gražina Kudukienė, Stuart Loory — CNN pasaulinių žinių vyr. redakto
rius ir Algirdas Kaušpėdas — Lietuvos televizijos direktorius.

kasdien po dvi valandas trans
liuoja iš valstybinės stoties. 
CNN sutiko vienerius metus 
programas transliuoti nemoka
mai, o vėliau bus susitarta dėl 
sąlygų ir pasirašyta sutartis. 
Gražina šiuose reikaluose buvo 
ne tik vertėja, bet ir talkininkė, 
padedant išlyginti kultūrinius 
kraštų skirtumus. Taip pat 
užbaigti preliminariniai darbai 
dėl MTV transliacijų Lietuvos 
klausytojams. Papildomos 
derybos, įskaitant ir kaštų 
klausimus, bus tęsiamos toliau. 
Jie sutikę taip pat naudoti 
lietuvių menininkus kai ku
riems stoties darbams. MTV 
atstovas, kuris atvyko iš Lon
dono, sutiko filmuoti koncertus 
Lietuvoje ir juos transliuoti. 
Atstovai iš CNN ir MTV buvo 
priimti Lietuvos prezidento 
Vytauto Landsbergio. Kalbėta 
ir apie tinklų signalo teises ir jo 
apsaugą bei pažeidimus. Prezi
dentas užtikrino, kad bus 
išleistas įstatymas toms teisėms 
apsaugoti. Lietuvos vyriausybės 
atstovai prašė tų kompanijų, 
kad televizijos darbas su tomis 
bendrovėmis Lietuvoje būtų 
visai nepriklausomas nuo So
vietų. Toks užtikrinimas buvo 
gautas. Jie tvirtino, kad bet 
kokios derybos vyks teisioginiai

su Lietuva, ne per Maskvą. 
Nors jie sakėsi matą Lietuvos 
problemą, bet norį dirbti su 
kraštu. Kova dėl nepriklauso
mybės esą tik laikini sunkumai. 
Ji pokalbio metu teigė, kad net 
tankai ąpsupę televizijos bokštą 
jų neišgąsdino. Sovietų kariuo
menei užėmus televizijos bokš
tą, transliacijos tęsiamos iš 
laikinų patalpų.

MTV bendrovės egzekuty vinis 
direktorius Bill Roedy laišku 
padėkojo Gražinai Kudukienei 
už suorganizavimą „labiausiai 
atmintino vizito Lietuvon. Susi
tikimas su prezidentu Lands
bergiu mūsų kelių dienų kelio
nėje po Sovietų Sąjungą buvo 
vienas pagrindinių momentų”.

Padėkos laiškas gautas ir iš 
CNN direktoriaus Stuart Loory.

Gražina Kudukienė atvežė 
Lietuvos ministerio pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus kvietimą 
Ohio gubernatoriui George 
Voinovich aplankyti Lietuvą, 
kai jis vyks į Rytų Europos

tarptautinės prekybos konferen
ciją. Gubernatorius pakvietimą 
palankiai priėmė.

Dviejų savaičių Lietuvoje 
lankymosi metu Gražina 
kalbėjosi su Lietuvos prez. V. 
Landsbergiu, min. pirm. G. 
Vagnoriumi, sveikatos min. dr. 
J. Oleku; lankė našlaičių 
namus, turėjo pasitarimą su dr. 
Vytautu Zumeriu, kuris koor
dinuos gydytojų programą su 
Clevelando klinikomis. Pasita
rimai vyko ir su „SOS vaikai” 
pirmininke Elena Kubiliene: 
tartasi su Catherine Messina, 
programų direktore iš National 
Forum Foundation, kuri tuo 
metu taip pat lankėsi Lietuvoje.

Gražinos Kudukienės dviejų 
savaičių viešnagė Lietuvoje 
buvo įtempto darbo, gražių 
pastangų ir nemažų rezultatų 
grandinė, talkinanti sunkiu 
keliu į laisvę žengiančiai jos 
gimtinei. Puikios iniciatyvos 
sektinas pavyzdys!

V. Rociūnas

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

GREIT
PARDUODA

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.

Ontuig21
KMIEOK REALTORS 

7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na

mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

„Multl-level” mūrinis namas arti 
golfo laukų; didžiulis „solarium”; 1 
akro sklypas, privati gatvė. Apžiūrėti 
galima susitarus. $255,000

Naujas Viktorijos stiliaus namas 
Lemontą; 1 akro sklypas. Pagrindinis 
mieg. turi „jacuzzi". Salone židinys; 
daug priedų.$257,900.

OLSICK & CO., REALTORS® ,
1180 State Street
Lemont, Illinois 60439 (^nhiiĮ^ 
(708) 257-7100 21

Da
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzie Avė., 

Chicago, IL 60629 
(312) 778-2233

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

□ MLS
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irsna Bllnstrublanė,

Realtor Assoc.
Nuosavybių pardavimas. Income Tax.

5953 S. Ksdzls Ava.
Tai. 436-7878

New home for sale by builder 
Lemont area. Call for details, tel. 
708-563-0065.

FOR RENT

Išnuomojamas 6 kamb. butas
Marąuette Pk. apyl.; arti krautu
vės, valgyklos, geras susisieki
mas.

Tai. 312-471-0078

Išnuomojamas butas; 1 mieg.,
antras aukštas. Nauji kilimai, 
virykla ir šaldytuvas. 71 & Fran
cisco apyl.

Tai. 312-478-2343

Vasario 16 proga Clevelande 
buvo surinkta: (Lietuvių 
Bendruomenei — 5,704 dol.,’ 
Altui — 1,886 dol., Vlikui — 
1,744 dol. ir kitiems — 350 dol. 
(LIC, Caritas ir kt.)

Per LB Clevelando apylinkę 
taip pat surinkta „Laisvės” fon
dui — 3,242 dol. „Dovana Lietu
vai” — anksčiau pasiųsta 4,515 
ir dabar — 1,679 dol.

Clevelando LB apylinkei 
vadovauja Vytautas Brizgys, 
iždininkas — Mečys Aukštuolis.

Po pasitarimo Vilniuje — Lietuvos ministeris pirmininkas Gediminas 
Vagnorius, Gražina Kudukienė ir dr. Vytautas Zumeris, kuris koordinuos 
Lietuvos gydytojų programą su Clevelando miesto klinikomis.

CNN (Cable News Network). 
„Kai ir toliau stengiamasi

nutraukti ryšius su Sovietų 
Sąjunga, Lietuva nori turėti 
savo valstybinę televizijos stotį 
daugiau vakarietiško skonio”, 
— rašo korespondentas. „Iki šiol 
ir pats programų paskirstymas 
esąs labai nuobodus, — kalbėjo 
Gražina, — mane kontaktavo 
Lietuvos vyriausybė ir paprašė 
būti tarpininke — koordinatore 
gauti CNN, MTV ir kitas Vaka
rų televizijos stotis Lietuvai”.

Derybos pasisekė ir jau CNN

PIEŠINIŲ KONKURSAS
JAV LB Švietimo taryba ska

tina pradinių ir aukštesniųjų 
lituanistinių mokyklų mokinius 
dalyvauti Lietuvos Respublikos 
kultūros ir švietimo ministeri
jos paskelbtame vaikų meno 
konkurse.

Piešinių tematika įvairi, for- 
matas-laisvai pasirinktas. Ver
tinimo komisija nuspręs, ku
riuos darbus eksponuoti parodo
je Vilniuje, apdovanoti prizais,

dovanomis. Pageidauja gerų 
darbų. K

Piešinius prisiųsti iki balan
džio 10 d.: JAV LB Švietimo ta
ryba, 8626 S. Mozart St., Chi
cago, IL 60652

Kitoje piešinio pusėje pažymė
ti piešinio pavadinimą, vardą ir 
pavardę, amžių, mokyklos pava
dinimą, skyrių ar klasę, namų 
adresą.

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU!
Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapu

sišku ekonominiu bendradarbiavimu su LIETUVA.
VAISTAI. Galime pasiųsti visus moderniškiausius vais

tus, gaminamus VAKARŲ EUROPOJE.
Medžiagos. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas, 

gatavus rūbus, sportinius kostiumus, sportinius batus, etc., 
elektronines prekes.

Siunčiame iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos 
ir kitų kraštų gamybos automobilius: Lada nuo $7200, Sa
mara nuo $9000.

PALIKIMAI pervedami į Lietuvą arba kitus kraštus kli- 
jento pageidaujama valiuta.

Visos finansinės ir banko operacijos atliekamos aukš
čiausiu kursu. Specialus rublio kursas.

Priimamos įvairių terminų investacijos.

BALTIC STORES & CO., (Z. Juras)
11 London Lane, Bromley,
Kent, BR1 4HB, England.

Tel. 081 460 2592.

TORGSYN 5542 Geary Blvd.,
San Francisco, CA 94121

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

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES!

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS!
’ Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 

muito! Prekės pristatomos į namus veltui! Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose:

TV, VCR’S 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
Voltais* 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
per satelitą Europai
MAISTO SIUNTINYS #1
(Importuoti produktai)
$152 su pristatymu

Importuotas kumpis 1 sv.
Importuota dešra 2.2 sv.

..Mincemeat’' 0.75 sv.
Dešrelės („Frankfurters") 1 sv. 
Daniškas sūris 0.68 sv.
Troškinta jautiena 1.1 sv.
Mėsa baltame padaže 1.1 sv. 
Malta pupelių kava 1.1 sv. 
Tirpstanti kava 0.44 sv.
Kondensuotas pienas 0.75 sv. 
Importuota arbata 1.1 sv.
Kakava 1.1 sv.
Sausi prieskoniai 1 box
Importuotas šokoladas 1 box
šokoladiniai pyragaičiai 1.1 sv. 
Grikiai arba spageti 2.2 sv.

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI:
r

* Prancūziški vaistai
* Šeimos vaistinėlė (kit)
* Vaistai vaikams (kit)
* Maistas vaikams ( kit)
* Automobiliai (LADA) nuo $5,600
* šaldytuvai nuo $500
’ Health Spa pasiteiraukite
* Kondominiumai Pasiteiraukite
* Indų plovimo mašinos nuo $500
* Skalbimo mašinos nuo$550
* Mini-traktoriai nuo $2,000
* {vairios prekės Pasiteiraukite

tamlaualoa kalnoa JAV-bėaa. Priimam uiaakymua talafonu 
U vlaų JA V mlaatų Ir U kitų kraitų. Parduodama automobilius 
glmlnima Sov. Są/ungoJ. Parvadama plnlgua.

Mūsų parduotuvė siunčia visokių rūšių radijus ir elektroninius prie
taisus j Sov. Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu muitu.

KOMPIUTERIAI 
Su rusišku raidynu

Valandos: plrm.-trečd. 11-6, 

ketvlrtd. -šeštd. 11-7

■

kun.Mečislavas Malinskis

PAŠAU KĖ 
MANE...

PAŠAUKĖ MANE...

ši knyga — tai dabartinio 
Popiežiaus Jono Povilo II bio
grafija, kurią parašė 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 į 
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. Illi
nois gyventojai dar prideda 80 ct. 
valstijos mokesčio.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS 

4245 W. 63 rd St. 
Chicago, IL 60629

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMA

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

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS į

Atliekame Įvairius dažymo darbus.
Dažome: langus, duris, namus, 
pastoges, kambarius. Dirbame greitai ir 
sąžiningai. Kreiptis į: Vygandą arba
Raginą, tai. 312-523-9367.

Gražus, dekoruotas butas 2 ar
3 asmenims apie 69 St. ir Wash 
tenavv Avė. Tai. 737-7200 arba 
737-7202

HELP VVANTED

Viengungis vyras Ieško lietuvaitės 
19-25 m. amžiaus padėti senai motinai šią 
vasarą ir gyventi kartu užmiestyje. Pagei 
dautina, kad šiek tiek mokėtų angliškai. 
Alga, kambarys, maistas. Apmokės 
kelionę. Prisiųsti nuotrauką ir kvalifikacijas 
Mr. Jim Pranokus, 7992 VVest County 
Rd., 900 South, Union Mills, IN 40382, 
tai. 210-733-2646.

Reikalinga lietuvė moteris, na vyresnė, 
kaip 80 m. prižiūrėti senesnę motei) 
padėti namų ruošoje, gaminti valgį ir gyven 
ti kartu. Kreiptis: tarp 2-8 v. p.p. tai. 
708-562-5683.

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
MOVING

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

už apdraudą nuo ugnies ir automob.i u 
□as mus.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654

KARAS BRAUKIA 
KRUVINĄ AŠARĄ

Algirdas Gustaiti*
Tai 2-jo Pasaulinio karo ir po 

karo metu rašytas autoriaus diena 
raštis Lietuvoje ir Vokietijoje. Pasi 
traukimas iš Vilniaus, iš Lietuvos 
Bėgimas iš Prūsijos, gyvenimas 
Vokietijoje ir po karo įsikūrimas 
Hanau pabėgėlių lageryje. Knyga 
turi 941 psi., 240 iliustracijų. Spau 
dė Morkūno spaustuvė. Išleido 
Devenių Fondas. Kaina su per
siuntimu 33 dol. Illinois gyv. dar 
prideda 2.40 dol. valstijos mokės 
čio. Užsakymus siųsti „Draugo” 
adresu.
L J



Emanuelis Jarašūnas Los Angeles kvarteto vardu sako humoristinį žodį 
„Draugo” koncerto pabaigoje Marijos aukšt. mokyklos salėje.

Nuotr. J. Tamulaičio

SENATORIUS DODD IR KONGRESO NARĖ 
KENNELLY ELLA RENGINY CONNECTICUTE

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. balandžio mėn. 5 d. 5

LIETUVIŠKŲ FILMŲ 
FESTIVALIS 

PHILADELPHIJOJE
Kovo 10 d. Philadelphijos 

Lietuvių namuose įvyko lie
tuviško kino festivalis, kurį 
surengė LB Philadelphijos apy
linkės valdyba Philadelphijos 
visuomenė turėjo galimybę 
susipažinti su Lietuvos kine
matografijos menu. Festivalyje 
buvo pristatyti keturi filmai. Du 
iš jų vaidybiniai („Kelionė į 
Tadž -Machal” ir „Vaikai iš 
Hotelio Amerika”) ir du doku
mentiniai („Sugrįžimas” ir 
„Romas Kalanta”). Festivalyje 
dalyvavo ir savo filmus pristatė 
režisieriai Petras Abulevičius ir 
Raimondas Banionis.

Kiekviename iš šių demon
struotų filmų jaučiasi skirtingas 
kūrybinis braižas, individualus 
filmų statytojų mąstymas. Fil
mai atspindi skirtingus laiko
tarpius. Tačiau juos visus jungia 
bendra tema: Lietuva, jos istori
ja, jos žmonės.

Režisieriaus P. Abukevičiaus 
dokumentinė kino juosta 
„Sugrįžimas” giliai jaudina 
kiekvieną žiūrovą. Juosta 
pasakoja apie Sibiro tremtinius. 
Sis laikotarpis iki šiol yra atvira 
Lietuvos žaizda. Filme daug 
dokumentinės medžiagos. Buvę 
tremtiniai paskoja savo išgyve
nimus. Matome tremtinių nuo
traukas, tremtinių kapus, 
palaikų pervežimą į Lietuvą. 
Tačiau visa dokumentika 
pateikta menine kūrėjo kalba, 
kai kiekvienas faktas įgauna 
dar platesnę apibendrintą pras
mę. Žmogus, ilgai klaidžiojantis 
tarp senų pakrypusių kryžių, 
ieškodamas savo brangaus 
žmogaus kapo, tarsi išreiškia 
ieškojimą tiesos, ieškojimą at
sakymo į klausimus „už ką?, 
„kodėl?” Sukniubusio ant 
Sibiro žemės žilagalvio vyro 
verksme girdime visos Lietuvos 
raudą, matome gyvą tautos 
tragediją. O žmogaus delne 
pabirę tremtinio rožantėlio 
karoliukai — tai lyg išbarstyti 
gyvenimai, išbarstyti žmonių 
likimai...

Vaidybinė juosta „Kelionė į 
Tadž-Machal” (režisierius A. 
Puipa) — tai sudėtinga psicho
loginė drama. Veiksmas vyksta 
Lietuvos kaime pokario metų 
laikotarpyje. Po kaimą siautėja 
rusai. Sovietinė tvarka kaip 
tamsi neganda įsiskverbia į 
žmonių gyvenimus. Tačiau virš 
visų šių negalių ryškiu spin
desiu iškyla stipri žmogaus 
svajonė. Nors ir naikinama,

draudžiama, smaugiama, o 
vistiek veda žmogų į šviesą. Ši 
pagrindinė mintis intensyviai ir 
nenutrūkstamai tęsiasi per visą 
filmą.

Filme yra naudojamos lietu
vių ir rusų kalbos. Šis kalbų 
priešpastatymas dar labiau pa
ryškina Lietuvai primestą 
visiškai svetimą tvarką, 
svetimą kultūrą.

Labai įspūdingas filmo opera
toriaus Juodvalkio darbas. Visa 
medžiaga pateikta santūriai, 
asketiškai. Didelė reikšmė skir
ta apšvietimui, kai tiek šviesa, 
tiek šešėliai įgyja prasmę.

Jaunosios kartos režisierius 
Raimondas Banionis pateikė du 
davo darbus: vaidybinį filmą 
„Vaikai iš Hotelio Amerika” ir 
dokumentinį „Romas Kalanta”. 
Šie abu filmai yra lyg vienas 
kito tęsinys. Filmų herojai — 
Lietuvos jaunimas. Sovietinė 
sistema kaip geležiniai gniauž
tai varžė jaunų žmonių galvo
seną, jų idealus, siekius. Tačiau 
jų laisvės troškimas prasiveržia 
stipria upės srove, ryškiai spin
di už laisvę susideginusio Romo 
Kalantos ugnyje.

Visi festivalyje pateikti filmai 
sudėtingi, verčiantys susimąs
tyti. Kupini simboliškos ir išra
dingos meninės išraiškos.

Gaila, kad dėl aparatūros 
neatitikimo nukentėjo vaizdo ir 
garso kokybė. Gal tai kai kam 
buvo kliūtis pilnai suprasti šių 
kūrinių esmę. Šie filmai nebuvo 
vienodai priimti žiūrovų, nebu
vo vienodai suprasti. Tačiau 
tokia yra meno dalia ir tokia jo 
paskirtis. Skatinti žmones 
mąstyti, analizuoti, apibendrin
ti. O čia ir pasireiškia žmonių 
nuomonių skirtumas, nesutari
mas dėl vieno ir to paties meno 
kūrinio. Bet tai ir yra gerai — 
besiginčydami neatmetame 
galimybės surasti tiesą. Svar- 
biausia,turime stengtis priimti 
meną atviromis akimis ir at
viromis širdimis. Leiskime jam 
į mus įeiti, neužsklęskime savęs 
trumpu atsakymu „man nepa
tinka”. Menas dažnai reika
lauja pastangų ir laiko, kad 
būtų suprastas ir priimtinas.

Apie šį festivalį buvo rašoma 
kovo 11 dienos laikraštyje „Phi
ladelphia Inųuirer”. Straipsnio 
autorius Ralph Cipriano aprašė 
šį renginį ir glaustai apibūdino 
kiekvieną festivalyje pristatytą 
filmą.

Raimonda Rukšienė

Senatorius Christopher J.
Dodd bus pagrindinis kalbėtojas 
balandžio 14 d. CT valstijos pa
baltiečių santarvės lėšų telkimo 
priešpiečiuose Sheraton viešbu
tyje, Waterburyje. Kai susirūpi
nusi Sovietų agresijos pavojumi 
ELLA delegacija prieš pat Kalė
dų šventes lankėsi pas senato
rių, nušviesdama kritišką padė
tį Pabaltijy, ypač Lietuvoje, ir 
prašydami senatorių paveikti 
prezidentą Bush, kad jis perspė
tų sovietus nevartoti militari- 
nės jėgos, senatorius tą pačią 
dieną susirišo su Baltaisiais 
rūmais. Senatorius taip pat 
kreipėsi į JAV konsulą Lenin
grade, kad būtų pasiųsti konsu
lato žmonės, kaip JAV stebėto
jai į Vilnių, kur militarinės in
tervencijos pavojus atrodė di
džiausias. Dar prieš Vilniaus 
žudynes senatorius parašė laiš
ką prezidentui, prašydamas 
įspėti Gorbačiovą, kad jėgos pa
naudojimas prieš Pabaltijo insti
tucijas visiškai eliminuos bet 
kokios ekonominės pagalbos so
vietams galimybes. Nežinome, 
ar prezidentas įspėjo Gorbačiovą, 
kaip senatorius prašė. Žinome 
tik ir matėme Dodd susirūpini
mą įvykiais Vilniuje. Sausio 16 
d. Senate pasakytoje kalboje se
natorius sakė: .„Jokių kreditų, 
jokio favorizmo padėti supu
vusiai sistemai, kuri vėl grįžo į 
brutalumą. Bent tiek turime 
duoti tiems uždegantiems, 
inteligentiškiems ir narsiems 
estams, latviams ir lietuviams! 
Daugelis valstybių pergyvena 
vidinius konfliktus. Bet, jei kas 
vyko Pabaltijo kraštuose per 
praėjusius kelerius metus yra 
revoliucija, tai ji buvo 
švelniausia, labiausiai civilizuo
ta ir žmoniškiausia ir labiausiai 
disciplinuota, kokia žmonija bet 
kada yra pergyvenusi...”

Ryšium su padėtimi Pabalti
jy prieš ir po Vilniaus-Rygos 
įvykių ELLA’os delegacijos 
aplankė visus CT JAV Kongre
so atstovus: du senatorius ir 
šešis Atstovų rūmų narius. Pa
lyginant su vizitavimais Wa- 
shingtone, susitikimai su poli
tikais, kur yra už juos balsuo
jama ar jų privačiuose namuose, 
buvo daug atviresni, neskubą ir 
šiltesni. Kongreso atstovė Bar
bara B. Kennelly, kuri taip pat 
dalyvaus renginyje, ilgame ir 
turiningame žinių pasikeitime 
parodė tikrą sovietų sistemos 
pažinimą, bendrai su mumis ieš
kojo būdų padėti Pabaltijo lais
vės kovai ir stipriai pasisakė 
prieš perdaug susilaikančią Bu
sho administracijos politiką. 
Greit po mūsų susitikimo Ken
nelly Kongrese įnešė rezoliuci
ją, įgaliojančią JAV ambasado
rių Jungtinėse Tautose iškelti 
Pabaltijo okupacijos klausimą.

Senatorius Dodd ir atstovė 
Kennelly yra vertinami JAV 
politikai. Abudu yra kilę iš 
labai žinomų JAV politikų šei
mų. Christopher Dodd tėvas 
Thomas J. Dodd buvo labai 
žinomas senatorius. Barbara

COOK TARP 
PIRMIAUJANClŲ

Cook apskrity dabar yra 
5,105,067 gyventojai ir ši 
apskritis gyventojų gausumu 
užima antrą vietą JAV-se. Arti 
pusė šios apskrities gyventojų 
2,321,341 gyvena priemiesčiuo
se. Didžiausia apskritis JAV-se 
yra Los Angeles su 8,863,164 
gyventojais.

ATSTATĖ BAŽNYČIA i

Šventųjų Angelų bažnyčia 
Chicagoje, sudegusi prieš penke
rius metus, jau atstatyta ir joje 
Velykose jau buvo pamaldos. 
Tuo labai džiaugiasi energingas 
klebonas, didelis kovotojas prieš 
narkotikus kun. J. Clements. 
Velykų pamaldose dalyvavo 
apie 900 žmonių. Bažnyčia 
šildnmn smilės švipsa

Kennelly tėvas Joseph Bailey il
gus metus buvo demokratų par
tijos nacionalinio komiteto pir
mininkas. Abudu, Dodd ir Ken
nelly, yra dažnai linksniuojami 
kaip ateities kandidatai į JAV 
prezidento — viceprezidento pos
tus.

Be senatoriaus žodžio ir Ken
nelly pasveikinimo, bus ap
žvelgti ELLA’os darbai ir bus 
pristatyta pirmoji „ELLA RE-

PADĖKA
A.tA.

MALVINA VELECKIENĖ
Mirė 1991 m. kovo 5 d. Palaidota kovo 9 d. Šv. Kazimiero 

lietuvių kapinėse Chicagoje.
Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas 

koplyčioje, atnašautas šv. Mišias bažnyčioje, prasmingą 
pamokslą ir palydėjimą į kapines.

Reiškiame gilią padėką Auroros Mercy Hospital kunigams 
už kasdieninį velionės lankymą ir paskutinį patepimą.

Nuoširdus ačiū muz. A. Vasaičiui už vargonų palydą 
bažnyčioje, smuiku grojant velionės anūkei Lindai.

Širdingai dėkojame karsto nešėjams: A. Brazdžiūnui, H. 
Kabliauskui, A. Kerpei, A. Kučiui, P. Povilaičiui ir V. Umbra
sui.

Ypatingą padėką reiškiame velionės jaunystės draugei 
Leokadijai Dainauskienei užjos moralinę paramą ir nuolatinį 
lankymą ligos metu.

Dėkojame už aukas šv. Mišioms, Tautos Fondui ir visiems 
atsiuntusiems gėles.

Tariame nuoširdų ačiū visiems, lankiusiems velionę 
koplyčioje, palydėjusiems ją į amžinojo poilsio vietą ir 
pareiškusiems šeimai užuojautą žodžiu, laiškais ir laikraš
čiuose.

Ačiū Marąuette Funeral Home laidotuvių direktoriams 
už jų rūpestingą patarnavimą.

Prašome prisiminti Malviną Veleckienę savo maldose.

Duktė, sūnūs, anūkai ir kiti giminės.

Palos Hills 
Hickory Hills 
Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

9236 S. Roberts Rd. 
2424 W. 69 St.

PASSBOOK
SAVINGS...

the best way to save regularly!

Paid and 
Compounded 

Ouarterly

see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES
KAZITH AEPAYMFNT 

TO FiT VOUB INCOM1

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

kad atidaro naujus laidotuvių namus

6541 S. KEDZIE
Marąuette Parke

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy.

MgeV
Rock of Ages
AUTHOMUO OEALC«

Only Rock Of ages 
Dealers Have 

Rock Of ages Memorials.
„Rock of Ages” paminklai yra 
geriausi ir tvirčiausi. Kiečiausias 
granitas, geriausiai atliktas dar
bas, amžina garantija. Atvykite ir 
pamatysite!

Antkapiai * Paminklai * Mauzo
liejai * Paminklų įrašai * Pa
minklai pastatomi bet kuriose 
kapinėse

/ ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT CO.

9100 S. KEDZIE AVĖ., EVERGREEN PARK. IL.
(312) 233-3015 or (708) 422-7146

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS

CORDS” pagaminta kompakti
nė plokštelė. Šitos iniciatyvos 
ELLA ėmėsi norėdama propa
guoti rinktinę Pabaltijo šalių 
muziką. Šiuo metu lietuvius 
ELLA’oje atstovauja inž. J. P. 
Nasvytis, pirmininkas, advoka
tas P. A. Janus, dr. E. Vaišnie- 
nė ir S. Alšėnaitė-Urban. ELLA 
prašo gausaus dalyvavimo ir 
paramos.

ELLA

A.tA.
TERAI MAŽEIKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų draugijos narę, 
velionės seserį SOFIJĄ GRAUŽINIENĘ ir jos vyrą.

Lietuvos Dukterų draugija

A.tA.
ELENAI GIEDRAITIENEI

mirus, vyrui DOMUI, dukterims AUDRONEI, 
RŪTAI ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą.

Janina ir Jonas Šalnai 
Alina ir Vandalinas Domanskiai 
Birutė ir Antanas Čiuriai

* Visos kapinės, visos religijos
* Vienintelė „Rock of Ages” paminklų 
prekyba šioje apylinkėje. Amžina garantija.

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

4805-07 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

Remember.

Laikini antkapiai 
Antkapiai 
Antkapių įrašai 
Mauzoliejai 
Dvigubi paminklai 
Pagal užsakymą 
Paminklai/antkapiai 
Paminklų valymas 
Bronzinės atminimo lentos

APTARNAUJAME VISŲ 
RELIGIJŲ KAPINES

Plrmad.-Penktd. 8:30-4:30 
Šeitd. 10:00-4:00 
Sekmd. 11:30-3:30

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

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

l-(312)-476-2345

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

708-430-4455

Petkus Funeral Home
1410 South 50th Avenue

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345
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x Ateinantį sekmadienį, ba
landžio 7 d., laikrodis
pasukamas vieną valandą pir
myn. Šv. Mišios bažnyčiose, eis
mas ir prekybos parduotuvės 
bus pagal naują laiką. Geriau
sia laikrodį pavaryti pirmyn 
šeštadienio vakare.

x Socialinių reikalų taryba 
rengia Labdaros vakarą, kuris 
įvyks balandžio 6 d., šeštadienį, 
Seklyčioje. Meninę programą 
atliks sol. Dana Stankaitytė ir 
muz. Manigirdas Motekaitis.

x Margučio rengiamas est
radinių dainų koncertas bus 
ateinantį sekmadienį 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Naujai paruoš
tą programą atliks Arvydas ir 
Nelė Paltinai. Bilietai iš anks
to gaunami Vaznėliu parduo
tuvėje ir Margučio raštinėje.

x Muzikos šventės proga 
bus pagaminti suvenyriniai 
ženkliukai ir marškinukai. Jų 
parengimu ir platinimu 
rūpinasi Salomėja Endrijonienė.

x Elta, Information Bulletin, 
lietuviška informacija anglų 
kalba kovo mėnesio numeris. 
Šiame numeryje rašoma apie 
Lietuvos balsavimą už nepri
klausomybę, Sovietų Sąjungos 
kruvinąsias priemones ir kt. 
Finansuoja Lietuvių Tautos 
fondas.

x Kazys Mileris, Hamiltone, 
Kanada, „Draugo” garbės pre
numeratorius ir daugelį metų 
artimas bendradarbis, rašo: 
„Siunčiu dienraščiui auką 100 
doll US Fund ir užsimoku už 
prenumeratą 50 dol. US Fund, 
1991 m. Dabar noriu prenume
ruoti tik šeštadieninę laidą. Iš
tikęs insultas sužalojo ir mano 
akis. Mažai begaliu skaityt ir 
mažai ką nors beparašyti. 
Geriausi linkėjimai”. Labai 
dėkojame už auką savai spau
dai. Linkime greitai pasveikti.

x Į Lietuvos Valstybinės 
Operos solistų — Irenos Milke
vičiūtės, Virgilijaus Noreikos ir 
pianistės Gražinos Landsbergie
nės koncertą, kuris įvyks 

"balandžio 27 d. Čikagoje, bilie
tus galima įsigyti J. Vaznelio 
prekyboje 2501 W. 71st St., 
Chicago, Dl. 60629. Koncertą 
organizuoja L. Fondas.

(sk)

x Balandžio 14 d., sekma
dienį, 1 v. p.p. madų paroda 
„Pavasari, tik tau!” Pasau
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.

(sk)
x Baltijos restorane geras 

lietuviškas maistas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro
berts Rd., tel. 708-458-1400.

(sk)
x Pristatome Lietuvoje tik 

naujus automobilius. Visų fir
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30%. Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. Parūpiname butus gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618.

(sk)

ARAS ROOFING 
Arvydas Klela 

Dengiame Ir taisome
visų rūšių stogus 

Tel. 312-434-9656 arba 
312 737 1717

x Dainų šventės chorų re
peticija bus pirmadienį, 
balandžio 8 d., 7:30 — 9:30 vai. 
vak. Jaunimo centre. Visi 
choristai prašomi būtinai daly
vauti.

x Chicagos skautininkių 
draugovės sueiga pirmadienį, 
balandžio 8 d., 7 vai. vak. vyks 
sesės S. Vilūnienės namuose. 
Visos narės prašomos dalyvauti.

x Ramunė Dičius, Glen- 
dare, Cal., „Draugo” garbės 
prenumeratorė, nuoširdi jo 
rėmėja, pratęsė prenumeratą su 
100 dol. auka ir maloniu 
laiškučiu: ...„siunčiu jums prie
do auką paremti .Draugo’ dien
raštį, kurį skaitau su geriau
siais iš Chicagos laikų prisimi
nimais ir kita kronika, kuri 
visuomet būna įdomi. Ačiū už 
pasiaukojimą leisdami šį dien
raštį”. Labai dėkojame už 
laiškutį ir auką.

x Tomas Nenorta, gyvenąs 
West Hartford, Conn., laimėjęs 
Eugenijaus Kriaučeliūno vardo 
Jaunimo premiją už 1990 me
tus. Premija bus įteikta 
balandžio 13 d. Washingtone, 
D.C., Amerikos Lietuvių 
jaunimo sąjungos metinio 
suvažiavimo metu.

x JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyriaus 
susirinkimas šį sekmadienį, 
balandžio 7 d., 12 vai. vyks 
Lietuvių centre Lemonte. 
Kviečiamas visas lietuviškas 
jaunimas. Norintieji kandi
datuoti atstovais į Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresą pra
šomi atsinešti savo aprašymus. 
Informacijai kreiptis į Liną Žlio- 
bienę tel. 708-969-8544.

x Filosof. Arūnas Sverdio- 
las, Vilniuje leidžiamų A. Ma
ceinos raštų redaktorius, skai
tys paskaitą penktadienį, 
balandžio 5 d., 7:30 v.v. Jau
nimo centro kavinėje. Į šią 
vakaronę visus kviečia San
tara-Šviesa.

(sk)

x VISI SIUNTINIAI Į LIE
TUVĄ siunčiami su PRISTA
TYMU Į NAMUS papigintomis 
kainomis. Rūbai, maistas, vais
tai - KIEKIS NERIBOTAS, 
MUITO NĖRA. Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772.

(sk)

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)
x KARGO J LIETUVĄ! Rū

bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA Į 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternational, tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Avė., Hickory 
Hills, IL 60457.

(sk)

„Lietuvos prisiminimų” parodos iš Vilniaus atidarymas Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre. 
Iš kairės: Eugenijus Šaltis, Bronius Juodelis, Nijolė Mackevičienė, Eugenijus Skrupskelis, Asta 
Kleizienė, Lietuvos gen. kons. Vaclovas Kleiza ir prof. dr. Jonas Račkauskas pirmininkas.

Nuotr. J. Tamulaičio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
DIDŽIŲJŲ IŠEIVIJOS

KULTŪRINIŲ ŠVENČIŲ 
BELAUKIANT

Muzikos šventė jau artėja 
sparčiais šuoliais. Nors, atrodo, 
dar yra pora mėnesių, bet 
rengėjams jau pradeda prakai
tas varvėti. Tiek daug renginių 
ir tiek daug svečių, tad viską 
reikia numatyti. Nežiūrint, 
kaip viskas bus numatyta, vis 
tiek kas nors nenumatyto atsi
tiks. Solistai iš Vilniaus 
lagaminus jau pakuoja. Jeigu 
pasikeitimų nebus, tai iš

x Eltos informacijos, kovo 
mėnesio Nr. 3, išėjo iš spaudos. 
Šiame numeryje rašoma apie 
reikalavimą keisti JAV politiką 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu, apie 
Čekoslovakijos ketinimą Vilniu
je atidaryti informacijos biurą.

x Dr. M. Žibutė Daugėlai
tė, Washington, D.C., Marija 
Bružas-Zinkevičius, Seattle, 
Wa., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 50 dol. 
aukų. Nuoširdus ačiū.

x Henry Zitikas, Sunny 
Hills, Fla., Linda A. Bendorai- 
tis, Hollywood, Cal., už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Dr. 
Juozas ir Agnė Kižiai, Chicago,
III. — 20 dol. Labai dėkojame.

x Užsakytas autobusas į 
Ekrano, liaudies dainų ir šokių 
ansamblio koncertą. Autobusas 
išvažiuos nuo „Seklyčios”. No
rintieji autobusu pasinaudoti, 
prašome registruotis, perkant 
bilietus Gifts International. 
Kaina 2 dol. į abu galus. 
Koncertas įvyks balandžio 13, 
7:30 vai. vak. Morton East H.S. 
auditorijoje. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba.

(sk)
x „ŽAIBAS” NR. 6 - 

MAISTO PRODUKTAI bus
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. druska, 
18 oz. riešutinis sviestas, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 — kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Avė., Hicko
ry Hills, III. 60457, telefonas 
(708) 430-8090.

(sk)
x Akcįjų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod- 
man & Renshaw, Ine. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294.

(sk)

Vilniaus atvyksta 82 šventės 
dalyviai. Tai vis į operos I Li
tuani pastatymą, bet dalis iš jų 
įsijungs ir į Dainų šventę. Tiek 
daug atvykstančių priimti tai 
reikia dėl jų nakvynių gerokai 
pasirūpinti. Čia ir vėl reikės 
kreiptis į tautiečių jausmus ir 
širdis. Ši šventė yra visos išei
vijos šventė, tai yra mūsų tau
tinio gyvastingumo demonstra
cija. Tad ir reikalingas, kuo pla
tesnės visuomenės dalies įsi
jungimas. Be visuomenės 
paramos, jokių renginių su
rengti nebūtų galima.

Bus bandoma ir platesnės 
amerikiečių visuomenės dėmesį 
atkreipt, bet pagrinde šventė 
rengiama mums patiems. To
kios šventės, tai mūsų tautiniai 
atlaidai. Jos ne tiek ameri
kiečiams, kiek mums yra reika
lingos. O jeigu ta proga ir kitų 
dėmesį galima atkreipti, tai bus 
dviguba nauda. Palaikant san
tykius su svetimaisiais ir 
amerikiečiais bendrai, reikia 
išlaikyti tautinį orumą. Jeigu 
atvyksta trečiaeiliai pareigūnai, 
gal tik mūsų balsų pažvejoti, tai 
reikia be didelio lankstymosi 
išlaikyti mandagumą. Kad 
nesusidarytų vaizdo, jog tokios 
šventės tik dėl jų ir tėra 
rengiamos. Išimtį reikėtų 
padaryti Islandijos konsului ar 
pasiuntiniui, jeįgu dalyvaus. 
Turime parodyti, kad darome 
skirtumą tarp veiksmų ir 
žodžių.

Neperdėtai galima teigti, kad 
Muzikos šventė bus didžiausias 
renginys, kuomet nors lietu
viškos išeivijos surengtas. Ir 
kažin, ar kuomet nors bebus 
pakartota? Visi turime pasi
stengti, kad visi renginiai būtų 
užpildyti. Po šventės iškaba bus 
vienuolika įvairių renginių ir

x „Tauragio” kamerinio 
orkestro koncertas įvyks Tai
kos parapijos bažnyčioje, 4300 S. 
California Av., balandžio 28 d. 
3 v. p.p.

(sk)
x Ekranas, liaudies dainų ir 

šokių ansamblis, nuo 1970 metų 
laimi pirmas vietas, jubilieji
niuose Lietuvos Dainų šventės 
konkursuose. Kas iš išeivijos an
samblių galėtų tokią premiją 
laimėti? Ateikime, pasiklau
sykime geriausio Lietuvos an
samblio. Rengia: JAV LB 
Kultūros taryba.

(sk)

x G. T. INTERNATIONAL 
KELIONĖS Į LIETUVĄ!
Kaip ir praeity, profesionaliai 
patarnaujam organizuojant 
Jums keliones į Lietuvą. Turi
me didelį pasirinkimą važia
vimo datų į visus Lietuvoje or
ganizuojamus renginius. Dėl 
smulkesnių informacijų pra
šome skambinti: 708-430-7272.

(sk)

priedo trys meno parodos. Iš jų 
didžiausi Dainų šventė ir operos 
pastatymai.

Šiuokart norėčiau kiek 
daugiau su opera supažindinti. 
Buvo įvairių pasisakymų, kodėl 
ši, o ne kita opera buvo pa
rinkta. Tai čia lemiamą žodį 
turėjo Lietuvos Respublikos 
operos ir baleto teatro meno 
vadovybė. Jie šią operą pasi
rinko, kadangi su ja numato 
daryti gastroles po Vakarų 
Europą. Jos libretas yra sukur
tas vadovaujantis Adomo 
Mickevičiaus „Konradu 
Valenrodu”. Ji yra „grand 
operų” klasės. Dekoracijos ir 
rūbai pagaminti Vilniuje, pagal 
lietuvių dailininkų projektus. 
Dekoracijos žada būti labai įspū
dingos. Viskas jau yra kon
teineryje ir turbūt pakeliui į 
Ameriką.

Pagrindinėms rolėms atvyks
ta solistai iš Vilniaus, būtent 
Virgilijus Noreika, Irena Milke
vičiūtė, Arvydas Markauskas ir 
Vincentas Kuprys. Tai yra 
europinio masto solistai, prie 
kurių jungiasi ir mums gerai 
žinomas ir mėgstamas Jonas 
Vaznelis. Matome, kad visi 
solistai bus lietuviai, taip pat ir 
simfoninis orkestras iš Vilniaus. 
Tad pirmą sykį matysime gry
nai lietuvišką operos pastaty
mą. Šįkart reikėtų daugiau 
sudominti amerikietišką 
spaudą ir muzikos kritikus. 
Reikia pasistengti šią progą 
išnaudoti, nes greitai kitos 
tokios neturėsime.

Marija Remienė, „Draugo” renginių komiteto pirmininkė, po „Draugo” 
koncerto sako žodį, dėkodamas visiems dainininkams ir koncerto dalyviams. 
Šalia — pianistė Raimonda Apeikytė.

Nuotr. J. Tamulaičio

Rengimo komitetas ir visos 
sekcijos dirba, kad ši šventė pa
sisektų ir kuo geriausią įspūdį 
paliktų. Visiems yra žinoma, 
kad kultūrinis gyvenimas ir 
reprezentacija brangiai kai
nuoja. Tad tam yra reikalingos 
lėšos ir visuomenės aukos. Tad 
ir be didelio aiškinimo turėtų 
būti aišku, kad pasisekimo rak
tas yra visuomenės rankose. 
Reikia tikėtis, kad mūsų 
visuomenė tai supras ir jautriai 
reaguos.

J. Žygas

LEMONTO „ŽIBURĖLIO”
ANTRAS SEMESTRAS

Lemonte veikianti „Žiburėlio” 
mokyklėlė jau gerokai pasi
stūmėjo į šių mokslo metų 
antrąją pusę. Antro semestro 
pradžioje į auklėtinių eiles buvo 
priimti dar 2 nauji mokinukai 
ir šiuo metu mokyklėlę lanko 27 
vaikučiai.

Pirmamečiai vaikai, pradė
ję lankyti mokyklėlę praėjusį 
rudenį sulaukę 3 metukų, per 
pusmetį jau gerokai pažengė 
savo programoje — apsiprato su 
mokyklos tvarka, su pasi
tikėjimu ir noru atlieka įvairius 
darbelius, su noru jungiasi į 
žaidimus. Jų užsiėmimai 
daugiau surišti su praktiškais 
gyvenimo darbeliais.

Antrus metus lankantys vy
resni vaikučiai didesnį dėmesį 
skiria mokyklinės programos 
užsiėmimams — jie jau išmoko ne 
tik atpažinti raides, bet moka 
jas parašyti ir net žodžius iš jų 
sudėti. Tai šių metų busimieji 
„abiturientai”, gegužės mėnesį 
baigiantieji „Žiburėlio” mokyk
lėlę.

„Žiburėlio” mokyklėlė laikosi 
Montessori nustatytos vaikų 
auklėjimo ir mokymo pro
gramos. Vaikučiai dirba ir 
mokosi mokyklos vadovybės pa
rūpintoje saugioje, priešmokyk
linio amžiaus vaikams tinkamo
je aplinkoje. Čia jiems yra 
nesunku suprasti pasisavinti 
pagrindines ir bendras mokyk
linės sistemos taisykles.

Nors jaunieji mokinukai yra 
ribotoje aplinkoje, tačiau turi 
laisvę pasirinkti savo mėgia
miausius žaislus ir užsiė
mimus. Tokiu būdu vaikas, pats 
pasirinkęs savo užsiėmimą dir
ba su noru, taip pat išmoksta 
susikaupti paskirtam užda
viniui. Pabaigus pasirinktą 
darbą, vaikučiai sutvarko 
naudotas priemones, padeda jas 
į paskirtą vietą, tuo išmokdami 
tvarkingumo ir atsakomybės.

Ir taip vaikas įsigyja aplinkos 
tvarkos nuojautą, vystosi indi
vidualiai pagal savo įgimtus

IŠ ARTI IR TOLI
t
BRAZILIJA

— Pagrindinis Brazilijoje 
savaitinis žurnalas „Veja” 
sausio 23 d. įdėjo trečiosios kar
tos lietuvio Oktavijaus Rut
kausko Machado vedamąjį 
„Niekas į mus nekreipia dėme
sio”. O. Rutkauskas nuo 1989 
rugsėjo Vilniuje studijuoja 
literatūrą, anksčiau metus 
mokęsis Vasario 16 gimnazijoje. 
Pilname puslapyje autorius 
teigia, kad sovietai pasinaudo
jo Golfo karu, kad mažai kas 
Lietuvą užstotų; kol Jungtinės 
Tautos gina ir puola dėl vienos 
šalies nepriklausomybės, tyli 
dėl Lietuvos, kaip ir JAV, 
kurios nei tūkstantinės Golfe 
pastangų dalies nenukreipia 
Lietuvos reikalu; Brazilijos 
valdžia, gavusi 17,000 parašų 
Lietuvą pripažinti ir 1960 m. 
uždarytus konsulatus atidaryti, 
taip pat tyli: „Žinotina, kad di
džiausia mūsų kelyje į laisvę 
kliūtis yra tas pats žmogus, 
kuriam pernai suteikta Nobelio 
taikos premija”. „Veja” 
numeris įdėjo dvi nuotraukas ir 
du puslapius rašinio „Kraujas 
prie Baltijos”; žurnalas „Istoė” 
sausio 23 skyrė tris puslapius 
„Sudiev, perestroika?” su trimis 
nuotraukomis, o „Life” žurnalui 
prilygstantis „Mauchette” po 
„Lietuvoje žudynės” antrašte 
sausio 26 d. laidoje atspausdino 
5 psl. su 9 nuotraukom. 

VOKIETIJOJE
— Išeivių evangelikų liute

ronų kunigų ir Bažnyčios dar
buotojų suvažiavimas buvo 
Gallneukirchene , Austrijoje. 
Dalyvavo devyni lietuviai — 
trys kunigai ir šeši Bažnyčios 
darbuotojai. Kun. Tamara 
Schmidt papasakojo apie savo 
įšventinimą ir kelionę po 
Lietuvą, kun. F. Skėrys pasako
jo apie Vasario 16 gimnaziją.

gabumus jam priimtinu tempu. 
Vaiko įgyta patirtis tokioje 
mokymo sistemoje suteikia jam 
gerus pagrindus tolimesniam 
mokymuisi ir pozityviai 
nuteikia bendrai mokyklų at
žvilgiu.

Mokyklėlėje yra kreipiamas 
dėmesys ne vien į vaiko 
asmenybės ugdymą, bet sten
giamasi įdiegti į jų jaunas šir
deles ir lietuvišką tautinį supra
timą. Todėl šiais metais, kaip ir 
anksčiau, „Žiburėlis” įspū
dingai paminėjo Vasario 16-tos 
šventę. Tą dieną vaikučiai at
vyko į mokyklėlę pasipuošę tau
tiniais rūbeliais, kiekvienas 
atsinešė kokį nors lietuvišką 
tautinį daiktelį, pvz. gintaro ga
balėlį ar lietuvišką tautinę juos
telę ir apie jį paaiškino savo kla
sės draugams. Auklėtojos 
papasakojo vaikučiams legendą 
apie Gedimino sapną, o vaiku
čiai nupiešė ar pagamino kokį 
darbelį tautine tema.

Balandžio 21 d., sekmadienį, 
12-2 v. p.p. „Žiburėlis” maloniai 
kviečia visus apsilankyti, apžiū
rėti ir susipažinti su mokyklėle. 
Šiuo metu vyks ir registracija 
ateinantiems mokslo metams. 
Dėl smulkesnės informacijos 
prašome skambinti tel. 
708-257-8891.

Šią vasarą vėl planuojama 
pravesti vasaros stovyklėlę. 
Numatoma, kad stovyklėlė vyks 
birželio-liepos po 3 ar 4 dienas 
savaitėje. Vasarinėje pro
gramoje gali būti priimami 
vaikučiai nuo 3 iki 7 m. 
amžiaus. Tėveliai, kurie domi
si šia stovyklėle ir norėtų 
daugiau informacijos, gali 
skambinti „Žiburėliui”. Iki 
pasimatymo.

Gailė Leipienė

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak. 
Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d.


