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„Jau niekada 
nebegyvensime taip, kaip 

iki Kovo 11-osios" 
P o žeme veikė pogrindžio spaustuvė 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Kovo 11d. (Elta) -

„Šią dieną prieš dvejus metus 
Jūsų teisėti atstovai paskelbė, 
jog Lietuva vėl yra valstybė. 
Tuo jie įvykdė Jūsų visų valią: 
ir balsavusių rinkimuose, ir 
daugelį metų kovojusių už Lie
tuvą, kentėjusių tremtyse ir 
kalėjimuose", kreipėsi Lands
bergis į Lietuvos žmones. 

„Daug kas bandė sumenkinti 
tos dienos svarbą, tačiau Jūs 
puikiai supratote, kad kovo 11 
dokumentai — tai tikroji Lie
tuvos piliečių valios išraiška, 
daugelio metų troškimų ir 
kančių vaisius. Daugiatūks
tantiniuose susitelkimuose, gra
sant ir puolant svetimai 
ginkluotai jėgai, Jūs be ginklo 
apgynėte — ir Kovo 11 Aktą, ir 
savo jauną, dar sykį atgims
tančią valstybę. 

Jau dveji metai mes 
gyvename ištarę žodį apie tai, 
kad norime ir turime teisę būti 
laisvi. Tas žodis buvo politikos 
ir teisės darbas; ir jis, ir kiti 
mūsų visų darbai nebesugrąži
namai pakeitė Lietuvos gyve
nimą. Tikriausiai permainos 
daug kam atrodo per lėtos arba 
nepakankamos, tačiau juk su
prantame, kad nelengva buvo 
rasti sprendimus ir susitarti dėl 
jų, išvengti klaidų ir atsispirti 
bauginimams bei klaidini
mams. Ačiū Dievui, kelio 
nepametėme ir jau niekada 
nebegyvensime taip, kaip iki 
Kovo 11. 

Primindamas tą dieną, kai 
mūsų šalis visam pasauliui 
pareiškė savo apsisprendimą, 
noriu padėkoti Jums — Lietuvos 
žmonėms, negandose ir džiaugs
muose dirbusiems nepriklau
somos Lietuvos labui, ir 
išreikšti viltį, jog didis 
permainų procesas, prieš dvejus 
metus nušvitęs Nepriklauso
mybės atkūrimo Aktu, bus ir 
toliau vykdomas visų kartu, jog 
nepristigsime ištvermės, darbš
tumo ir pasiryžimo sukurti 
laisvą, demokratinę ir pasi
turinčia Lietuvą. 

Yra toks darbas prieš akis, ir 
mes jį įveiksime". 

Šventiniai renginiai 
Šiandien visuose Lietuvos 

miestuose ir rajonuose vyksta 
šventiniai renginiai. Minimos 
antrosios Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo metinės. 

Vilniuje renginiai prasidėjo 11 
valandą. Aukščiausiojoje 
Taryboje Vytautas Landsbergis 
įteikė Sausio 13 atminimo 
medalius. Už drąsą, ginant 
Lietuvos nepriklausomybę 1991 
metų sausio-rugpjūčio mėne
siais, šiais medaliais apdovanoti 
keturi šimtai žmonių, iš jų ke
lios dešimtys — užsieniečių. 

Vidudienį prasidėjo iškilmin
gas Aukščiausiosios Tarybos 
posėdis. Jame dalyvavo daug 
svečių iš užsienio. Pranešimus 
apie Lietuvos politinę ir ekono
minę raidą per pastaruosius 
valstybingumo metus padarė 
Vytautas Landsbergis ir minist
ras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. 

Po pietų Nepriklausomybės 
aikštėje priešais parlamento 
rūmus vyks iškilminga karinė 
rikiuotė, organizuojamas 
Sąjūdžio mitingas. Vilniaus 
rotušėje susirinks miesto 

valdžia, vidaus reikalų 
ministerijos kultūros rūmuose 
— Lietuvos policininkai ir 
Krašto apsaugos ministerijos 
darbuotojai. 

Operos ir Baleto teatre įvyks 
šventinis koncertas, kuriame 
dalyvaus Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, vadovau
jamas Gintaro Rinkevičiaus, 
pensininkų sąjungos „Bočiai" 
nariai, buvę tremtiniai, politi
niai kaliniai, rezistentai kvie
čiami į minėjimą-koncertą Aka
deminiame dramos teatre. Čia 
skambės karo bei pokario metų 
dainos, poezija. Vilniaus miesto 
pučiamųjų orkestrai vakare 
grieš Rotušes aikštėje. 

Paroda Valstybės muziejuje 
Vilniuje, Valstybės muziejuje 

a t idaryta paroda, skir ta 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo dienai. Lankytojai su
pažindinami su pogrindine 
spaustuve „AB". Netoli Kauno, 
giliai po žeme įrengtoje spaus
tuvėje „AB" nuo 1981 metų 
buvo spausdinamos maldakny
gės, katekizmai, patriotinės 
poezijos rinkiniai, pasakojimai 
iš Lietuvos istorijos, kitos 
knygos, šios spaustuvės orga
nizatoriai ir poligrafininkai 
Vytautas Andziulis ir Juozas 
Bacevičius apdovanoti tradicine 
„Lituanikos" įmonės kolektyvo 
literatūrine premija. 

Paroda apie spaustuvę „AB" 
— tai Valstybės muziejaus anon
sas ruošiami didelei apžval
ginei parodai „Lietuvos disi
denta i" . J i bus a t idaryta 
rugpjūčio 23 dieną. Muziejaus 
vadovybė kreipiasi į visus susi
jusius su disidentine veikla, 
prašydama informacijos ir 
konkrečios medžiagos. 

102 valstybių pripažinimas 
Iki šios dienos a tkur tą 

Lietuvos Respubliką pripažino 
102 valstybės. Su 46 iš jų 
nustatyti diplomatiniai san
tykiai, Vilniuje akredituotas 21 
kitų šalių diplomatas, atidaryta 
13 ambasadų. Lietuva kitose 
šalyse atidarė 15 ambasadų. 
Prieš karą Lietuva savo am
basadas turėjo 21 šalyje. 

P ranas Kūris — 
ambasadorius Belgijai 

Lietuvos Respublikos nepap
rastasis ir įgaliotasis am
basadorius Belgijos Karalystėje 
Pranas Kūris įteikė įgalioja
muosius raštus karaliui Bo-
duenui. Jo Didenybė domėjosi 
Lietuvos gyvenimu, buvusios 
sovietinės kariuomenės išve
dimu iš Lietuvos, kitomis 
politinėmis ir ekonominėmis 
problemomis. Aptartos Lietuvos 
ir Belgijos bendradarbiavimo 
galimybės. 

Laisvės kovų istorija 
Lietuvos kraštotyros draugijos 

būstinėje šiandien atidaroma 
liaudies menininkės Elenos 
Krušinskaitės kūrybos paroda. 

Tautodailininkė gyvena 
Kauno rajone. Jos paveikslus 
galima pavadinti mūsų valsty
bės metraščiu nuo seniausiųjų 
laikų iki šių dienų. Krušins-
kaitė yra nutapiusi beveik visus 
Lietuvos pi l iakalnius . 
Kiekvieną darbą lydi labai 

Kai Lietuvą vizitavo Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas Dan 
Quayle, buvo nešami Nepriklausomybės aikštėje ir šie plakatai sausio 7 d. 
Vilniuje. y . Kapočiaus nuotrauka 

Žmonės, kurie ruošė 
perversmą Lietuvoje 

Antras i s dokumentas ^ 
Kla ipėda . — Vakar spausdi- „Novoje vremia" publikuojamas 

nome „Mažojoje Lietuvoje" pa
teiktą M. Burokevičiaus pirmąjį 
dokumentą — prašymą M. Gor
bačiovui, kad Lietuvoje įvestų 
prezidentinį valdymą ir tuo 
išspręstų Lietuvos likimą — 
pasilikti ir toliau tuometinėje 
Sovietų Sąjungoje. Tame pačia
me vasario 27 dienos numeryje 
tęsiama toliau informacija ir 
pateikiamas antrasis dokumen
tas. Pasekime. 

Vargu, ar šį dokumentą su
kurti sugebėjo M. Burokevičius, 
net ir su jo CK darbuotojų 
pagalba. Pagal stilių ir patei
kiamus argumentus — tai KGB 
darbas. O šio kreipimosi tikslas 
— priversti M. Gorbačiovą pasi
ra šy t i įsaką, kur iuo bū tų 
įvestas Lietuvoje prezidentinis 
valdymas. Visa kita jau būtų 
padarę kiti. Kas? 

I šį klausimą atsako antrasis 

išsami metrika, mat autorė taip 
pat surenka, užrašo istorinius 
duomenis, padavimus, apylin
kių gyventojų pasakojimus. 
Antroji Krušinskaitės pamėgta 
tema — aušrininkai, žadinę 
tautinę sąmonę carizmo prie
spaudos metais. Dailininkė, 
kraštotyrininkė primena mums 
mažiau žinomus to meto 
šviesuolius — Kazį Aglinską, 
Juozą Rugį, Joną Gediminą 
Klausutį ir kitus. 

„Otel io" pas ta tyme 
Chicagos Lietuvių opera pa

kvietė grupę dainininkų iš 
Lietuvos Operos ir Baleto teatro 
dalyvauti Džiuzepės Verdžio 
operos „Otelas" pastatyme. 
Pagrindinius vaidmenis prem
jeroje atliks Irena Milkevičiūtė, 
Virgilijus Noreika, Arvydas 
Markauskas, Zenonas Žemaitis, 
spektaklyje dainuos ir keletas 
jaunų vokalistų. Premjerą nu
matoma parodyti balandžio 26 
ir gegužės 2 dienomis. 

A.M. 

dokumentas - „TSKP CK ben
drojo skyriaus vedėjo priimamo
jo žurnalas Nr. 8". Jame surašy
tos pavardės visų, kurie nuo 1990 
metų gruodžio 2 iki 1991 sausio 
9 pabuvojo pas TSKP CK bend
rojo skyriaus vedėją Valerijų 
Boldiną ar skambino jam. 

V. Boldino sekretoriai buvo 
neišpasakytai kruopštūs ir 
sausio 8 dieną surašė į žurnalą 
visus, kas atėjo pas jų viršinin
ką: 

11.43 — CK sekretorius, 
kuruojantis karinį-pramoninį 
kompleksą, Olegas Baklanovas. 

11.45 — Vidaus reikalų mi
nistras Borisas Pugo. 

11.53 — Gynybos ministras 
Dmitrijus Jazovas ir KGB šefas 
Vladimiras Kriučkovas. 

12.07 — CK sekretorius 
organizaciniams klausimams 
Olegas Seninas. 

12.33 — LKP CK pirmasis 
sekretor ius Mykolas 
Burokevičius, atvežęs aukščiau 
cituotą kreipimąsi. 

Atkreipkite dėmesį — ištisą 
būsimųjų rugpjūčio pučistų ple
jada! Jų pokalbis, kuriame daly
vavo M. Burokevičius, truko 
lygiai tris valandas. O. Seninas 
išėjo anksčiau, bet sugrįžo vėlai 
vakare, be dešimties minučių 
devynios. V. Kriučkovas ir D. 
Jazovas išbuvo V. Boldino 
kabinete tik dviem minutėm il
giau, nei M. Burokevičius. V. 
Kriučkovas vėliau du kartus 
skambino V. Boldinui ir pusę 
dešimtos vakare vėl pas jį 
atvažiavo. D. Jazovas taip pat 
skambino. O. Baklanovas ir B. 
Pugo pas V. Boldiną išsėdėjo 
visą dieną, iki aštuonių vakaro. 
B. Pugo, išvažiavęs į savo 
ministeriją, pusę dešimtos dar 
paskambino V. Boldinui. 0 Ba
klanovas vėlai vakare dar kartą 
užėjo pas V. Boldiną ir išbuvo jo 
kabinete dar tris valandas. 

Šie žmonės aptarinėjo 
Lietuvos likimą... pastebi 
„.Mažosios Lietuvos" laikraštis. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— New Yorke Brown univer
siteto klubas Jungtinėse Tauto
se kovo 18 d. vakare pakvietė 
kalbėti Lietuvos ambasadorių 
Stasį Lozoraitį, kuris ką tik 
sugrįžo iš Lietuvos. Tą patį 
vakarą kalbės ir Lietuvos misi
jos Jungtinėse Tautose patarėja 
Gintė Damušytė. Antroje vaka
ro dalyje kalbės Krista But
vydas — Bard, o Antanas Vai
nius peržvelgs filmus iš Sausio 
tragiškųjų dienų bei rugpjūčio 
perversmo. 

— Tbilisi mieste, Gruzijos 
sostinėje, vos tik sugrįžęs į savo 
gimtinę, buvęs Sovietų užsienio 
reikalų ministras E. Ševard
nadze kreipėsi į Vakarus, kad 
padėtų šiai Kaukazo valstybei, 
nes „ekonominė situacija daug 
blogesnė, negu aš maniau", pa
sakė jis. Jis su vyriausybės 
nariais jau tarėsi 36 valandas. 

— Šiaurės Korėjos prekinis 
laivas, manoma, vežė Scud 
raketas Iranui ir Sirijai. 
Amerika griežtai kovoja prieš tų 
raketų siuntimą į Persų įlankos 
kraštus. 

— Bulgarijos naujasis minis
tras pirmininkas Philip Dimit-
rov, 37 metų, yra vienas jau
niausių pasaulyje ministrų pir
mininkų. Kalbėdamas Chicago-
je, jis pareiškė, jog Bulgarija, 
nežiūrint sunkių ekonominių 
sąlygų išvengė persitvarkymo 
metu riaušių ir politinių nesusi
pratimų su savo kaimynais — 
Jugoslavija ir Rumunija. 

— Bulgarija yra vienintelis 
kraštas iš Rytų Europos kraštų, 
kuris pravedė dvejus laisvus 
rinkimus. Buvusioji Komunistų 
partija, dabar Socialistų parti
ja, laimėjo rinkimus. Antruo
sius rinkimus laimėjo antiko-
munistas P. Dimitrov, kuris 
dabar vadovauja Bulgarijos 
vyriausybei. 

— Latvijoje, kaip jų Ekono
mikos ministerija praneša, 
mėnesinė nedarbo pašalpa yra 
600 rublių. Pagal nepriklauso
mos unijos apskaičiavimus, 
minimalinė alga mėnesiui turi 
būti 1,586 rubliai, o pensijos 
dydis turėtų būti 1,090 rublių 
mėnesiui. 

Buvęs prez. Nixonas kritikuoja 
prez. Bushą 
Jo šeši pasiūlymai 

— Armėmja ir Azerbaidžanas 
pradėjo diplomatines pastangas 
baigti kovoms tarp savęs 
Nagorno-Karabacho srityje, 
kuri yra Azerbaidžano žemėje. 

— Californijoje buvęs JAV 
prez. Ronald Reagan su žmona 
Nancy paminėjo savo 40 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį 
savo draugų tarpe vakarie
niaudami ir šokdami. 

Washingtonas. Kovo 9 d., 
buvęs prezidentas Richard M. 
Nixonas griežtai kritikavo 
prezidentą Bushą ir Valstybės 
sekretorių James Baker III už 
administracijos tik patetišką 
palaikymą demokratinės revo
liucijos Rusijoje. Jis sako, jog 
viena šio amžiaus istorinių 
galimybių buvo praleista. 

Savo memorandume, pa
skleistame tarp draugų ir 
užsienio reikalų ekspertų, jis 
rašo, jog yra klaida to neuž
siminti rinkiminėje propagan
doje. Nixonas sako, jog , jei 
Jelcinui nepasiseks pervesti 
Rusiją į laisvo verslo ekonomiją 
bei demokratiją, tai visa, kas 
buvo pasiekta 1991 m., bus vėl 
prarasta. Bet tai kenkia demo
kratinėms pajėgoms ir tai ska
tina Kinijos ir kitus diktatorius 
būti drąsesniems savo kraštuo
se. Tačiau, nežiūrint, kad tiek 
daug yra pražiopsota, Busho 
administracija palaiko Rusiją 
tik kai kur, teikdama jai pagal
bą, lyg tai būtų mažytis kraštas. 

Kodėl tiek mažai 
Nixonas niekur nemini Busho 

ir Bakerio pavardėmis, tačiau jo 
kritikoje labai ryškus pasisa
kymas, kad Bushas nepakanka
mai palaiko prez. Jelciną. Ad
ministracija teikia parama 3.75 
bilijonus dolerių, kad būtų gau
ta komercinė paskola pirktis ja
vams bei grūdams. Nixonas ir 
sako, jog amerikiečiai davė 
paskolą pirktis grūdams, leido 
nusifotografuoti su 57 užsienio 
reikalų ministrais, bet tai buvo 
retorika, o ne veiksminga para
ma, primindamas neseniai Wa-
shingtone įvykusią tų valstybių 
atstovų konferenciją, kuri svars-

— Rusijos vyriausybė 
šeštadienį panaikino kainų 
kontrolę duonai, pienui, cukrui 
ir kitiems pagrindiniams maisto 
produktams. Prez. Jelcino 
dekretas leidžia savivaldybėms 
visoje Rusijoje pakelti kainas 
savo nuožiūra pagrindiniams 
produktams, praneša „Tasso" 
žinių agentūra. 

— Vilniuje „Vagos" leidykla 
išleido rašytojos Birutės Puke-
levičiūtės romaną „Aštuoni 
lapai", kuris išeivijoje pasirodė 
1956 m. ir laimėjo dienraščio 
„Draugo" premiją. Šios knygos 
honoraras paskirtas Lietuvos 
Sąjūdžiui. Rašytoja, kuri gyve
na Daytona Beach mieste, Flori
doje, šią vasarą ruošiasi pirmą 
kartą lankytis Lietuvoje. 

Kai meldžiamasi Šilutės evangelikų bažnyčioje šiuo metu 

tė paramos klausimą Sandrau
gos valstybėms. Nixonas nepa
tenkintas, kad Rusijai buvo 
duota tiek mažai, kai nebėra 
Sovietų Sąjungos. 

Demokratų nuopelnai 
Amerika ir jos Vakarų sąjun

gininkai turėtų suteikti daug di
desnę humanitarinę pagalbą, 
peržiūrėti buvusios Sovietų 
Sąjungos skolas ir suteikti nau
jas sąlygas jų išmokėjimui iki 
tol, kol laisvo verslo ekonomija 
Sandraugos valstybėse pradės 
veikti. Reikia sudaryti daugelio 
bilijonų fondą, kad būtų stabi
lizuotas Rusijos rublis. Nixono 
kritika atsirado tuo metu, kai 
prez. Bushas koncentruojasi ties 
savo rinkimais. Administracijos 
užsienio reikalų ekspertai sako, 
jog jie yra susirūpinę Busho 
klausimu, kuris beveik nebekal
ba užsienio politikos klausi
mais, išskyrus Persų įlankos 
karo laimėjimą. O kad ad
ministracija gali išleisti 400 
milijonų dolerių padėti Rusijai, 
yra nuopelnas demokratų, kurie 
pravedė nutarimą be Busho ir 
Bakerio pritarimo. 

Nixono siūlymai 
Nbconas rašo. jog amerikiečiai 

visiškai yra priešingi padėti 
užsieniui, ir jie nori. kad pinigai 
būtų leidžiami vidaus problemų 
sprendimui. Tačiau reikia 
kreipti dėmesį į tai, kad „ko
munistai prarado šaltąjį karą. 
bet Vakarai dar jo irgi nelai
mėjo". Bet jei Jelcinas nelaimės, 
karo dvasia gali iškilti vėl 
buvusioje sąjungoje, kai nauji 
despotai naudos jėgą atstatyti 
„Rusijos istorinėms sienoms". 
Todėl Vakarai turi padaryti vis
ką, kad išsilaikytų su savo vy
riausybe Jelcinas. Savo memo
randume Nixonas pažymi, jog 
Vakarai turi padėti šešiais 
būdais: 

• teikti humanitarinę maistu 
ir vaistais paramą Rusijos 
vyriausybei kritiškais mėne
siais dabar, kol pradės veikti 
reformos; 

• kai bus sudaryta laisvo 
verslo sistema, siųsti tūks
tančius menedžerių į naujas 
įmones su kapitalistų įrankiais; 

• atidedant sovietų skolos 
terminą kuriam laikui, atidėti 
ir palūkanų mokėjimą tol, kol 
ekonomija pradės funkcionuoti; 

•leisti Rusijos eksportui 
pasiekti Vakarų rinką; 

• kartu su kitais industriniais 
kraštais parūpinti dešimtimis 
bilijonų dolerių dabartinio 
rublio stabilizavimui per 
Tarptautinį pinigų fondą; 

• suorganizuoti vieną Vakarų 
vadovaujamą organizaciją, kuri 
vadovautų vyriausybės ir 
privačių šaltinių teikiamai 
paramai ne tik Rusijai, bet ir 
kitoms respublikoms — panašiu 
būdu. kaip JAV atstatė Europą 
po II Pasulinio karo. 

KALENDORIUS 

Kovo 12 d.: Grigalius, Dar-
mantė. Galvirdas. Vismante. 

Kovo 13 d.: Liutauras. 
Kris t ina. Teodora. Vaiga. 
Skirpste. Vaidilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:10. leidžiasi 5:52. 
Temperatūra dieną 26 1.. 

naktį 16 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. kovo mėn. 12 d. 

MINĖSIME KOVO 11 TĄJĄ 

Lietuve* nepriklausomybės 
a t s ta tymo antrųjų metinių. Ko 
vo ll-tosios.rmnėjimas Detroite 
įvyks sekmadieni, kovo 15 d., 
12:30 vai. p.p. Dievo Apvaizdos 
K u l t ū r o s centre. Minėjimą 
ruošia Lietuvių Bendruomenės 
Detroi to apylinkės valdyba. 
M i n ė j i m e ka lbės L i e t u v o s 
Generalinis konsulas Chicagoje 
Vaclovas Kleiza ir Baltųjų 
Rūmų visuomeninių reikalų 
a ts tovas tautybėms James Sha 
efer. Meninę minėjmo dalį 
a t l iks solistė Vida Dirgėlai -
tė-Milmantienė. Visi kviečiami 
dalvvaut i 

S Ė K M I N G A KAZIUKO 
MUGĖ 

„Gabijos" ir „Baltijos" tuntų 
ruoš ta Kaziuko mugė sutraukė 
gausybę lankytojų, ne tik iš 
Detroito ir apylinkėse gyvenan
čių, bet susilaukė svečių iš 
k i t u r . Iš Cleve lando buvo 
a tvykę skautininkai dr. Giedrė 
ir dr. Stepas Matai . Detroito 
skauta i ,nuo vilkiukų ir pauKŠ 
tyčių iki skautininkų, vaišino 
svečius, prekiavo savo rankdar 
biais . Svečiai draugiška nuo
t a i k a svečiavosi iki buvo 
suvalgyta visas tėvų komiteto 
paruoštas maistas. „Gabijos" ir 
„Balt i jos" tuntai ir tėvų komi
t e t a s dėkoja visiems savo auka 
ir ats i lankymu prisidėjusiems 
prie Kaziuko mugės sėkmės. 

Y P A T I N G A S K O N C E R T A S 

Kovo 1 d. Dievo Apvaizdos 
Kul tū ros centro salėje įvyko 
žinomų Lietuvos solistų Irenos 
M i l k e v i č i ū t ė s i r Vaclovo 
D a u n o r o k o n c e r t a s . J i e m s 
akompanavo bei solo skambino 
p ianis tas Robertas Bekionis. 
Mūsų talentingi svečiai t ikrai 
neapvylė susirinkusių muzikos 
ir dainų mėgėjų. 

Tiek Irena Milkevičiūtė, tiek 
ir Vaclovas Daunoras įrodė, kad 
bent Lietuvos solistų tarpe, jie 
y ra pasiekę pirmaujančias vie
t a s . Ypač Vaclovo Daunoro bo
so balsas su amžiumi įgauna vis 
įspūdingesnį atspalvį ir klausy
tojams sukelia šiurpulius. O 
Irena Milkevičiūtė patvirtino 
savo pirmenybę Lietuvos solis
č ių t a r p e ir t i k r a i bus 
laukiamas jos pasirodymas šį 
pavasar į Chicagos Lietuvių 
operoje. Robertas Bekionis, ne 
t ik puikiai akompanavo solis
tams , bet parodė ir savo talentą, 
išgaudamas netikėtus tonus iš 
jau pavargusio ir pasenusio pa 
rapijos pianino! 

Tai jau trečias metinis kon
certas iš koncertų ciklo, kurį 
rengia Lietuvių fondas tuo labai 
praturtindamas mūsų kultūrinį 
gyvenimą. Detroite šiuos kon

certus rengia Lietuvių fondo 
įgaliotinis Vytas Petrulis su 
grupe talkininkų, kurių tarpe 
savo darbštumu ir organizuo 
tumu ypač pasižymi Ju r ina 
Rug ien ienė ir V a l e n t i n a 
Rauckienė. Po koncerto, prieš iš
vykdami į Chicagą svečiai pralei
do kelias valandas rengėjų ir 
draugų tarpe. Ta proga buvo su
aukota pora šimtų dolerių 
Lietuvių fondui, kuriuos pri
dėjus prie likusio pelno, padengs 
koncertų ciklo išlaidas. Kadangi 
Detroito apylinkėje tuo pačiu 
laiku vyko dar keli renginiai , 
klausytojų skaičius nepasiekė 
praėjusių metų, koncertas buvo 
išklausytas ir priimtas su entu
ziazmu, retai matomu Detroite. 

P A L A I D O T A J O H A N N A 
RATKIENĖ 

Kovo 7 d . po pamaldų, kurias 
atliko Šv. Antano parapijos 
klebonas kun. Alfonsas Ba-
bonas Baužos l a i d o t u v i ų 
namuose. Detroito VVoodlavvn 
kapinėse buvo palaidota a.a. Jo-
hanna Ratkus-Ratkienė, 93 m. 
amžiaus, kovo 5 dieną mirusi 
Hilton Convalescent Center 
Ferndale Michigan. Velionė 
gyveno Detroite. Buvo gimusi 
1898 m. ba landž io 26 d. 
K r i n č i n o ka ime . Biržų 
apylinkėje. Atvykusi į JAV 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą, 
1921 m. gegužės 2 dieną sukūrė 
šeimą su Aleksu Ratkum, su 
kuriuo išgyveno 67 m. iki jo mir
t ies 1988 m. spalio 18 d. 
Velionė, kar tu su vyru, buvo sa
vininkai maisto parduotuvės, 
Hamtramiko rajone. Buvo akty
vūs Detroito lietuvių kolonijos 
nariai, lietuviškos spaudos bei 
radijo valandėlės rėmėjai. Velio
nė paliko sūnėnus Anthony 
Kairį ir Al Kairį su šeimomis. 
Laidotuves tvarkė laidotuvių 
direktorė Yolanda Zaparac-
kienė. 

„ K A S O S " NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

„KASA" praneša, kad narių 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
kovo 18-tą dieną. 6 30 vai. vak. 
Dievo Apvaizdos Kultui JS cen
t re . 7 vai. bus vaišės, ICUA 
va ldž ios a t s tova i p a d a r y s 
pranešimą bei atsakys į narių 
k laus imus. Visi Federal inės 
kredito unije- KASA" nariai 
kv i eč i ami s u s i r i n k i m e 
dalyvauti . j m 

Michigan valstijos lietuviai respublikonai dalyvavę Oakland county Lincoln klubo 103-čios sukak
ties baliuje. Iš k.: sėdi — D. Petrusevičiūtė, M. Petrulienė ir G. Urbonienė. Stovi — lietuvių respubli
konų pirm. J. Urbonas, J. Udrienė, V. Petruševičius, Baužaitė, K. Petruševičius, D. Petruševičienė, 
L. Udrys ir V. Pe ilis. 

balsuoja respublikonų pusėje. 
Balsuojantis už demokratus, 
p r iva lės b a l s a v i m o d ieną 
užpildyti partijai priklausomy
bės pare išk imą — kor te lę . 
Lietuviai įsijungę į prezidento 
pirminių r i nk imų akciją iš 
respublikonų pusės yra: Michi-
gano valstijos senatorius Matt 
Dunaskiss ir respublikonų par
tijos vicepirmininkai : Ryan 
Ambrozaitis ir Jonas Urbonas. 
Lietuviai demokratai kol kas 
mažai reiškiasi. 

L I E T U V I Ų 
B E N D R U O M E N Ė S 

METINIS S U S I R I N K I M A S 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės metinis susi
rinkimas šaukiamas sekma
dienį, balandžio 5 dieną, 12:00 
vai. Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapi jos K u l t ū r o s c e n t r o 
patalpose, 25335 W. Nine Mile 
Rd., Southfield, MI. 

Darbotvarkėje: pranešimai, 
valdybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai ir kiti reikalai . Šiais 
metais valdybai vadovauja 
Jonas Urbonas. Ki t i valdybos 
nariai: Giedrius Merkevičius, 
Gitą Merkevičienė, Algimantas 
Bražėnas, Juozas Matekūnas, 
Vida Dirgėlaitė-Milmantienė ir 
Eleonora Grigaitienė. Tenka pa
stebėti, kad pusę valdybos 
sudaro, neseniai iš Lietuvos at-
vykusu ;i. Nors Lietuva yra 
laisva, bet pagrindiniai Lietu
vių Bendruomenės tikslai — 
l ie tuvybės i š l a i k y m a s , 
nepasikeitė, darbų nesumažėjo. 
Laukiama, kad į valdybos eiles 
įsijungs naujos, jaunesnės jėgos 
ir pavaduos senstančius, kurių 
eilės nuolat retėja. Valdyba 
kviečia visus susirinkime daly
vauti ir jungtis į jos eiles. 

J o n a s U r b o n a s 

užmirštaisiais Lietuvoje, t.y. 
žmonėmis su negalia, kurių 
Lietuvoje yra daugiau negu 
200,000. Valstybės sistemai 
persitvarkant, siekiama, kad ir 
žmonės su negalia būtų neuž
miršti, kad būtu rūpinamasi jų 
sveikatingumu ir lygiomis tei

sėmis visuomenėje. 
Lietuviškų patiekalų p ie tus 

paruoš veteranų tautinių šokių 
grupės - „ŠALTINIS" šokėjai 
ir O n u t ė A b a r i e n ė . P i e t ų 
programą praves l i e t u v i ų 
jaunimas. Rengėjos, Lietuvos 
Dukterys. Yra visiems darbo. 

JAU GAUTAS ŽURNALAS 
„LIETUVA" 

B R O N I U S J U O D E L I S 

Jau buvo rašyta mūsų spau
doje, kad šių metų pradžioje 
Lietuvoje išleistas reprezen
tacinis žurnalas „Lietuva". J is 
numatytas išleisti kas mėnesį 
užsienio skaitytojams anglų, 
vokieč ių , lenkų ir rusų 
k a l b o m i s . Šiuo ž u r n a l u 
s iek iama atkur t i ryšius su 
pasauliu, kad jo kraštai daugiau 
žinotų apie Lietuvą. Šiais 
metais žurnalas bus leidžiamas 
t ik metų ketvirčiais, o kitais 
metais jau bus mėnesinis, su 
prenumeratoriais ir pavienių 
numerių pardavimu pas spau
dos platintojus. 

k re id in io pop ie r i aus , 36 
puslapių, su 42 spalvotom nuo
traukom, 12 juoda-balta nuo
traukų, menišku sulaužymu, 
„Time" žurnalo formato. Pirma
sis numeris pradedamas su 
pirmininko Vytauto Lands 
bergio sveikinimu ir jo ka lba 
Jungtinėse Tautose. Lietuvos 
nepriklausomybės deklaracija 
su jos signatarų nuo t rauka . 
Aprašomi Lietuvos valstybės 
simboliai su jų nuot raukomis 
ir Tautos himnas. Duodama 
lietuvių tautos ir valstybės is
torija ir dabartinis nepriklau
somybės atstatymo kelias su 

P R E Z I D E N T O P I R M I N I A I 
RINKIMAI 

Michigano valstijoje JAV pre
zidento pii miniai rinkimai vyks 
kovo 17 dieną. P a k e i t u s 
pirminių rinkimų nuostatus, 
respublikonų pusėje balsuo
tojas turės tik pasakyti, kad jis 

L i e t u v i ų Fondo koncer te kovo 1 d Iš k. — p ian is tas muz. Robertas Bek ion is , 
sol I rena M i l k e v i č i ū t ė i r sol Vaclovas Daunora?. 

Nuotr. J . U r b o n o 

P R A N E Š I M A S L I E T U V O S 
D U K T E R I M S 

Kovo 28 d. 2 *. p.p. Detroito 
Lietuvos Dukterys ir norinčios 
įsijungti draugijon, kviečiamos 
narių pobūvin, kur i s vyks Sta
sės Bliudžiuvienės namuose, 
23303 Mc Allister, Southfield 
(tel. 355-2539), pr ie pat Dievo 
Apvaizdos parapijos. Automo
bilius galima pasistatyt i prie 
parapijos automobilių pasta
tymo aikštėje — bus laukiama 
atvykstančių. 

Programoje: pabendravimas, 
valdybos pranešimai ir pasi
tarimai su narėmis, literatūros 
valandėlė. 

Visos maloniai kviečiamos ir 
laukiamos. 

P I E T Ū S LĖŠŲ 
SUTELKIMUI 

Balandžio 4 d., 6 v.v. Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje vyks 
pietūs „American-Lithuanian 
Disability and Rehabilitation 
Exchange Program" lėšų su
telkimui. Ši pasikeitimo pro
grama rūpinasi daugiausiai 

Bronius Juodelis — žurnalo „Lietuva" atstovas 

Žurnalas , ,Lietuva", kaip 
pasakė deputatas Romualdas 
Ozolas, bus „virš partijų, virš 
ideologijų, ieškant Lietuvos vi
sumos vaizdo, pasauliui supran 
tarno šnekėjimo būdu". Jame 
b u s objektyviai reprezen 
tuojama Lietuva ir jos valsty
biniai interesai. Žurnalą leidžia 
akcinė bendrovė. Pusė žurnalo 
akcijų priklauso valstybei ir 
pusė penkiems asmenims: L. 
Bieliniui 'redaktoriui), P. Dami
jonaičiui, E. Meilūnui, R. Ozolui 
ir A. Rybeliui Dviems pirmiems 
numeriams išleisti vyriausybė 
paskyrė 250,000 rublių. Vėliau 
žurnalas turės pats išsilaikyti. 

Žurnalo ..Lietuva" pirmasis 
numeris jau pasiekė Ameriką. 
J i s išleistas anglų kalba, ant 
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už gražią talką. 
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Kovoti su ne la ime — tai 
mokėti ištraukti iš jos aukš
tesnės naudos, užuot pasidavus 
ir su r iksmu bėgus šalin. 

Fr. W. Foerster 
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Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

kančiomis ir kraujo aukomis. 
Pateikiama ir dabartinė eko
nominės reformos e i g a . 
Aprašomi Kalėdų papročiai . 
Duodamos trumpos aktualijos. 
Žurnalas „Lietuva" Nr. 1 y ra 
puiki ambasadorinė dovana 
angliškai skai tantiems ki ta
taučiams ir mums p a t i e m s 
lietuviams. Žurnalas gaunamas 
pas plat intojus, ku r i e b u s 
paskelbti mūsų ir JAV spau
doje, kai bus gautas re ik iamas 
žurnalo „Lietuva" kiekis. Ne
didelį kiek) galima gauti pas 
įgaliotinį i š r a šan t 4 J A V 
dolerių čekį „Lietuva" vardu ir 
p^siunčiant Broniui Juodeliui , 
239 Brookside Lane, Willow-
brook, IL 60514. 
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Galėtumėm pasimokyti 

IŠ KANADOS 
Valstybinio biudžeto nepritek

liai kamuoja ne t ik JAV-es, bet 
ir Kanadą. Štai vasario 28 d. 
teko skaityti, kad taupumo 
sumetimais Kanada iš Europos 
pradėjo t raukt i savo pulkus, 
kurie ten buvo kaip NATO dali
niai nuo II Pasaulinio karo pa
baigos. Tai Kanadai sutaupys 
2.2 bilijonų dol. (Kan.) per se
kančius penkerius metus. O 
dabar Kanada gynybai skiria po 
12.6 bilijonus dolerių kasmet. 

Finansų ministeris Donald 
Mazankauski Parlamento na
riams argumentavo, jog tai da
roma, Sovietų Sąjungai suirus 
ir tiesioginio karo pavojui 
Europoje jau visai išnykus. 
Vokietijoje Kanada uždarys dvi 
bazes: oro pajėgų bazė Badene 
bus uždaroma 1993 metais, o 
1994 m. užsidarys kariuomenės 
bazė prie Lahr miesto. Kanada 
taip pat atsisakys plano palikti 
1,100 dalinių Europoje netikė
tumo atvejams. Tie daliniai su 
dviem eskadronais lėktuvų, bus 
laikomi Kanadoje, paruošties 
stovyje. 

Kanada savo dalinius mažina 
ir krašte, atsisakydama planų 
steigti naują bazę Quebec ir 
uždarydama susižinojimo cent
rinę Bermudoje. Iki 1996 m. Ka
nados kariniai daliniai sumažės 
- nuo 84,000 nukris iki 75,000. 
Šį biudžetą laiko konservatyviu 
Progresyvios konservatoriškos 
vyr iausybės k r i t i ka i , k u r i e 
paprastai išmetinėja, jog per
daug pinigų skirta kar inėms 
pajėgoms. 

Kanados biudžete padaryti ir 
ki t i pakeitimai, kurių t ikslas 
yra palengvinti ekonominius 
sunkumus krašto gyventojams: 
Asmeninių pajamų mokesčių 
priedinis mokestis sumažintas 
nuo 5% į 4% šį liepos mėnesį ir 
iki 3% 1993 m. sausio mėnesį. 
Be to, namus nusipirkti norin
tiesiems bus galima be pabau
dos išsiimti 20,000 dol. iš Regist
ruotų pensijų sutaupų, ir namų 
s a v i n i n k a s tą sumą t u r ė s 
grąžinti į pensijos fondą per 15 
metų lygiai išdalintais indėliais. 
Norint ribotus išteklius taikliau 
pagal reikalą išdalinti, panaiki
nama iki šiol visoms motinoms, 
turinčioms 18 m. ar jaunesnius 
vaikus, mokama valdžios premi
ja. Neturtingos šeimos gaus po 
144 dol. už kiekvieną vaiką, o 
turtingos — nieko. Manoma, jog 
šiuo bus išbandoma, ar galima 
panašiai pakeisti ir kitas so
c ia l ines p rogramas , ku r io s 
duoda išmokėjimus žmonėms, 
nežiūrint jų gaunamų pajamų, 
ekonominio stovio. 

Sumažės ir valstybės vadų al
gos. Minis ter io p i rmin inko 
Brian Mulrooney ir visų 38-ių 
ministerių algos sumažės 5%, 
bet parlamento narių algos ne
sumažės. Senatoriai, parlamen
to nariai ir kiti aukšti parei
gūnai nebegalės valdžios pini
gais skristi pirmos klasės bilie
tais. Nežiūrint visų šitų išlaidų 
sumažinimų, nebus apsieita, 
neuždarius 21 valdišką įstaigą, 
jų tarpe Kanados Ekonominę 
tarybą ir Mokslų tarybą. Nori
mų steigti naujų įstaigų planai 
sulaikyti, ir privatizuojamos net 
kai kurios pelningos valdiškos 
įstaigos, kaip pinigų gaminimo 
įstaiga Royal Canadian Mint. 

Nenuostabu, kad tokiu biu
džetu nepatenkinti beveik visų 
provincijų atstovai parlamenta
rai. Saskatchewan premjeras 
skundžiasi, kad biudžete nepa
dedama ūkininkams. Ontario 
iždininkas skundžiasi, kad biu
džete visai nesirūpinama kelių 
statybos darbais įdarbinti be
darbius, dėl ko jis jaučia didelį 
balsuotojų spaudimą. 

Bet kiti mano, kad šis biudže
tas, atrodantis labai panašiai į 
Reformos partijos siūlomą biu
džetą, kaip tik rodo, jog šiuo biu
džetu Progresyviųjų konser

vatorių partija nori užtikrinti 
savo pasilikimą valdžioje, pa
darant i tuos pakeitimus, ku
riuos reformininkai perša, agi
tuodami prieš progresyviuosius 
konservatorius. 

Pagal šį biudžetą valstybinis 
deficitas bus planingai mažina
mas: numatoma, kad 1991-92 

deficitas bus 31.4 bil. dol., 
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m 
1992-93 m. - 27.5 bil. dol.,o 
1993-94 m. 22.5 bil . dol. Be to, 
valdžia Kanadai numato di
džiausią ekonominį augimą iš 
visų pramoninių kraštų. Tam 
žymiai padės ir žemos palūkanų 
ratos, skatinančios pramoni
ninkus skolintis pinigų gerinti 
savo įmones, samdyti daugiau 
darbininkų. 

Toks Christian Science Moni-
tor korespondento Fred Langan 
nupieštas Kanados ekonominio 
susi tvarkymo vaizdas kelia pa
vydą jį ska i tant iems amerikie
čiams, kur ie mato priešingą 
vaizdą savame krašte: prež. 
Busho biudžete neturtingie
siems mažinami mokėjimai, o 
t u r t i ng i e s i ems y ra įvairios 
lengvatos; valdžios vadovų algos 
auga, o darbų netekusių pa
jamos į nieką sunyksta. Tiesa, 
mūsų kongresmana i negali 
skųstis biudžetu, nes visi jų in
teresai JAV apsaugoti, balsuo
tojai pa tenkin t i , o Kanados 
parlamentarai nelaimingi, bijo
dami balsuotojų. Bet kartais rei
kia, kad valdžia sutramdytų 
neatsakingus balsuotojų reika
lavimus, ka i jie nori ir kad ma
žėtų mokesčiai i r kad valdžios 
f i n a n s u o j a m o s lengvatos 
r inkiminių kandidatų mecena
tams (turtingiesiems) didėtų. 
Toks socialinis egoizmas dėl 
kurio vis daugiau neįtakingų 
žmonių netekę darbo lieka be 
pastogių, kur vis mažiau lėšų 
skir iama mokykloms, įvairių 
protinių ir fizinių deficitų tu
r inčiųjų globai ir k i t i ems 
socialinės ar medicininės pa
galbos reikalingiems, jau dabar 
pradėjo kenkti ir tiems tur
tingiesiems: valdžiai nutarus, 
kad psichiškai nesveiki žmonės 
gali ir laisvai miestuose gyven
ti, sutaupoma daug valdiškų pi
nigų, bet šie, protui pasimaišius, 
ima šaudyti ar kankinti kitus 
žmones. 

O kokios galima tikėtis atei
ties, kai skurdžiuose rajonuose 
viešųjų mokyklų klasėse yra po 
50 mokinių, daugelis jų nevalgę 
ir nemiegoję? Ką padaryti, kad 
valdžia viešosioms mokykloms 
lygiau skir tų lėšas? Turtinguo
se Chicagos rajonuose viešųjų 
mokyklų klasėse būna po 20 
mokinių, visiems yra visokiau
sios medžiagos, vadovėliai, net 
kompiuteriai bei kitos prie
m o n ė s . O tokioje McKay 
mokykloje Marąuette Parke 
t rūksta ir popieriaus, vadovėlių 
ir ki tų papras tų priemonių 
(rūpestingos mokytojos ką gali 
pačios nusiperka iš asmeniškų 
pinigų), o apie kompiuterius — 
nė kalbos. O klasėse mokinių 
suolai matyti supirkti a r kitaip 
įsigyti, savo dydžiu klasėje taip 
įvairuoja, jog aišku, kad kai 
kur iems vaikams jie yra arba 
žymiai per maži arba žymiai 
perdideli. Tai t i k vienas pavyz
dys. 

Bet yra daug neturtingesnių 
mokyklų. Dalis kaltės priklau
so JAV valdžiai, kuri savo biu
džetą mažina, mažindama švie
timui ski r iamas lėšas. Dalis 
kaltės priklauso tiems, kurie 
galėtų pakeisti viešųjų mokyklų 
finansavimą taip, kad jos gautų 
lėšas ne pagal apylinkės gyven
tojų e k o n o m i n į pajėgumą 
mokėti taksus, o pagal mokyklą 
lankačių vaikų skaičių, nežiū
rint jų ekonominės padėties. 
Tačiau iš prezidentinių kandi
datų niekas tokiais klausimais 
nesirūpina. 

a.g. 

Sausio 17 d. Vokietijos televi
zija 45 min. paskyrė Pabaltijo 
krikščionių Bažnyčiai, pradė
dama filmą Kryžių kalnu. Vo
kietis komentatorius aiškino, 
kad prieš 765 m. lietuviai ir lat
v i a i su jungtomis jėgomis 
nugalėjo kalavijuočius, kurie 
daugiau neatsigavo. Šiandieną 
Kryž ių ka lnas y r a ne t ik 
maldininkų kelionės vieta, bet 
ta ip pat tautinis ir laisvės 
simbolis. 

Grojant Estijos himnui, vokie
čiai persikelia į Taliną, tiltas 
per Dauguvą, Rygą (taip pat gir
dimas „Dievs švieti Latviju, 
mus darbą tėvijų..."), o po Latvi
jos sostinės ir mūsų apsnigtas 
Vilnius, girdint mūsų himną. 
Komentatorius verčia lietuviš
kus žodžius į vokiečių kalbą, 
užbaigdamas juos „Tegul saulė 
Lietuvos tamsumus prašalina". 

Archyviniai filmai iš demon
stracijų Rygoje. Prie Vilniaus 
a rk ika tedros didžiųjų durų 
laikomos šv. Mišios. Daug lie
t u v i ų a t s inešė u ž d r a u s t a s 
taut ines vėliavas. Grąžinama 
arkikatedra tikintiesiems. „Są
jūdžio" steigiamasis susirin
kimas, reikalaujant religijos 
laisvės pripažinimo. 

Pas ika lbė j imas su vysk. 
Sigitu Tamkevičium. Vyskupas 
sako, kad jau kunigų semina
rijoje jis turėjo konfliktų su 
sovietinėm įstaigom, verčiant jį 
dirbti KGB tarnybai. Nufil

muotos Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikos laidos (lietuvių 
kalboje, gražiai įrištos), sena 
vokiška „Olympia" rašomoji 
mašinėlė, šalia — palaidi, seni 
LKBK lapai. Kronika pasirodė 
1972 m. Kun. S. Tamkevičius ir 
kiti kunigai buvo jos leidėjai. 
Buvo renkami Bažnyčios perse
kiojimo dokumentai, persiun
čiant juos JT, įvairių valstybių 
vyriausybėms. Dokumentus pa
sirašydavo penki kunigai. 1983 
m. kun. S. Tamkevičius buvo 
suimtas. Tardytojai sudarė 25 
tomų bylą. Jis buvo nuteistas 6 
metus stovyklos bausme bei 4 
m. tremties. 

1988 m. Lietuvoje prasidėjo 
atgimimas. Sovietinė vyriausy
bė buvo priversta kun. S. Tam-
kevičių ir kt. iš tremties išleisti. 
Buv. tremtinys vokiečiui sako: 
„Dabar esu pusę metų kaip vys
kupas". Vertėjo pareigas ėjo 
jaunas seminaristas. 

Gedimino prospektas, arki
katedra, sniegas prie šaligatvio, 
troleibusai. Vėl grįžtama prie 
arkikatedros, minint jos anks
tyvesnę paskirtį. Lietuviai yra 
daugiausia katalikai. Vilnius 
skaito 600 tūkst. gyventojų. 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas 

Europoje 

Jame y ra beveik 40 bažnyčių. 
Aušros Vartų g-vė (tuoj pat 
pažinau!), Šv. Teresės bažnyčia, 
Aušros Vartai . Prie mūro sėdi 
elgetos - bobutės, prašo išmal
dos. Vyrai eina su kepurėm. Gal 
jie rusai? 

į terpiamas Latvijos ir Estijos 
religinis gyvenimas. Visi kuni
gai kalba gerai vokiškai. Ir mū
sų k a i m y n i n ė s e va ls tybėse 
vyksta tau t in is ir tikybinis at
gimimas. Nufilmuoti jaunimo 
bažnytiniai chorai, Sutvirtini
mas. Bet visur jaučiama kunigų 
stoka, t ad pvz. vienoje Rygos 
evangelikų bažnyčioje pamaldas 
laiko būsimas kunigas. 

Kaunas. Vokietis aiškina, kad 
Lietuvos Katalikų Bendrija yra 
s tatoma naujais pagrindais, 
į t raukiant įjos tarpą ypatingai 
jaunimą, kuris beveik 50 m. 
buvo at i tolęs nuo tikėjimo. 
Jėzuitų bažnyčia ir pr ie jos 
jėzuitų mokykla. Atnaujinama 
bažnyčia (prie atnaujinimo dar
bo matoma ir moteris), kadangi 
anksčiau ji tarnavo sportiniams 
r e i k a l a m s . I škaba „ K a u n o 
mies to j ė z u i t ų v i d u r i n ė 
mokykla"'. Nufilmuota viena 
klasė — bendra mergaičių ir 
berniukų. „Aišku — sako vokie
tis — viskas dėstoma lietuviš
kai, tač iau kai kurie mokiniai 
turi problemų". Ant lentos 
užkabintas pasaulio žemėlapis. 
Priėjo raudonu megztuku stovi 
jaunuolis, rodydamas lazdele 
Amerikos kontinentą. Pasirodo, 
kad jis su tėvais neseniai atvyko 
iš Amerikos. 

Rūpintojėlis. Jėzuitų ordinas 
ir caro laikais buvo nemėgiamas 
ir persekiojamas." 

Kunigų seminarija. Anksčiau 
joje galėjo mokytis t i k 25 
s tudenta i . Jų tarpe buvo KGB 
agentų. Nufilmuotas didelis 
kambarys , prie a t sk i r tų sta
liukų sėdi klierikai. J ie turi 
šešerius metus uoliai mokytis. 
Dabar seminarijoje y ra per 160 
studentų. Kauno rotušė, išėję 
jaunavedžiai (jaunoji su balta il
ga suknele) sveikinami giminių, 
bičiulių, keliamos š ampano 
t a u r ė s . „ K a s tu r i V a k a r ų 
valiutą — gali gerai gyvent i" — 
sako vokietis (taip, bet kas ją 
turi? — K.B.). Tad „apyvartoje" 
yra „vodka", gaunama krau
tuvėje už 20 rbl. Su degtine 
galima pataisyti dviratį , atsi
vežti malkų, pataisyti batus , 
automašiną. 

Procesija Švč. M. Marijos gar
bei. Šalia bažnytinių vėliavų 

lietuviškais užrašais, kelios su 
lenkišku. „Modl sie za nami". 
Tačiau mergaitės tautiniais rū
bais. Procesija bažnyčios viduje. 
Komentatorius sako, kad Lietu
vos Bažnyčia y r a „Macht" — 
jėga. Bažnyčia e ina taip pat ir 
į socialinį gyvenimą. Kas gar
bina švč. Mariją, t a s turi prie
šintis besiplečiančiai pornogra
fijai ir aplamai prieš visokį 
blogį, a te inant į iš... kapita
listinio pasaulio. 

Minia žmonių prie turistinės 
įstaigos. Čia už 70 rbl. dar gau
nami bilietai kelionei autobusu 
į Varšuvą ir į Berlyną. Visi nori 
vykti į „Auksinius Vakarus". 
Netrukus tokia kelionė kainuos 
20 dol. Vokietis sako, dalis jų 
lenkai. Jų skaičius Lietuvoje 
siekia 250 tūkst . 

Prie bažnyčios parduodami 
šventųjų paveikslai. Bobutės 
kalba lenkiškai ir rusiškai. Te
levizijos atstovams gera vokie
čių kalba kun. Vaclovas Aliulis 
aiškina sunkų pastoracinį dar
bą. Tačiau parama gaunama iš 
užsigrūdinusių koncentracijos 
stovyklose, kalėjimuose kunigų, 
senesnių kunigų, kurie persio
rientuoja naujam gyvenimui, 
naujai Vakarų pasaulio bangai. 

F i lmas užbaigiamas š ia is 
žodžiais: Pabaltijo krikščionys 
atgavo tikėjimo laisvę, lietuvių, 
latvių, estų Bažnyčios padėjo at
gauti nepriklausomybę. Tačiau 
laisvės vaisiai Pabaltijyje, iki jie 
prinoks, yra pavojuje. Užbaigia
ma, dar kartą filmuojant Kryžių 
kalną. Vokietis sako, kad snie
gas saugo kryžius nuo užšalimo. 

Paskutiniu me tu keli Vokie
tijos televizijos kanalai keletą 
pusvalandžių paskyrė Pabaltijo 
valstybėms, rodydami lietuvių, 
latvių, estų gamintus filmus, 
gyvenimą Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Daugiau atkreiptas 
dėmesys į Latvijos sostinę, kuri 
atrodo,taps Pabaltijo prekybos 
centru. Rygoje parodyta „ketu
rių žvaigždučių" viešbučio sta
tyba. Pasirodo, kad finansinė 
parama gauta iš Bremeno ban
ko, kadangi Ryga ir Bremenas 
yra „susigiminiavę". Rygos 
k r a u t u v ė s p i l nos prekių , 
brangenybių, tačiau vietiniams 
gyventojams kainos „neįkan
damos", nes viskas parduodama 
tik už stiprią Vakarų pasaulio 
valiutą. 

Sausio mėn. 19-27 d. Stuttgar-
te buvo atidaryta tarptautinė 
turizmo ir laivų paroda. Vėlokai 
„užsukau" televizijos aparatą, 
pamatydamas t ik filmo pabaigą 
— Vilniaus arkikatedrą, prie jos 
stovinčius vokiečius turistus. 
Visi j ie „į padanges" kėlė 

Ryšių palaikymui y ra pašto 
tarnyba. Laiškanešio uždavinys 
y r a p r i s t a t y t i a d r e s a t a m s 
korespondenciją. Su kiekvienu 
išdalijimu jo krepšys lengvėja. 
Laiškanešio pasirodymas yra 
visų nekant r ia i l auk iamas . 
Vieniems jis pal ieka geras 
žinias, kitiems — liūdnas. 

Tarp džiuginančių žinių yra 
kredito kompanijos suteiktas 
pas i t ikėj imas — privilegija 
2,000 dolerių kreditui. Pridėta 
plastikinė kortelė, ta i lyg ir 
pasas patogiam pasinaudojimui. 
Belieka tik pasirašyti ir eiti į 
K-mart, J.C. Penney ar Sears ir 
pirkt i , ko širdis trokšta. Ir kaip 
nepirkti, jei nereikia mokėti 
pinigais, kurių kišenėje nėra. 
užtenka tik pasirašyti. Prasi
deda gyvenimas kaip septinta
j am danguje. Realybė sugrįžta, 
kai laiškanešys atneša kredito 
kompanijos finansinę ataskaitą. 
Kai vieniems ta a taskai ta yra 
į spė j imas dėl neapga lvo to 
i š l a idumo , k i t i e m s lieka 
p a s k a t i n i m a s t o l i m e s n i a m 
švaistymuisi ta kortele. 

Kredito kortelės tu r i savo 
geras ir blogas puses. Jaunimui 
y ra proga padėti tv i r tus kre
dito pamatus. Banka i nori, 
kad jauni žmonės turė tų tas 
korteles, nes jie bus jų būsimi 

lietuvišką nuoširdumą, vaišin
gumą, patardami vokiečiams 
lankyt i mūsų tėvų kraštą. 
Parodytas lietuviškas kaimas, 
tačiau spėju, kad tai buvo Trakų 
miestelis, nes prieš tai vokiečiai 
nufilmavo Trakų pilį, kuri 
saugojo lietuvius nuo vokiečių 
puolimų" — paaiškino komen
tatorius. Daug apie Lietuvą 
kalbėjo Baltisches Reisebiuro 
savininkas A.W. VVencelides 
(Lietuvos vokietis?). Jo įstaiga 
y ra Miunchene. Skrydžiai į 
mūsų sostinę iš Frankfurto: 7 
dienos „Lietuvos" viešbutyje 
(pusryčiai, pietūs), supažindi
nimas su Vilnium — kaina 
1,490 markių (1 JAV dol. sau
sio 21 d. buvo 1 m. 58 pf.). Pa
vieniui iš Frankfurto „Lufthan
s a " b-vės lėktuvu mokama 760 
markių (kiekvieną dieną, išsky
r u s pirmadienį ir trečiadienį), 
„Aerofloto" — 820 markių, iš 
Hamburgo „Hamburger Air
l ines" 832 m. iš Berlyno „Aero-
flot" ir „Hamburgerairlines" — 
700 m. Klaipėda taip pat pasie
kiama „Aerofloto" lėktuvu, pa
liekant Hamburgą 13 vai. 30 
min., nusileidžiant Palangoje 16 
vai . ir iš Palangos 11 vai. 30 
min . Hamburge 12 vai. 30 min. 

klijentai. Vyresniesiems kredito 
kor te lė yra saugus pinigų 
p a k a i t a l a s . Ir v ieniems ir 
k i t i e m s p l a s t ik inė kor t e l ė 
suteikia galimybę naudotis jos 
galia. Kadangi kredito kom
panijoms ir bankams kortelių 
naudojimas neša pelną, ta i po 
kiek laiko kredito riba nepra
šant yra padidinama. Tų įstaigų 
parodytas pasitikėjimas dauge
liui ir yra pražūtis. 

Su pareiškimu kortelei gauti 
seka kai kurie įsipareigojimai, 
todėl, prieš pasirašant, reikia 
apsvarstyti, ar ta kortelė iš viso 
r e i k a l i n g a . Pr ie la ida , kad 
beveik kiekvienas ją turi , nėra 
pagrindas. Jauniems žmonėms 
geras kreditas atidaro duris 
stambiems pirkiniams: pirmas 
automobilis, pirmas namas ir 
pan. Subrendus i ems ge ras 
k r e d i t a s gal i padėti gau t i 
atsakingą darbą. Pensininkams 
kredito kortelė yra paranki ke
liaujant ar užsakant ką nors 
telefonu. 

Kaip ten bebūtu, norint turėti 
kortelę, reikia turėti ir stiprią 
valią. Jei kas nepasitiki savimi, 
tai tokiam geriau atsisakyti tos 
minties. Bet tiems, kurie yra 
nusistatę ją vis tiek įsigyti, seka 
keletas patarimų. 

Tenegalvoja apie jas tas , kas 
neturi pastovių pajamų (svarbu 
jaunimui). 

Kuklus kreditas bus nepra
š a n t p a d i d i n t a s po kel ių 
pirkimų. To nereikia priimti už 
komplimentą. Kreditas padi
dintas ne todėl, kad pirkėjas 
jiems patiko, bet kad daugiau 
skolintųsi. 

P i r k t i su kor te le t ik 
užsitikrinus, kad mėnesio gale 
bus užtenkamai pinigų atsis
kaitymui. Kitu atveju, prisi
dėjus skolos procentams (kurių 
gali būti iki 20^) . pirkinys 
pasirodys ne taip patrauklus. 

Suskamba telefonas. Skam
bintojas pasidžiaugia, kad atsi
liepiantis asmuo laimėjo dovaną 
Asmenybės patikrinimui reika
lingas kredito kortelės numeris. 
Didžiausia kvailystė įvyksta, 
kada „laimėtojas" duoda savo 
kortelės numerį. Sukčius, suži
nojęs numerį dabar gali pirktis 
to žmogaus sąskaiton. 

Gavus mėnesinę ataskaitą, 
akylai patikrinti pirkimų eigą. 
Atsiradus neaiškumams, tuojau 
susis iekt i su kompanija ir 
išsiaiškinti padėtį. 

Jeigu pajamos yra kuklios ir 
galas vos suvedamas su galu. 
geriausias sprendimas — visai 
kortelės neturėti. 

VOKIETIJA IŠLAISVINTI 
NESIRUOŠĖ 

Knygos ištraukos 

BRONIUS AUŠROTAS 
3 

Nuo 1932 m. rudens, kai J. Dženkaitis išvyko į 
Kauną, į Karo aviaciją, į kurią ir mane t raukė lyg be
sisukančios žemės magnetas, ligi dabar mudu skyrė 
devyneri metai. Mudu, buvę nepriklausomos valsty
bės piliečiai ir karininkai, dirbę Lietuvos labui, 
šiandien esame tik pabėgėl' i, vokiškai tariant , 
„fliuchtlingai". Kokia gyvenimo ironija! Dženkaitis, 
gavęs darbą didžiulėje sostinės spaustuvėje Der 
Deutsche Verlag, kur buvo spausdinamas dienraštis 
Voelkischer Beobachter, dirbo eiliniu darbininku. Gi 
aš, nors laikinai dirbu laisvai samdomu tarnautoju 
vokiečių žvalgybai, vis tiek esu tik nuo savo viršininko 
gerų norų priklausantis šapas... Jeigu tik viršininkai 
pasikeistų ir vietoje dabartinio, gyvenimą gerai pažįs
tančio mjr. von Kahlen, būtų paskir tas svetimšalių 
nemėgstantis nacis, tai ir mano dienos žvalgyboje -mtų 
labai trumpos... Tokios realybe persunktos nv.ntys 
lydėjo mane važiuojant Berlyno rytiniais priemiesčiais, 
kuriuos dabar gaubė vėlyvo vakaro tylus slogutis. 

Pagaliau į stotį įvažiavęs traukinys sustoja. Perone 
keliolika asmenų laukia atvykstančių pažįstamu ar 
giminaičių. Jų tarpe išskiriu ir manęs laukiančio Džen-
kaičio šviesiaplaukę, garbiniuotą, aukštai iškeltą 
galvą. Po keliolikos klaidžiojančių žvilgsnių mudviejų 

a k y s sus i t inka . Nudžiugusius veidus apšviečia 
bičiuliškos draugystės jausmai , kuriuos net sunku žo
džiais apibūdinti. . . Prisiartiname vienas prie kito ir 
puolame į glėbį. 

Jo nebuvau matęs nuo 1939 m. spalio 28 d., kai jis 
vyko į Vilnių, kada sovietai leido lietuviams į šį mies 

Kai 1940 m. rugpjūčio viduryje atvykau j lietuvių 
pabėgėlių stovyklą Gleisgarbeno vietovėje, ta i J. 
Dženakitis jau buvo išvykęs į jo pasirinktą darbą 
Berlyne. 

Ir štai dabar nežinoma likimo ranka mus suvedė! 
Ir kur? Berlyne. Hitlerio valdomos nacinės Vokietijos 

t ą įvažiuoti. Jis tada buvo Kaune Lietuvos aero klubo sostinėje!.. Susitinkame, apsikabiname... Aš. nešdamas 
instruktor ius ir Lietuvos civilinės oro linijos pilotas, lengvą lagaminėlį, seku paskui jį į tramvajų, kuriuo 
Su savo puikiu Hudson bendrovės gamintu automobiliu mudu per dešimtį minučių pasiekiame prie jo namų 
vykdamas į Vilnių, pakeliui apsistojo mūsų pastogėje artimiausią sustojimo vietą. „Iš čia jau visai netoli ma-
Vievyje. Taigi nuo tų atsiminimais sklidinų dienų mud- no namai!" — aiškina man bičiulis. Ir tikrai. Dar prieš 
viem neteko susitikti. vidurnaktį mudu užsikeliame į antrąjį aukštą. Čia 

Aš, vėliau perkeltas į Vilnių, buvau pasinėręs įvai- Jonas turi išsinuomavęs kuklų kambarį, pro kurio 
riaušių darbų projektuose. Vilniuje mūsų darbo valan- langą matai gatvę. Pro tą langą galima stebėti, kaip 
dos buvo nereguliarios, ypač kai likau vienas, kpt. Pa- juda Berlyno gyvenimas, 
parčiui grįžus į Kauną. Nuo tos dienos retai kada gale 
davau laiku grįžti į namus . Dažnai nelaukiami ir 
nepažįstami žmonės rasdavo kelią į mūsų kuklutę įstai
gą, prisiglaudusią, lyg koks adoptuotas augintinis, 
ry t in iame Vilniaus karo komendantūros pastatų 
kampelyje. 

Lankytojų niekada netrūkdavo. Vieni nuoširdžiai 
stengdavosi mums ką nors verto pranešti, o ki t i — gal 
ir pakenkti . Tekdavo kiekvieną išklausyti ir arba 
sušelpti iš turimų kuklių lėšų, arba pasiūlyti užeiti kitą 
kartą, t a i yra po to, kai bus patikrinta tokio nelaukto 
svečio istorija. 

Darbu perkrautas, tomis dienomis neturėjau pro
gos J. Dženkaitį asmeniškai susitikti. Tik būdamas 
Kaune jį retkarčiais telefonu pasiekdavau. Į II-jį skyrių 
atvykdavau kas mėnesį atsiskaityti su pik. P. Kirliu, 
gauti naujų nurodymų ar pasitarti su pik. ltn. J . 
Matulaičiu. 

Dar pr ieš e idamas miegot i , paa i šk inau J . 
Dženakičiui mano Berlyne atsilankymo tikslą. J is man 
atsakė, kad bus visai nesunku susitikt' su neseniai į 
Berlyną atvykusiu Juozu Vaičjurgiu. 

Aptarę mano rytdienos veiklos planą, mudu 
palinkėjom vienas kitam „saldžių sapnų". Aš. kaip 
mano prigimties gerai sutvarkyta, pasinėręs į šiltus 
patalus, po kelių minučių užmigau ir miegojau ..kaip 
užmuštas".. . 

Tamsus, drėgnokas gruodžio pradžios rytas išaušo 
virš Berlyno didmiesčio. Man, įpratusiam anksti keltis, 
vidinis laikrodis laiku prižadino. Be to, čia turėsiu labai 
daug darbų darbelių šiandien atlikti. Užsidegu prie 
lovos lemputę. Mano laikrodis rodo 5:45 vai. Dar 
ankstoka. Girdžiu draugą tyliai, ramiai alsuojant ir dar 
giliai tebemiegant. Apsiverčiau ant kito šono ir dar 
mėginu užmigti. Bet kur t au ' (Bus daugiau) 



"Mūsų naujos sekmadieninės 
valandos iššauks JŪSŲ šypsena". 

Kathleen Gruszczyk, Direktore, 
First Chicago I Western Avenue 

r 
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Nes jūs tok] fotoaparatą pasiimsit j namus, kai tik atidarysit kvalifikuota, čekius išrašyti 
įgaliojančią sąskaitą First Chicago banko Western Avenue skyriuje mūsų naujy 
sekmadieniniu valandų metu. Už palūkanas nešančios su čekiu išrašymo privilegijomis 
sąskaitos atidarymą gausite Kodak Star 35mm fotoaparatą su priedais - įmontuotu 
"blicu". filmu ir baterijomis. Arba. už sąskaitos be palūkanų, bet su čekiu išrašymo teise. 
atidarymą, būsite apdovanotas Kodak Film Saver 35mm vienkartiniu fotoaparatu, kurį 
gelesit naudot bematant. 

Šis pasiūlymas nemokamai jsigyti fotoaparatą galioja nuo dabar iki kovo 29 d - bet 
tiktai sekmadieniais. Taip mes kreipiame dėmėsi i mūšy naujas sekmadienines valandas. 

Ženkit Aukštyn i Pirmąjj 

FIRST CHICAGO 
Dahar Atdaras Kiekviena, Sekmadienį 11-16 vai. 

Western Avenue Skyrius. 6245 South Wesleni A\enue. (312) 476-7575. Pirmadieniais-Penktadieniais 8:30-21 vai.. Šeštadieniais 8:30-18 vai. 

Žvelkit 
į Fotoaparatus 
ir šypsokitės. 
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Kun. dr. Juozas Anderlonis skaito invokaciją Philadelphijos Vasario 16-tos 
minėjime, stovi programos vedėjai dr. K. Gudėnas ir K. Volertienė. 

TADA KRYŽIUS, 
DABAR LENINĄ 

VERČIAM 
Kryžių kalnas ir jo naikintojų likimas 

Praėjusiais metais viename iš 
p o p u l i a r i a u s i ų l a ik rašč ių 
„Lietuvos ry tas" jo bendradar
bė L. Vala tk ienė paskelbė 
straipsnį apie Kryžių kalno 
Meškuičių apyl inkėse kelis 
sunaikinimus bolševikų oku
pacijų dešimtmečiais, jį pa
vadindama „Ar moka ateistai 
atgailaut". Įdomu, kad šį ge
r a i dokumentuotą straipsnį 
paskelbė tas Lietuvos dienraš
tis, kurį ultrapatriotai tėvynėje 
bei išeivijoje laiko labai kairiu 
— prokomunistiniu. 

Tiksliai nežinoma, kada ten 
buvo pastatytas pirmas kryžius. 
Tik po 1831 ir 1863 metų 
sukilimų kalne išaugo pirmieji 
kryžiai žuvusiems ir ištrem
tiems sukilėliams atminti. Kaip 
skelbiama straipsnyje, anks
tyvą 1961 metų pavasarį kry
žių k a l n a s g r iuvo . Buvo 
sunaikinti 5,000 kryžių: me
diniai sudeginti, geležiniai su
versti į metalo laužą. Meškuičių 
kolūkio vyriausias agronomas 
Antanas Šimkūnas korespon
dente i pasakojo: ,,1961 m. 
buvau visai jaunas.. . Ką t ik 
buvo sugriautas Kryžių kalnas. 
Klaikų įspūdį paliko man tas 
reginys.... Šiaulių rajono parti
jos komiteto instruktorė E. Ko-
verienė vaikštinėjo po kalną ir 
tikrino: mažus kryželius per
nykštėje žolėje rankiojo ir mėtė 
nuo kalno. Kelius užtvėrė. Kry
žių kalnas tapo nuolatine sau
gumiečių darbo vieta... Daug 
žmonių nukentėjo. Po šio įvykio 
susirgo ir mirė kolūkio pirmi
n i n k a s A n t a n a s Gerdai t is . 
Galvos auglys jį į kapus nuvarė. 
Žmonės kalbėjo, kad Dievas jį 
nubaudė...", rašoma straipsnyje. 

Korespondentė susirado vieną 
paralyžiaus sutrauktą frgios 
akcijos tiesioginį vykd^«t«;~". 
virš kurio lovos kabo fc^^aLs. 
Tas žmogus, paprašęs jo pa
vardės neminė t i , korespon
dentei pasakojo: „Sapnuojasi 
man tie kryžiai. Negaliu pa
aiškinti, kodėl ir kam griovėme. 
Buvau jaunas ir kvailas. Karei
vis. Buvo įsakyta... Kad Dievas 
yra, patikėjau, kai surakino 
paralyžius. Turbūt šiemet jau 
mirsiu. Ir taip per nuodėmingas 
šioje žemėje va ikš t inė jau . 
Vaikai jau numirė.. ." 

Po to kryžiai kalne dygo 
nakt imis . 1973 m. vėl su
naikinta apie 400 kryžių, 1974 
— 360 kryžių. Per paskutinį 
antpuolį 1975 m. vėl išversta ir 
sunaikinta apie 400 kryžių. 
Pasak s t r a ipsn io , „žmonės 

pasakoja, kad per a t l a idus 
visuose keliuose, vedančiuose į 
Jurgaičių piliakalnį, buvo sta
tomos užkardos iš r ą s tų . 
Vietinis veterinorius kiaulių 
m a r ą išgalvojo. D a b a r t a s 
veterinarijos gydytojas gyvena 
Kelmėje. Sako, kad už savo iš
r ad ingą sumanymą Lenino 
ordiną iš valdžios užsitarnavo.." 

1977 m. buvo sudarytas kalno 
paskandinimo komitetas, nors 
apie tokius projektus garsiai 
n i e k a s nekalbėjo. T a t e m a 
„Lietuvos ryto" bendradarbė 
pravedė apklausinėjimus: „Kai 
Lietuvos vandens ūkio pro
jek tav imo inst i tuto Šiaul ių 
filiale paprašiau surasti darbų 
s ą m a t a s , pa ju tau , k a d J . 
Beleckui, J. Kavaliauskui, S. 
Ramančioniui ir kitiems archi
t ek tams veteranams sunkiai , 
bet akmuo nuo širdies ritasi: .Ži
nojom, kad bus blogai su tuo 
k a l n u . . . Par t i jos k o m i t e t e 
mūsiškiai pasakė — nedirbsite, 
jei neprojektuosite... Iniciatyvos 
nerodė J. Svirskis, anuometinis 
Vandens ūkio projektavimo in
s t i tuto Šiaulių filialo mūsų 
skyriaus viršininkas. Visaip 
b a n d ė muil int i tą re ikalą , 
vilkinti darbus. Prigriebė jį. Juk 
j is buvo komunistas' " . 

Ta i s pačiais meta i s buvo 
padarytas „Kulpės savaiminio 
va lymo proceso su in t ensy -
vinimo darbo projektas". Pra
sidėjo d a r b a i . Bet , p a s a k 
straipsnio, „Jie slinko vėžio 
t e m p u , nes žmonės ats isa
kydavo dirbti, o tie, kur iems 
partija įsakė, savo t raktorius ir 
buldozerius po nakties rasdavo 
visiškai išardytus..." 

Kalną iš visų pusių turėjo 
apsupt i dvokiantis vanduo, 

kuris nuolat ardytų šlaitus. 
Kaip pastebi L. Valatkienė, 
„tuo sur inktu vandeniu buvo 
numatyta laistyti pievas. Šiau
liečiai n e t ne į t a r i a , kok ia 
ekologinė bomba jiems buvo 
užtaisyta. Po kiek laiko kalno 
viršūnė nusl inktų į supuvusį 
vandenį, o su ja ir paskutiniai 
kryžiai". Tuo t a rpu aukšti par
tijos šulai ir net pats P. Griš
kevičius nekantr ia i teiravosi: 
„ K a d a b a i g s i t e tą k ryž ių 
kalną?" 

1982 m. mums j au pažįstamas 
J. Svirskis Kryžių kalno reikalu 
vyko į komunistų partijos CK 
pas J. Kuolelį, o šis pasiuntė pas 
P. Griškevičių. Tačiau partijos 
pirmojo sekretoriaus tą dieną 
nerado. Prieš J. Svirskio kelionę 
į Vilnių kalne išdygo didžiulis 
kryžius. J . Svirskio teigimu, 
„įmūrytas buvo. O saugumas su 
milicija saugojo visus kelius. 
Tada p a s a k i a u , jei kryž ių 
įmūrijo, t a i ir t i l tą per tą pelkę 
žmonės pastatys. Netrukus iš 
partijos komiteto man pranešė 
visus darbus nutraukti. Kas ten 
jiems viršuje protą apšvietė, 
mums, mirtingiesiems, turbūt 
nelemta sužinoti..." 

Galop , J-ietuvos ryto" bendra
darbė L. Valatkienė apklau-
sinėjo du buvusius komunistų 
partijos CK nar ius — J. Kuolelį 
ir dabartinį Lietuvos Aukščiau
siosios tarybos deputatą L. Šepe
tį. J. Kuolelis atsakė: „Žinote, 
pris iminti nenoriu... Laikas 
toks buvo . T a d a K r y ž i u s 
vertėm, dabar Leniną verčiam. 
Laiką kalt int i lengva, bet jis 
buvo toks, kokie mes. Uolūs 
ateistai buvom, ateizmo institu
tų pristeigėm..." 

O L. Šepetys taip kalbėjo: 
„ In ic ia tyva izoliuoti ka lną 
priklausė slaptiems organams. 
Šiandien daug ką galima prika
binti ne pagal pareigas. Tačiau 
aš visą laiką sakiau, kad ne
reikia erzinti žmonių tokiais 
veiksmais, ger iau atidėti visa 
tai. Kryžius vis t iek statys. Juk 
1961-ąiaiais nugriovė visus 
kryžius^ Ir kas iš to? Laimė, 
sveikas" protas nugalėjo. Jei 
pasakyčiau, kad CK ideologinis 
skyr ius visa t a i sus t abdė , 
vadinasi, pasigirti norėčiau..." 

Lilija Valatkienė savo įdomų 
investigacinį straipsnį, kurio tik 
dalį čia ci tuoju, paske lb tą 
„Lietuvos ryto" 1991 m. nr. 121, 
baigia šiuo sakiniu: „Dabar 
Kryžių kalne y r a per 55 tūks
tančius kryžių". 

Tenka pastebėti, kad jų ten 
dalį pastatė ir išeivijos lietuviai 
bei jų sambūriai , kaip Chicagos 
Lietuvių opera. 

VI. R. 

„ŽALGIRIO" t u n t o Bostone t u n t i n i n k u i 

A.tA. 
VYTAUTUI JURGĖLAI 

netikėtai mirus, jo žmonai ALDONAI, sūnui VYTAU
TUI, motinai JADVYGAI, k i t i ems g iminėms ir 
ar t imiesiems L S Brolijos skau tų ir L S Seserijos 
skaučių nuoširdžią užuojautą r e i šk iame ir k a r t u 
l iūdime ne tekę l ie tuviškam j aun imu i i r skautybei 
pasišventusio brolio. 

v.$. Birutė Banaitienė 
LSS Vyriausia Skautininke 

v. s. Gediminas Deveikis 
LSB Vyriausias Skautininkas 

INTERNATIONAL , _ 
TRAVEL COH8ULTANTS %\ab^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAftOO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

tS2S South 7ttt» Avenue 
. Mnot* S04S7 

(70t) 430-7272 

223 Ketveri* gatve 
VSnina, M — 
Tele fonas 3 5 0 - 1 1 5 Ir 7 7 3 - 3 9 2 

A.tA. 
JUOZAS JENECKAS 

Gyveno Warren, MI. 
Mirė 1992 m. kovo 10 d., 1 vai. p.p. 
Gimė Lietuvoje, Alytaus apskrityje, Simno valsč. 

Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena. 
Priklausė Tautinei sąjungai, akt. Mikšienės vaidintojų 

grupei Detroite, „Amerikos Balsas" radijo klubui, Liet. Ben
druomenei ir BALF'ui. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadieni, kovo 12 d. nuo 1 iki 9 v. 
Harris laidotuvių koplyčioje, 15451 Farmington Rd., Livonia, 
MI. Rožinis kalbamas ketvirtadieni, 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks penktadieni, kovo 13 d. Iš koplyčios 
velionis bus atlydėtas j Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje 10 vai. ryto vyks gedulingos pamaldos už jo sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Holy Sepulchre kapines. 

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

Nuliūdusi žmona. 

Laidotuvia direkt. Y. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. kovo mėn. 12 d. 

A.tA. 
VINCUI BLAŽAIČHJI 

mirus , žmonai LEONTLNAI ir d u k r a i L A I M U T E I 
TORNAU nuoširdi užuojau ta . 

Henrikas ir Dana Novickai 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių iKainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

~5 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzle Ave., 

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 agerrtal kalba lietuviškai 
• Nuolaida- pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoru Slmarua 

Irena Bflratrublene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 8 Ketfzie Ava. 
T*4. 136-7878 

21 
m MLS 

REALMART. INC. 
6602 S. Pulaski. 

Chkago, IL 60629 
312-585-6100 

Blogi pareigūnai išrenkami tų 
piliečių, kurie nebalsuoja. 
Rinkiminis plakatas Chicagoje 

BALYS BUDRAITIS 
Asmtnifcai patarnauja įvairių nuosavy
bių, pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100, res 312-778 3971 

F0R SALE 
Just Rstad by own*r 

3126 W. 84 PI. Chtcago 
3 bedrm. brick. eat-in kitchen. for
mai din. rm.; 1'£ baths, full bsmt. 
a/c; garage: side drive and more. 
Call: 312-7784140. $104,900 

Vilniuje, Lazdynų rajone, par
duodamas 4 kambarių butas su 
baldais; nauja statyba. Skambinti 
vakarais iki 9 vai. Tel . : (813) 
367-3958, Florida. 

MISCELLANEOUS 

FOR SALE 
By owner Garfleld Rtdge 3 bdrm. 
brick raised ranch completely up-
dated; full basement; 2 car garage. 

Call 312-585-2416 

Gmufc KMIEC1K REALTORS 
rfįl 7922 S. Pulaski Rd. 
Z.\ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Maver. |i 
profes ional ia i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

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

Į j L 376-1882 ar 376-59— 
10%—20%—30% pigiau mokėsi' 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOUS 
3208Vt We»t 95th Stret 
T«4. — (708) 424-8854 

(312) 581-8854 

A.tA. 
PRANAS LAZDAUSKAS 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. kovo 10 dienos vakare. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime artima draugė Maria 

Šeduikis. 
Priklausė Lietuvių Saulių organizacijai. 

Kūnas pašarvotas penktadieni, kovo 13 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, kovo 14 d. Po religinių apei
gų koplyčioje 10 vai. ryto velionis bus nulydėtas į Šv. Kaz-
miero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę draugai. 
Laidotuvių direkt;. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

A.tA. 
VINCENTUI SUOPIUI 

m i r u s , s ū n u i V Y T A U T U I , marč i a i O N U T E I , 
a n ū k a m s ALGIUI ir RIMAI su šeimomis bei VYTU
KUI re i šk iame širdingą užuojautą. 

Ona Didžbalienė 
Vida ir Algis Bendoraičiai 
Onutė ir Jonas Stoškai 
Jūra ir Jack Orillion 
Adomas ir Regina Didžbaliai 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-8862 

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 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

V i s ų t e l e f o n a s : 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

HELP WANTED 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Tunu Chicigos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ninga' 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

— — moteris gyvant kartu ir padėt 
vyr amžiaus lietuvei lengvoj namų ruošoj 
pagaminti maistą, skalbti Atskiras kam
barys ir vonia; maloni priemiesčio apylinke 
Turi siek tiek kalbėti angliškai. Skambinti 
Jo* afbe Mfta Weneenas nuo S v.r. M 
g v. P.P-B savaite* dUnomte. tel. 
MM 

TH€ G*CA' A'vtĘglCAN INVES^MENT 

r. PJ»-P- • 
|.2t«-4443 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUE1TE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chtcago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Laido tuv ių n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. kovo mėn. 12 d. 

x Lituanist inė Katedra 
minės Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą kovo 18 d., 
trečiadieni, 1 vai. p.p. Stevenson 
Hali 107 kamb. Paskaitą skai
tys Vilniaus universiteto eko
nomikos dėstytojas Sigitas Ur
bonavičius. Visi kviečiami daly
vauti. 

x Jaunių krepšinio koman
dą organizuoja akademinis 
sporto klubas „Lituanica". 
Krepšiniu susidomėję lietuvių 
kilmės jaunuoliai nuo 13 iki 18 
metų amžiaus kviečiami daly
vauti. Kreiptis į Rimą Dirvonį, 
Jurgį Riškų ir Algį Tamošiūną. 

X Aukšto lygio koncertai 
retai pasitaiko net ir Chicagoje. 
Nepraleiskite solistų J. Milkevi
čiūtės ir V. Daunoro bei pianis
to R. Bekionio koncerto, kuris 
įvyks Jaunimo centre kovo 15 d 
3 vai. p.p. Bilietai gaunami 
Vaznelių prekyboje. 

x „Dainų dainelė" — Lietu
vos vaikų dainininkų konkur
sas Chicagoje.Vilniuje įvykusio 
konkurso vaizdo įrašą kviečiami 
pažiūrėti Amerikos lietuviukai 
ir jų tėveliai kovo 14 d., šešta
dienį, ir kovo 15 d., sekmadienį, 
2:30 vai. p.p. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. 

x Cicero Lietuvių medžio
tojų ir žuvautojų klubas, 
Cicero, 111., suprasdami lietu
viškos spaudos didelę reikšmę 
išeivijoje, klubo iždininkas Ray 
Grigaliūnas, klubo vardu at
siuntė 100 dol. čekį „paremti 
lietuviškai spaudai". Už realią 
auką tariame nuoširdų ačiū ir 
linkime" sėkmės. 

x Eugenijaus Kriaučeliūno 
jaunimo premijai už 1991 
metus paskirti jury komisiją 
sudaro: Paulius Mickus — 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos pirmininkas, Sigutė 
Šnipaitė — JAV Jaunimo są
jungos pirmininkė, Regina Ku-
čienė - JAV LB Švietimo tary
bos pirmininkė, Irena Kriau-
čeliūnienė ir Vida Jonušienė — 
Kriaučeliūnų šeimos atstvės. 

X Inž. Rimas S. Milūnas, 
kaip praneša General Motors 
korporacija, susilaukė jau 
ketvirto savo patento patvir
tinimo ir finansinės premijos. 
Rimas Milūnas dirba naujoje 
Sa turn įmonėje, kur i yra 
General Motors dalis. Chicagoje 
gyvendamas ir studijuodamas 
jis plačiai reiškėsi lietuviškoje 
jaunimo veikloje. Dabar jis ir 
žmona Nina gyvena Rochester 
Hills, Michigan. o apie Chicagos 
lietuvių veiklą sužino skaity
damas ., Draugą". 

x Violeta Fabionovich yra 
lietuvių Tautinių šokių in
stituto atstovė išeivijos Lietuvių 
Tautinių šokių šventės rengimo 
komitete. Šventė vyks Rose-
mont Horizon liepos 5 dieną. 

_x Mūsų išeivijos kultūrinę 
veiklą remia daugelis lietuvių. 
Štai Gražina ir James Liau-
taud mūsų operos vieneto sta
tomos Verdi „Otelio" operos 
spektaklių išlaidas sumažino 
dviejų tūkstančių dolerių auka. 
Alė ir Algimantas Kėželiai 
įteikė 500 dol., Regina ir Vito 
Vai atsiuntė 500 dol., o Donius 
ir Dana Remiai 150 dol. ir 
Emilija Gaškienė 150 dol. 
Operos vadovybė jiems reiškia 
gilią padėką! 

(sk) 

x Lietuvos Vyčių 38 kuo 
pos nariai gražiai paminėjo šv. 
Kazimiero šventę. Dabar prisi
mins šv. Patriko kovo 17 d. ir šv. 
Juozapo kovo 19 dienomis. I 
šiuos šventuosius reikia ir pa
simelsti, o ne tik dalyvauti 
parade. 

x Lietuvių Žagarės klubo 
metinis narių susirinkimas bus 
ketvirtadienį, kovo 19 d., 1 vai. 
po pietų Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Nariai prašomi 
susirinkime dalyvauti, nes yra 
labai svarbių reikalų apsvars
tyti. Po susirinkimo bus vaišės. 

x Vytautas Skuodis skaitys 
paskaitą LKB Kronikos 20 
metų sukakties minėjime kovo 
21 d. 6 v.v. Jaunimo centro di
džiojoje salėj. Po to bus prista
tytas 10 LKB Kronikos tomas ir 
skaitomos ištraukos. Meninė 
muzikinė dalis ir užkandžiai ka
vinėje. Visi maloniai kviečiami. 

x Lietuvių fondas minėda
mas savo trijų dešimtmečių 
sukakt į , rengia Lietuvos 
žymiųjų solistų koncertą. Kon
certas įvyks kovo 15 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. Bilietai Vaznelių Gifts In
ternational prekyboje ir prie 
įėjimo. 

x Pinigų monetų, tarp jų ir 
lietuviškų, paroda bus nuo 
penktadienio iki sekmadienio, 
kovo 20-22 dienomis, Hyatt Re-
gency Hotel 151 E. Wacker Dr., 
Chicago. 

x Futbolo klubo „Lituani
ca" met inis narių susi
rinkimas vyks šį sekmadienį, 
kovo 15 d., 1 vai. p.p. Lietuvių 
centro posėdžių kambary 
Lemonte. Visi klubo nariai ir 
rėmėjai kviečiami dalyvauti. 

x „Sutartinė", dainos vie
netas iš Toronto, Kanados, 
koncertuos Pasaulio lietuvių 
centre kovo 28, šeštadienį, 7 vai. 
vakaro. Vadovė muz. Nijolė 
Benotienė. Dainuoja 5 studen
tės ir 3 studentai. Savo atsi
lankymu paremsite lietuvišką 
jaunimą. 

(sk) 
x „Draugo" ta lk in inkių 

rengiamas koncertas bus ba
landžio 4 d., šeštadienį, 6:00 v.v. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Dainuos iš Toronto atvykęs 
„Volungės" choras, vado
vaujamas muz. Dalios Skrins-
kaitės-Viskontienės. Bilietus 
galima įsigyti Gifts Intema-
tional-Vaznelių krautuvėje, 
2501 W. 71 St„ Chicago, IL 
60629, tel. (312) 471-1424. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Klausy
kite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x Lietuvių Operos Verdi 4 
veiksmų „Otelio" operos spek
taklių, kurie įvyks balandžio 
26 ir gegužės 2 dienomis, bilie
tai gaunami Vaznelių Gifts 
International prekyboje, 2501 
W. 71st St., Chicago, IL 60629. 
Informacijos teikiamos jų 
telefonu 312-471-1424. Operą 
diriguoja Alvydas Vasaitis, reži
suoja Lietuvos valstybinės 
Operos režisierius Eligijus 
Domarkas; chormeisteriai yra 
Manigirdas Motekaitis, 
Ričardas Šokas. Dainuoja Lietu
vos Operos solistai Irena Milke
vičiūtė, Virgilijus Noreika, Ar
vydas Markauskas, Zenonas 
Žemaitis, ir mūsų išeivijoje 
Operos solistai Audrone Gaižiū-
nienė. Aldona Stempužienė, 
Jonas Vaznelis, Jul ius 
Savrimas, Vaclovas Momkr-: ir 
Bronius Mačiukevičius bei 
Lietuvių Operos choras su 12 
choristų talkininkų, kurie at
vyksta iš Lietuvos Operos ir 
konservatorijos. 

(sk) 

x Beverly Shores, IN, par
duodamas namas; 4 miegami. 
Ąžuolo grindys ir durys. Ištisas 
rūsys, garažas . Tel. 
219-872-3129. 

Dr. V. Dubinskas ir Al
gimantas ir Alė Kėželiai (visi 
iš Čikagos), atsiųsdami po 1,000 
dolerių, tapo pirmaisiais IX 
Tautinių Šokių Šventės garbės 
mecenatais. 

(sk) 

Korp' Neo-Li-:uania vyr. valdyba, suruošusi Kovo 11-tosios Lietuvos Nepriklausomybės atkū
rimo minėjimą Iš kairės inž. Vac. Mažeika, A. Augaitis, L. Mikužiene. paskaitininkas inž. V. 
Volertas, J . I.endraitis ir V. Jonušienė — valdybos pirmininkė. 

Nuotr. Ir. Kriaučeliūruenes 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAGALBA UTENOS 

NAŠLAIČIAMS 

x Pat Buchanan, kandida
tuojantis į JAV prezidentus, 
susitiks su lietuviais Tautiniuo
se namuose, 6422 S. Kedzie, 
kovo 12 d., ketvirtadieni 4 
vai. p.p. Visuomenė kviečiama 
gauoiai dalyvauti. 

(Sk! 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą per 
ATLANTA IMPORT EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą, len
gvesnių siuntinių 79 centai. 
Siuntinius galima atsiųsti UPS. 
Neilgai trunkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
čiams iš Lietuvos atskristi į 
Chicago: v iener ius metus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te pratęsti vizas. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. 

(sk) 

x Kovo 22, sekmadieni, 12 
vai. Pasaulio lietuvių centro 
Madų paroda. Naujausias pa
vasario ir vasaros madas 
modeliuos moterys, vyrai ir vai
kučiai. Stalus ar pavienes vietas 
užsisakyti tel. pas Ritą Riškienę 
708-599-2253, arba pas Dalią 
Dundzilienę 708-986-9068. 

(sk) 

x Ką įstatymai sako apie 
gyvųjų teises ir mirštančiųjų 
teises gvildens advokatė dr. Ed-
na Epštein, dabar kandidatė į Il
linois Aukščiausiojo teismo 
teisėjo vietą, kovo 13 d., penk
tadienį, 10 v.ryto Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje. Kviečia
mi ne tik pensininkai, bet visi 
suinteresuotieji tuo klausimu. 
Įėjimas nemokamas. Dalyviai 
bus pavaišinti. Dėl informacijos 
skambinti Stasei Semėnienei 
(312) 582-6500. 

(sk) 

x Prasminga, emocinė 
komp. A. Rekašiaus VII simfo
nija „IN MEMORIAM" dedi
kuota lietuvių tautos kan 
kiniams, kompaktinėje plokš
telėje gaunama ELLA 
RECORDS 5 Alder Ln. Avon, 
CT 06001. $15 US $20 Kan, su 
nersiuntimu. 

(sk) 

x Maistas šv. Velykoms pri
statomas į namus Lietuvoje. 
55 SVARAI: dešros, sūris, alie
jus, kava, cukrus, vaisiai ir 
kt. - $85. 22 SVARAI vien 
tik mėsos gaminių — $85; 11 
SVARŲ ciešrų, 6 dėžutės 
amerikietiškos kavos — $58. 
Prie visų siuntinių galima pri
dėti aspirino ir vitaminų. 
Transpak, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Dar nevėlu pasiųsti 
velykinį siuntinį į Lietuvą. 
Balti a Express 'member of 
Amber Group) klientų pagei
davimu priiminės velykinius 
siuntinius kovo 15 d., sekma
dienį Lietuvių centre, Lemonte 
nuo 9 vai. ryto. Informacijai 
skambinkite: 1-800-SPARNAI 
arba 1-800-772-7624. 

(sk) 

Chicagoje veikiančiam Pane
vėžio Caritas talkos būreliui 
praplėtus veiklą ir kitų Lietu
vos miestų Caritas darbams pa
dėti, praėjusiame susirinkime 
buvo nutarta būreiio pavadi
nimą pakeisti tik j „Caritas 
talkos būrelis". Ir štai dabar 
pirmininkę Juliją Šaulienę pa
siekia Utenos Caritas pirmi
ninkės St. Barkauskienės laiš
kas, dėkojantis už gautus siun
tinius ir pasakojantis kitus jų 
rūpesčius ir darbus. „Su aša
romis akyse tariame nuoširdų 
ačiū už siuntinį mūsų senelėms, 
kurį gavome gruodžio 21 d.... 
Nežinome, kaip jums atsidėko
ti... ypač su patalyne pas mus 
buvo labai striuka... Kai senu
tes atsiveždavome iš kaimo, jų 
patalynė sena, juoda, suplyšus, 
tai ir lopydavome. 0 dabar mes 
jau esame labai turtingos... Su-
ruošėme šv. Kūčių vakarienę, 
sunešėme, kurios negali vaikš
čioti, aprengėme Jūsų atsiųstais 
drabužiais...' 

Apibūdindama Utenos Cari
tas veiklą, S. Barkauskienė 
rašo: „Mūsų mieste gyvena virš 
36,000 gyventojų... Turime 
didelį senelių internatą, 
kur.ame gyvena daugiau 200 
senelių. Mes turime parapinius 
senelių slaugos namus, ku
riuose gyvena daugiausia 
vienišos senutės., iki 30 ir dau
giau. Gyvename iš aukų. Sam
dome 5 darbininkes, mokė
damos joms minimalų atly
ginimą, o kitos dirbame veltui, 
esame pensininkės; todėl, kol 
galime, norime lengvinti tą 
sunkią vienišo žmogaus dalia 

..Turime vaiku — našlaičiu 
namus, kuriuo-c gyvena 85 
vaikai. Vieni iš ;ų yra visiški 
našlaičiai, kiti yra atsiųsti, iš 
tėvų atėmus tėvams auklėjimo 
teisę, yra nemaža pamestinukų. 
Taip pat yra mokyklą-interna
tas, kur suaugesni vaikai moko
si. Jame yra 15 našlaičių, o kiti 
protiškai atsilikę. Padedame 
jiems ir šalpą gavę ir įsidarbi
nimo klausimais rūpinamės. 
Stengiamės organizuoti jau
nimą, kuris yra labai apatiškas 
aplinkai ir neveiklus. Turime 
keletą ateitininkų, o, be to. 
turime angelaičiu virš 30 vaikų, 
kurie susirinkę šoka, dainuoja, 
mokosi mylėti Dievulį. Visa bė
da — neturime parapijos salės. 
Sunku su susirinkimais ir pan. 
Prašome kleboną atiduoti 
mums akmenin; pastatą — svir
ną, kad ten galėtume įsirengti 
salę, galėtume rengti labadaros 
vakarus, bet visur daug ko 
trūksta. Padidėjus produktų ir 
pramoninių prekių kainoms, 
sumažėjo ir aukotojų skaičius. 

„Mūsų globojami vaikai yra 
nuo 6 iki 12 metų. Mergaičių 
turime 50, o berniukų — 48. 

,,Be to, mūsų moterys tvarko 
partizanų kapines. Vos ne vos 
prieš dvejus metus iš senosios 
valdžios išprašėme, kad leistų 
aptverti ir padaryti kapines, 
kuriose galėtų artimieji ir kiti 
statyti paminklus. Mūsų Cari
to moterys sudėjome pinigus ir 
pastatėme kryžių tautos kančių 
atminimui. Žmonės pasakoja, 
kad šiose duobėse yra suversta 
iškankinto mūsų jaunimo virš 
300-400 žmonių". 

Šį sekmadienį, kovo 15 d., 
Caritas talkos būrelis Seklyčioje 
vėl turės trumpą susirinkimą 
nuo 12 iki 1 vai. p.p. rinkti 
dovanas tam beveik šimtui 
Utenos vaikučių nuo 6 iki 12 
metų. Jau iš anksto galima į 
Seklyčią atnešti tiems vaikams 
nesudėvėtų drabužių, batų, 
kojinių, ant poko aiškiai užra
šius: „Utenos vaikams". 

koresp. 
SU NEOLITU ANAIS 

PAMINĖJOME KOVO 
11-TĄJĄ 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo dvejų metų sukakties 
paminėjimas įvyko Lietuvių 
centre Lemonte kovo 8 dieną. Jį 
suruošė Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdyba, pagerbdama 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos istorinį žygį 1990 metų kovo 
11 dieną. Tas žygis buvo for
malus Vasario 16 dienos Lietu
vos nepriklausomybės akto 
atstatymas. 

Iškilmingas šventės minė
jimas buvo pradėtas palaim. 
Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje šv. Mišiomis už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės, 
dalyvaujant gražiam neolituanų 
būriui su Korp! vėliava, paly
dint studentų skautų Korp! 

„Vytis" ir studenčių skaučių 
draugovės vėliavoms. Mišių 
auką nešė Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdybos pirmininkė Vida 
Jonušienė ir minėjimo prelegen
tas Vytautas Volertas. Bažnyčia 
buvo pilna parapiečių ir svečių. 

Po pamaldų iškilmingas 
minėjimas vyko didžiojoje 
salėje, dalyviams ją pripildžius, 
vadovaujant Vidai Jonušienei, 
kuri savo pareigas meistriškai 
atliko. 

Minėjimas buvo pradėtas 
Lietuvos himnu, 'ylos minute 
pagerbiant žuvusius ir turi
ninga kun. L. Zarembos invoka-
cija. Sekė Lietuvos nepri
klausomos valstybės atstatymo 
kovo 11 d. akto skaitymas ir 
rašytojo inž. Vytauto Volerto 
paskaita. Prelegentas iškėlė 
1990 m. kovo 11 dienos akto 
reikšmę Lietuvai, tuo vėl užde
gant pradinę kibirkštį — 
Vasario 16 d. aktą, tuo paska
tinant kitas komunizmo paverg
tas tautas kovoti dėl nepriklau
somybės, tuo sugriaunant blogio 
imperiją — Sovietų Sąjungą. 
„Kovo 11 dienos aktu, Lietuva 
pasuko viso pasaulio istoriją 
žmoniškumo kryptimi", kalbėjo 
prelegentas, primindamas, kiek 
beprotiška buvo bolševikų 
okupacija, kokios pasaulis ne
buvo turėjęs. Iškrypėlių komu
nistų vykdytas žmogaus ir 
tautų naikinimas lieka baisiu 
prisiminimu pasaulio istorijoje. 

Prelegentas pabrėžė, kad 
švenčiant kovo 11 dieną 
apgailestaujame, jog dabar 
Lietuvoje plečiasi nesantaikos, 
valstybės griovimo ir šmeižtų 
srautas. Kovo 11 dienos šventė 
reikalauja iš visų tautiečių 
Lietuvoje susiklausymo, tole
rancijos, vieningo darbo nepri-

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Garsusis Lietuvos smui
kininkas Raimundas Katilius 
kovo 29 d. koncertuos Penn-
sylvanijos universiteto muzie
jaus auditorijoje, Philadelphi-
joje. Akompanuos pianistas An
tanas Smetona. Koncertą 
ruošia Philadelphijos apylinkės 
Lietuvių Bendruomenė. 

— Zita ir Juozas Petkai 
„Lietučio" šokių ansamblio var
du surengė šaunias išleistuves 
Marytei Oksaitei, kuri tarnybos 
reikalais išvyko gyventi į 
Paryžių. Tą pačią dieną buvo 
paminėtos vedybinio gyvenimo 
sukaktuvės Irenos ir Gedžio 
Morkūnų bei Valerijos Sparky-
tės gimtadienis. Kartu pa
sveikino ir R. Ramanauską, 
atsikėlusi gyventi į Seattle. 

— Suzanne Price, LB valdy
bos narė, nori sugiminiuoti 
Lietuvos Šv. Kazimiero 
bažnyčią Alytuje su kokia 
parapija Seattle, Wash. 
Greičiausia bus Šv. Monikos 
parapija. Paskatino kun. A. 
Saulaitis ir ses. Igne, kuri 
lankėsi ilgesnį laiką Lietuvoje. 

— Daina Kinderytė įsteigė 
Washingtono valstijoje pirmąjt 
skleroderma sergančių kliniką. 
Ji pati serga šia kartais mirtina 
liga, bet yra baigusi šios srities 
mokslą. 

— LB pirmininkė Irena 
Blekytė atstovavo lietuviams 
rusų surengtame Seattle Elenai 
Bonner, Sacharovo našlei, 
pagerbime. I. Blekytė lietuvių 
vardu padėkojo už dažną Lietu
vos užstojimą. 

— Irena Blekytė, Ina Ber-
tulytė-Bray ir Jūratė Mažei-
kaitė-Harrison kalbėjosi su 
sen. Gorton ir sen. Adams, nes 
abu pasirašė pabaltiečiams 
palankioje rezoliucijoje, kad 
sovietų kariuomenė greitai būtų 
išvesta iš Lietuvos. 

— Denverio lietuvių tau
tinių šokių grupė „Rūta" 
kviečia visus į specialų blynų 
pobūvį, balandžio 11 dieną 
7 vai. vak. Washington Park 
Community Center, 809 S. Wa-
shington. Iš anksto informuoja 
Arvidas Jarašius ir Algis 
Liepas. 

Vida Jonušiene. Korp! Neo-Lithuania vyr. valdybos pirmininkė, taria 
atidaromąjį žodj Lietuvos Nepriklausomkybes atkūrimo minėjime Lietuvių 
centre Lemonte. Nuotr. Ir. Kriaučeliūnienės 

klausomybės atstatyme. Išeivija 
yra daug kultūringesnė ir liks 
svarbus moralinis atramos 
taškas Lietuvai. 

Prelegento drąsias ir tikrovę 
iškeliančias mintis minėjimo 
dalyviai palydėjo smarkiu plo
jimu ir atsistojimu. 

Bažnyčioje gražiai giedojusi 
solistė Audronė Gaižiūnienė, 
palydint muzikui Alvydui Va-
saičiui, minėjimo meninėje daly
je padainavo „Putinėli, raudo
nasai" „O ir paleiskit kur-
telius" ir „Žvaigždutę'*, tuo ir 
užbaigiant minėjimo programą. 
Minėjime dalyva\ "ir bažnyčioje 
buvusios neolituanų ir aka
demikų skautų vėliavos. 
Šventes organizatorė ir pra-
vedeja pirm. Vida Jonušienė 
padėkojo šventės programos 
dalyviams ir visiems susirinku
siems, pakviesdama pasivai
šinti kava ir pyragais. 

Kovo 11 dienos šventė yra 
kaip pavasario saulė, prižadinu
si, prikėlusi lietuvių tautą iš 50 
metų trukusios žiaurios sovie
tinės žiemos, kad Vasario 16 
aktas būtų atstatytas. Gili pa
garba priklauso Korp! 
Neo-Lithuania vyriausiai valdy
bai, kad ji surengė šį minėjimą 
ne vien sau, bet ir plačiai Chica
gos ir jos apylinkių lietuvių 
visuomenei be jokių rinkliavų. 

Br. Juodelis 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak. 
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