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Vokietijos parama 
Lietuvos žemės ūkiui 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Balandžio 8 d. (Elta) 
— Protokolą apie Vokietijos 
paramą Lietuvos žemės ūkiui 
parodoje „Agrobalt-92", kuri 
atsidarė Vilniuje, pasirašė 
Vokietijos maisto, žemės ūkio ir 
miškų ūkio ministerijos valsty
bės sekretorius Georgas Galius 
ir Lietuvos žemės ūkio minis
tras Rimvydas Survila. Numa
tyta, kad Vokietija suteiks Lie
tuvai milijono markių vertės 
atsarginių dalių vienkartinę 
paramą. Vokietijoje galės atlikti 
praktiką 20 jaunų išsilavinusių 
ūkininkų. Bus sukurta žemės 
ūkio ir maisto pramonės mene
džerių ruošimo sistema. Vokieti
ja taip pat numato padėti 
įrengti naudotos žemės ūkio 
technikos mašinų stotį ir tiekti 
jai mašinas. Bus ta p pat spren
džiami kiti galimos pagalbos 
Lietuvos Žemės ūkiui klausi
mai. 

Vizitas i Graikiją 
Graikijos vyriausybės kvie

timu, šiandien ten išvyko Lie
tuvos Respublikos delegacija, 
kuriai vadovauja ministras pir
mininkas Gediminas Vagnorius. 

Lietuvos delegacijos nariai 
dalyvaus konferencijoje „Euro
pa ir Viduržemio jūra" ir susi
tiks su šio regiono šalių vado
vais, politikais, verslininkais. 

Numatomi oficialūs Gedimino 
Vagnoriaus susitikimai su 
Graikijos ministru pirmininku 
ir užsienio reikalų ministru. 

Neramumai dėl pulkininko 
arešto 

Balandžio 7 d. Klaipėdos 
mieste už padarytą nusikaltimą 
Generalinės prokuratūros sulai
kytas Rusijos Federacijos armi
jos divizijos vadas pulkininkas 
Ivanas Černychas. 

Jis 1991 metų rugpjūčio pučo 
dienomis, vykdydamas Maskvos 
pučistų nurodymus Lietuvoje, 
siekė nuversti valstybinę 
valdžią, pažeidė Lietuvos 
Respublikos suverenitetą. 
Pulkininkas sulaikytas turint 
prokuroro sankciją, jam iškelta 
baudžiamoji byla. 

Šiandien Vytautas Landsber
gis iš Kaliningrado gavo Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos Baltijos laivyno karinės 

. tarybos telegramą, kurioje 
reiškiamas ryžtingas protestas 
dėl Ivano Černycho arešto ir 
siūlo imtis priemonių, kad būtų 
paleistas areštuotasis. Priešin
gu atveju, sakoma telegramoje, 
laivyno karinė tarnyba imsis vi
sų priemonių, kad būtų surastas 
ir paleistas pulkininkas Černy
chas ir visa atsakomybė už 
galimus padarinius teks Lietu
vos pusei. 

Padėtis Klaipėdos garnizone 
įtempta. 

Dalai Lamos laiškas Lietuvos 
par lamentarams 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputatai — Tibeto rėmimo 
grupės nariai gavo Tibeto 
vyriausybės tremtyje vadovo ir 
tibetiškojo budizmo dvasiškojo 
vado Dalai Lamos laišką. Jame 
džiaugiamasi, kad Lietuvos 
parlamente susikūrė Tibeto 
rėmimo grupė. Tiktai Lietuvos 
žmonės, kurie daug metų buvo 
pavergti , gali atjausti ir 
suprasti tuos, kurie yra oku
puoti, sakoma laiške. 

Tibeto rėmimo grupę, susikū

rusią šių metų vasario pabaigoje, 
sudarė 29 deputatai iš įvairių 
frakcijų. Grupė pareiškė, kad 
pripažįsta Dalai Lamą teisėtu 
Tibeto tautos atstovu, pasiža
dėjo remti teisėtus Tibeto tautos 
siekius tarptautinėse organi
zacijose ir forumuose. 

Trumpai 

Užsienio turizmo sezonas 
prasidėjo Klaipėdoje. Pirmoji 
daugiau kaip 40 keliautojų 
grupė, atvykusi iš Vokietijos, 
jau pabuvojo uostamiestyje, 
susipažino su šio miesto istori
jos ir architektūros paminklais. 
Sudarytos ilgalaikės sutartys su 
Lietuvos turizmo birža, Vokieti
jos „Ost Reisen" ir „Greif 
Reisen" turistinėmis firmomis 
nuo vienos iki penkių parų 
polsiui priimti daugiau kaip 3 
tūkstančius ekskurstantų, at
vykstančių į Lietuvos pajūrį 
lėktuvais, autobusais ir laivais. 

Į Vilnių atvyko svečiai iš Vo
kietijos Duisburgo miesto. Jie į 
Lietuvą atlydėjo tris sunkveži
mius medikamentų. Milijono 
markių vertės paketuose — zon
dai, adatos, chirurginiai siūlai, 
kraujo pakaitalai, antibiotikai, 
nuskausminantys vaistai, vai
kiškos lovytės. Visa duisbur-
giečių labdara bus paskirstyta 
konkretiems adresatams. 

Šią savaitę Lietuvos bankas 
JAV dolerius superka po 115 
rublių, parduoda po 140, Ka
nados dolerius atitinkamai: 
96,80 — 117,90, Anglijos svarai 
sterlingų 196,40 - 239,20. 

Rusai protestuoja 
estams 

Maskva. Balandžio 4 d.— 
Rusijos vyriausybė pareiškė 
protestą prieš naują Estijos 
pilietybės įstatymą, kaip 
pranešė RFE/RL žinios. Tame 
pareiškime, kuris buvo sklei
džiamas Rusijos delegacijos 
narių Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferenci
jos pasitarimuose Helsinkyje, 
Rusija sako, jog „naujasis 
įstatymas pažeidžia ne estų 
gyventojų teises". Pareiškime 
taip pat rašoma, jog Rusija 
„rezervuoja sau teisę panaudoti 
atitinkamą tarptautinį forumą, 
kad būtų atkreiptas pasaulio 
dėmesys į žmogaus teisių 
situaciją Estijoje patikrinant jų 
pilietybės įstatymą". Anksčiau, 
praėjusią savaitę, Rusijos 
Užsienio reikalų ministras An
drei Kozyrev pasakė Europos ir 
Saugumo bendradarbiavimo 
konferencijos dalyviams, jog 
Rusija galėtų panaudoti ir jėgą, 
jei tai būtų reikalinga apsaugoti 
rusus, gyvenančius ne rusų 
daugumos apgyventose vietose 
buvusioje Sovietų Sąjungoje". 

— Egipto žinių agentūra 
paskelbė pasauliui, kad tas 
lėktuvas, kuriuo skrido pa
lestiniečių Išlaisvinimo orga
nizacijos vadas Arafatas, pra
dingo Libijos dykumų erdvėje. 
Visi kontaktai buvo prarasti. 
Vėliausiomis žiniomis, Arafatas 
esąs išlikęs gyvas. 

— Rusijos prez. B. Jelcinas 
paskelbė, kad Juodosios jūros 
laivynas priklauso Rusijos juris
dikcijai, tuo pablogindamas ry
šius su Ukraina. 

Rusijos Kongresas tęsia 
savo sesiją 

Primena Jelcinui, kad reikia dalintis valdžia 

Kai Rusijos Liaudies deputatai savo Kongrese nagrinėja ne tik buvusios Sovietų Sąjungos, bet 
ir Rusijos Federacijos klausinius, tai Raudonojoje aikštėje prie Kremliaus mūrų budi kariuomenės 
daliniai. 

Žydų istorijos ir kultūros centras 
Vilnius. — „Atgimimo" laik

raštis savo 10 numeryje patei
kia Izraelio Švietimo ir kultūros 
ministerijos atstovo Abraomo 
Ciono mintis apie žydų religiją 
ir jų pasaulėžiūrą. 

Žydai — tai religija, tauta ir 
valstybė. Lietuvis gali būti 
krikščionis, bet krikščionis gali 
būti ir vokietis ir prancūzas. 
Žydai gali būti tik žydais. Žydų 
ryšys su krikščionimis — tai 
sudėtingas, d r a m a t i š k a s 
dialogas, ne kartą istorijos 
bėgyje virtęs tragedija. Hebrajų 
kalba du tūkstantmečius buvo 
pamiršta, tačiau š i and i en 
atgaivinta, ja kalba vėl bene 
visi 5 milijonai izraeliečių. Kaip 
sakė vienas žydų istorikas, 
skaityti Bibliją kita kalba 
tolygu bučiuoti p i r š t inė tą 
moters ranką. 

Monoteistinis judaizmas 
Žydų kultūros sav i tumui 

Kardinolas palaimina 
Darbo federaciją 

Kaunas. — 1992 m. kovo 18 
Lietuvos Vyskupų konferencijos 
pirmininkas Vincentas Sladke
vičius palaimino Lietuvos Dar
bo federacijos (LDF) veiklą. Lie
tuvos Darbo federacija — dir
bančiųjų krikščionių veikimo 
centras — buvo atkurta 1991 m. 
gruodžio 28 d. LKMA socialinių 
problemų sekcijos iniciatyva. 
1919-1940 m. veikusi LDF savo 
darbą grindė krikščioniškąja 
morale, Katalikų Bažnyčios so
cialiniu mokslu. Naujoji organi
zacija perima buvusiosios sie
kius, teises, funkcijas ir tradi
cijas. Jos tikslas — vienyti dir
bančiuosius krikščionis, atsto
vauti jų interesams, ginti eko
nomines ir socialines jų teises. 
Veiklos principas — j demokra
tiją per tiesą ir teisingumą, į 
tiesą ir teisingumą per krikščio
niškąsias vertybes. 

Pirmininku išrinktas Liongi
nas Radzevičius, vicepirminin
kais — Jonas Stašinskas ir ak
torius Jonas Vaitiekaitis. Nu
matyta sukurti LDF organiza
cinę struktūrą visoje respubliko
je, suformuoti LDF profesines 
struktūras, prisidėti prie įsta-

.tymų kūrimo bei teisingumo re
alizavimo. 

suvokti labai svarbios Biblijos, 
Talmudo studijos. Ir lalmudinis, 
ir biblinis Dievas - visiškai 
skirtingos sąvokos. Abraomo 
Dievas — ne tas pats kas Jahvė. 
Dabartinio žmogaus santykiai 
su Dievu kitokie negu „Būties" 
knygoje, j au nekalbant apie 
labai pakitus} požiūrį į moterį. 
Biblijoje žmogus vientisas, jam 
svetimas dualizmas, o jau 
Kabaloje dualizmas labai 
ryškus , egzistuoja gėris ir 
blogis. Dievas ir velnias. Judaiz
mas daugiasluoksnis, tačiau 
vientisas. Nepaisant visokių 
ortodiksinių, reformistinių ir 
ateistinių pakraipų, judaizmas 
išliko monoteistinis. Tiek bib-
liniam žydui, tiek talmudiniam 
ar viduramžių, tiek žydui 
komunistui būdingas bendras 
bruožas — kitaip negu graikai, 
kitus žmones laiką barbarais, 
žydas nesupriešina savęs su 
pasauliu, jis ne tik priima Dievo 
sutvertą pasaulį, bet ir pats 
siekia tapti kūrėju, keisti tą 
pasaulį, jis pats jaučiasi esąs 
Dievas! Nuo pirmojo žydo, visų 
žmonių tėvo Abraomo, iki 
paskutiniojo visi tiki Mesijo 
atėjimu. 

Rabino įtaka 
Krikščionybėje paprasčiau — 

Dievas j a u atėjęs Jėzaus 
Kristaus asmenye. Judaizme 
Mesijo idėja — nepasiekiama 
svajonė, t a r s i horizontas: 
amžinai tolsta prie jos arti
n a n t i s . Nepaisant to , jog 
chasidizme sakoma, kad žmogus 
galįs įtakoti Dievo sprendimus, 
dar daugiau, rabinas galįs 
įsakyti, ir Dievas išklausysiąs, 
vis dėlto žydui svarbiau — ne 
veikti Dievo sprendimus, bet 
tobulinti pasaulį ir visuomenę. 
Ir Karlo Markso visuomenės 
tobulinimo idėja, kad ir koks 
negatyvus būtų jo požiūris į 
judaizmą, buvo grynai judais-
tinė. Bet kaip pasakyta vienoje 
Pranašų knygoje, vis tik žmogus 
turi išlikti kuklus Dievo akyse. 

Abraomas Cionas — žydų 
universi teto organizatorius. 
Universiteto centras Rygoje. 
Lietuvoje universiteto statuso 
nėra —jis vadinasi Žydų istori
jos ir kultūros mokymosi centru. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— L i e t u v o s Respublikos 
Aukščiausioji Taryba sus
pendavo parlamentaro Virgili
jaus Čepaičio mandatą Lietuvos 
Parlamente, kuris kaltinamas 
bendradarbiavimu su KGB. 
Sprendimas buvo padarytas 
parlamentinėje komisijoje, kuri 
ištyrė šį klausimą. Žinią pa
skleidė RFE/RL radijo žinios 
Miunchene. Čepaitis buvo 
Vytauto Landsbergio bendra
darbis. Jo mandatas sulaikytas 
iki tol, kol įvyks nauji rinkimai 
jo rinkiminėje srityje. Jis gali 
vėl kandidatuoti, jei to norės. 

— Baltijos valstybių delega
cijų vadai balandžio 4 d. tarėsi 
buvusių sovietų dalinių išvedi
mo iš Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos reikalais. Jie buvo susirinkę 
Vilniuje ir čia palygino savo 
delegacijų pasitarimus su Rusi
jos delegacija. Nutarta ir toliau 
reguliariai svarstyti šią prob
lemą, kai iš nepriklausomų 
valstybių neišvedama okupaci
nė kariuomenė. 

— Latvija i r Estija nutarė, 
jog, jei susitarimo nebus galima 
pasiekti su Rusija, kada bus 
išvežtos karinės pajėgos, tai tos 
valstybės nepasirašys Helsinkio 
antrojo susitarimo Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo kon
ferencijoje. 

— New Yorko pirminius 
rinkimus praėjusį antradienį 
laimėjo Arkansas gubernatorius 
Bill Clinton, kuris turi jau 
surinkęs daugiau delegatų 
Demokratų partijos sąrašuose. 

Maskva. Balandžio 6 d.— 
Liaudies deputatų kongresas, 
Rusijos aukščiausia įstatymų 
leidimo institucija, pradėjo savo 
pirmąją sesiją, kai žlugo Sovietų 
Sąjunga savo pačių komunistų 
narių veiksmais panaikinta. 
Tačiau šis Kongresas priminė 
savo prezidentui Borisui Jel
cinui, kad jis ne vienas valdo 
dabartinę Rusiją. 

Jelcinas pageidavo, kad jo pa
tarėjas ekonominiams reika
lams — Jegoras Gaidaras pa
darytų pagrindinį pranešimą 
Kongresui reformų klausimu, 
bet deputatai nesutiko. Jie tris 
kartus balsavo, kad pats Jel
cinas jiems padarytų praneši
mą. Šią dieną buvo daug ginčų 
dėl pačios dienotvarkės, kai 
daugiau kaip tūkstantis depu
tatų, išrinkti dar 1990 metų 
kovo mėnesį, kai Komunistų 
partija dar turėjo daug galios , 
kalbėjo tokiomis temomis, 
kurios nebuvo labai svar
bios šiuolaikiniam gyvenimui. 
Šie deputatai buvo paskutinį 
kartą susirinkę į savo sesiją 
spalio mėnesį. Čia ginčijosi 
Jelcino sąjungininkai ir jo opo
nentai; ypač daug kalbėta dėl 
padidėjusių kainų. 

Trys pagrindiniai 
klausiniai 

Rimti debatai prasidėjo vėliau 
šioje sesijoje: ekonomijos libe
ralizavimas, kurį Jelcinas 
pradėjo sausio mėnesį, pripa
žindamas ir klaidas; naujos 
Rusijos pokomunistinės 
Konstitucijos paruošimas ir 
kiek galios suteikti pačiam 
prezidentui. Be to, ir etniniai 
nesutikimai Rusijos teritorijoje 
bei Sandraugos valstybėse 
iškilo visu savo aštrumu. Buvo 
keliamas klausimas ir tų 25 
milijonų rusų, kurie dabar 
gyvena nebe Rusijos Federacijos 
teritorijoje, klausimas, kad jais 

Kauno CARITAS kvietimu į 
Lietuvą iš Vargdienių seserų 
Nekaltojo prasidėjimo vienuo
lijos Amerikoje buvo atvykusi 
sesuo Onutė Mikailaitė. Turin
ti didelį darbo šeštadieninėse 
mokyklose patyrimą, ji skaitė 
paskaitas jaunimui, bendravo 
su jaunais žmonėmis. Neišdi1-
domą įspūdį sesers Onutės 
paskaitos paliko Lietuvos stu
dentų — ateitininkų žiemos 
akademijos dalyviams. Tokia 
akademija buvo surengta Plun
gėje. Onutės Mikailaitės nuo
mone, Lietuvos jaunimas yra 
labai dvasingas, tik reikia jį 
saugoti nuo blogų įtakų. 

Vakar komunistai ir nekomunistai demonstravo prie Kremliaus pastatų — 
vieni pasisakė prieš Jelcino reformas ir reikalavo jį pasitraukti, o kiti gynė 
jo ekonomines programas ir ragino nesitraukti iš savo užimtos pozicijos 

vyriausybė nesirūpinant i . 
Tačiau pagrindinė debatų tema 
buvo Jelcino teisių mažinimo 
klausimas, kaip suderint i 
demokratiškai vedamą 
laisvosios rinkos politiką su 
stipriu prezidento valdymu. 
Jelcinas išsireiškė, jog 
parlamentarinėje demokratijo
je „nesibaigiančios kalbos ir 
politiniai žaidimai su pseudo-
demokratišku ritualu" būtų 
Rusijai savižudybė. 

Rusijos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Ruslanas Chas
bulatovas, kalbėdamas Kongre
se, pasakė, jog Rusija yra 
krizėje, bet jis siūlė deputatams 
surasti kompromisą ir dalinti 
atsakomybę tarp parlamento ir 
prezidento kanceliarijos. 
„Mums reikia dialogo labiau, 
negu monologo". Jis kritikavo 
Jelciną, kad jis valdo kraštą 
dekretais. Perversmo dienomis 
jis betgi aiškiai buvo Jelcino 
pusėje. 

Susirūpino Lenino biustu 
Šioje Rusijos Kongreso sesijo

je buvo keliamas Konstitucijos 
priėmimo klausimas, kuriai rei
kalinga 2/3 balsų jai patvirtin
ti. Tai gyvybinės reikšmės daly
kas. Rusija negali vadovautis 
1977 metų priimtąja Sovietų 
Sąjungos konstitucija, nes daug 
straipsnių žlugus Sovietų 
imperijai, nebeatitinka tikrovei. 
Pranešama, jog, kai tik sesija 
buvo atidaryta, tai Jelcino 
oponentai tuoj „šturmavo" jį, 
kaltindami beveik viskuo, 
įskaitant ir dėl Lenino biusto 
pašalinimo iš salės patalpų, 
kuris visada ten stovėdavo. 
Buvo klausiama, kieno įsakymu 
ta Lenino statula pašalinta. 

Priminimas Jelcinui 
Pačioje sesijos pradžioje 

laimėjo Jelcinas, kai buvo vieno 
deputato keliamas klausimas, 
kieno įsakymu pašal in tas 
Leninas, bet tai buvo ignoruo
jama ir niekas į tai neatsakė. O 
pasitikėjimo klausimo įrašymas 
į dienotvarkę buvo atmestas: 
447 balsavo prieš nepasitikė
jimo klausimo įrašymą, už bal
savo 412 deputatų, o 70 susilai
kė. Po to delegatų kalbose 
Jelcinas buvo tik bendrai 
kritikuojamas. Jis laimėjo ir 
antrąjį balsavimą — 635 bal
savo, kad Jelcinas ir toliau eitų 
abejas pareigas — valstybės 
prezidento ir ministro pirmi
ninko, prieš balsavo tik 274 
deputatai ir 33 susilaikė. 

Šioje sesijoje prez. Jelcino 
teisinis patarėjas A. Šachrai 
priminė deputatams, jog jie yra 
išrinkti visai skirtingoje 
politinėje situacijoje, negu kuri 
yra šiandien, tad tegu atsimena, 
kad prezidentas gali paskelbti 
referendumą arba net „paleisti" 
Kongresą ir skelbti naujus rin
kimus. Regis, po šio priminimo, 
sesijoje pasidarė ramiau. 

KALENDORIUS 

Balandžio 9 d.: Akacijus. 
Kleopas, Aurimą. Dalia. 

Balandžio 10 d.: Apolonijus. 
Agna. Margarita, Mintautas, 
Ezekielis. Makarijus. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:22. leidžiasi 7:23. 
Temperatūra dieną 59 1., 

naktį 42 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. balandžio mėn. 9 d. 

REKOLEKCIJOS 

Dievo Apvaizdos parapijoje ga
vėnios rekolekcijos prasidės 
ketvirtadienį, balandžio 9 d., 7 
vai. vaka re ir baigsis 
sekmadienį, balandžio 12 d. 
10:30 vai. Mišių metu. Rekolek
cijas ves kun. dr. V. Skilan-
džiūnas. „Žiburio" lituanistinės 
mokyklos mokiniams susi
taikymo sakramentas bus šeš
tadienį, balandžio 11d., pamokų 
metu. 

LB DETROITO 
APYLINKĖS SUSIRINKIME 

LB Detroito apylinkės me
tiniame susirinkime, balandžio 
5 dieną vykusiame Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre, buvo 
išrinkta 1992 metų apylinkės 
valdyba. Išrinkti Linas Erlingis, 
Giedrius Merkevičius, Gitą 
Merkevičienė, Algimantas Bra
žėnas, Juozas Matekūnas, Vida 
Milmantienė ir Eleonora Gri
gaitienė. Susirinkimas nebuvo 
gausus da lyvia is , tačiau 
iždininko Algimanto Bražėno 
pranešimas pradžiugino visus 
susirinkusius, pranešdamas, 
kad ižde turima 6,002.04 dol. 
Diskusijose buvo iškelti PLB 
seimo suvažiavimo reikalai, 
Detroito Lietuvių namų stovis 
ir kiti t e lk in iu i svarbūs 
klausimai. Susirinkimui vado
vavo valdybos pirm. Jonas Ur
bonas, kuris, po daugelio metų, 
pirmą kartą nebebus valdybos 
sąstate. Susirinkime buvo 
įteikta Michigano Senato ir 
Atstovų Rūmų priimta rezoliu
cija # 498, pasiūlyta 8 senatorių 
ir 47 seimo atstovų ir vien
balsiai priimta tiek Senate, tiek 
seimelyje. Rezoliucija pagerbia 
ir pamini Kovo 11-tą dieną, kaip 
Lietuvos Nepriklausomybės 
a t s ta tymo 2-ras metines. 
Rezoliucija kovo 5 d. buvo pri
imta Lansinge. Rezoliuciją iš
rūpino lietuvis senatorius Matt 
Dunaskiss. 

ŠVENTINIŲ KEPINIŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Detroito D.L.K. Birutės drau
gijos na r ė s sekmadienį, 
balandžio 12 d., ruošia pyragų 
išpardavimą Šv. Antano pa
rapijos patalpose. Bus naminių 
kepsnių, tortų, pyragų ir mar
gučių. 

DALYVAVO SEMINARE 

Birutė ir Jonas Sverai, 
Audronė Tamulionytė-Lentz ir 
dr. Algis Juocys dalyvavo 
Lietuvos Ambasados ir Lietuvių 
Bendruomenės ruoštame serx 
nare Washingtone, kur buvo 
kalbama apie Lietuvos verslą ir 
jos būdus, kaip sėkmingiau 
galima investuoti bei padėti 
Lietuvai. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
VEIKLA 

Lietuvos Dukterys, sekma
dienį, balandžio 12 d., tuoj po 
lietuviškų šv. Mišių, Dievo 
Apvaizdos parapijoje turės 
naminių kepsnių ir tortų 
išpardavimą. Gera proga įsigyti 
velykiniam stalui naminių 
gaminių ir ta pačia proga 
paremti Lietuvos Dukterų 
labdarą. 

I Lietuvos Dukterų, balandžio 
4 dieną ruoštus pietus atsilankė 
arti 300 svečių. Veteranų tau
tinių Šokių šokėjų vieneto 
,.Šaltinis" nariai, vadovaujant 
Onutei Abarienei, paruošė 
lietuvišką vakariene, kuria visi 

dalyviai buvo labai patenkinti. 
Renginį puikiai pravedė 
Paulius Jankus. 

Apie jo vadovaujamą „Lithu-
anian Disability Exchange Pro-
gram" kalbėjo Michigano Uni
versiteto prof. dr. VVilliam Wa-
ring. Jis pranešė, kad vasaros 
pradžioje iš Lietuvos atvyksta 
17 asmenų delegacija. Anglų 
kalba trumpą žodį tarė su reha-
bilitacija susipažinti iš Pane
vėžio ligoninės atvykęs vaikų 
gydytojas dr. Gytis Kavaliaus
kas. Kartu su dr. Kavaliausku 
yra atvykęs pacientas, 13-metis 
Mantas Glandaitis, kuriam 
sovietų kareiviai sužalojo ranką 
ir koją. Vakaronės meninę pro
gramą atliko Virginijos Šimai-
tytės vadovaujamas jaunimas. 

Vaišių metu dalyvius links
mino Joe Stark-Aukštakalnio 
akordeonų aidai. Vakarą 
Lietuvos Dukterys rengė lab
daros reikalams. Jų pastangos 
buvo sėkmingos. 

„Lietuviškų melodijų radijo 
valandėlė vakaronės metu įrašė 
pasikalbėjimus su dr. William 
Waring, Mantu Glandaičiu, dr. 
Gyčiu Kavaliausku ir kun. Kas
tyčiu Ramanausku. Pasikalbė
jimai buvo perduoti radijo ban
gomis bal. 7 dienos laidoje. 

Lietuvos Vyčių choras. I-je eil. penkta iš eilės choro pirm. Estelle Rogers ir greta jos choro vado
vas muz. Faustas Strolia. 

ILflSVVVOS 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St.. St. Monica, C A 90403. 

RADIJO BANGOMIS 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės metu, balandžio 3 
dieną buvo perduotas Jono Kirs*-
teino pasikalbėjimas su Amba
sadorium Stasiu Lozoraičiu apie 
jo viešnagę Lietuvoje. Buvo 
pasveikinta ir šios programos 
ilgametė bendradarbė Patricia 
Bandža, kuri tą dieną šventė 
savo 99-tą gimtadienį. Patricia 
Bandzienė buvusi ir ilgalaikė 
dienraščio „Draugas" Detroito 
korespondentė. Ji dar te
besiklauso lietuviškos radijo 
valandėlės laidų, skaito 
„Draugą". Linkime kolegei 
ilgiausių metų. Dievo palaimos 
ir geros sveikatos. 

lm 

IŠ VYČIŲ CHORO 
VEIKLOS 

Šv. Andriejaus Apaštalo 
bažnyčiai švenčiant 100 metų 
sukaktį kovo 14 d. lietuviškai 
šv. Mišios buvo aukojamos kun. 
J. Savukyno. Giedojo Lietuvos 
Vyčių choras. Po Mišių parapi
jos sporto salėje Lietuvos Vyčių 
tautinių šokių šokėjų grupė, 
vadovaujama Frank Zapolio ir 
Lydijos Ringuvienės, vaidino 
lietuviškas vestuves. Ten buvo 
pavaizduoti tautiniai lietuvių 
liaudies vestuviniai papročiai, 
dainos ir šokiai. Čia dainavo 
muz. Fausto Strolios vadovau
jamas Lietuvos Vyčių choras. 

Kovo 29 d. Lietuvos Vyčių 
choras, kartu su Šv. Andriejaus 
parap. ir John Fisher parapijų 
chorais, atliko „Septynis Kris
taus žodžius", muz. Th. Dubois, 
palydint styginiam ir pučiamų
jų kvartetams. Vargonavo muz. 
Robertas Mockus. Šio koncerto 
dirigentas buvo muz. F. Strolia, 
o koncertmeisteris — Herkulis 
Strolia. Priedui a t l ik ta ir 
Lacrimosa iš W.A. Mozarto Re-

quiem mišių. 
Balandžio 2 d. choro valdybos 

posėdyje buvo svarstomi klau-

A.P.P.L.E. BENDRIJOS 
SI ECIALIOSIOS 

PEDAGOGIKOS ŠAKA 
Philadelphijos lietuvių visuo

menė jau kurį laiką remia ir 
globoja Vaikų Psichinės 
Sveikatos Centrą Vilniuje. Yra 
siunčiamos siuntos su atsili
kusių vaikų diagnozavimo, lavi
nimo ir mokymo priemonėmis. 
Centrui parūpinta video 
aparūtara bei specialūs baldai, 
skirti darbui su vaikais. 
A.P.P.L.E. bendrija, savo veikla 
apimdama eilę Lietuvos švieti
mo šakų, nuo pat savo įsikūrimo 
dienos taip pat didelį dėmesį 
skiria specialiajai pedagogikai. 
Pereitos vasaros Mokytojų kva 
lifikacijos kėlimo kursuose Lie
tuvoje buvo skaitomos šios sri
ties paskaitos, pravesti užsiė
mimai su vaikais iš Psichinės 
Sveikatos Centro, nuvežta daug 
informacijos, video juostų apie 
darbą su atsilikusiais vaikais. 
A.P.P.L.E. prašymu buvo išrū
pinta J.P. Kennedy,Jr.^ fun
dacijos stipendija vienam 
Lietuvos atsilikusių vaikų 
mokymo specialistui tobulinti 
savo žinias JAV universitetuo
se. 

Kadangi specialiosios pedago
gikos šaka Lietuvoje buvo 
ypačiai apleista, šiandien yra 
jaučiamas dideli? spr hl'°* 
žinių ir informacijos trūkumas 
šioje srityje. Todėl vienas iš 

daugelio išeivijos darbų yra per
duoti Lietuvos specialistams 
Amerikoje sukauptą patirtį šio
je švietimo šakoje, padėti 
šeimoms auginančioms vaikus 
su psichiniais ir protiniais sutri
kimais. 

Tuo tikslu Philadelphijoje 
įsisteigė atskira A.P.P.L.E. 
šaka, dirbanti specialiosios 
pedagogikos srityje. Ši šaka ap
jungs iki šiol atsilikusių vaikų 
reikalui dirbusias jėgas ir ieškos 
būdų, kaip jas labiau praplėsti. 
Yra užmezgami kontaktai su 
šios pakraipos bendrijomis, aso
ciacijomis. Kreipiamasi į fun
dacijas bei įvairias organizaci
jas. Palaikomas kontaktas su 
Vaikų Psichinės Sveikatos 
Centru Vilniuje bei su šeimų, 
auginančių vaikus su negalio
mis bendrija „VILTIS". Darbas 
yra koordinuojamas su Lietuvos 
Kul tūros ir Švietimo 
ministerija. 

Mieli lietuviai, norintys 
prisidėti prie A.P.P.L.E. 
specialiosios pedagokikos šakos 
darbų prašome kreiptis adresu: 
A.P.P.L.E. 
Branch for Special Education 
528 Lexington Lane 

Tel. 215-539-9578 
FAX 215-676-3953 

simai, liečia tolimesnę choro 
veiklą. Toje pačioje Šv. Andrie
j aus parapijos bažnyčioje, 
Calumet City, koncertuos iš 
Lietuvos atvykęs vargonų vir
tuozas Gediminas Kviklys, o 
giedoti kviečiamas ir Lietuvos 
Vyčių choras. 

Choras kviečiamas rugpjūčio 
22 dieną dainuoti Springfielde 
vyksiančioje Žemės Ūkio paro
doje. Choro valdyba pakvietimą 
priėmė. 

Chorą kviečia ir į Tautinių 
šokių šventę liepos 6 d. Atrodo, 
teks samdyti autobusą, norint 
dalyvauti repeticijoje ir pačioje 
šventėje. 

Posėdyje svarstytas ir atei
nančių metų metinio pokylio 
klausimas. Nutartąjį vėl ruošti 
Šaulių salėje, antrąjį sausio 
mėn. šeštadienį. Tenka iš 
anksto užsakyti salę. 

Kviečiami nauji choristai 
įsijungti į seniausią lietuvių 
chorą Chicagoje. Repeticijos 
vyksta ketvirtadieniais, 7:30 
vai. v., seselių Kazimieriečių 
motiniškame name. Įėjimas iš 
Washtenaw gatvės. 

APB 

36-TOJI CHICAGOS 
LIETUVOS VYČIŲ KUOPA 

Chicagos 36-sios Lietuvos 
Vyčių kuopos nariai gausiai 
dalyvavo Vidurio Amerikos 
apygardos surengtame „Lie
tuvos prisiminimų" bankete. 
Daugelis padėjo šį puikų renginį 
organizuoti. Liko daug gražių 
įspūdžių. 

Sių metų vasario 9 dieną daly
vavome Lietuvos Nepriklauso
mybes minėjime Nekalto prasi
dėjimo parapijoje. Apygardos 
vėliavą procesijoje nešė Pranas 
Grigaliūnas ir I la ernagis. 
Jaunučių vėlia- 4 aet Andrius 
Boese su palydovais L.isa Boese, 
Kristina. Allen, Marija bei Ona 
Marija 'Jius. Antanas ir Motie
jus Panavičiai bei Sabina Hen-
son taip pat dalyvavo procesijo
je. Šiame minėj me dalyvavo 
daug kuopos .įarių. 

Sekančią savaitę, vasario 16 
dieną, Vytautas Dijokas nešė 
apygardos vėliavą Marquette 
Parko Š ... Mergelės Marijos 
Gimimo parapijoje surengtoje 
šventėje. Jį palydėjo E. Ker
nagis ir 112-tos kuopos narė 
Elzbieta Žibąs. Tai buvo puiki 
šventė. Po pamaldų bažnyčioje, 
Marijos aukštesniojoje mokyklo
je įvyko Amerikos lietuvių 

Kviečiami visi, kurie dirbate 
specialiosios pedagogikos srity
je, kurie auginate savo šeimose 
vaikus su vystymosi sutriki
mais ir tie, kurie tik prijaučiate 
šiai problemai ir norėtumėte 
prisidėti savo darbais ir 
pasiūlymais. 

Raimonda Rukšienė 

Nuotr. J . Tamula ič io 

tarybos surengtas minėjimas. į 
Šv. Valentino proga vasario I 

14 dieną Evelina Oželis ir 
Sabina Henson buvo pakviestos 
kuopos nario Len Petrulio daly
vauti jo vedamoje radijo pro
gramoje. Tai buvo 11:30 vai. 
ryto WPNA radijo stotyje. Buvo ; 
kalbėta apie įvairius Leituvos 
Vyčių renginius ir vyksiančią 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo šventę. 

Vasario 17 dieną įvyko 36-tos 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Po darbo posėdžio kandidatas į 
Illinois valstijos senatorius J. 
Garcia ir kandidatė į valstijos 
atstovų rūmus Maria Slas Sau-
erzapl trumpai aptarė savo 
kandidatūrą. Mūsų kuopos na
rys Viktoras Utaras kandida
tuoja į Brighton Parko rajono 
valdybą. Jis susirinkusius pa
kvietė dalyvauti vasario 28 
vykusioje vakarienėje telkimui 
lėšų jo rinkiminiams reika
lams. 

Po susirinkimo ir kalbų 
šventėme Lietuvos nepriklau
somybę. Kultūrinių reikalų 
komiteto pirmininkė Elena 
Sirutienė suruošė puikią 
programą. Ja atliko Aldona 
Šmulkštys, pakabėdama apie 
Lietuvos nepriklausomybę ang
liškai. Paminėjo daugelį įdomių 
faktų. Po to VVilliam Liauba pa
deklamavo eilėraštį apie Lie
tuvą. Elena Sirutienė padek
lamavo savo pačios parašytą 
eilėraštį „Geležinis vilkas". 
Aldona Grincevičienė užbaigė 
programą sugiedodama „Lie
tuva brangi". Po programos 
pasivaišinome Vinco Samoškos 
bei Irenos Norushytės patiek
tais lietuviškais pyragaičiais. 
Elena Meižis, renginių komiteto 
pirmininkė ir jos padėjėjos,pasi-
tarnavo paruošdamos 
skanumynus. 

Vasario ir kovo mėn. buvome 
labai užsiėmę. Narė E. Oželis 
p4rmininkavo Nekalto Prasidė
jimo parapijos ruošiamoje Mar-
di Gras. Valio padėjėjams, ypač 
Juozui Martikoniui bei Denise 
Hornik, suaukojusiems daug 
žaislų. Lietuvos Vyčių kioskas, 
kaip visuom it, buvo išskirtinas. 

Vasario 22 dieną įvyko Užga
vėnių blynų balius „Seklyčioje". 
Atvykusius pasveikino peteliš
kė (Sabina Henson) ir Brighton 
Parko čigonė (Johanna Johns-
ton), priimdamos įėjimo mokes
tį. Pasivaišinus skaniais 
obuoliniais blynais, prasidėjo 
programa, vedama Evelinos 
Oželis. Pirma vyko paradas. 
Įspūdį paliko JAV Laisvės 
statula (Elena Sirutis), Kauno 
Laisvės statula (Sabina Hen
son), lietuviškas grybas (Mari
ja Yanusha), klounas bozo (Ona 
Mikšis), raudonkepuraitė 
(Gražvyda Giedraitytė), ispanas 
piratas (William Liauba), arabas 
(Vytautas Dijokas), Carmen 
(Aldona Grincevičius), kiškis 
(Ona Marija Cius), klounas 
(Marija Cius), ramunėlė (Cecili
ja Miniota), menininkas Van 
Gogh (Al Žukas), karalienė Elz
bieta (Joan Cius)... Įvyko 
balsavimai nuspręsti pačius 
gražiausius kostiumus. Laimėjo 
kiškis, New Yorko Laisvės 
statula, Brighton Parko čigonė 
ir lietuviškas grybas. 

Šio renginio pajamos buvo 
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paaukotos medicininei pagalbai 
Lietuvai ir „S.O.S. vaikai" 
organizacijai . Džiaugiamės 
galėdami šiek t iek padėti 
Lietuvai. 

Sabina Henson 
Ver tė 

Aleksandras Pakalniškis.Jr . 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog ; Medicare 
pr ik lauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Ta i . (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 

p i rm. , antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
t*ez. (708)246-OO«7; arba (708)246-6531 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. M (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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CHICAGOJE MAŽĖJA 
TARNYBŲ 

Roosevelt universiteto urba
nistikos profesorius De Vise pa
skelbė, kad Chicagos srityje, 
apimančioje šešias apskritis, 
1990 metais tarnybų skaičius 
sumažėjo 54,000, kas sudarė 
5%. Kitose metropolinėse mies
tų srityse tarnybų sumažėjimas 
tuo pačiu metu buvo 2.5%. 
Chicagos metropolinėje srityje 
1990 m. tarnybų buvo daugiau 
kaip 3.65% milijonai. 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 
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6132 S. Kedzla A v a . , Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 8 . Pulaakl Road. 
T o l . (1-312) 585-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D] 

CESAR J. HERRERA, M.D 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave. Hickory Hills. IL 
Tai . (706) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborta Rd., Hickory Hlllt. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava. , Cicero 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palo* Vieton Certer, 7152 W. 127th StJ 
Palos Hgts. II Ketv. vai. 3-6 v v 

Tai . (7t 446-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Sulta 324 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd. , Chicago, IL 
81 St. Ir Kaan Ave. , Juetlee, IL 

Tai . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
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Rusijoje jau klausiama: 

QUO VADIS? 
Ekonominė krizė auga Rusi

joje, ir auga nepasitenkinimas 
valdžia. Dabar ji j au pasiekusi 
tokį tašką, kad B. Jelcino 
patarėjas, laisvai angliškai kal
bantis amerikietiškos demokra
tijos gerbėjas, buvęs Maskvos 
vicemeras Sergei Stankevič 
p e r e i t ą s a v a i t ę Maskvos 
liberalų Nezavisimaja gazeta 
(„Nepriklausomame dienraš
tyje") davė interviu, kuriame 
jau tė reikalą viešai pasisakyti 
prieš užsienio politiką, kur i 
taikosi su Vakarais . I šį jo 
pasikalbėjimą to laikraščio pus
lapiuose didelį dėmesį atkreipė 
Maskvos inteligentija, rašo 
Christian Science Monitor ko
respondentas Daniel Sneider 
(1992.IV.3), ir tai ženklas, kad 
nepasitenkinimas reforma jau 
yra plačiai paplitęs ne tik kraš
tutinių rusų nacionalistų bei ko
munistų tarpe, bet ir išsimoksli
nusios inteligentijos daugumos 
tarpe. 

Šie an t i vaka r i e t i šk i sen
t imentai tačiau y ra labai su
dėtingi, rašo Sneider. Juose iš 
dalies atsispindi ir rusų užgau
t a savigarba, staiga iš super-
galybės pasaulyje pavirtus iš
maldos iš vakariečių šalpos 
įstaigų prašančia elgeta. 

Rusai negali susigyventi su 
mintimi, kad dabar jų kraštas 
y ra traktuojamas kaip bet kuris 
ki tas besivystantis kraštas, kad 
jie turi sutikti su tomis pačiomis 
žiauriomis ekonominio susi
varžymo sąlygomis, padiktuo
tomis Tarptautinio Piniginio 
Fondo, kaip ir Brazilija a r In
dija. Dabar jau iš visų Rusijos 
kampų kyla išmetinėjimai, kad 
Vakarų tarptaut inės bendrovės 
t ė ra suinteresuotos išnaudoti 
Rusiją kaip žaliavų šaltinį, kaip 
vietą i š kurios galima iškasti 
mineralus ir išpompuoti alyvą, 
pačiame krašte paliekant kuo 
mažiau. Dabar jau plinta i r tie
sioginiai kal t inimai Vakarams 
dėl augančių Rusijos bėdų, kad 
Vakarų žadama ekonominė 
gerovė t ė ra tik iliuzija, rusų 
ak ims apdumti . „Dalis tos 
nuotaikos kyla iš frustracijos, 
matant, kad Vakarai nesugebės 
suorganizuoti jokios efektyvios 
paramos mūsų reformoms", 
kalba Stankevič. 

Vienas vakariet is , Rusijos 
ekonomijos patarėjas,tikisi, kad 
šešių mėnesių laikotarpy iškils 
stipri reakcija prieš Vakarus. 
Aiškiausiai matomas tų negaty
vių nuotaikų taikinys yra Tarp
tautinis Piniginis Fondas, kurio 
„šoko terapijos" ekonomijos re
formos receptų Jelcino įgalio
tiniai skelbiasi besilaiką. Tie re
formatoriai, kuriems iki šios sa
vaitės vadovavo Jegoris Gaidar, 
atvirai t iki Vakarų ekonomika 
ir kad rinkos ekonomiką galima 
visuotinai taikyti . 

Bet tokioms nekrit iškoms 
pažiūroms kyla pasipriešinimai, 
net iš reformatorių tarpo. Pyotr 
Aven, kuris vadovauja valdiškai 
užsienio ekonominių ryšių 
komisijai, neseniai spaudoje 
rašė: „Yra plačiai paplitusi iliu
zija, kad Rusija yra ypatingas 
kraštas. Tai netiesa... ekonomis
tų požiūriu nėra jokių ypatingų 
kraštų". Tame straipsnyje jis 
bandė atsakyti Rusijos par
lamentarų kritikoms, kad nori
ma paklusti Tarptautinio Pini
ginio Fondo reikalavimams. 
Rusijos pa r l amen to pirmi
ninkas, Ruslan Chasbulatov, 
Jelcino rėmėjas, bet Gaidaro 
priešininkas, vasario 15 d. vado
vavo visos Rusijos valdžios pa
reigūnų sąskrydžiui St. Peters-
burge, k u r jis pareiškė: „Mūsų 
s u p r a t i m u , y r a ne te i s inga 
išpildyti visus Tarptautinio 
Piniginio Fondo reikalavimus. 
Tokios ekonominio atstatymo 
programos yra paruoštos kai ku
rioms TPF klientėms valsty
bėms, būtent, besivystantiems 
kraštams. Tokios TPF užmačios 
nepriimtinos mūsų kraštui". 

Ramazan Abdaltipov, kuris 
vadovauja tam par lamento pa
daliniui, kur iame yra etninių 
mažumų atstovai, anot Sneider, 
išreiškia plačiai paplitusią nuo
monę, kad Tarptaut inis Pini
ginis Fondas, kadangi j is yra 
vakariečių agentas, nori pakirs
t i Rusijos valstybingumą. „Jei 
mes eisime tuo kel iu, kuriame 
dabar stovime ir nusilenksime 
TPF-dui, niekuomet nepasiek
sime, tikro suverenumo", j is pa
reiškė reporteriams. 

Bet konservatyviųjų buvusių 
komunistų pažiūros, kurie tebe-
užima daugumą vietų parla
mente, y r a dar žiauresnės, rašo 
Sneider. Par lamento vicepirmi
n inkas Vladimir Isakov kovo 
mėnesį piktinosi: „Pagal geriau
sią mūsų namie pasigamintos 
demokratijos tradiciją, Rusijos 
valdžios programa yra patei
k iama TPF-dui ir ten, jų direk
t o r i ų t a rybo je s v a r s t o m a . 
Valdžia turės t a i pačiai or
ganizacijai atreportuoti apie to 
plano vykdymą... Nenuostabu, 
kad Tarptautinis Piniginis Fon
d a s perima Rusijos parlamento 
funkcijas". 

Tokiame kontekste, rašo ko
respondentas Sneider, t enka i-
t i n atidžiai pastudijuoti Sergie-
j aus Stankevičiaus pasisaky
m u s t ame interviu, pavadin
tame „Galia, beieškanti savęs". 
Rusijos užsienio politika turinti 
„ a t i t a i s y t i a t l a n t i z m o iš
kreipimus ir a ts ta ty t i pusiau
svyrą, kreipdamasi į Aziją, į 
„Eurazianizmo" politiką, siūlo 
Stankevič. Išsigindamas kokio 
nors noro grįžti į sovietinio 
komunizmo mesijanizmą, Stan
kevič ats išaukia, kad Rusija 
turinti įvykdyti savo misiją kaip 
t i l tas t a r p Europos ir Azijos, 

. kadangi ji tu r in t i unikalų mi
šinį slaviškų, turkiškų, orto
doksiškų ir musulmoniškų ele
mentų. J ie kalba apie Rusiją, 
kur i yra „kantr i ir a tvira teisės 
i r geros valios ribose... kraštas, 
absorbuojantis ir Vakarus ir 
Rytus, ir Šiaurę ir Pietus; uni
kali valstybė, galbūt vienintelė 
valstybė, pajėgianti harmonin
gai suvienyti daugelį įvairių 
elementų, pajėgianti įgyven
dinti istorinę simfoniją". 

Šiam rusiškam perdėjimui, ra
šo Sneider, Stankevič stengiasi 
priduoti šiek tiek praktiškų gai
rių. Rusija turinti sukontroliuo
t i „krizių arką", prasidedančią 
Užkaukaze ir besitęsiančią iki 
Volgos sričių. J i tu r in t i su
tramdyti Turkijos, Irano ir Sau-
di Arabijos įtaką buvusiose so
vietų Centrinės Azijos respub
likose ir net Rusijos nemažose 
musulmoniškose mažumose. 

Ekonominėje srityje integ
racija su Vakarais ir Japonija 
y r a n e į m a n o m a , t e i g i a S. 
Stankevič. J is mato geresnes 
perspektyvas rytuose ir pie
tuose, sutartyse su besipramo-
ninančiais kraštais kaip Indija, 
Kin i ja ir P i e t ryč ių Azijos 
k r a š t a i s , su P ie tų Afrika, 
Lotynų Amerikos stipriomis 
valstybėmis, ka ip Brazilija, 
Meksika, Čilė ir Argentina, ir 
Europoje su Graikija ir Turkija. 
Labiausiai jis ragina vengti leis-
t i s į t r a u k i a m i e m s į kokią 
Atlanto kraštų ekonominę gru
puotę. 

Ekonominė krizė Rusijoje jau 
neša pranašautuosius nepasi
tenkinimo ir nusivylimo Vaka
rais vaisius. Daug kam čia, jau 
s t eb in t P ie tų Amer ikos ir 
Afrikos patirtį su Tarptautinio 
Piniginio Fondo „pagalba", kilo 
nerimas, matan t kaip jiems į 
glėbį puola laisvės tvaiko pa
veikti kraštai . Rusijai sunkiau 
pergyvenant perėjimo laiko
tarpį jau pasigirdo nepasiti
kėjimo balsai. Lietuvoje, kol 
kas, tačiau dar nesigirdi garses
nių nepas i t ikė j imo TPF-du 
balsų. O gal Lietuva tikisi ta i 
geriau atlaikyti, negu Lenkija? 

a.g. 

TRYS PARODOS 
SEIME 

J U R G I S JANUŠAITIS 

JAV viceprezidentas Quayle atidaro Amerikos ambasadą Vilniuje. Šalia jo Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Saudargas. 

NORI ATKURTI IMPERIJĄ 
Rusų emigrantų atsišaukimas į parlamentą 

Paskelbtas atsišaukimas rusų 
emigrantų, išsklaidytų po visą 
pasaulį ir pasirašytas iškiliau
sių veikėjų. Pasirašiusieji rei
kalauja, kad būtų atstatyta „is
torinė teisybė". Atsišaukimas 
pradedamas su pastaba, kad 
revoliucijos idėja kilo ne iš rusų, 
bet p a s i s a v i n t a iš Vaka rų 
(marks izmas) , kad pirmieji 
aktyvistai irgi nebuvo rusai, 
kad Vokie t i ja , t a r p t a u t i n ė 
masonerija ir bankininkai rėmė 
revoliucionierius, kad Vakarai 
ats iuntė baudžiamuosius dali
nius, kurie ir nuslopino vietinių 
rusų pasipriešinimą. Prie pro
gos, a ts išaukimas primena da
b a r t i n i a m p a r l a m e n t u i ir 
Jelcinui nepasitikėti Vakarais 
ir nesisavinti naujų, kapitalis
tinių, idėjų. Jos rusams nepa
keliui. 

A t s i š a u k i m e k a l t i n a m a 
Amerika dėl jos pasyvumo, kai 
komunizmas naikino rusų tautą 
nuo revoliucijos iki dabartinio 
perversmo. Emigrantai kal t ina 
Ameriką, kad po Pirmo karo 
nutolo nuo savo sąjungininko, 
kad po Antro karo atidavė Stali
nui milijonus rusų tautiečių ir 
grąžino tūkstančius senų emig
rantų. Emigrantai nėra paten
kinti Amerikos ir kitų vaka
rinių valstybių vedama politika, 
apkalt indami jas, kad norima 
suskaldyti buvusią Rusijos vals
tybę į smulkius vienetus. Jie 
argumentuoja, kad carinė Rusi
ja gražiai vystėsi lygiai su 
Vakarais , ir jos kultūrinis ir 
dvasinis lygis buvo nežemesnis. 
Jų nuomone dabart inės sienos 
yra neteisingos ir Rusijos sienos 
turėtų būti tokios, kokios buvo 
prieš revoliucijos pradžią — 

E. R I N G U S 

1917 metais. Štai jų argumen
tai: 

1. Jeigu komunistinė valdžia 
buvo visą laiką pripažinta netei
sėta, tai ir jos sprendimai irgi 
n e t e i s ė t i . K o m u n i s t i n ė s 
valdžios n u s t a t y t o s t a r p 
respublikinės sienos irgi buvo 
neteisėtos, nes jos buvo sudary
tos patraukti įvairias t au ta s 
įstoti į naują komunistinę san
tvarką, žadant įvairias laisves 
ir k i tokias l engva t a s . Ne
teisingas, pagal emigrantus , 
sienų nustatymas skriaudžia 
rusus ir kitokias mažumas, kas 
gali privesti prie pilietinių karų, 
o gal ir toliau. Referendumai, 
pravedami naujose valstybėse, 
pagal emigrantus, nevisados 
teisingi ir y r a pragaiš t ingi 
rusams. Jie skriaudžiami eko
nomiškai ir juridiškai (negauna 
pilietybių), ir čia emigrantai 
šaukiasi tarptautinės pagalbos 
(žmogaus teisių pažeidimas). 
Maža to, Vakarai žiūri į ta i pro 
pirštus ir skatina skaldymąsi 
ne tik Europos žemyne, bet net 
už Uralo - kad Sibiras tur int is 
teisę atsiskirti. Toks Vakarų 
kišimasis į Rusijos valstybinius 
reikalus yra neleistinas, ir Rusi
jos sienos turi atitikti gyventojų 
pasirinkimą. (Čia pamirštama 
apie rusų kolonizaciją visoje 
buvusioje imperijoje). 

2. Atsišaukimas kal t ina Va
karų valstybes, o ypač Ameriką, 
kad kovą prieš komunizmą pra
dėjo tik 1959 me ta i s , kai 
paskelbė „pave rg tų t a u t ų " 
sąrašą. į kurį neįtraukė pačios 
Rusijos, bet palaikė ki tas vals
tybes ir tau tybes buvusioje 

imperijoje. Kalt ina Amerikos 
vadovybę, kuri pagal juos, ir 
dabar veda „dekolonizacijos" 
politiką. Tokia parama skat ina 
naujas valstybes a ts ikratyt i 
rusų ir net rengti „pogromus" 
Ba l t i j o s va l s tybėse prieš 
okupantus. Todėl ir kreipiamasi 
į Rusijos pa r l amen tą , kad 
apsaugotų savo tautiečių teises, 
kad kreiptųsi į tarptaut ines 
žmogaus teises ginti organizaci
j a s . 

3. Ats išaukimas įspėja naują 
rusišką inteligentiją nesekti 
ak la i vakar in ių idėjų, kaip 
anksčiau, neįpulti į anarchiš
ką euforiją, nesekti Vakarų 
demokratijų, bet išugdyti savo. 
Vakara i s negalima pasitikėti, 
nes jie, kaip ir anksčiau, vado
vaujasi principu: suskaldyk ir 
va ldyk. Mažesnes valstybes 
išnaudoti daug lengviau. 

Pabaigoje kreipiamasi į nau
j a s a t s i k ū r u s i a s va ls tybes 
nepasi t ikėt i Vakarų demok

rati jų demokra t i škumu, nes 
je igu jos nevert ina Rusijos 
reikalų, tai , kodėl jos t u r i elgtis 
su kitomis tautomis geriau? Pa
t a r i a m a Rusijos par lamento 
ats tovams nepasitikėti vaka
riečiams, nes šiuo metu emig
ran ta i dar nepajėgia atskirti , 
kas y ra Rusijos draugas , kas 
priešas. 

P a s t a b a 

Atsišaukimo san t r auka pa
daryta supažindinti mūsų išei
viją su naujai pasireiškian
čiomis rusiškomis tendencijomis 
grąžinti sau p r a r a s t a s teri
torijas. Nauji rusiški patriotai 
vis dažniau reikalauja atstatyti 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės aš tuntas is seimas spar
čiai artėja. Seimui ruošti komi
tetas, vadovaujamas inž. Bro
niaus Nainio, jau yra suplanavę 
seimo eigą, aptartos su PLB 
valdyba seimo programos. Ste
bint darbų eigą aiškėja, koks tai 
sudėtingas darbas, reikalaująs 
didelės kantrybės, sumanumo. 
O seimas žada būti ne eilinis, 
bet jau Lietuvai pilną nepri
klausomybę atgavus. Tad ir 
svarstytini klausimai daug kuo 
skirsis nuo ankstyvesnių seimų. 

Visuomenė, atrodo, seimui 
rodo didesnį susidomėjimą ir 
reikia m a n y t i , kad se ime 
birželio 3 - liepos 4 d. Lietuvių 
centre Lemonte dalyvaus ne tik 
laisvojo pasaulio LB atstovai, o 
taip p a t bus svečių ir iš 
Lietuvos, seimu domėsis ir 
Chicagos lietuvių visuomenė. 

Šalia seimo vykdomos svars-
tybų programos, seimo rengimo 
komitetas planuoja dar ir dau
giau prasmingų, visuomenei 
įdomių programų. Apie jas 
seimo ruošimo komitetas savo 
bendraraščiu Nr. 2 informuoja 
PLB krašto valdybas ir prašo 
nedels iant į bendra raš ty j e 
iškeltas mintis atsiliepti. 

Seimo komitetas pasiūlė ir 
PLB valdyba pritarė kviesti 
kraštų B e n d r u o m e n e s per 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimą lietuvių centro 
meno galerijoje suruošti kraštų 
Bendruomenių ir jų padalinių 
darbų parodą. Paroda galėtų 
apimti bent paskiausių ketverių 
metų arba ankstesnį laikotarpį. 
Joje nuotraukomis, leidiniais, 
spausdiniais. dokumentais ar 
aprašymais būtų rodomi Bend
ruomenės darbai, ypač pabrė
žiantys Lietuvos laisvėjimo 
laikotarpį. Svarbu būtų pa
rodyti Bendruomenės politinius 
darbus: susitikimus su kraštų 
valdžiomis, su spauda, religijų 
hierarchija, demonstraci jas , 

kritusią imperiją. Jų organiza
cijose dalyvauja ir patriotai, ir 
buvusi komunistinė nomenkla
tūra su Alksniu ir Žirinovskiu 
priešakyje, kuris per paskutinį 
sąskrydį Maskvoje štai ką iš
drožė: sustabdyti prekybą, naf
tos ir dujų tiekimą į Pabaltijį, iš
šaukti visuotiną streiką, tada 
jie patys paprašys grįžti sąjun 
gon, ka i visos vyriausybės 
Lietuvoje. Latvijoje ir Estijoje 
subyrės. 

raštų valdžioms pavyzdžius, 
nepamirštant nė kultūriniu bei 
lietuvybės išlaikymo darbų. I tų 
darbų parodą kviečiama įsi
jungti Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjunga. Tai labai būdinga 
būtų šiuo pereinamuoju laiko
tarpiu ta ip pat ir dėl to. kad 
į seimą ir į tautinių šokių šventę 
atvyks daug svečių iš visu 
pasaulio ir iš Lietuvos, kurie 
visgi nedaug težino apie Lietu
vių Bendruomenes politinį Lie
tuvos laisvinimo darbą. 

Salia tos parodos taip pat bus 
ir speciali lietuviškojo švietimo 
ir auklėjimo paroda, kur taip 
pat akivaizdiniu būdu bus ban
doma parodyti išeivijos lietu
viškų mokyklų, stovyklų ir ki
tus lietuvybės išlaikymo dar
bus. 

Lietuvių cent ro galerijoje 
seimo metu vyks lietuvių liau
dies meno paroda, kur bus 
rodinių ir iš Lietuvos. Seimo 
komitetui kilo mintis pakvies
ti kraštų Bendruomenes prie tos 
parodos prisidėti už Lietuvos 
ribų sukurto liaudies meno ro-
diniais. 

Taigi per seimą tose patalpose 
šalia liaudies meno parodos, 
kurią ruošia Lietuvių dailės 
muziejus, vadovaujamas direk
torės Dalios Slenienės. būtų dar 
trys kraštų Bendruomenių pa
rodos: Bendruomenės darbų. 
Užjūryje kurto liaudies meno ir 
Lietuviško švietimo. Visoms pa
rodoms koordinuoti yra pakvies
ta Lietuvių dailės muziejaus 
direktorė Dalia Slenienė... 

Sumanymas seimo metu su
ruošti minė tas parodas svei
kintinas ir labai geras. Seimo 
dalyviai ir svečiai turės laiko 
pertraukų metu ar šiaip liuos-
laikį atspėdami pasižvalgyti po 
centrą ir neabejotinai domėsis 
šiomis parodomis. 

Rodiniai gana jdomūs. isto
riniai, liudijantys LB daugelio 
metų našius darbus. 

Šių metų vasarą vyksta tie du 
renginiai — PLB seimas ir de
vintoji Tautinių šokių švente. 
Abu įvykiai svarbūs, reikalingi 
visos išeivijos visokeriopos 
pa ramos . Spaudoje buvo 
užuominų, kad PLB seimui 
aukas telkti drauge su Tautiniu 
šokių šventės reikalams aukų 
telkimu, nepritarę kai kurie 
šventės komiteto nariai. Tačiau 
LB krašto valdyba drauge su 
komitetais šią problemą iš
sprendė teigiamai ir aukos bū
siančios renkamos bendrai. 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS VOLERTAS 
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Kai šeštą valandą ryto sargybinio balsas išvertė iš 

guolio, pamačiau, kad esame visi trys — gimnazistas 
buvo grįžęs. Prikabinome prie sienų guolius. Iki pat 
skylės uniformuoto sargybinio nulydėti ir apšūkaloti, 
kad nesižvalgytume, susitvarkėme, kas visiems ryte 
yra būtina susitvarkyti. Tada gavome juodo skysčio su 
duona ir valgėme. Po suėmimo buvo mano pirmas mais
tas. Prancūzas tuojau atsisėdo ant indo šalia durų ir 
įsigeidė sužinoti, kodėl mes čia esame. Gimnazistas 
prancūzų kalbą mokėsi nuo pirmosios klasės, a š ją gim
nazijoje turėjau ketverius metus, todėl susikalbėti galė
jome nesunkiai . 

— Dėl politikos, — atsakėme prancūzui, o jis, net 
negalvodamas nuo kibiro kilti, nuoširdžiai šypsojosi ir 
atlaidžiai aiškino: 

— Dėl politikos vaikų į kalėjimą nekiša. 
— Taip, taip! — tvirtinome, bet demokratijos atsto

vas mums netikėjo: 
— Jūs ką nors pavogėte. 
Taip ir nesuderinome nuomonių. Mes du save 

laikėme politikais, o prancūzas į mus žiūrėjo kaip Į 
vagis. 

Susipažinau su aplinka. Tai buvo Saugumo rūsio 
kamera nr. 9. Dieną ir naktį degė menka elektros 

dos gatvės? Neprisimenu, kaip tas gabaliukas, kur susi- centracijos lageryje. Mirė vos išėjęs iš šio pragaro. Buvo 
bėga Donelaičio, Parodos ir Vytauto prospektas, palaidotas ka r tu su kun. Lipniūnu. 
vadinasi.) Šulinys buvo uždengtas truputį šviesą perlei- Už poros dienų, dar po vieno mano tardymo visą 
džiančia medžiaga. Jei šis dangalas atrodė visiškai tam- naktį, gimnazistą išvedė. Likau tik su prancūzu. O nuo-
sus — nakt i s ; jei matėme balkšvumą — diena. Gatvės bodumas! Bandau jį kalbinti, bet jis manęs vengia. Toks 
praeiviai retkarčiais užsistodavo an t jo ir kojų garsas apsnūdęs, tylus... Dienos metu gultai prie sienos pri-
sudarė mūsų ryšį su pasauliu. tvirt inti , kėdžių nėra. sėdėti galima tik ant betoniniu 

(Vėliau, jau laisvėje, jei tik eidavau pro Saugumo grindų. Vaikštau po kamerą, garsiai deklamuoju eilė-
rūmus, tyčiomis patrypdavau a n t šio lango dangalo, raščius, kuriuos tik prisimenu, ir laukiu su baime, kada 
Tuo lyg leisdavau ten esantiems kaliniams suprasti, ves tardymui. Bet štai neveda ir neveda. O sargybinis. 
kad žinau apie jų nelaimę. Taip pasielgiau ir 1989 m. girdėdamas mano deklamacijas, pro langelį šaukia-
gegužės mėnesį, po 45 metų pirmąkart lankydamasis 
Lietuvoje. Kas ten vargo tada? Seni, jauni? Vagys, 
politikai?) 

Vakarop vėl išvedė tardyti pas tą patį Mikalauską. 
Nieko nauja, viskas tas pats, tik šį kartą daugiau spau
dė apie gimines ir pažįstamus, užsieny gyvenančius ar
ba gyvenusius. Tardytojas elgėsi irzliai, piktai , 
skundėsi, kad jam aš tik laiką gaišinu, kad jis su 
manim j a u baigia prarasti kantrybę. Kai grįžau į 
kamerą, j au turėjo būti vėlu. Prancūzas gulėjo vienas, 
be gimnazisto. Jį grąžino po tardymo tik paryčiais. Gir
dėjau, ka ip atsigulęs verkė. 

— Labai mušė? — šnibždomis paklausiau. 
— Ne. 
— Tai ko verki? 
— Turėjau žmogų išduoti. Akistaton atvedė kitą 

pažįstamą, kuris jau buvo prisipažinęs, kad slaptą 
l i t e r a t ū r ą gaudavo iš A n t a n o Šapalo. Aš t ik 
patvir t inau. 

lemputė palubėje, metalinio tinklo apsaugota. Kadangi Antanas Šapalas! Grandietis, mano korporantas! 
kamera buvo rūsy, skir tumo tarp dienos ir nakt ies Kai dar lankiau Alytaus gimnaziją, ten jis buvo 
beveik nejautėme. Tačiau turėjome vieną langą žemiau a tvaž iavęs vizituoti moksleivių ateitininkų. Ar 
žemės paviršiaus, apkaltą geležiniais virbais. Lango bolševikai jį spėjo prieš karo pradžią suimti, nežinau, 
šulinys išėjo gatvės pusėn. (Vytauto prospekto a r Paro- Bet vokiečiai 1944 A. Šapalą uždarė Stutthofo kon 

— Nerėkauk! 
— Nerėkauju, tik deklamuoju 
— Nutilk! 
Dabar deklamuoju tyliai. Sargybinis nesikabina. 

prancūzas žiūri į mane gailestingomis akimi? ir tralvoja, 
kad pakvaišau. Aš pats kitaip galvoju: baigta, jau iš 
kalėjimo neišeisiu... O kas tokio' ' J uk ne už 
kriminalinius nusikaltimus čia esu. bet už norą padėti 
savo kraštui ir tautai . Ar vienas per idealizmą 
kalėjimuose supuvo? Tai kodėl aš turiu būti geresnis 
už tuos kitus pasiaukojusius? Aprimstu, susitaikau su 
likimu, jau nebaisūs tardymai. Tačiau niekas mano pa
vardės nešaukia. Rytais su prancūzų ištempiam ir iš
tustinam nemaloniai kvepiantį ir sunkų skardini indą. 
gamtai atiduodame duoklę, o tada laukiu, kad mūsų 
lango dangalu praeis žmogus. Šiai įvairenybei pasi
taikius, spėlioju: vyras? moteris? j aunas 9 senas? 

Ir vieną dieną mano pavardę pašaukė. Bet iš 
kameros vedė ne pas tardytoją, o į raštinę prie 
pagridinio įėjimo Atidavė laikrodj, diržą, piniginę, 
batų virvutes, tik ne kratos metu paimtas nuotraukas 
ar laiškus. 

— Eik iš čia! — piktai tarė . atvėrę duris į gatvę. 
(Bus daugiau^ 
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MARIJAMPOLĖS 
RYGIŠKIŲ JONO 
GIMNAZIJOS 125 

METŲ JUBILIEJUS 
J . V. S Ū D U V A S 

Pietinė Lietuvos provincija 
Sūduva po paskut in io Lietuvos 
padalinimo pr i jungta prie va
dinamos Lenkijos karalystės 
administraciniu t iks lu po 1863 
metų s u k i l i m o a t s i d ū r ė 
visiškoje l enkų k u l t ū r o s ir 
bažnyčios įtakoje. Sūduvos cen
t re Mari jampolėje ve ik ian t i 
l enkų k a l b a k e t u r k l a s ė 
mokykla lenkiškumą skleidė ne 
t ik mieste, bet ir apl inkiniuose 
bažnytkaimiuose. 

Rusijos car i s t inė administ
racija, kur i t ada Lietuvą jau 
buvo pavadinus Rusijos impe
rijos Š iaurės v a k a r ų k raš tu , 
norėdama lietuvius at i t raukt i iš 
lenkų ku l t ū r i nė s įtakos, kuo 
greičiau juos surus in t i ir supro-
voslavinti, 1867 meta is Mari
jampolėje vietoje lenkiškos įstei
gė 7 klasių rus i šką mokyklą, 
virtusia pi lna aš tuonių klasių 
gimnazija. 

Gimnazi joje n e p r i v a l o m a i 
buvo leista dėstyt i ir lietuvių 
kalbą (dvi pamokas savaitėje/, o 
baigusieji gimnaziją su lietuvių 
kalbos pažymiu brandos atesta
te turėjo teisę gau t i valstybinę 
stipendiją studijuoti Maskvos. 
Petrogrado univers i te tuose. 

Tačiau pr ieš ingai okupanto 
norams, rusiškoje gimnazijoje 
į s iž iebė l i e t u v i ų t a u t i n i o 
a tg imimo ž id inys . Sūduvos 
k r a š t o ū k i n i n k ų v a i k a i , 
bes imokydami i r gimnaziją 
baigę, ryžtingai stojo darbuotis 
savo tau tos ir savo gimtosios 
kalbos atgimimui ir laisvei. Per 
pirmąjį savo gyvavimo šimtmetį 
gimnazija sukū rė ištisą epochą 
turt ingą is tor iniais įvykiais ir 
žymiais, mūsų t a u t a i nusi
pelniusiais žmonėmis. Gimnazi
ja paruošė ir į gyvenimą išleido 
didelį ska ič ių l i e t u v i ų in
telektualų, kur ių į taka buvo ir 
šiandien yra j auč iama visame 
L ie tuvos p o l i t i n i a m e , vi
suomeniniame ir ku l tū r in iame 
gyvenime. Gimnaziją baigė kuo
ne visi žymieji mūsų tautinio at 
gimimo ir „Auš ros" laikraščio 
kūrėjai, ka ip dr. J o n a s Basana
vičius, dr. Vincas Pietaris. Lietu
vos himno au to r ius ir „Varpo" 
redaktorius dr. Vincas Kudirka, 
mūsų bend r inė s rašomosios 
kalbos tėvas dr. Jonas Jab
lonskis, vysk. P. Būčys, poetas 
Pranas Vaičaitis, kun . M. Gus
taitis ir visa eilė kitų. Gabių 

pedagogų ir gilių patriotų, gim
nazijos mokytojų, Pe t ro Kriau
čiūno ir Petro Armino tautiniai 
paruošti sūduviečiai ir knyg
nešiai išplatino Lietuvos laisvės 
ir taut inio a tgimimo idėją po 
visą krašą, parengdami kelius 
nepriklausomybei a tgaut i . 

Prasidėjus pirmajam pasauli
n iam karui, t raukiant is nuo vo
kiečių okupacijos Marijampolės 
gimnazija buvo perkelta Rusijon 
į Jaroslavo miestą. Cia susi
r inkus didesniam skaičiui gim
nazijos mokytojų ir buvusių 
mokinių (mokslas buvo tęsiamas 
ir karo metu . Jaroslave gim
nazija savo mokslo lygiu ir 
drausme išsilaikė iki bolševikų 
revoliucijos 1917-18 meta is 
Rusijoje. J a ros l ave , ka ip ir 
Mar i j ampo lė j e , ž y m i a u s i a s 
l ie tuviškumo žadintojas buvo 
mokytojas Petras Kriaučiūnas. 
Apie jį dr. J . Bagdonas savo at
siminimuose (Maskva, 1916 m. 
vasario 27 d.) ta ip rašo: „At
siminimai, surišti su P. Kriau
čiūnu, labai malonūs, nes jie su
rišti su mūsų dvasios aušra, su 
mūsų taut iniu a tgimimu, o to 
atgimimo tėvas buvo P. Kriau
čiūnas" . Kr iauč iūnas ir mirė 
J a r o s l a v e , š i r d i e s smūgio 
išt iktas. 

Jaroslave gimnazijos mokiniai 
išgirdo ir apie 1917 m. Petra
pilio lietuvių seimo nutarimą, 
r e i k a l a u t i L i e t u v a i nepr i 
k l a u s o m y b ė s . B o l š e v i k a m s 
leidus, gimnazija grįžo į Mari
jampolę, ku r prasidėjo mokslas 
j au kur iant i s nepriklausomai 
Lietuvos valstybei. 

Apie Marijampolės gimnaziją 
moks l inės l i t e r a t ū r o s n ė r a 
daug . Švenčiant gimnazijos 
100-tąjį jubiliejų, Chicagos lietu
vių buvo užsimota išleisti iš
samią gimnazijos monografiją, 
tačiau dėl susidėjusių sunkumų 
bei susirgimų buvo „Draugo" 
dienraščio atkarpoje išspausdin
ti t ik gimnazijos mokytojos J. 
Augustaityės-Vaičiūnienės pla
tūs atsiminimai, vėliau 1981 
meta is ..Draugo" buvo išleista 
d a l i n ė monograf i ja „Mar i 
jampolės gimnazija", apimanti 
laikotarpį (1867-1918 metus). 
1967 metais sovietinėje Lietu
voje leidykla „Mintis" išleido J. 
K i r k l i o r e d a g u o t ą 77-nių 
puslapių kišeninio formato lei
dinėlį „Šimtmetinė mokykla", 

VYSK. J. ŽEMAIČIO 
SVEIKINIMAS 

Mielieji dienraščio ,.Draugas" 
leidėjai ir skaitytojai. 

Noriu Jus visus bent mintimis 
aplankyti ir pasveikinti Velykų 
šventėse. Kristaus prisikėlimas 
— mūsų visų prisikėlimo ir 
amžino gyvenimo laidas. Todėl 
tokia džiugi ir šviesi ši diena, 
toks skambus velykinių varpų 
gaudesys, kurį nevienas išsau
gojome kaip mielą tėviškės ir 
vaikystės prisiminimą. Prisikė
lęs, mirtį nugalėjęs Išganytojas 
kviečia ir mus tisus prisikelti 
naujam gyvenimui, įveikti blogi 
ir skleisti gėrį. 

Nuoširdžiai dėkoju Jums už 
,,Draugą", kuris, kaip geras ir 
ištikimas draugas mane lanko, 
papasakodamas, kas naujo pas 
Jus. Kiekvieną kartą, jį 
skaitydamas, prisimenu savo 
viešnage Amerikoje. Kiek daug 
mielų ir brangių žmonių suti
kau, kuriems noriu dar kartą 
padėkoti už jų gerumą ir dos 
numą per Jūsų dienraščio pus
lapius 

Arkiv. A. J. Bačkį, Vilniaus arkivyskupą, atvykus perimti pareigų, sveikina vysk. J. Tunaitis, 
šalia — nuncijus J. Mallor Garcia, prel. L. Tulaba ir kt. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, MA 

IŠKILIAM KONCERTUI 
P R A Ė J U S 

LŠS Išeivijoje Trakų rinktinė 
kovo 29 d. Maironio Parke 
surengė aukšto meninio lygio 
koncertą, kurį atliko solistės iš 
Lietuvos prof. Aldona Vilčins-
kai tė ir Asta Krikščiūnaitė. 

So l i s t ė s giedojo ir Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
per l ietuviškas šv. Mišias. Var
gonais palydėjo vienas žymiau
sių Lietuvos pianistų muz. Po
vilas Stravinskas, solistėms 
akompanavęs ir per koncertą. 
Šv. Mišias aukojo ir parapijos 
v ikaras kun. J. Petrauskas. 

kuriame daugiausia buvo išgar
binti komunistinės santvarkos 
k ū r ė j a i , k a i p V. Mickevi-
čius-Kapsukas, Z. Aleksas-An-
garietis, K. Boruta. A. Venclova 
ir kit i . Knygelei platų įvadą pa
rašė sovietinis istorikas J . 
Žiugžda, žinomas Lietuvos is
torijos klastotojas. Literatūriniu 
požiūriu Marijampolės gimnazi
joje vidinis gyvenimas priešauš
rio laikmetyje yra pavaizduotas 
J o n o Vizbaro-Sūduvo isto
r in iame romane „Kur bėga 
Šešupė", išleistame 1986 m. 
Chicagoje Lietuvių istorijos 
draugijos. Reikia tikėtis, kad ju
biliejinių metų proga bus išleis
ta plati gimnazijos monografija, 
nušviečianti jos didelį įnašą 
Lietuvos kultūrai. 

Kadangi gimnazijos jubiliejus 
yra sujungtas su Marijampolės 
miesto 200 šimtų metų įkūrimu, 
tai gegužės 15-17 dienomis 
Mar i j ampolė je r e n g i a m o s 
didelės iškilmės ir pakvietimai 
išsiuntinėti į daugelį kraštų 
buvusiems gimnazijos absolven
tams, kultūros ir mokslo žmo
nėms. 

MIC. J i s padėkojo solistėms, 
tokiu gražiu giedo imu prisidė
jusioms prie gilesnio dvasinio 
susitelkimo šv. Mišių aukoje. 
Visus t r i s menininkus prisimi
nė „Tikinčiųjų maldoje". 

3 vai. p.p. puošnioje Maironio 
Parko salėje, pripldytoje svečių, 
vyko koncertas. Dalyvavo ne tik 
mūsų telkinio, bet atvykusių ir 
iš kitų vietovių: Brocktono, 
Putnamo. Ypač gausiai atsilan
kė Providence lietuviai. Visus 
svečius l i e tuv ių ir ang lų 
kalbomis pasveikino rinktinės 
pirm. g.š. A. Zenkus Programai 
vadovavo š. inž. E. Meilus,Jr. 
Jis supažindino auditoriją su 
solistėmis ir pianistu. 

Pirmoje dalyje solistės dai
navo lietuviškas dainas. Pradėjo 
duetu „Lietuva" — G. Savina, 
sekė „Močiute, širdele" — St. 
Gailevičiaus. „Vytur i a i " — 
V. Kairiūkščio, „Oi. užkilokit 
vartelius" — B. Dvanonio. „Vai 
gražu, gražu" — A. Kačanaus-
ko. Ypatingai sužavėjo duetu 
,.Plaukia sau laivelis" — St. 
Šimkaus. Kiekviena daina buvo 
palydėta karštais plojimais. 

Antroji koncerto dalis buvo 
skirta pasaulinio garso operų 
arijoms, kurias pradėjo duetu iš 
Mozarto operos „Figaro ves
tuvės". Sol. A. Vilčinskaitė solo 
atliko Elviros ariją iš operos 
„Puritonai" — Bellini. Leo
noros ariją iš operos „Likimo 
galia" — Verdi atliko sol. A. 
Krikščiūnaitė. Toscos ariją iš 
operos „Tosca" — Puccini 
dainavo sol. A. Vilčinskaitė. 
Romansą iš operos „Kregždės" 
- Puccini soliste A. Krikščiū
naitė. Serenadą - Leoncavallo 
— solistė A. Vilčinskaitė. Vili
jos dainą iš Leharo „Linksmoji 
našlė" — solistė A. Krikščiū
naitė. 

Piarrstas muz. P. Stravisnkas 
p i a n n u atliko solo: Scherzo 
nr. 1, B-minor, op. 20 — Chopin; 
Impromptu in F-minor, op. 142 
— Schubert; E tude in C-minor, 
op. 39 — Rachmaninoff. 

Solistės koncertą apvainikavo 
duetu — OfFenbacho „Barcarolle". 
Svečiai sustoję entuziastiškais 
plojimais reiškė gilų pasiten
k i n i m ą k o n c e r t u ir plojo 
nenustodami. Solistėms buvo 
įteiktos raudonų rožių puokštės. 
Gėles įteikė L. Savickaitė, o 
akompanator iu i prie švarko 
atlapo rožę prisegė T. Miliaus
kaitė. Tai buvo tarsi svečių 
padėkos pareiškimas už mums 
atvežtą tokį puikų koncertą. 
Nesiliaujant plojimui, solistės 
pakartojo jų ir dalyvių pamėgtą 
dainą „Lietuva". Prof. sol. A. 
Vilčinskaitė padėkojo už malo
nų ir šiltą priėmimą. 

Atsilankę į šį koncertą dali
nosi įspūdžiais, džiaugdamiesi 
solisčių ir pianisto puikiu pa
sirodymu, didingu koncertu, 
kurio prisiminimai dar ilgai bus 
gyvi mūsų tarpe. Solistei Astai 
Krikščiūnaitei l inkime .Dievo 
palaimos ir sėkmės baigiamose 
šį rudenį Luciano Pavarotti 
varžybose. 

Po koncerto buvo vaišės, prieš 
kurias maldą sukalbėjo klebo
nas kun. V. Parulis,MIC. Vaišes 
paruošė D. Zenkuvienė , N. 
Pranckevičienė ir Aušrelė. 

Pirmadienį rytinėje laidoje 
miesto laikraščio „Telegram & 
Gazet te" buvo atspausdinta 
solisčių nuotrauka ir straipsnis. 

ŠVENČIA G I M T A D I E N I U S 

Mykolas Minikauskas kovo 
mėnesį šventė 99-tą gimtadienį. 
Veronika Liutkienė gegužės 
mėnesį švęs 101-jį gimtadienį. 
Sveikiname jubiliatus. Linkime 
Dievo plaimos ir ilgiausių metų. 

J .M. 

Mūsų Tėvynėje aušta pavasa
ris — trečiasis Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Nelengvas jis. Praėjo, 
kaip sakoma. ..dainuojančios 
revoliucijos" laikotarpis, atėjo 
kasdienio, įtempto darbo dienos. 
O dar tiek neaiškumų, netik
ru no. abejonių. Skaudžiausia, 
kad dažnai vieni kitų nesupran
tame, vieni kitus Įtarinėjame. 
žeidžiame. Taip jau buvome 
įprotę: aš. mano. man... Bet ne
nustojame vilties: duos Dievas, 
išmoksime vienas kitą pakęsti, 
atjausti, paremti, vienas kitam 
atleisti. Tegul tik Kristaus 
mokslas giliau įleidžia šaknis 
mūsų sielose, tegul jo malonė pa
liečia mūsų gyvenimą, ir įvyks 
didysis stebuklas: mes pasikei
sime, pasidarysime panašesni į 
dieviškąjį Mokytoją, kuris perėjo 
žemę gero. darydamas. To tikro, 
vidini" prisikėlimo linkiu vi
siems tautiečiams Tėvynėje ir 
išeivijoje 

Pavedu Jus r įsus Viešpaties ir 
Švč Motinos Marijos globai. 

Vysk. J Žemaitis. MIC 

Toronto ..Gintaro" mergaitės dainuoja „Draugo" koncerte Marijos aukšt. mokykloje balandžio 4 d. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

, — ^ 
INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Z a i 6 < v Š * 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones Į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•S2S South 7Mh Avertua 223 Ketveri* gatvė 
Htefcory HIII. IIHnota 6 0 4 5 7 
Te le fonas (708) 4 3 0 - 7 2 7 2 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAl fel TATE 

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 įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

B ŠP 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 8. Kedzie Ave., 

Chlcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Biinstrubienė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel . 436-7878 

Qntu(J£ 21 
ra. MIS 

• - . 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chirago, l t 60629 
312-585-6100 

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

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

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

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
ias mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Weit 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DANUTĖ MAYER 

KMIEC1K REAI 'OR*. 
7922 S. Pulaski Kd. 

4365 S. Archer Ave. 

284-1900 

Jei norite parduoti <ir p i rkt i na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. |i 
p r o f e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Patrauklus, pasiturintis, aktyvus. Į 
pensiją išėjęs Amerikos lietuvis, 
5 ' 1 1 " ūgio. 175 sv svorio, ieško pa
trauklios, ištikimos, patikimos, nerū
kančios, narkot ikų ir svaigalų 
nevartojančios. moters bendram, malo
niam gyvenimui. Amžius nesvarbu 

Skambinti: 708-448 5385 

MES DAŽOM NAMUS, 
Plaunam langus ir atliekam 

kitokius darbus. 
Apdrausti darbininkai 

Kalba lietuviškai 
Dienos metu skambinkite Henrikui: 

(312) 581-3525 

NORIU IŠSINUOMOTI 
VASARAI BUTĄ 

arba atskirą namuką 
Union Pier a,jyl. 

Skambinti: 312-808-0541 

VMntue, L ie tuva 
T e l e f o n a s 3SO-115 Ir 7 7 6 - 3 9 2 

DRAUGE GAUNAMI LIETUVIŲ KALBA 
LEIDINIAI 

ORA ET LABORA, bažnyčios ir kultūros klausimu. 
Antanas Maceina. 215 psl $7.00 

KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS, J. 
K. Avižonis, V. Biržiška. J. Prunskis, V. 
Bagdanavičius, K. čeginskis, D. Augienė, J. 
Matusas, J. Sangaila, V. Sirvydas. V. Sruo
gienė. 365 psl $3.00 

KRAŽIAI, monografija. Pr. Razminas 252 psl $5 00 
VILNIAUS UNIVERSITETAS 1579-1979. Br. Vaš

kelis. 260 psl $8 00 
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. 

Kun. A. Aleksa. 300 psl $3.00 
NEMARUS MIRTINGASIS ARKIV. TEOF. MATU

LIONIS. Pranas Gaida. 369 psl $15 00 
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS, Liet. ginki, rezis

tencijos 1944-1953 m. kovų žemėlapiai. Arv. 
Anusauskas, Vyt. Kučinskas. 88 psl. . . . $5.00 

HOCHVERRAT: „Valstybės išdavimo" byla. 
1944-1945. Vyt. Landsbergis-Žemkalnis. 73 
psl $5.00 

MERGAITĖ IŠ GETO, romanas. R. Spalis 365 
Psl $5 00 

NAIKINAMIEJI, politinio kalinio pasakojimai Ava 
Saudargienė. 223 psl $9.00 

MANO PASAULĖŽIŪRA, kultūrininkų pasi
sakymų rinkinys. Dr Juozas Prunskis. 350 
psl $3.50 

MANOJI DZŪKIJA, atsiminimai J. Miškinis. 192 
psl $3 00 

ŠVIESA LANGE, romanas. Juozas Kralikauskas. 
248 psl $3 00 

EUROPIETĖ, romanas. St Budavas. 173 psl. $3.00 
GĘSTANTI SAULĖ, novelės J Gliaudą 218 psl 2 00 
TARP DANGAUS IR ŽEMĖS, feljetonai. R Spalis. 

142 psl $1.50 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per 
siuntimo išlaidos. 



Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Juno Beach. Programą veda Alicija 
Solienė ir prisega gėlę prelegentėj Vaivai Vebraitei-Gustienei. 

Nuotr. J Št aro 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, Fla. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas 1992 m. va
sario 16 d. prasidėjo iškilmingo
mis bendromis su amerikiečiais 
pamaldomis St. Paul of the 
Cross bažnyčioje, North Palm 
Beach. 

Prieš šv. Mišias Amerikos 
vėliavą įnešė Vyčių atstovas 
Jonas Tamašauskas, o Lietuvos 
— dr. Jonas Šalna, lydimi tau
tiniais drabužiais pasipuošusių 
lietuvaičių. Solo giedojo solistė 
Ona Jameikienė, jai akompa
navo muzikas Liudas Stukas . 
Lietuviškai giesmes giedojo 
„Dainos" choras, pr i ta r ian t 
visiems lietuviams. 

Po šv. Mišių visi lietuviai susi
r inko iškilmingam minėjimui 
Oceanview Metodistų bažnyčios 
salė.}, Juno Beach. Minėjimą 
atidarė Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Algis Augūnas, 
pakviesdamas atsistojimu pa
gerbti avusius už Lietuvos 
laisvę. Pagerbimo metu „Dai
n o s " choras tyliai giedojo 
„ M a l d ą " (žodžiai P u t i n o , 
muzika Vanagaičio). Po to buvo 
sugiedoti JAV ir L ie tuvos 
himnai 

mokytojų steigėją, bet ir ketu
rių sūnų motiną, 100% užsian
gažavusią Lietuvai. Po dr. V. 
Majausko p r i s t a t y m o pro
gramos vadovė Alicija Solienė 
viešniai prisegė gėlę. 

Prelegentė Vaiva Vėbraitė 
kalbėjo ir angliškai ir lietuviš
kai. Ji klausytojams apibūdino 
savo, o kar tu ir jos kartos 
Amerikos lietuvių svarbiausius 
gyvenimo momentus, kur ie su
formavo jų charakterį ir san
tykius su Lietuva. Prisiminė 
savo tėvelių namuose kabojusią 
komunistų nužudyto dr. Gudo-
nio ir priėjo suklupusios žmonos 
nuotrauką, kuri Vaivai padarė 
nepaprastą įspūdį. Vėliau sekė 
ki ta nuotrauka — ta i jauno 
lietuvio Kalantos, Fusideginusio 
Kaune. 1988 metais vėl kita 
jauno lietuvio iškėlusio Lietu
vos vėliavą Vingio parke , dar 
ki ta 1991 m. sausio 13 d. žu
vusiųjų už Lietuvą laidotuvėse 
einanti jauna lietuvaitė, nešanti 
jauno lietuvio nuotrauką. Tos 
nuotraukos simbolizavo tuos 
momentus, kai jaunieji lietuviai 
Amerikoje įsisąmonino savo 
ryšių su Lietuva esmę ir kai jų 
veikla visiškai pasikeitė. Jeigu 
prieš tai dirbo daugiau iš parei
gos, tai dabar dirba iš meilės 
Lietuvai. 

Vienas iš tokių darbų yra ir 
APPLE organizaci jos įstei-

meninė dalis. Dr. Antanas Ciu-
ris padeklamavo K. Inčiūros 
eilėraštį „Tėviškė", palydimas 
„Dainos" choro. Po to „Dainos" 
choras at l iko dainas: „Vilniaus 
kalnel ia i" harm. muziko Liudo 
Stuko, „Oi .toli tol i" žodž. J . 
Mikuck io , muz. St. Gai le-
vičiaus, „Žiema bėga", liaud. d. 
muz. J . Švedo, „Palankėj, pa-
lankėj" liaud. d. harm. A. Po
ciaus, „Linai" liaud. d. harm. J. 
Juozapaičio. Chorui dirigavo va
dovė I. Manomaitienė, akompa
navo muz. Liudas Stukas. 

Po to įvyko surinktų aukų pa
skelbimas. Aukos buvo ren
kamos Lietuvos ambasadai Wa-
shingtone, Lietuvos ambasadai 
prie J u n g t i n i ų Tau tų New 
Yorke ir Lietuvių Bendruo
menei. 

Minėjimas baigtas visiems 
dalyviams sudainavus „Lietuva 
brangi" . 

L I E T U V O S 
N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 

A T K Ū R I M O M I N Ė J I M A S 

C i r n i E V A A J O N U I P A Š U K O N I U I DRAUGAS, ketvir tadienis , 1992 m. balandžio mėn. 9 d. 

Liūdna buvo kelionė į New 
Yorką, į a.a. Jono Pašukonio 
laidotuves. Mums gyvenant N. 
Yorke, jis buvo labai dažnas sve
čias, beveik kaip šeimos narys. 
Visos šventės, atostogos, žu-
vavimai buvo drauge organizuo
jama. Mano vyras a.a. Vladas 
dar Lietuvoje jį labai gerai 
pažino, t a i abu džiaugėsi galė
dami ir š iame krašte tęsti 
draugystę. Velionis Jonas buvo 
teatro mėgėjas, artimai susi
draugavęs su Kipru Petrausku, 
buvo lyg jo „ginklanešys". Tad 
tie patys bendri pažįstami ir tos 
pačios temos prailgindavo vaka
rus net iki kitos dienos saulės 
patekėjimo. K k įoančiam tai 
buvo nuostabus spektaklis. 

Jonas Pašukonis, girnas She-
nandoah, P a 3-jų metukų su tė
vais parvažiavo į Lietuvą, į 
Dzūkiją, k u r prabėg > jt jaunys
tė . Lankęs Seinų ir baigęs Ma
rijampolės gimnaziją, studijas 

tęsė Kaune. Gabus ka lboms ir 
gavęs stipendiją, išvažiavo į 
Prancūziją. Sugr įžęs moky
tojavo Alytuje, m o k y d a m a s lo
tynų ir prancūzų kalbas. Vėliau 
persikėlė į Kauną, studijavo 
t e i s ę , o a t g a v u s V i l n i ų , 
persikėlė į jį ir dirbo Mokesčių 
inspekcijoj. Tad daug keliavo, 
daug sutiko įvairių žmonių ir 
visada labai įdomiai iki mažiau
sių s m u l k m e n ų a p i e j u o s 
pasakodavo. Kai pe rna i mano 
sūnus jį aplankė, buvo nuste
bintas to žmogaus nepap ra s t a 
atmintim. Mėgdamas poeziją ir 
ypač V. Mikolaitį-Putiną, galėjo 
ilgiausius posmus paka r to t i , 
prisiminti rusų ka lba Pušk iną 
ar Lermontovą, j a m buvo nie
kis. Mėgo li teratūrą, muziką, 
visa tai , kas puošia ir ska idr ina 
pilką šios žemės kelią. 

Ameriką pasiekė 1958 m. Vo
kietijoj gyvenęs Augsburge ir 
vėliau Ingolstate. Kiek ilgiau 

Programos vedėja Alicija So- girnas, kur s tengiamasi sueiti 
lienė pakvietė dr. V. Majauską su Lietuvos mokytojais, padėti 
supažindinti su jaunosios kartos jiems visose jų profesijos srityse 
atstove Vaiva Vebraite-Gustie-
ne, pagrindine minėjimo kalbė
toja. 
Dr. V. Majauskas pristatė 

Vaivą Vebraitę-Gustienę ne t ik 
kaip iškilią jaunos kartos mo
terį, baigusią Massachusetts In
sti tute of Technology bakalau
ro laipsniu ir gavusią magistro 
laipsnį Yale universitete iš 
biologijos srities, JAV Liet viu 
Bendruomenės tarybo.' nare , 
„Atgimimo" lituanistinės » . 
kyklos Hartforde steigėją, „Vėt
ros" tautinių šokių grupės Hart
forde vadovę, „APPLE" orga
nizacijos steigėją ir generalinę 
di rektorę , Dariaus Kuolio, 
Lietuvos švietimo ministerio 
įgaliotinę Amerikoje, kursų 
Lietuvoje, kuriuos lankė 500 

ruošiant kursus Lietuvoje, kur 
Lietuvos mokytoja i galėtų 
susipažinti su Amerikos meto
dais, įtraukiant į tą darbą ne tik 
Amerikos lietuvius mokytojus, 
bet ir amerikiečius. 

Lietuvių bendruomenei prele
gentė ateityje matė šiuos už
davinius: greita informacija, 
plėsti švietimą Amerikoje, rem
t i išeivijos veiklą, rūpint is 
nuskriaustais ir seneliais, poli
tiškai sudaryti sąlygas padėti 
Lietuvai. 

Ši Vaivos Vebraitės-Gustienės 
nepaprastai gerai paruošta , 
giliai apgalvota paskaita, per
duota žodinga, puikia lietuvių 
kalba, k lausy to jams paliko 
nepaprastai gilų įspūdį. 

Po trumpos pertraukos buvo 

Kovo 10 d. LB apylinkės 
v a l d y b a s u r u o š ė L i e t u v o s 
Nepriklausomybės a tkūr imo 
minė j imą . J i s p ras idė jo 
kapinėse, kur prie Laisvės pa
minklo į susirinkusius prabilo 
LB pirmininkas Algis Augūnas. 
Ž u v u s i e m s p a g e r b t i p r i e 
paminklo gėles padėjo Birutė 
Ciurienė ir jos du broliai iš 
Lietuvos — Aleksandras ir Ro
mualdas B ; "^kauskai. Maldą už 
žuvusius kovoje dėl Lietuvos 
la i svės suka lbė jo k u n . V. 
Pikturna . Dalyviai sugiedojo 
„Marija, Marija" ir Lietuvos 
himną. 

Tolimesnis minėjim .s vyko 
Piccadilly restorane, kur V. Šal-
čiūnas skaitė paskaitą „Kovo 
11-tos vaisiai". V. Šalčiūnas 
nusakė kovo 11-tos akto reikš
mę ir pasekmes Lietuvoje ir 
pasaulyje, išreikšdamas viltį, 
jog visi sunkumai bus nugalėti. 

Po paska i tos B. Aušrotas 
supažindino su Lietuvoje išei
nančiu anglų kalba laikraščiu 
Li thuanian Weekly ir ragino 
visus užsiprenumeruoti. Tai yra 
nepolitinis informacinis laikraš
tis ir džiugu, jog jo mecenatai 
yra J u n o Beach gyventojai 
Albina ir Jonas Jakubauskai . 

Dar kalbėjo Miami liet. klubo 
pirm. E. Jonušienė, kuri prašė 
visus prisidėti prie naujo kon
teinerio išsiuntimo, kuris turėtų 
būti išsiųstas gegužės mėn. pa
baigoje. 

P A G E R B T A 
J A D V Y G A K U N C A I T I E N Ė 

Bibliotekininkė ir pedagogė 
Jadvyga Kuncait ienė dvejus 
me tus iš ei lės po pusmet į 
pašventė darbui Lietuvoje. Pir
maisiais metais ji dėstė anglų 
kalbą par lamentarams, o an
traisiais — pedagogų pasito
bul in imo kursuose. J i pati 
suprojektavo tiems kursams 
t inkamą programą ir naudojo 
amerikietišką mokymo metodą. 
Už nuopelnus Lietuvai, J . Kun
c a i t i e n ė buvo a p d o v a n o t a 
garbės pilietybe. 

Jadvygai Kuncaitienei lan
kant i s Juno Beach, ja i buvo 
suruoštas kuklus pagerbimas. 

4* * 
dP 
JAV LB Socialinių 

gyveno Brooklyne, o labai mėg
damas gamtą , vėliau persikėlė 
prie At l an to , į Far Rockavvay. 
Nors ir t o l i au gyvendamas, 
visada uoliai lankė visus lietu
viškus renginius, koncertus, ne
g a i l ė d a m a s d i d e s n ė s a r 
mažesnės aukos . Būdamas silp
nos sveikatos, Amerikoje nuola
tinio darbo neturėjo. Niekada 
nesiskundė, visad linksmas, kuo 
geriausios nuotaikos, ja ir k i tus 
apda l indavo . Tač iau pasku
t iniais mėnesiais artimieji pa
stebėjo pasikeit imą, dingo gera 
nuotaika. I r Naujų Metų dieną 
jis p i rmą kar tą pas i skundė 
a r t imies iems dideliais galvos 
skausmais i r pakartotinai prašė 
skausmą mažinančių vaistų. 
Ligoninės tyr imai parodė — 
auglys galvoje. Ar operuoti? — 
tarėsi d rauga i . Kojos klubo 
kaulo lūžis, iškri tus iš lovos 
(nepr is išaukus pagalbos) visai 
pakirto jo jėgas. Pavargęs, 89-ių 
metų k ū n a s nebebuvo pajėgus 
bet kokiai kovai. Sąmonės ne
tekimo momenta is matęs V. 

Lietui ~ c, Reikalų Tarybos Padalinys 
2711 W. 71 St. Chicago, IL 60629 

Tel. 312-476-0664 

„Lietuvos Vaikų Vilties" Motinos Dienos 
vajaus aukos 

1991-1992 

$4,000.00 — Joseph A. Milukas, Garden City, NY. 

$1,000.00 — #133 Knights of Lithuania Council, Del Mar, CA. 

$500.00 — Algirdas Karaitis, Union Pier, Ml. 

$400.00 — Aušra Babickienė, Richmond Hts., OH; Diana Kiz-
lauskas, Hickory Hills, I L. 

Klubas, VVestchester, I L; Vytau-

Jadvyga Kuncaitienė, po savanoriško darbo Lietuvoje, grįžusi Juno Beach, Floridoje, pagerbiama 
draugų. Iš k. — J. Kuncaitienė, dr. J. Šalna, R. Gustaitytė-Meyer, E. Damijonaitienė ir dr. V. 
Majauskas. Il-je eil. — dail. R. Zotovienė ir dr. A. Zotovaitė. 

$300.00 — Chicagos Liet. Mot. 
tas Karbolis, M.D., Ripley, OH. 

$250.00 — Church of the Annunciation, Brooklyn, NY; Arūnas & 
Irena Draugelis, Naperville, IL; Edmundas ir Jūra Vasiliauskai, Glen 
Ellyn, IL (a.a Vinco ir Elenos Vasiliauskų atmin.). 

$200.00 — Joana Drūtytė, Chicago, IL; Klemensas ir Adelė 
Juškevičius, Chicago, IL; Vincas Klova, Bell Gardens, CA; LB 
Arkansas apylinkė, Hot Springs, AR; dr. Audronė V. Meškauskas, 
Wayne, PA; Eleonora ir Vladas Velžai, Santa Monica, CA; V. ir P. 
Žolynai, Chicago, IL. 

$150.00 — Dr. & Mrs. Vacys Šaulys, Chicago, IL. 

$147.00 — At-kų Sendraugių Šeimų stovyk. Lemont, IL. 

$100.00 — Eieonor Aleliūnas, Pittsburgh, PA; Eugenia ir Adomas 
Ambraziūnas. Santa Monica, CA; Vincas ir Genovaitė Ankus, Oak 
Lawn, IL; Bronie J. P. Apshaga, MD, Thompson, CT; Jonas R. 
Augutis, Carol Stream, IL; Stella Bajalis, Los Angeles, CA; Charles 
P. Baltrukonis. Philadelphia, PA; Nijolė V Bražėnas, M.D., Sparkill, 
NY; J. & K. Budraitis, Northvale, \iJ; Buv. LB vid. Vak. Apygarda, 
Palos Hills, IL; Janina Cukuriene, Chicago, IL, Rev. Valdemaras 
M. Cukuras, Putnam, CT; Algirdar ir Regina Da^^us, Hinsdale, IL; 
Ona Dovydaitienė, Lake VVorth, FL; dr. Vytautas Gavelis, Collins-
ville, IL; dr. Gintarė Gečys, Thorofare, NJ; Julius & Irena Gelažius, 
Hickory Hills. IL; Z. & E. Griganavičius, Murrieta, CA; Regina Griš-
kelienė, Chicago, IL; V. & L. Grybauskai, Chicago, IL; Irene Jasys, 
M.D., Columbus, OH; #36 K of L Brighton Park Council, Chicago, 
IL; Adelė Kalvėnienė, Chicago, IL; Leonas ir Stasė Kankus, 
Necedah, Wl: Algirdas ir Vida Keblinskas, Hinsdale, IL; Ona Kirv 
durienė, Gulfport, FL; Feliksas Kriščiūnas, O'Fallon, IL; Mr. M. 
Kvedaras, Chicago, IL; Jonas Kvietkauskas, Chicago, IL; Algis 
Lapšys, Bloomfield Hills, Ml; LB Brighton Parko apylinkė, Chicago, 
IL; LB Colorado apylinkė, Littleton, CO; LB New Britain apylinkė, 
New Britain, CT; A. B. I. Lesevičius, Chicago, IL; J . Liaukus, St. 
Petersburg Beach, FL; Victor Maciokas, VVaterbury, CT; Kazys & 
Bronė Markus. Melrose Park. IL; B. Gediminas Mickevičius, Michi-
gan City, IN; Jurgis ir Regina Mikaila, Seminole, FL; Bronė Mik
lius, St. Petersburg, FL (a.a. Janės Daunorienės atmin); Andrew 
& Victoria Miknis, Dayton. OH; Namų Savininkų draugija, Br. Pk., 
Chicago, IL; Ted Navickas, Coeur d'Alene ID; kun. Jonas Pakal
niškis, Little Neck, NY; Rev. Theo Palis, Pittsburg, CA; Wanda 
Petkus, Par.< Ridge, IL; Sen. Diek Posthumus, Lansing. Ml; Irena 
ir Julius Raulinaičiai, Glendale, CA; Richard Ringys, Glendate, CA: 
John V. Rugelis. Mayvvood, IL; Julija Šaulienė, Chicago. IL; Raphael 
Sealey, Berke'ey, CA; Juozas ir Jūratė šepikas. Van Nuys, CA; 
Juozas Sidas Berkeley, CA; Kazimiera Skėrys. Chicago, IL; Mari
jona Slabokienė, St. Petersburg, FL; Vincas ir Aldona Šmulkščiai. 
Chicago, IL: Petronėlė Staniškienė. Baltimore, MD; dr. J. ir P 
Starkai, Santa Monica, CA; Stasio Butkaus šaulių kuopa. Dearborn 
Hts., Ml; Algirdas ir Laimutė Stepaičiai. Arlington Heights, IL; Jo
nas Sumskis. Chicago, IL; Petras Vaičekauskas, Chicago, IL; Juo
zas Vaineikis. Chicago, IL; Jonas Vainius, East Northport. NY: Kęs
tas ir Rasa Valaičiai, Brecksville, OH; Birutė A. Vindašienė, Palos 
Hills, IL; Irena Virkau, Downers Grove. iL; Apolonija Vitkuvienė. 
Hartford. CT; John E. VVaylonis. Fairfax Station, VA; Anelė Žukaus
kas, Sunny H'Ns, FL. 

$87.00 — Monytojų ir Jaunimo sav. stovyk., Chicago. IL 

$75.00 — Irena Kairytė. Chicago. IL; Kazimieras Sapetka. VVater 
būry. CT. 

$00.00 - BfL-no Bakšys. W. Hartford. CT; Gertrūda Slaby. Povvers 
Lake. Wl - . 

(Bus daugiau) 
„Lietuvos vaikų Vilties" komitetas ir JAV LB Socialinių Reikalų 

Taryba nuoširdžiai dėkoja visiems už dosnias aukas 

Visos aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. 

Baltrušait i ir Ignaitį, atėjusius 
ji aplankyti, — pasakoja lanky
tojams. Jonas mirė kovo 12 d. ir 
ten juos sutiko. 

Apreiškimo parapijos kleb. V. 
Palubinskas laidotuvių apei
gose kalbėjo: „iš suaukotų šv. 
Mišių ir gausaus dalyvavimo 
laidotuvėse matome, kad jis 
buvo labai mylimas..." Taip, jis 
tikrai daugel žmonių buvo labai 
mylimas, globojamas ir visad 
laukiamas. Niekada nevedęs, 
bet niekad nebuvo vienišas. Iki 
paskutiniųjų gyvenimo valandų 
ypatingai daug dėmesio jam 
rodė k a s d i e n l ankydama 
daugelio metų draugė Eugeni
ja Karpiūtė. J i ir laidotuvėmis 
rūpinosi. 

Skaudu buvo stovėti prie kars
to ir melstis už žmogų, su ku
riuo prabėgo mano šeimos 
gražūs 10 metų New Yorke, dar 
skaudžiau, kad iš spalvingo ir 
dvasia tur t ingo žmogaus lieka 
t ik pelenų u rna . 

L. Bal t ruša i t ienė 

A.tA. 
FELIKSUI MATAIČIUI 

b a i g u s žemės kelionę, velionio seserį, mūsų draugijos 
n a r ę , J U Z Ę R A M I E N E nuoširdžiai užjaučia 

Lietuvos Dukterų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9862 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marauette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
C hkago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Chicagoįe ir p r i emie sč iuose . 
V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s galite pas iekt i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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z Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje atei
nantį sekmadienį, balandžio 12 
d., 3 vai. po pietų bus retas reli
ginis koncertas, kuriame bus 
galima išgirsti didžiųjų 
kompozitorių kūrinius ir savus 
solistus. Koncertui diriguos 
muz. A. Linas, prie vargonų bus 
specialistas muz. Ričardas 
Šokas. Visi kviečiami dalyvauti 
koncerte ir atsivesti 
artimuosius. 

x A.a. kun. Tarcizijus Vik
toras Garbukas , OFM, mirė 
kovo 5 d. Jeruzalėje. Velionis 
buvo gimęs 1906 m. spalio 16 d. 
I pranciškonų ordiną įstojo 1932 
m. Studijavo Schwarz Austri
joje, kunigu įšventintas 1938 m. 
Lietuvoje buvo Kretingos pran
ciškonų vyresnysis, Šv. Antano 
gimnazijos mokytojas, Vokieti
joje mokytojavo įvairiose lietu
vių gyvenvietėse. Dirbo kurį lai
ką Toronte, Kennebunkporte, 
nuo 1969 m. buvo vadovas Šven
tojoje Žemėje, mokėdamas lietu
vių, vokiečių, italų, ispanų, 
anglų ir prancūzų kalbas. 
Priklausė Lietuvos pranciško
nams. 

x Ofelija Baršketytė, nuo 
1983 m. dirbanti Stein Roe and 
Farham Incorporated, yra iš
rinkta analizio direktore. Kaip 
analiste jau dirba nuo 1987 m. 
Taip pat ji yra veikli lietuvių 
visuomenėje Chicagoje ir yra 
viena iš direktorių Lietuvių 
Fondo. O. Baršketytė magistro 
laipsnį yra gavusi Arizonoje. 

x LFK „Lituanica-Liths" 
vyrų komanda šį sekmadienį, 
balandžio 12 d., žais draugiškas 
futbolo rungtynes prieš stiprią 
čekų komandą „Spartą". Rung
tynės vyks Lietuvių centro aikš
tėje Lemonte. Pradžia 3 v. p.p. 
Rezervas žais 1 v. p.p. 

x Pratęsė prenumeratą, o 
už kalėdines korteles, kalendo
rių, pridėjo po 20 dol. aukų: 
Česlovas Mickūnas, Augustas 
Pretkelis, Bronius Angeleika. 
Marija Lesinskas, Louis Zurlis, 
Matilda Kurapka, Frank Sa
palas, S. Kasnickas, R. Zalubas, 
Julia Antanaitis, S. Krutulis, 
Antanas Balčytis, A. K. Ras-
tauskas, Petras Mikalauskas 
Ant. Sturonas, B. Nausėda, A. 
Valys, Alf. Tamošiūnas, 
Frances Sosė, Jonas Sabaliaus
kas, A. Ruibys ir J. Mazoliaus-
kas . Labai dėkojame. 

" 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 dešrų, 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 Siuntiniai \ Lietuvą pe r 
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: vienerius 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 Lionei ir Andriui Kaz
lauskams, gyvenantiems Den
very, CO, balandžio 6 d. gimė 
sūnus Dainius Liudas. Savo 
broliuku džiaugiasi sesutė Aista 
ir naujai seneliais tapę čika-
giečiai Kazimiera ir Kazys Bra-
dūnai ir Clevelande gyveną 
Stasė ir Jonas Kazlauskai. 

x Velykų sekmadieni bus 
šokiai Jaunimo centre 8 vai., 
vak. Gros „Keath Eric and Wa-
terhouse Reggie" orkestras. 
Bus įleidžiami tiktai 16 metų ir 
vyresni. ID pr ivalomas. 
Informacijai galima kreiptis į 
Astą Kazlauskaitę. 

x „I laisvę" ž u r u d c Nr. 113 
jau išspausdintas. Jame lie
čiami Lietuvos, išeivijos ir 
Lietuvių Bendruomenės klau
simai įvairių straipsnių ir 
pokalbių forma. Keletas aa-
torių: kun. dr. F. Jucevičius, J. 
Pabedinskas, kun. V. Bagdana-
vičius, V. Daunys, dr. Z. Prūsas, 
ir kt. Pokalbiuose dalyvauja nuo 
lietuviškos veiklos veteranų (dr. 
A. Razma) iki jaunimo atstovų 
(R. Laurinavičiūtė ir kt.). 
Žurnalą redaguoja J. Baužys, 
leidžia Lietuvių Fronto bičiu
liai. 

x A.a. dr. Hernr ikas Bra
zaitis, kaip praneša „Dirva", 
mirė Clevelande, palikdamas 
žmoną, dukrą ir anūkę. Velionis 
anksčiau yra dirbęs PLB valdy
boje, vietinėje ir plačioje JAV 
lietuvių visuomenėje. 

x P r anas Pranckevič ius , 
Victor Skudzinskas, Balys Slon-
skis, Antanina Račiūnienė, 
Salomėja Stakėnas, viji iš 
Chicago, 111., A. Klemka, Oster-
ville, Ont. Kanada, lankėsi 
„Drauge", pratęsė prenumera
tą vieneriems metams ir 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
dienraščio paramai. Dėkojame. 
x Pratęsė prenumeratą , o 

už kalėdines korteles, kalendo
rių, pridėjo po 20 dol. aukų: 
Rasa Pakalnis, Alfredas ir Dai
va Orentai, Bronė Kazlauskas, 
Jonas Narijauskas, J. Vėbra, 
Bronius Bunys, Albinas Sli-
vinskas, B. Juodelė, Petras Pe-
cenkis, Barbara Bataitis, Ant. 
Lingis, Pranė Skruodys, Ches-
ter Bakšys, Janina Merkys, 
Vida Meilus, K. Valinskas, Ju
lius Balsys, Simas Kuzmickas, 
Gediminas Biskis, Stasys Raila, 
Vera Paulionis, Angelą Katelė 
ir Vladas Garsys. Labai dėko
jame. 

x Pratęsė prenumeratą , o 
už kalėdines korteles, kalen
dorių atsiuntė po 20 dol. aukų: 
kun. F. Kireilis, Joana Krutulis, 
Edw. Seibutis, Walter Bar
kauskas, J. Bačanskas, J. 
Lapinskas, J. Kamaitis, K. 
Genčius, Alf. Venclovas. Dėko
jame. 

x Brangūs tautiečiai! Jeigu 

» DRAUGO » 

SKAITYTOJAMS IR 
LIETUVIU VISUOMENEI 

„Volungės" choras su savo vadove Dalia Skrinskaitt Viskontiene „Draugo" koncerte balandžio 
4 d. Marijos aukšt. mokykloje. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KRIAUCELIUNO 1991 M. 
P R E M I J A TASMANIJOS 

STUDENTUI 

Penkioliktoji kasmetinė Eu
genijaus Kriaučeliūno jau
nimo premija, įkurta 1977 
metais dr. Leono ir Irenos 
Kriaučeliūnų šeimos savo miru
siam sūnui ir broliui prisiminti, 
paskirta Tasmanijos universi
teto teisės ir komercijos trečio 
kurso studentui, universiteto 
Lietuvos studijų sambūrio 
pirmininkui Simui Taškūnui. 

Jury komisija, kurią sudarė 
PLJ sąjungos pirm. Paulius 
Mickus, JAV JS pirm. Sigutė 
Šnipaitė, JAV LB Švietimo 
tarybos pirm. Regina Kučienė ir 
Kriaučeliūnų šeimos atstovės 
Irena Kriaučeliūnienė ir Vida 
Jonušienė, nusprendė, kad Si
mas Taškūnas laibausiai ati
tinka šios 1,000 dolerių premijos 
skyrimo sąlygas savo išskirtina 
lietuviška veikla visoje Aust
ralijos lietuvių bendruomenėje. 
Jo nuo 1989 m. vadovaujamas 
Tasmanijos universiteto Lietu
vos Studijų sambūris suruošė 
seriją paskaitų apie Lietuvą 
1991 metais su žymiais istorijos 
ir tarptautinės teisės specialis
tais. Paskaitos buvo studentams 
ir australų publikai, kuriai 
didelį įspūdį padarė „Moscow 
News" redaktoriaus padėjėjas 
Kobakov iš Maskvos ir Vitali 
Vitalyev iš Melbourno, kurie 
tvirtai gynė Lietuvos laisvės 
bylą ir smerkė sovietų okupa
ciją, patys būdami rusai. 

Simas Taškūnas išleido ir 
išplatino tris knygas anglų 
kalba apie Lietuvą: „Lithuania: 
A view from Australia", „Lithu-

dar nežinote TALMAN DELI-
CATESSEN turi naujus savi
ninkus! Kviečiame užeiti ir 
paragauti mūsų skaniausius 
nuolatinius ir gražiausius nau
jus gaminius. Dabar pats laikas 
užsisakyti maisto velykiniam 
stalui: antienos, kalakutienos, 
kumpio patiekalus, įvairius 
priedus, bei saldumynus. Kvie
čiame užeiti į Tai man Deli, 
2624 W. 69 gatvė, arba pa 
skambinti (312) 434-9766 ir 
susitarti. (sk) 

x „Kalba Vilnius". Kiaušy 
kitę Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2612 W. 47 
St., Chicago, IL, 6C132 ei. 
312-376-1996. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų ta isymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(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 Pra tęsė p renumera tą su 
20 dol. auka: Peter Buchas. Oak 
Lawn, 111., Bronius Pranevičius, 
Evergreen Park. 111., Ray Gri
galiūnas, Forest Park, 111., 
Benediktas Pliuškevičius, St. 
Petersburg, Fla., Andrew Žilins
kas, Cicero, 111., Julius Karsas, 
Chicago, 111. Dėkojame. 

x „Lietuvos Aidų" ruošia
m a s koncertas balandžio 11 d. 
y r a ATŠAUKTAS. Pinigus už 
bilietus atsiimti Ta lman Deli, 
2624 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 
x J u s t a s ir J a n i n a Liepo-

niai, IL yra naujieji IX Tau
tinių Šokių Šventės rėmėjai, 
atsiuntę šventės lėšų telkimo 
komisijai 250 dolerių. Komisija 
nuoširdžiai dėkoja už paramą ir 
kviečia visus lėšomis paremti šį 
didįjį išeivijos renginį. 

(sk) 
x Lietuvos Dukterų drau

gija savo nameliuose, 2735 W. 
71 St., Chka^o, ruošia velyki
nių, namuose keptų, tortų ir 
pyragų išpardavimą Didįjį Ket
virtadienį, balandžio 16 d. nuo 
8 v.r. iki 4 v. p.p. 

(sk) 

ania's Environmental Prob-
lems" ir „Lithuania at the 
Crossroads". 

Šių knygų reikšmę labai 
pakėlė jų įvadai, kuriuos parašė 
Australijos ministeris pirmi
ninkas, Tasmanijos premjeras 
M. Field ir žaliųjų vadas dr. 
Brown. 

Lietuvos studijų sambūris 
Tasmanijos universitete turi tik 
tris lietuvius. Sambūrio įteisi
nimui reikalinga bent 20 narių. 
Simas į sambūrį įtraukė aust
ra lus studentus. Amandai 
Banks rašant diplominį darbą 
apie Lietuvą, Simas padėjo 
rinkti medžiagą, darė vertimus 
ir diplominis darbas gavo aukš
čiausią įvertinimą. 1991 m. Si
mas dalyvavo Association for 
the Advancement of Baltic Stu-
dies Melbourno universitetui ir 
skaitė paskaitą apie Lietuvos 
studijų organizavimą. J i s 
kreipėsi į Australjos ministerį 
pirmininką dėl Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo 
ir rašė apie Lietuvą Australijos 
spaudoje. Premijai Simą 
Taškūną pristatė Australijos LB 
Hobarto apylinkės valdybos įga
liotas vicepirm. Stepas Augus-
tinavičius. 

Per 15 metų Eugenijaus 
Kriaučeliūno premija jaunimui 
atžymėjo aktyviausius mūsų 
lietuviško jaunimo veikėjus išei
vijoje, Viktorą Naką, Gabiją 
Juozapavičiūtę-Petrauskienę, 
Joaną Kuraitę-Lasienę, Jūratę 
ir Rimantą Stirbius, Vidą Puo
džiūną, Gintę Damušyte, Viole
tą Abariūtę, Liną Kojelį, Algį 
Kuliuką, Tadą Dabšį, Andrių 
Vaitiekūną, Paulių Klimą, Ad
rianą Rastauskaitę, Tomą 
Nenortą ir Simą Taškūną. Jie 
gyvena JAV, Kanadoje, Angli
joje, Argentinoje ir Australijoje. 

Netenka abejoti, kad jauno 
žmogaus visuomeninio darbo 
įvertinimas ir premijos skatina 
ir padeda tolimesniam šio dar
bo tęsimui. Beveik visas Euge

nijaus Kriaučeliūno jaunimo 
premijos laureatų pavardes 
šiandien matome mūsų perio
dinėje spaudoje, kuri aprašo jų 
darbus lietuvybės išlaikyme 
išeivijoje ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatyme. Si 
premija yra gražiausias ir pras
mingiausias a.a. Eugenijaus 
Kriaučeliūno paminklas, kurį 
pastatė dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai su šeima savo 
sūnui ir broliui. 

Penkioliktosios premijos 
įteikimas bus paskelbtas vėliau. 

Bronius Juodelis 

VIEŠNIOS IŠ LIETUVOS 

Šeštadienį, kovo 28 d. atvyko 
į Chicagą dvi Lietuvos Šv. 
Kazimiero seserų kongregacijos 
narės: seserys Ramutė Budvytė 
ir Alma Kraptavičiūtė pabuvo
ti kelis mėnesius su vietinėm 
Šv. Kazimiero seserimis jų mo
tiniškam name Marąuette Par
ke. Viešnias seseles pakvietė 
sesuo Marilyn Kuzmickus, 
generalinė vyresnioji ir jos 
taryba. 

Seserys Ramutė ir Alma atvy
ko susipažinti su vienuolišku 
gyvenimu J. A. Valstybėse 
požiūriu i bendruomenės 
gyvenimą ir tarnybą. Per pasta
ruosius penkiasdešimt metų 
vienuolės Lietuvoj negalėjo 
veikti viešai apaštalavimo sri
ty, tat šiame krašte jos daug 
naujo pamatys bei patirs . 
Planuojama supažindinti sese
les su pastoracine veikla parapi
joje pagal naujus nuostatus 
Bažnyčioje II Vatikano nu
rodymais. Chicagos Šv. Kazi
miero seserys tiki, kad 
asmeniška patirtis bus joms ir 
jų vienuolijai naudinga. 

Sesuo Marilyn Kuzmickus, 
generalinė vyresnioji, paskelbė, 
kad seserys Salvatora Čiučkytė, 
Nekalto Prasidėjimo mokykloje, 
mokytoja ir Janina Golubickytė, 
pastoracijos ministrė Visų 

„Draugo" leidėjai, kaip ant
rajame puslapy yra paskelbta, 
yra Lietuvių katalikų spaudos 
draugija, o lėšų telkimo naštą 
neša Marijonų vienuolija. Tarp 
draugijos direktorių iždininkas 
yra Marijonų provinciolas. 

Kol mūsų kunigai ir broliai 
dirbo spaustuvėje, „Draugą" 
leisti ir išlaikyti buvo nesunku. 
Kai savieji darbininkai pradėjo 
mažėti, tai kasmet spaudos iš
laikymo našta sunkėjo. Ir 
šiemet pasiekėme lėšų galimy
bės ribą, kad vienuolija jau ne
begali „Draugo" išlaikyti be pa
galbos iš šalies. „Draugo" pre
numeratos toli gražu nepa
dengia darbininkų algų. Gan
dai, kiek žinome, atėjo iš ko
munistinio pasaulio ir prigijo 
mūsų žmonėse, kad aukos 
„Draugui" yra didelės, nes ir 
padėkos kalba apie tai. Bet tos 
aukos nėra tokios didelės, kaip 
didelį įspūdį padaro. Ką reiškia 
keliolika tūkstančių, kai reikia 
vien tik už paštą kasmet su
mokėti apie du šimtus tūks
tančių? Išlaidos yra tokios 
didelės, kad jau viena vienuolija 
jų pakelti negali. Gauname 
visokių nuomonių: vieni sako, 
kad „Draugo" visai nebereikia, 
nes Lietuva yra jau laisva, kiti 
sako, kad reikia „Draugui" 
ruoštis tuojau pereiti tik į 
savaitraštį. 

Marijonų vienuolijai „Drau
gas" tiek reikalingas, kaip ir ki
tiems lietuviams, kurie myli 
savo tautą ir žino, kad lietuvių 
išeivija reikalinga yra mūsų 
laisvai tėvynei. O be dienraščio 

išeivija nebus stipri, vieninga ir 
negalės turėti nei stiprių orga
nizacijų, nei kultūrinių pasi
rodymų. 

Išvada yra tokia: jei norime, 
kad „Draugas" gyvuotų, tai vi
sos organizacijos ir visi lietuviai 
turi prisidėti prie išlaikymo. 
„Draugas" rėmė organizacijas ir 
padėjo kurti įvairius fondus. Da
bar atėjo laikas, kad tos or
ganizacijos ir tie fondai turi pa
dėti „Draugui" atsigauti fi
nansiškai, nes vienuolija jau 
nepajėgia daugiau jo išlaikyti. 

Nenorėdami pakenkti jokioms 
kultūrinėms šventėms, nei rei
kalingiems tautai vajams, mes 
turime vis dėlto pradėti ilgai ne
delsiant vajų „Draugui". Ban
dome persitvarkyti administ
racijos srityje ir darbų organi
zavime. Šie metai mums yra la
bai kritiški, ir priklauso nuo 
mūsų visų lietuvių išeivijoje, ar 
„Draugas" turės dar gyvuoti. 
Marijonų vienuolija yra su pa
grindu įsitikinusi, kad visoje 
Amerikoje nerasi nė vienos 
tokios draugijos, kad tiek būtų 
įnešusi į spaudos darbą aukų 
žmonėmis ir lėšomis. Mes gir
dime, kaip milijoninio tiražo 
laikraščiai užsidaro dėl eko
nominės krizės. Be pagalbos iŠ 
vienuolijos pusės „Draugo",kaip 
dienraščio , tikrai neturėtume. 
Pradėdami vajų kreipsimės į 
Jus, prašydami pagalbos ne vie
nuolijai, bet „Draugui" išlaikyti 
dėl pačios išeivijos labo ir tė
vynės šviesesnės ateities. 

Kun. V. Rimšelis, MIC, 
Marijonų provinciolas 

šventų Šv. Antano parapijos, 
vyks į Lietuvą birželio mėnesį 
pravesti pavyzdinius kursus Šv. 
Kazimiero seserims Vilniuje ir 
provincijose. Abi pasidalys ži
niomis iš savo patirties lobyno 
švietimo bei auklėjimo ir apaš
talavimo veikimo sferose. Iš 
ankstyvesnio lankymosi Lietu
voje abi seselės gerai nusimano 
apie padėtį bei sąlygas, kuriose 
vienuolės gyvena. Paskaitose 
jos aptars šiuos trūkumus ir 
supažindins su metodais, kaip 
paruošti katekistus ir tikinčiuo
sius sakramentams II Vatikano 
šviesoje. Taipgi suaugusiems 
bus paskaita apie apaštalavimą 
parapijose. 

„Viliamės", teigia sesuo Mari
lyn, „kad abipusiškas bend
ravimas duos gilesnę nuovoką ir 
pagalbos reikalingumą Bažny
čiai ir religiniam gyvenimui 
Lietuvoje. 

o . IX,o . 

J A V LB VIDURIO VAKARU 
APYGARDOS VALDYBOS 

VEIKLA IR PLANAI 

Šiais metais darbo tikrai ne
trūksta, ir Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba ta ip pat 

Po koncerto Marijonų svetainėje svečiai iš Toronto ir savieji 
Karasiejienė, D. Viskontiene ir M. Rudienė. 

Iš kairės: J. Karasiejus, R. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

smarkiai dirba ir kruta įvairiais 
reikalais. Dabartinę valdybą 
sudaro pirmininkas Kazys 
Laukaitis, vicepirmininkas 
Linas Norusis, iždininkas Kęs
tutis Ječius, sekretorė Agnė 
Katiliškytė-Berner ir vice
pirmininkė specialiems rei
kalams Svajonė Kerelytė. 
Balandžio 26 d. vyks metinis 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos atstovų suvažiavimas 
Lietuvių centre, Lemonte. Daly
vaus apygardos apylinkių 
valdybų pirmininkai ir atstovai. 
Taip pat pakviesti XIII tarybos 
nariai ir atstovai iš krašto 
valdybos. Bus duoti pranešimai 
apie artėjančią Tautinių šokių 
šventę ir PLB seimą. 

PLB seimas vyks liepos 
mėnesį Lietuvių centre, Lemon
te. Seimą globoja ir šeimininko 
pareigas eina Lemonto apy
linkės valdyba. Apygardos 
valdyba yra taip pat paprašyta 
prisidėti prie seimo ruošos dar
bų. Bus atsakinga už nakvynes 
atstovų, transportaciją ir įvai
rins ūkinius reikalus, kad 
viskas sklandžiai vyktų. 

Šiais metais minime JAV LB 
40 metų sukaktį. Šia proga apy
gardos valdyba ruošiasi išleisti 
leidinį, kuriame bus daug nuo
traukų ir istorija apygardos ir 
jos apylinkių. Planuojama šį lei
dinį pristatyti rugsėjo 20 d. per 
apygardos valdybos ruošiamus 
pietus Lietuvių centre. Taip pat 
tradicinė apygardos gegužinė 
vyks rugpjūčio 9 d. Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Valdybos pirmininkas Kazys 
Laukaitis taip pat palaiko gerus 
ryšius su visom apylinkėm apy
gardoje. Dalyvavo kiek galė
damas, Vasario 16-tos minėji
muose ir taip pat apylinkių me
tiniuose susirinkimuose. Taip 
pat dalyvavo apygardos valdy
bų pirmininkų suvažiavime 
Philadelphijoje. 

A. K. 

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. 
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