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Kariuomenė bus 
išvesta laiku — 

Butkevičius 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, kovo 31 d. (Elta) — 
Lietuvos vadovybė susirūpinusi 
dėl Rusijos gynybos ministro 
Pavel Gračiov pareiškimo, jog 
sustabdomas Rusijos kariuome
nės išvedimas iš Baltijos šalių, 
vakar kalbėdamas Seime pa
reiškė Seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas. Kyla abejonių, 
ar Rusijos prezidentas ir kiti 
aukšti šios šalies pareigūnai 
įvykdys susitarimus išvesti ka
riuomenę iš Lietuvos iki rugpjū
čio mėnesio pabaigos. Šiuo 
klausimu kovo 30-osios rytą 
įvyko pasitarimas prezidento 
Algirdo Brazausko kabinete. 
Vertindamas Rusijos gynybos 
ministro pareiškimą, Seimo 
narys Romualdas Ozolas pažy
mėjo, jog pareiškime išdėstytų 
nuostatų realizavimas pažeistų 
nepriklausomų Baltijos valsty
bių interesus. 

Tą pačią dieną į Lietuvos Už
sienio reikalų ministeriją iš
kviestas Rusijos Federacijos 
ambasadorius Nikolaj Oberty-
šev. Diplomatas buvo paprašy
tas paaiškinti, ar Rusijos gy
nybos ministro Pavel Gračiov 
pareiškimas Briuselyje y ra 
oficiali Rusijos vadovybės pozici
ja, ar asmeninė gynybos minist
ro nuomonė. Nikolaj Obertyšev 
pažadėjo pateikti atskymą ar
timiausiu laiku. 

Krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius, kovo 
30-ąją sugrįžęs iš Šiaurės Atlan
to Bendradarbiavimo Tarybos 
gynybos ministrų posėdžio, 
pareiškė esąs įsitikinęs, jog 
Rusijos kariuomenė iš Lietuvos 
bus išvesta pagal numatytus 
grafikus iki šių metų rugpjūčio 
31 dienos. Jis iš esmės paneigė 
spaudos pranešimus, kad Rusi
ja ketina nevykdyti Rusijos 
prezidento Boris Jelcin ir 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos p i rmininko Vy tau to 
Landsbergio pernai rugsėjo 
mėnesį Maskvoje pasirašyto 
susitarimo dėl kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos teritorijos. 

Nerimą Lietuvoje sukėlė 
spaudos agentūrų AP ir BNS 
pranešimas, jog kovo 29 d. 
NATO ir Rytų Europos gynybos 
ministrų susitikime Rusijos 
gynybos ministras Pavel Gračiov 
pareiškė, kad Rusija pristabdo 
kariuomenės išvedimą iš Balti
jos valstybių. 

Audrius Butkevičius sakė, jog 
Pavel Gračiov savo pareiškime 
nekalbėjo apie Lietuvą. J is 
minėjo Baltijos valstybes ap
skritai ir nurodė priežastis, dėl 
kurių Rusija negalinti išvesti 
kariuomenės. Pirmoji, Rusijos 
gynybos minis t ro žodžiais 
tariant, yra ta, kad Baltijos 
valstybės neturi sutarčių dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo. 
Antroji, kurią nurodė Pavel 
Gračiov, — nėra socialinių ga
rantijų išvedamų ka r i šk ių 
šeimoms. Trečioji priežastis taip 
pat susijusi su socialinėmis 
garantijomis karininkams. 

Ministras Butkevičius, kalbė
jęs posėdyje iš karto po Rusijos 
Federacijos gynybos ministro, 
pareiškė, jog Lietuva ir Rusija 
sutar t į dėl ka r iuomenės 
išvedimo sąlygų bei grafiko 
pasirašė pernai. Jis priminė, jog 
socialinių garantijų kariškių 
šeimoms Lietuva nežadėjo, bet 
šie klausimai, ministro nuomo
ne, gali būti sprendžiami, Rusi

jai paprašius. 
Lietuvos krašto apsaugos mi

nistras žurnalistams pasakė, 
kad JAV, Didžiosios Britanijos, 
Kanados, Norvegijos bei kitų 
šalių gynybos ministerijų 
vadovai sakė esą už tai, kad 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos sąlygos būtų vyk
domos. Rusijos gynybos minist
ras, pabrėžė min. Butkevičius, 
turėjo pajusti, kad pasaulio nuo
monė yra gerokai kitokia negu 
buvo, pavyzdžiui, pernai. 

Į klausimą, kokių žingsnių po 
pasitarimo Briuselyje turėtų im
t i s Lietuvos vyriausybė, 
Audrius Butkevičius atsakė, 
kad reikėtų aiškiai nustatyti, 
kur yra sulaužyti tarptautiniai 
susitarimai, informuoti apie tai 
t a rp t au t i ne s organizacijas, 
kurių dalyvės yra Lietuva bei 
Rusija ir kurių rezoliucijos pa
žeistos Rusijos gynybos minist
ro pareiškimu. 

Naujas opozicijos 
susivienijimas — Kauno 

S a n t a r a 

Vienuolikos partijų ir visuo
meninių organizacijų įgalioti 
atstovai pareiškė, kad įkurtas 
Tėvynės Santaros koalicijos 
Kauno skyrius — Kauno Santa
ra. 

Kauno Santara reikalauja be
sąlygiško Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos pagal 
pasirašytą dvišalį grafiką ir 
griežtai laikytis konstitucinio 
akto „Dėl Lietuvos Respublikos 
nesijungimo į postsovietines 
Rytų sąjungas". Susivienijimas 
taip pat reikalauja, kad Geno
cido Tyrimo Centras išaiškintų 
genocido aukas ir kaltininkus 
bei saugotų KGB archyvus. 
Kauno Santaros narių nuomo
ne, būtina parengti ir įgy
vendinti socialinės apsaugos 
programą, ugdyti jaunimą 
pilietiškumo, tautinės savi
monės ir krikščioniškų vertybių 
dvasia, nuosekliai, be truk
dymų, vykdyti privatizaciją ir 
įgyvendinti restitucijos aktą. 

Socialdemokratai kritikuoja 
vyr iausybės programą 

„Klerko programa minist
rams", taip dabar Seime svars
tomą vyriausybės programos 
projektą socialdemokratų parti
jos vardu apibūdino Seimo 
narys Audrius Rudys. Programa 
buvo sudaryta iš dalių, kurias 
rengė atskiros ministerijos, to
dėl nėra vieningos metodologi
jos ir programą vienijančio 
pagrindo, pasakė Audrius Ru
dys. Pasak socialdemokratų 
spaudos konferencijoje dalyva
vusio Seimo vicepirmininko 
Aloyzo Sakalo, ekspremjero 
Gedimino Vagnoriaus vyriausy
bės programa buvo ydinga iš 
principo, bet turėjo bendrą 
stuburą, o naujoji vyriausybės 
programa nėra ydinga, tačiau 
be stuburo. Pasak Aloyzo Saka
lo, matyti, jog programos pro
jektas rengtas labai skubotai, 
nepadarius ankstesnių vyriau
sybių programų analizės. 

Audriaus Rudžio nuomone, 
programoje yra nemažai dek
laracijų apie antiinfliacines 
priemones ir antiinfliacinę po
lit iką. Tačiau iš tikrųjų 
numatytos priemonės yra at-

Ar Clintonas padės Jelcinui 
Pabaltijo sąskaiton? 

Prancūzuos ir Britanijos delegacijų nariai antradienį tarėsi Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesįjoje po to, kai JAV atmetė jų siūlomą naują planą taikai Bosnijoje ir Herzegovinoje. 

Gračiovo pareiškimas — greičiausiai 
nieko naujo 

Washington, DC, kovo 30 d. 
(RFE/RL) — Neaišku, ar Rusijos 
gynybos ministro Pavel Gračiov 
pareiškimas NATO Bendradar
biavimo Tarybos gynybos mi
nistrų posėdyje, kad Rusijos ka
riuomenės išvedimas iš Baltijos 
valstybių bus pristabdomas, yra 
naujas Rusijos politikos reiš
kinys, ar tik pakartojimas Rusi
jos prez. Boris Jelcino nutarimo 
1992 m. spalio 29 d. sustabdyti 
Rusijos kariuomenės išvedimą, 
kol nebus pasirašytos sutartys 
tuo klausimu su Baltijos šali
mis. Taip analizuojamas šis įvy
kis Laisvos Europos/Laisvės 
Radijo Tyrimų centro Washing-
tone pranešime. 

Tenka pastebėti, ten rašoma, 
kad nebuvo paskelbtas ministro 
Gračiovo pareiškimo tekstas. 
Be to, Rusijos valdžia taip pat 
nėra padariusi jokių kitų pareiš
kimų šiuo klausimu. Smulkiau 
to pareiškimo nereportuoja nei 
Rusijos spaudos agentūra ITAR-
TASS. Tad tuo tarpu dar nega
lima priduoti per daug reikšmės 
ministro Gračiovo pareiškimui, 
rašoma šioje analizėje. Galima 
laukti kokio nors paaiškinimo 
po Pavel Gračiovo susitikimo su 
NATO sąjungininkų vyriausiu 
vadu Jonu Salikašvili kovo 30 d. 

Kaip dabar atrodo 
kariuomenės išvedimas? 

Pagal Pabaltijo šalių valdžių 
apskaičiavimus, 1993 m. 
pradžioje Esiferjoje buvo 9,000 
rusų kariuomenės, Latvijoje — 
27,000 ir Lietuvoje — 15,000; 
viso — 51,000. Tai atitinka ir 
Rusijos Gynybos ministerijos 
apskaičiavimą, kad Baltijos ša
lyse yra apie 50,000 Rusijos ka
riuomenės. Rusija tačiau sako, 
kad Estijoje tėra tik 5,900, o 
Latvijoje — tik 16,174. Vakarų 
žinių įstaigos tačiau tuo metu 
skelbė, kad Baltijos šalyse tėra 
tik apie 35,000 rusų kareivių. 

1992 m. spalio 29 d. Rusijos 
prez. Boris Jelcinas pagrasino 
sustabdyti Rusijos kariuomenės 
išvedimą, tai pateisindamas 
tuo, kad nėra butų išvedamiems 
kareiviams ir jų šeimoms ir duo
damas suprasti, kad dalinių 
išvedimas priklausys nuo di
desnių teisių mažumoms — ru
sams Latvijoje ir Estijoje. (Rusi
ja jau yra pasirašius sutartį su 
Lietuva — 1992 m. rugsėjo 8 d. 
Jos tačiau nėra ratifikavęs Rusi
jos parlamentas.) Tačiau, rašo
ma analizėje, nežiūrint šio 
stebinančio pareiškimo ir jo 
iššauktų aštrių žodžių, kariuo

menės išvedimas tuo tarpu, at-
- rodo, tyliai tęsiamas. „Gal būt 

Rusija — ir ypač jos Gynybos mi
nisterija — supranta, kad jos 
laikysena dalinių išvedimo iš 
Baltijos šalių klausimu kasdien 
vis yra mažiau pateisinama. 
Ten likusieji daliniai yra žymiai 
sumažinti, turi mažai galimybių 
karinei treniruotei ir yra didžiai 
nenorimi vietos gyventojų". 

Prie tokios padėties Gračiovo 
pareiškimas iš tikrųjų yra 
stebinantis, tad analizės auto
rius ieško jam priežasčių. Yra 
keli galimi paaiškinimai. 1. Tai 
gali rodyti reikšmingą pasi
keitimą Rusijos laikysenoje 
savo kariuomenės išvedimo iš 
Baltijos šalių klausimu. 2. Tai 
gali būti tik pakartojimas prz. 
Jelcino spalio 29 d. pareiškimo, 
sujungiant kariuomenės išvedi
mą su butais Rusijoje. 3. Gali 
būti, kad Rusijos kariuomenės 
vadai nori tą reikalą vėl iškelti 
Rusijos vidaus varžybų sumeti
mais. 

virai infliacinės arba skati
nančios infliaciją. Vyriausybė, 
pasak Audriaus Rudžio, vėl nori 
būti gera visiems. Ūkio pert
varkymo srityje nenumatyti 
pr ior i te tai , todėl socialde
mokratai vyriausybei siūlo iki 
birželio 25 d. Lietuvos Seimui 
pateikti pramonės struktūrų 
reformos programą, kurioje 
būtų nurodytos prioritetinės 
lėšų koncentravimo sferos. 

J . Paleckis — prezidento 
užsienio politikos patarėjas 

Kovo 30 d. prez. A. Brazaus
kas pasirašė potvarkį, kuriuo 
prezidento patarėju užsienio 
politikos klausimais skiriamas 
Justas Vincas Paleckis. 

Tuoj po paskyrimo Justas Vin-
_ cas Paleckis Eltai pasakė, kad 

padės prezidentui ieškoti įvairių 
ir optimalių sprendimų. Jis 
stengsis būti kritiškas net ir 
aukščiausių valstybės parei-

Ar tai pasikeitimas Rusijos 
politikoje? 

Jei pirmoji priežastis yra tik
roji, tai reikštų, kad jis surištas 
su Rusijos užsienio ministro An
drėj Kozyrev kalba apie Rusijos 
politiką Pabaltijo atžvilgiu, kur 
jis kalbėjo, kad Rusijai svarbu 
tame regione išlaikyti „impo
nuojančius" savo buvimo ženk
lus. Bet po tos kalbos Kozyrevas 
aiškino, jog toje kalboje turėjo 
mintyje Karaliaučiaus sritį, ne 

Kovo 29 d. 1:08 vai. p.p. Baltijos šalis. Nors tokia modi-
Ignalinos Atominės Elektrinės fikaciJa f * * nuraminti kai 

kuriuos Jelcino kritikus Rusijo-

gūnų atžvilgiu, o ne tik aklas jų 
valios vykdytojas. 

Ignalinoje sustabdyta viena 
turbina 

personalas išjungė pirmojo 
bloko antrąjį trubogeneratorių. 
Tai buvo padaryta, pastebėjus, 
kad ėmė* smarkiau vibruoti vie
nas turbinos guolis. Apie tai 
Eltą informavo Ignalinos AE 
generalinis direktorius Viktor 
Sevaldin. 

Pasak V. Sevaldin, bloko per 
krovimo automatika veikė be 
sutrikimų. Reaktoriaus saugu
mo sąlygos ir ribos nepažeistos. 
Radiacinis fonas elektrinėje 
nepakito. Pirmasis ir antrasis 
blokai dirba 2,050 megavatų 
galingumu. 

Pirmoji bloko antroji turbina 
sustabdyta šešioms paroms. 
Remonto darbai bus atliekami 
ištisa Darą papai grafiką. (J.V.) 

je, ji sukomplikuoja santykius 
su Vakarais, rašoma analizėje. 

Pakietinta Rusijos linija Balti
jos šalių atžvilgiu prieš pat 
prezidentų Clinton ir Jelcin su
sitikimą Vancouver, Kanadoje, 
šį savaitgalį būtų priešinga lig
šiolinei Rusijos užsienio poli
tikai. Nors iš visų trijų galimų 
paaiškinimų, tokiam, atrodo, 
yra mažiausiai pagrindo, jo vie
nok negalima visiškai atmesti. 

Ar tai dėl butų t rukumo? 

Antrasis paaiškinimas turi 
stipriausią pagrindą. Grįžtančių 
karių apgyvendinimas tebėra 
didelė problema, ir Gračiovo pa
reiškimas tėra tik Jelcino spalio 

Ruošiantis prezidentų Clinto-
no ir Jelcino susitikimui Van
couver, Kanadoje, šį savaitgalį, 
Amerikos interesus ryšium su 
Rusija paanalizavo politikos 
komentatoriai Rowland Evans 
ir Robert Novak. Jie pradeda 
klausimą gvildenti nuo JAV in
tereso, siekiant pašalinti ato
minius ginklus iš buvusių So
vietų Sąjungos kraštų. 

Jų nuomone, Rusijos kariuo
menės vadų bandymas pasi
traukti iš branduolinius ginklus 
ribojančios sutarties, parodo, 
kaip „desperatiškai" svarbu 
prezidentui Clintonui išsaugoti 
prezidentą Jelciną kaip Vakarų 
geriausią garantą, kad Rusija ir 
toliau bendradarbiautų, nai
kinant branduolinių ginklų ga
mybą. 

JAV turėjo tokį susitarimą su 
Rusija: Rusija Amerikai par
duos 7.6 mil. dol. vertės ato
minių medžiagų iš savo turimų 
branduolinių ginklų, o JAV tas 
medžiagas perdirbs, kad jos 
būtų tinkamos kurui atominėse 
jėgainėse ir tuo pačiu nebetin
kamos atominiams ginklams, ir 
paskui parduos jėgainėms. Da
bar rusai karininkai jau rei
kalauja patys atlikti perdirbimą 
ir tuo JAV nustos galimybės 
tikrinti, ar Rusijos atominiai 
ginklai yra išmontuojami. 

Gal prez. Clintonui ir pasiseks 
įtikinti prez. Jelciną permušti šį 
savo karininkų reikalavimą. 

29 d. pareiškimo pakartojimas 
(pastarasis niekuomet nebuvo 
atšauktas, apie jį buvo tylima), 
kad atkreiptų NATO Bendradar-
biavimo Tarybos posėdžio da
lyvių dėmesį į šios problemos 
rimtumą. Tai atitiktų sugriež
tintai Rusijos užsienio politikai, 
bet dar nereikštų ultimatumo. 
Vienas tikslas tokio pareiškimo 
būtų paskatinti Vakarų šalis 
finansiškai remti butų statybą 
rusų kariams. (Tiek Skandina
vijos šalys, tiek ir JAV svarsto 
tokios pagalbos teikimą, su 
sąlyga, kad nebūtų sustabdytas 
Rusijos kariuomenės išvedimas 
iš Baltijos šalių). 

Ar Gračiovas pats ėmėsi 
iniciatyvos? 

Pagaliau yra galima, kad 
Gračiovas padarė pareiškimą, 
nepakankamai išsiaiškinęs rei
kalą su Rusijos užsienio reikalų 
ministerija. Tuo atveju šis Gra
čiovo pareiškimas yra jo paties 
iniciatyva, norint atkreipti tiek 
Rusijos gyventojų, tiek ir tarp
tautinės bendruomenės dėmesį 
į kariuomenės išvedimo pro
blemas. Tačiau neatrodo, kad 
galėjo būti tikroji priežatis, nes 
atsižvelgiant į sprendimų dary
mo ir vykdymo sutrikimus šian
dieninėje Rusijoje, yra dar 
mažiau galimybės, kad Gračio
vo pareiškimų bus paisoma, 
negu kad Jelcino spalio 29 d. 
pareiškimo. Kol kas ir pačioje 
Rusijoje mažai buvo atkreipta 
dėmesio į Gračiovo pareiškimą, 
kaip tik dėl to. kad Rusijos gy
ventojai šiuo metu turi didesnių 
rūpiesčių, būtent Jelcino ir par
lamento rungtynės dėl valdžios. 

Tad RFE/RL analisto nuomo
ne, yra per anksti daryti išvadą, 
kad šis pareiškimas nurodo 
pasikeitimą Rusijos užsienio 
politikoje. Tuo tarpu Rusija turi 
stiprių paskatų tęsti kariuo
menės išvedimą, ir jai pakenk
tų jei dėl to kiltų politinė krizė. 
Greičiausia, pareiškimo tikslas 
tėra tik išgauti geresnes sąlygas 
išvedamiems rusų kariams. 

Bet šiuo metu, kai Ukraina ir 
toliau atsisako ratifikuoti dar 
senesnę JAV-Sovietų Sąjungos 
pasirašytą branduolinių ginklų 
kontrolės sutar t į , šis rusų 
karininkų ėjimas gąsdina Clin-
tono administraciją, rašo Evans 
ir Novak. 

Tuo pačiu metu matomai 
nyksta Maskvos galia kontro
liuoti, kas daroma provincijose. 
Šiuo metu 88-iose provincijose 
bei pusiau autonominėse srityse 
buvo priimti 14,0090 įstatymai, 
tiesioginiai priešingi Rusijos 
Federacijos Kongreso ar parla
mento pravestiems įstatymams. 
Tad Clintono įtaka Rusijos ka
riuomenei ar stiprinimas Mask
vos įtakos provincijose tegali 
būti t ik labai maža. 

Clintono administracijos rusų 
polit ikos žinovai sako, jog 
nevaldomų branduolinių ginklų 
pavojus yra rimčiausias klausi
mas, keliantis rūpestį Ameri
kai. Todėl jai ir rūpi kaip galint 
labiau padėti Jelcinui. Jie taip 
pat nežino, kaip ilgai Rusijos 
kariuomenės vadai pakęs vis 
didėjančius autonomijos ženklus 
provincijose, neįsikišę. 

Tačiau ir jų pozicija nelabai 
gera. Pereitą pavasarį į naujų 
rekrutų šaukimą kariuomenėje 
atsiliepė tik 20% visų, kuriems 
jie buvo išsiuntinėti. Manoma, 
kad 1993 m. atsilieps tik 10%, 
ir yra galimybė, kad kariuome
nės štabas tą jau palaikys nebe-
toleruojamu nepaisymu. 

Rusijos veiksmus tokiais atve
ja is ne įmanoma Cl in tonu i 
įtakoti. Bet užtat jis darys, ką 
gali remti Jelciną — pakraš
čiuose. Viena tokių priemonių, 
tai jo sutikimas su „abejotinu 
Rusijos priekaištu", kad Balti
jos šalys pažeidžia juose gyve
nančios rusų mažumos ,;žmogaus 
t e i s e s " . J A V va l s tybės 
sekretorius Warren Christopher 
paprašė JAV ambasadorių Lat
vijoje įspėti Latvijos užsienio 
reikalų ministrą pasiruošti 
atsakinėti sunkus klausimus, 
kai atvyks į Washintoną vizitui 
sekančią savaitę. 

— V y r i a u s y b e i patvirtinus 
Lietuvos valstybės sienų žymė
jimo ženklus, Lietuvos sienų il
gis — 1,842 km (2,964 mylios). 
Jūros siena — 99 km. (159 my
lios); ilgiausia Lietuvos sienos 
dalis — su Baltarusija — 724 km 
(1,165 mylios), su Latvija — 610 
km (981 mylios), su Rusija — 
303 km (488 mylios), Lenkija -
106 k m (171 mylios). 

— P r e z . Bill Clinton, susitiki
me su Rusijos prez. Boris Jelci-

% nu, manoma padidins JAV pagal 
bą Rusijai nuo dabar pažadėtos 
417 mil. dol. iki 1 bilijono dol., 
nežiūrint, kad amerikiečiai ir 
labai gali priešintis didesniam 
JAV lėšų skyrimui užsieniui, 
kai JAV vidaus reikalams trūksta. 

KALENDORIUS 

Ba landž io 1 d.: Teodora, Ve-
nancijus, Dainora, Rimgaudas. 

B a l a n d ž i o 2 d.: Šv. 
Pranciškus ir Paolos, Nicetas, 
Elona, Vardą. 

O R A S C H I C A G O J E 

Ketvirtadienį saulė tekėjo 
5:36, leisis 6:15. Temperatūra 
dieną 38 F (3 C), lis, snigs ir 
vėjuota, naktį 25 F (- 4 C). 

Penktadienį saulė teka 5:35, 
sninga ir lyja kartu, panaši 
tempertūra kaip ketvirtadienį. 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
NEAIŠKI DARIAUS 

GIRĖNO KLUBO ATEITIS 

Dariaus ir Girėno klubo me
tiniame susirinkime buvo nu
tarta tęsti klubo veiklą iki š.m. 
galo. Klubo ateitis priklausys 
nuo to, ar bus rasta klubui nau
ja patalpa ir ar į klubo veiklą 
įsijungs daugiau narių. Klubo 
pirmininkas Vitalis Seputa tar
sis su apylinkės veikėjais ir 
buvusiais klubo valdybos pir
mininkais dėl tolimesnės klubo 
ateities. Dariaus ir Girėno 
klubas yra vienintelis Detroite 
veikiantis klubas. Detroito 
Lietuvių klubas praėjusią va
sarą užsidarė ir savo pajamas 
išdalino savo nariams. 

LEDO RITULIO 
PIRMENYBĖS 

ŠALFASS Ledo ritulio 
pirmenybės vyks Yost Ice 
Arena, 1000 South State Street, 
Ann Arbor, Michigan, šeš
tadienį, balandžio 3 dieną. 
Rungtynių tvarka: 11 vai. ryto 
— Detroitas prieš Torontą; 12:30 
vai. p.p. — Hamiltonas prieš 
Torontą. 2 vai. p.p. — Detroitas 
prieš Hamiltoną. 3:30 laisvas 
čiuožimas visiems. 4:30 vai. p.p. 
čempionų žaidimas. Visi 
kviečiami stebėti rungtynes. 
Žaidynių šeimininkai — Detroi
to sporto klubas „Kovas". Ledo 
ri tul io vadovai — Justas 
Pikūnas ir Gytis Udrys. 

ŠV. ANTANO PARAPIJA 
KVIEČIA 

Detroito Birutietės sekma
dienį, balandžio 4 dieną, Šv. An
tano parapijos patalpose rengia 
tortų, pyragų ir margučių par
davimą. Tuo pačiu metu Šv. An
tano parapijos choras rengia 
meno kūrinių parodą. Parodoje 
bus Antaninos Jonynienės, 
Nijolės Čerekienės ir kitų meni
ninkų kūriniai. Visuomenė 
maloniai kviečiama. 

SUSIKAUPIMO 
VALANDĖLĖ 

„LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ" 
PROGRAMOJE 

Gavėnios metu, penktadienio 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės programose, kurios 
transliuojamos 4 vai. po pietų iš 
radijo stoties WPON, 1460 AM 
banga, kun. Alfonsas Babonas 
veda susikaupimo programą, 
skirtą Detroito ir apylinkės 
lietuviams, dėl amžiaus ar 
sveikatos negalintiems lankyti 
savo bažnyčių. Balandžio 6 
dienos programoje dalyvaus 
Algis Lapšys, balandžio 13 d. — 
Edvardas Skiotys ir žinias 
paruoš Eugenijus Mičiūnas. 
Balandžio 20 d. programą ves 
Stasys Garliauskas. Lietuvos 
žinių santrauką paruošia An
tanas Zaparackas. Valandėlės 
vedėjas Algis Zaparackas. 

M. ABARIAUS ĮSPŪDŽIAI 
LIETUVOJE 

APSILANKIUS 

Šaulių sąjungos CV pir
mininkas Mykolas Abarius ir 
Jonas Šostakas sugrįžo iš 
Lietuvos. Mykolas Abarius apie 
savo kelionės įspūdžius, ypač 
apie Šiaulių veiklą ir Lietuvos 
kariuomenę papasakojo per 
„Amerikos Lietuvių Balso" 
radijo valandėlę, transliuojama 
sekmadienio rytais nuo 8:15 iki 
9:00 vai. iš WCAR 1090 AM 
banga. 

lm 

PARODA 

Detroito Šv. Antano parapijos 
salėje š.m. balandžio 4 dieną bus 
išstatyti parapijos choristų įvai
rūs darbai: paveikslai, gėlių 
krepšiai, vazos, spalvoto stiklo 
Gedimino stulpai ir kiti spalvo
to stiklo ornamentai, lempos ir 
kt. įvairūs mezginiai, staltiesės, 
pagalvėlės. Turime ne tik 
gražiabalsių chorisčių, choristų, 
bet ir auksarankių, kurie lais
valaikiais kuria. 

Choro vadovas muz. Stasys 
Sližys išstatys choro veiklos 
nuotraukas. Bus galima įsigyti 
įvariomis progomis į magne
tofono juosteles įrašytas šv. 
Mišias, choro įgiedotas giesmes, 
buvusio kvarteto ir Moterų 
vokalinio vieneto įdainuotas 
dainas. Kiek paguodos tokia 
kasetė teikia sergančiam, paliu
dijo viena serganti parapietė: 

„Sekmadieniais, kai klebonas 
kun. A. Babonas aukoja šv. Mi
šias, kai choras gieda, aš esu su 
jumis, meldžiuosi, seku šv. Mi
šių eigą, girdžiu jūsų giedamas 
giesmes... pamirštu, kad esu 
lovoje, mano mintys ir maldos 
kyla pas Aukščiausiąjį..." 

Be choristų ir chorisčių, savo 
šiaudelių ir gintaro paveikslus 
išstatys mūsų tautodailininkė 
Antanina Jonynienė. Išstatys ir 
skutinėtus margučius. 

Kviečiame visus parapiečius, 
parapijos bičiulius, buvusius 
parapiečius ir jų draugus 
balandžio 4 d., Verbų sekma
dienį, praleisti švento Antano 
parapijoj. 

S. Kaunelienė 

SESELĖS PRANCIŠKIETĖS 
UTENOJE 

Šv. Antano parapija ir Lietu
vos Vyčiai pernai, spalio mėn. 
parapjos kavinėje suruošė išleis
tuves į Lietuvą trejiems metams 
išvykstančioms seselėms pran-
ciškietėms, tai — iš mūsų parap
jos į vienuolyną įstojusiai sese
lei Michele — Aušrai Garliaus-
kaitei ir seselei Doloritai — 
Butkutei. Specialiomis mal
domis šv. Mišių metu, gražiais 
linkėjimais palydėtos, apdo
vanotos, seselės lapkričio 
mėnesį išskrido į Lietuvą, į 
Uteną. 

Utena seselės Michele 
gimtinė, kurią ji vaikystėje 
turėjo palikti. Grįžusi rado 
gimines, kurie naujo gyvenimo 
pradžiai sunešė reikalingiau
sius reikmenis. Apsitvarkiusios 
pradėjo darbą katalikiškos dva
sios vidurinėje „Saulės" mokyk
loje. Globoja senelių namus, 
skleidžia krikščionišką dvasią 
Lietuvos žmonių tarpe. 

Gražų straipsnį apie abi 
seseles ir jų darbą parašė 
žurnalistė Stundienė. Abiejų 
seselių spinduliuojančias 
asmenybes, sugebėjimą per 
trumpą laiką įskiepyti į jaunų 
mokinių širdeles tiesos, meilės 
ir gėrio daigelius, apie mo
tinišką rūpestį seneliais. 

Džiaugiamės. Trokštame, kad 
tokių šviesių krikščioniškos 
meilės apaštalų a ts i ras tų 
kiekviename Lietuvos kampely
je. 

Prieš akis — Utenos „Saulės" 
katal ikiškos vidurinės 
mokyklos leidinys „Aušrinė" 
nr. 3 — kalėdinis numeris. 

Seselės Michele — Aušros 
Garliauskaitės žodžiai: „Utena 
— mano brangi gimtinė ir šalis 
mano mylimoji — Tėvynė 
Lietuva. Kaip aš džiaugiuosi 
būdama čionai. Kaip sapnas 
man atrodė iš pradžių, o dabar 
ta? gražup sapn?« r,<vr>his D'<»vr< 
Apvaizda man įteikė dovaną 
aš galėjau atvažiuoti į Lietuvą. 
Labai myliu šią mūsų gražią 
šalį ir esu laiminga ir linksma, 

Kovo 11-šios minėj imo De t ro i t e dal is da lyvių . 

kad galiu pagyventi ir padirbėti 
ypatingai Utenoje. 

Man atrodo, kad tikrai čia 
mano namai ir kad aš visada čia 
gyvenau. 

„Saulės" mokykla džiugina 
mano širdį. Širdis linksma, kad 
šioje mokykloje dirba puikūs 
mokytojai, mokinia i bei 
mokyklos vadovai. Man labai 
smagu mokyti tokioje drau
giškoje atmosferoje. Tikiu, kad 
mes kartu dirbsime Dievo gar
bei, dvasiškai bendrausime, 
mylėsime vienas kitą kaip 
krikščionys ir teiksim tą meilę 
visiems. Tikiu ir viliuosi, kad 
mes tapsime geriausia krikščio
niška — katalikiška mokykla, 
ne tik Utenoje, bet ir visoje 
Lietuvoje". 

Grand Rapids katalikiškoji 
parapinė mokykla (kurioje dir
bo ses. Michele) palaiko ry-
su „Saulės" mokykla; Kalėdoms 
mokiniai nusiuntė „Saulės" 
mokyklos vaikams dovanėlių. 

Detroito Lietuvos Vyčiai 
rūpinasi „Saulės" mokykla, glo
boja seseles, parūpino joms skal
biamą mašiną ir džiovintuvą ir 
jau užsakė šaldytuvą, kad ne 
tik abi mūsų seselės, bet ir 
Utenoj gyvenančios Vargdienės 
seselės galėtų laikyti maistą. 

Didžiuojamės mūsų seselėmis, 
didžiuojamės Lietuvos Vyčiais, 
kurie, gimę ir užaugę svečioje 
šalyje, išliko gyvi ir ištikimi 
savo protėvių žemei Lietuvai. 

S. Kaunel ienė 

PRIEŠVELYKINIS 
SUSIKAUPIMAS 

Kovo 18-21 dienomis Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijoje 
vyko pr iešvelykinis susi
kaupimas — rekolekcijos. Reko
lekcijas vedė svečias iš Lietuvos, 
Panevėžio katedros klebonas, 
prelatas Juozas Antanavičius. 
Rekolekcijos prasidėjo kovo 18 
d., ketvirtadienio, vakare ir bai
gėsi sekmadienį, kovo 21 d. 
Rekolekcijų pamokslų klausy
tojų nebuvo dideli skaičiai, bet 
jie tikrai buvo paprastais žo
džiais perduoti ir a t idžiai 
klausomi. Prelatas ne vien 
skelbė Dievo žodį, bet daug mus 
apšvietė, kas vyko ir kas dabar 
vyksta Lietuvoje. Kvietė ir to
liau remti Lietuvą, jos žmones, 
ypač katalikiškas organizacijas, 
įstaigas. Nes pagal jį, Lietuvos 
atstatymas daug priklausys nuo 
mūsų tautiečių tikėjimo ir 

dvasios vadų. Kaip pavyzdį 
paminėjo, kad parapijose, kur I 
yra aktyvūs ir geri dvasios 
vadai, ten ir rinkimų rezultatai 
buvo kitokie. 

Esu panevėžietis, tai man la
bai malonu buvo pasidalinti 
prisiminimais, apie buvusį ir 
dabar jau į daugiau šimto 
penkiasdeš imt tūkstančių 
gyventojų išaugusį Panevėžį. 
Asmeniškai jis prašė išeiviją 
aukų paremti Panevėžio kated
ros parapijos projektą pastatyti 
modernius senelių namus, kur 
gal ir ne vienas išeivijos 
lietuvis senatvėje ras prieglobs
tį savo tautiečių tarpe. Šeš
tadienio vakare, po religinių 
apeigų, Kultūros centro sve
tainėje svečias susitiko su Dievo 
Apvaizdos parapiečiais. Prašė 
nepamiršti Lietuvos ir ją ir 
toliau visokiais būdais remti, 
nors ten matome daug blogybių. 

ALGIMANTO KEZIO, 
FOTO PARODA 

Algimanto Kezio foto meno 
kūrinių paroda kovo 20-21 die
nomis vyko Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos Kultūros cen
tre. Ją globojo Lietuvių Bend
ruomenės Detroito apylinkės 
valdyba, pirmininkė Eleonora 
Grigaitienė ir keli talkininkai. 
Joje buvo išstatyta 35 foto meno 
darbai. 

„DRAUGUI" PAREMTI 
VAJAUS KONCERTAS 

Kovo 21 d. įvyko „Draugo" 
dienraščiui paremti vajaus kon
certas, kurį organizavo ir glo
bojo LB-ės Detroito apylinkės 
valdyba, nors iš tiesų beveik tik 
vienos pirmininkės Eleonoros 
Grigaitienės ir jos šeimos narių 
pastangomis. Koncertą atliko 
viešnios i? Lietuvos — solistė 
Giedrė Kaukaitė ir pianistė 
Gražina Ručyte-Landsbergienė. 
Apie jų meninius dainavimo ir 
muzikiniu? pasiruošimus, kon
certus bei „Draugui" paremti 
vajaus koncertų programas rašė 
jau kiti korespondentai, tai ne 
bekartosiu. Programoje buvo 
lietuvių ir kitataučių kompozi 
torių kūriniai. Detroite buvo 
bene paskutinis jų viešnagės 
Amerikoje koncertas. Gaila, kad 
jis nesutraukė daug klausytojų, 
o tikrai buvo ko pasiklausyti. 
Atrodo, vyresnieji sensta, dalis 

.**** 
Detroite vykusiame Michigano valstijos Respublikonų partijos suvažiavime, 
š.m. vasario 13 d. Iš k. — Jonas Urbonas, buvęs 4 tas vicepirm. tautybių rei 
kalams ir Michigano valstijos gubernatorius John Engler. 

Nuotr. J. Urbono 

jų šildosi Floridoje, o jaunesnieji 
išskubėjo į namus klausytis 
rock muzikos ar sėdėti prie tele
vizijos, valgyti pop-kornus ir 
sekti sporto programas. 

Tenka pastebėti, kad šį kartą 
nereikėjo drebėti, kad nesugriū
tų senas mūsų pianinas (kaip 
kartais praeityje pasitaiky
davo). Pirmą kartą buvo iš
bandytas, prieš pora dienų 
nup i rk tas p ianinas , kurio 
pagrindiniai mecenatai yra 
Valentina ir Vytautas Rauckiai. 

Po koncerto rengėjai kvietė 
dar pasilikti ir pabendrauti su 
viešniomis, bet dauguma 
išskubėjo namo, nes jau buvo 
pasivaišinę pertraukos metu. 

Kitas LB-ės renginys gegužes 
2 d. estradinės dainininkės 
Nijolės Ščiukaitės koncertas. 

J o n a s Urbonas 

A.A. ADELĖ DULKSNIENĖ 

Vinco Brazio sesutė, a.a. 
Adelė Dulksnienė, 89 m. am
žiaus po gedulingų šv. Mišių 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje, kovo 17 dieną buvo palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. Čikagoje. Velionė 
paliko sūnų Algimantą ir 
marčią, dvi anūkes, brolį Vincą 
Brazį bei daug kitų giminių ir 
pažįstamų. 

ATHOL, MA 
MINĖJOME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO SUKAKTĮ 

Vietinė Lietuvos Vyčių kuopa 
kovo 21d. surengė Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo 75 
metų sukakties minėjimą Šv. 
Pranciškaus parapijos salėje, 
Athole. Esant blogam orui, tesu
sirinko arti 75 asmenys. 

Pradėdamas susirinkimą, 
pirm. Bill Višniauskas su
kalbėjo maldą. Buvo sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai. Prog
ramą atliko iš Bostono atvykęs 
„Sodauto" lietuvių etnografinis 
ansamblis, vadovaujamas Zitos 
Kupčinskienės. Programa buvo 
puiki — vaidinimas apie lietu
vių angl iakasių gyvenimą 
Pennsylvanijoje praėjusio šimt
mečio pabaigoje ir šio pradžioje. 
Ansambliečiai puikiai vaidino, 
šoko ir dainavo. Publika juos 
labai šiltai įvertino, nes tokio 
gero vaidinimo mūsų vietovėje 
seniai nematėme. 

Po koncerto visi dalyviai buvo 
pavaišinti kavute ir saldumy
nais. 

Prieš ir po koncerto apie jį 
rašė abu miesto laikraščiai, 
atspausdindami ir nuotraukas. 

Gardner, MA. meras Charles 
Manca Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės proga paskelbė 
atitinkamą proklamaciją ir pats 
su savo žmona minėjime daly
vavo. 

Šventės rengimo komitetą 
sudarė: vakarienės — Nellie 
Melaika ir Marie Colo, kavutės 

Qr>f«V>ip y r>rer\ t inr> ~ , " , *U0Š i r , ~ n 

H suuarkymo — Da«.a Lukas 
ir Robert Paliulis, dekoracijos — 
Bronė Višniauskienė ir Elena 
Šimkūnienė, programos spaus-
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dinimo — Kathryn Paliulis, 
svečių sutikimo — Bronė Genai-
tis, pirmininkas — Bill Viš
niauskas. 

Lietuvos Vyčiai ir „Sodauto" 
ansamblio nariai vėliau turėjo 
puikią vakarienę. Pelnas bus 
įteiktas našlaičiams Lietuvoje 
remti. 

„Sodauto" etnografinis an
samblis vertas didelės pagarbos 
ir padėkos už jų pasišventimą 
skleisti lietuvišką kultūrą. 

Minėjimą rengė ir jame daly
vavo daugiausiai antros ir tre
čios kartos Pennsylvanijos lie
tuviai. 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

John Krungelevičius-Kruger, 
mirė sulaukęs 64 m. amžiaus. 

Buvo fotografas. Nuliūdime 
paliko žmoną, vaikus ir seseris. 

Amžinybėn išėjo Bernard 
Gatautis, 74 m. amžiaus ir 
Žilinskienė, 82 metų amžiaus. 

Koresp. 

Dievo akis peržvelgė mano 
sąžinę ir dabar man neįmanoma 
užmiršti, kad ta Akis mane 
mato. 

S. Kiergegaard 

Kab. ta i . (312) 585-0343; 
Rez. (312) 779-5533 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

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

Pirmo1 3 v. p.p.-7 v.v antrd 12:30-3 v p p 
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p . 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p.p 

6132 S. Ketfzle Ave., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 4S9-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundae Ava. , Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hllls, ILJ 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr, penkt 12-3 v.p.p , ketv 2-7 v.v. 
Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

T o l . kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p.p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

706-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Centor-

Napervllle Camput 
1020 E. Ogden Ava., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tol. 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPEOA! V P £ _ VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 St Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 1? Penkt 2-7 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

OR. PrTRA ~: IOBA 
GYDYTOJAS ;« CHIRURGAS 

6745 VV 63rd St., Chicago, IL 60838 
Vai : pirm, ant r , ketv ir penkt 3^6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

< • 



Pasidairant po 

ŠIŲ DIENŲ FILMŲ 
PASAULĮ 

Turėdami mintyje, kiek daug 
laiko žmonės šiais la ika is 
praleidžia prie televizijos, ne
galime nepagalvoti ir apie to 
vadinamo „enter tainmento" 
įtaką į žiūrovo pasaulio vaizdą 
ir kaip įtaigauja jo sąmonę bei 
sąžinę. Ypač tie, kurie jau pasi
traukė iš kasdieninio darbo, ku
rių dienos staiga pasidarė 
ilgesnės ir tuštesnės, dažnai 
ginasi nuo nuobodulio, prilipę 
prie ekrano, pasidairydami po 
kitų žmonių pasaulius. Tik 
kokius pasaulius mums dabar 
siūlo ir kokios mintys po to 
dažnai užpuola asmenį, kai pra
dedame real ia i sverti to 
vadinamo palinksminimo ar 
praturtinimo programas? Taip, 
yra ir gerų prošvaisčių, bet to 
amato meistrai puikiai žino, 
kad mūsų aplinkoje daug dau
giau negalvojančių, negu tokių, 
kurie keltų klausimus apie tą 
programų įtaką į asmens nuo
taiką ir aplinkos vaizdą. 

Net dienos žinios visada pra
dedamos, kas, ką, kur nužudė. 
Paskui einama į detales, tarsi ir 
čia būtų kriminalinis filmas. 
Taip žmogus iš karto nuliūsta, 
kad pasaulyje taip iškerojęs 
kriminalizmas ir kad kiekviena 
jo smulkmena domina žiūrovą. 
Man asmeniškai tą labai sunku 
suprast i , nes, a t v y k u s i į 
Ameriką, į tokį pavojingą New 
Yorką, gavau darbą 
užkandinėje. Reikėjo keltis 4 
vai. ryto ir tamsoje eiti į 
požeminį traukinėlį, kur sėdė
davau tarp juodosios rasės gana 
jaunų žmonių, snaudžiančių 
šalia, bet nė karto nemačiau 
jokio pasikėsinimo į mano ar 
kitų piniginę. Net tokia mintis 
man neateidavo. O ką apie tuos 
žmones dabar skaitome spau
doje? Ar klaidingas galvojimas, 
kad pusšimtis metų krimina
linių filmų ir nusikal t imų 
tikslūs tokie aprašymai spaudo
je nebuvo viena priežasčių, 
pakeitusių žmonių galvoseną 
apie įvairių rūšių prievar
tavimus? Nežinau, ką apie 
tokias reklamas šiandieną 
galvoja jaunimas, bet mes, 
vyresnieji, esame pilni baimės, 
kad toks mėgstamas rodyti plė
šikavimas ir laisvai parduodami 
ginklai yra iš pagrindų pakeitę 
žmogaus elgesį su ki tu 
žmogumi. O gal ne visi taip 
mano, nes retai girdžiu skundą 

ŠEŠIASDEŠIMT METŲ VIEŠPATIES 
IR ARTIMO TARNYBOJE 

šios dienos ekranu, tarsi kito 
žmogaus elgesys su būsima 
auka būtų pats patraukliausias 
būdas pailsėti ar pasilinksmin
ti. 

Tiesa, yra kanalų televizijoje, 
kurie duoda labai kultūringą įr 
įdomią programą, net plė
šikavimai nėra taip patraukliai 
pristatomi žiūrovui. Bet tos pro 
gramos yra dažniausiai atskirai 
apmokomose stotyse, taigi 
reikia sutikti su šia, dar viena 
išlaidą. Tai tik dar viena kaina, 
kurią mokame už laisvą eko
nomiją ir kurią taip peršame 
visam pasauliui. Juk ne visi 
tėvai gali leisti vaikus į priva
čias mokyklas, taigi ne visi gali 
ir mokėti už televizijos pro
gramas. To padariniai yra labai 
aiškūs, vakare klausant žinių 
apie dienos nusikaltimus. 

Ne t ik filmų pasaulis yra 
pakrypęs į tą pusę. Tik atsi-
verskim žinias vietos laikraš
tyje ir vėl girdėsime tokias 
pačias istorijas, tik su naujų 
dalyvių vardais. Taip ir daina 
be galo. 

Kai mūsų jaunimą0 ="«ino*i. 
nimui ir bendravimui savo 
amžiaus grupėse turi patvarias 
ir patrauklias organizacijas, va
sarų stovyklas ir įvairias iš
vykas bei parengimus savo 
amžiaus draugams, čia, mūsų 
gyvenamuosiuose kraštuose, 
veisiasi „skinheads" a r kitos, 
jėgą vartoti mėgstančios, gru
pės. Vakare jiems malonu save 
pamaty t i dienos žinių per
davime. Tuo tarpu religinėse ir 
kitokiose privačiose mokyl lose 
vaikai yra mokomi profesijų 
ar bent jomis susidomėjimo. 
Visa bėda, kad čia reikia ne tik 
pinigų, bet ir augimo aukš
tesnės kultūros šeimose, įgimto 
protinio pajėgumo. Taip neiš
vengiamai ir ateinančios kartos 
skyla į grupes, kurios atneša 
mažai pasikeitusį pasaulį. Ži
noma, galima užsidaryti nuo 
nepatinkamo pasaulio ir apsi
spręsti likti vietovėse pas kokį 
„apaštalą" ar net „Viešpaties 
sūnų", ką matome dabar pagar
sė jus iame Waco — Texas 
užkampyje, bet tokie išpuoliai 
yra reti , neveiksmingi ir mažai 
ką pakeičia visuomenėje. Todėl 
palaikykime saviškių jaunimą, 
bandykime jį išlaikyti savoje 
kultūroje ir saviškių tarpe. 

RKV 

Š.m. balandžio 1 d., nuošaliai 
nuo didesnių lietuviškų telkinių 
esančiame Sioux City mieste, 
Iowa valstijoje lietuvis kunigas 
6 vai. ryto aukojo Viešpačiui pa
dėkos Mišias. O dėkoti jis turi 
už ką — prieš 60 metų, 1933 m. 
balandžio 1 d. Kauno katedroje 
jis, kartu su kitais 48 jaunais 
kunigais, arkivyskupo Juozapo 
Skvirecko buvo įšventintas 
kunigu. Ir nuo tos dienos 
gyvenimą paaukojo Dievo bei 
artimo tarnybai. 

P re l a t a s dr. Simonas 
Morkūnas vasario 16 d. sulaukė 
91 metų amžiaus. Gimė jis 1902 
m. vasario 16 d. Valtūnų kaime, 
Žemaitkiemio valsč., Ukmergės 
apskrityje. Gyvenimas tuo laiku 
buvo kupinas sunkumų. Ne vi
siems kaimo jaunuoliams 
pavyko siekti šviesaus mokslo 
žibinto. Simonas Morkūnas tos 
šviesos troško ir siekti nesiliovė, 
bet tik 1926 m. galėjo baigti Kė
dainių suaugusiųjų gimnazijoje 
5 klases. Galbūt tas jo anks
tyvasis užsispyrimas siekti 
tikslo nusmaigstė gaires visam 
likusiam Simono Morkūno 
gyvenimui, išmokė suprasti 
vargšų poreikius ir stengtis 
visomis išgalėmis jiems padėti. 

Apsirūpinęs 5 klasių baigimo 
pažymėjimu, S. Morkūnas 
nuvyko į Kauną ir įstojo į Kuni
gų seminarijos licėjinį gimnazi
jos kursą, o vėliau pradėjo studi
juoti teologiją-filosofiją Vytauto 
Didžiojo universitete. Nors 
studijas baigė tik 1933 m. bir
želio 15 d., tačiau kunigu buvo 
įšventintas kiek anksčiau — tų 
pat metų balandžio 1 d. — taigi 
šiemet prel. S. Morkūną galime 
su pasididžiavimu sveikinti, 
sulaukus 60 metų kunigystės 
jubiliejaus. 

Pirmasis po šventimų darbas 
buvo Prisikėlimo parapijoje, 
kurios ribose nestokojo senelių, 
ligonių, vargšų ir kitų nelai
mingųjų. Jaunasis vikaras savo 
jėgas, laiką ir energiją skyrė 
vargšų globai, ypač daug pasi
darbuodamas neturtingų vaikų 
švietimo bei auklėjimo reika
lams. 

Prisikėlimo parapijoje jau iš 
anksčiau veikė Šv. Vincento 
Pauliečio draugijos skyrius, ku
rio pirmininko pareigos teko 
kun. Morkūnui. Vėliau nuo 
1935 iki 1937 metų jis buvo pa
rapijos krikščionių darbininkų 
pirmininkas, pasilikęs Šv. Vin
cento Pauliečio draugijoje kaip 
garbės narys. 

Didžiausias ir reikšmingiau
sias tuo metu kun. Simono 

Morkūno darbas — modernios, žmones ir neskyrė savo labdaros 
keturių aukštų senelių ir li
gonių prieglaudos statyba. Apie 
šią prieglaudą plačiai rašė 
„Kauno tiesa" (1989 m. balan
džio 6 d.) straipsnyje „Ką pa
darėte vienam mažesniam 
broliui, man padarėte". Tais žo
džiais anuomet prabilo vysk. 
Būčys, aplankęs vos pabaigtą 
prieglaudą. Jis taip pat kalbėjo 
(cituojant „Kaun tiesą"): 
„Priemiesčio vikarui pastatyti 
tokį pastatą, sutalpinti tiek 
paliegėlių senelių, kurių vien 
maitinimas mėnesiui kaštuoja 
7,000 litų, o kur būtini vidaus, 
lauko įrengimai, kur aptarna
vimas, liftai, šaldytuvai, 
koplyčia, dar visai neįrengtas 
ketvirtas aukštas ir kt... Perei
tais metais, visai Lietuvai 
iškilmingai minint 20 metų 
nepriklausomo gyvenimo ir 550 
m. Lietuvos krikšto sukaktį, 
statant paminklus, paminklė
lius, kun. S. Morkūnas, nuo 
1933 m. dirbdamas daugiausia 
su visų apleistaisiais, vargšais, 
ligoniais, jų vaikais ir darbi
ninkais, šio dvigubo jubiliejaus 
proga pasiryžo Aukštaičių 4 pas
tatyti didžiulį labdaros pamink
lą — erdvią, modernią, kokios 
mūsų tautiečiai dar niekad pas 
save neturėjo, prieglaudą. Turė
damas kasoje vos 8,100 litų, Šv. 
Vincento Pauliečio draugijos 
Prisikėlimo skyriaus pirmi
ninkas S. Morkūnas 1937 
metais balandžio 2 dieną pra
dėjo statybą keturių su puse 
aukšto pastato už 500,000 litų. 
Iš valdžios jokios stambesnės 
sumos statybos reikalams ne
gauta, bet kas pabrėžtina — vis
kas įrengta, pastatyta vien atsi
tiktinomis aukomis". 

Šis nuostabus kun. S. 
Morkūno sugebėjimas rinkti 
aukas ir atlikti didelius darbus, 
atrodo, lydėjo jį per visą toli
mesnį gyvenimą, tebelydi ir 
toliau. 

Šalia prieglaudos, kurioje 
gyveno apie 300 senelių ir li
gonių, kun. Morkūnas išnuoma
vo ir atremontavo namą, ku
riame buvo 60 lovų ligoninė, o 
vaikams įkūrė 3 darželius, kur 
jie buvo prižiūrimi ir ka
talikiškai auklėjami. 

Pastoracijos ir labdaros darbui 
kun. Morkūnas atsidėjo nuo 
1933 iki 1944 metų. Vokiečių 
okupacijos metu jis daug padėjo 
persekiojamiems Kauno žy
dams, keletą jų išgelbėjo nuo 
mirties. Jau prieš tai kun. Mor
kūnas pasižymėjo ekumenizmo 
dvasia, gerbė kitų įsitikinimų 

darbų tik katalikams. Geriau 
šias to ekumenizmo įrodymas: 
Kauno žydai dar Lietuvos nepri
klausomybės laikais įrengė 
kun. Morkūno pas ta ty to je 
senelių prieglaudoje poilsio 
kambarį už 10,000 litų. 

Frontui į Lietuvą grįžtant ir 
antru kartu į kraštą plūstant 
bolševikams, kun. S. Morkūnas 
pasitraukė į Austriją ir darba
vosi tarp lietuvių pabėgėlių 
Kufsteine ir Hechtingene, kol 
Lietuvių misijos vadovas Vokie
tijoje, kan. Feliksas Kapočius 
pakvietė jį prokuratorium ir 
sielovados pagalbininku. 

1949 m. lapkričio 1 d., kaip ir 
daugelis lietuvių pabėgėlių, 
kun. S. Morkūnas atvyko į JAV 
ir netrukus buvo paskirtas Šv. 
Vincento ligoninės kapelionu 
Sioux City, Iowa. Po metų — 
1950 m. sausio 18 d. — paskir
tas Šv. Petro ir Povilo parapijos 
Carroll vietovėje vikaru ir juo 
išbuvo iki 1951 m. balandžio 13 
d. Tais pačiais metais balandžio 
14 d. Morkūnas pradėjo eiti 
klebono pareigas Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje. 

Tai buvo vienintelė lietuvių 
parapija: maža, apleista, spau
džiama ir varginama gausių sko
lų. Kun. Morkūnas čia turėjo 
puikią progą sužibėti gero admi
nistratoriaus gabumais. Jis pės
čias (automobilio dar neturėjo) 
aplankė visus savo parapiečius, 
surinko iš jų 20,620 dol., 
pirmiausia apmokėjo vyskupijai 
parapijos skolą, o paskui ėmėsi 
tvarkyti apleistą bažnyčią. Jai 
dekoruoti ir atnaujinti pakvie
tė dail . Adolfą Valešką. 
Bažnyčia buvo tikrai puikiai at
naujinta: įdėti nauji vitražai, įsi
gyti elektriniai varpai, o šalia 
nupirktas nemažas žemės skly
pas. Daugelį darbų atliko talki-
ninkai-savanoriai su pačiu 
klebonu priešakyje. Visi darbai 
buvo apmokėti iš aukų, kurias 
klebonas Morkūnas sugebėjo su
rinkti. 

1965 m., švenčiant auksinį 
bažnyčios jubiliejų, ji dar kartą 
atnaujinta, išpuošta. Ta proga 
klebonas pasirūpino išleisti 
gražų sukaktuvin į leidinį 
bažnyčios ir parapijos istorijai 
paminėti. 

Per savo klebonavimo laiką 
kun. S. Morkūnas sutaupė 
parapijai per 500,000 dolerių. 
Jam išeinant į pensiją, parapija 
vyskupijoje dar turėjo 349,630 
dol. atsargai... 

Nors gyvendamas toli nuo 
didesnių lietuvių telkinių, prel. 

Prel. dr. Simonas Morkūnas po pakėlimo į prelatus 1988 m. balandžio 27 d. 

Simonas Morkūnas gyvai 
domėjosi lietuviška veikla ir ją 
dosniai rėmė. Jis aukojo LB, 
Šiluvos ir Lietuvos Kankinių 
koplyčių statybai, Religinei 
šalpai, Amerikos Lietuvių 
katalikų tarnybai, Lietuvių fon
dui, kun. Krištanavičiaus fon
dui, Lituanistinei katedrai, 
Kauno arkivyskupijos bažnyčios 
istorijai leisti ir kt. Taip pat 
gausiai rėmė lietuvius jau
nuolius, kurie mokėsi semina
rijoje, rėmė spaudą, mokyklas, 
tremtinius Sibire, varguolius 
Lietuvoje. 

Savo aplinkoj jis buvo nenui ls-
tantis Lietuvos ambasadorius, 
rašė senatoriams, kongresma-
nams daugybę laiškų, siuntė 
telegramas, spausdino straips
nius amerikiečių laikraščiuose. 
\ Lietuvos propagavimo bei lais
vinimo darbus prel. S. Mor
kūnas įjungė ir savo pažįstamus 
amerikiečius: kunigus, moky
tojus, advokatus. Jo dėka Iowos 
senatoriai B. Hicklenlooper ir J. 
Miller, kongresmanas Charles 
Hoeven pirmieji įnešė rezoliu
cijas Lietuvos reikalu. 

1988 m. balandžio 27 d. (atro
do, kad daugelis svarbių jo 
gyvenime įvykių vis atsitinka 
balandžio mėnesį) popiežius 
Jonas Paulius II kun. Simoną 
Morkūną pakėlė garbės prelatu, 
o 1991 m. gruodžio 15 d. Mor-
ningside kolegija Sioux City 
prelatui suteikė garbės daktaro 
laipsnį už labdarą bei pasi
aukojimą Bažnyčiai ir Lietuvai. 
Tai pirmas įvykis, kad neka-
talikų kolegija būtų pagerbusi 
lietuvį išeivį, mažos parapijos 
kleboną. 

Švęsdamas savo kunigystės 
60 metų jubiliejų, prel. dr. 
Simonas Morkūnas savo laiške 

redakcijai rašo: „Š.m. sausio 5 
d. turėjau sunkią dešinės kojos 
sąnario operaciją, kuri truko 
pusantros valandos. Ligoninėje 
išbuvau 22 dienas. Kai dešinio
ji koja pagis, reikės panašią 
operaciją daryti kairėje kojoje, 
įdėti dirbtinį sąnarį... Balandžio 
1 d. minėsiu 60 metų kunigys
tės jubiliejų ir 91 gimtadienį. Tą 
dieną aukosiu Dievui Padėkos 
šv. Mišias namo koplytėlėje..." 

Širdingai linkime Gerbiamam 
Jubiliatui sveikatos ir daug 
daug šviesių dienų! 

D. Bindokienė 

DALYVAUS 
PASAULINĖJE 

PARODOJE 

Vasario 25 d. Lietuvos vyriau
sybė nutarė, kad respublika 
dalyvaus pasaulinėje parodoje 
„Ekspo-93", kuri rengiama Pie
tų Korėjoje š.m. rugpjūčio 
7-lapkričio 11 d. Į „Ekspo-93" 
pakviestos 105 šalys. Lietuvos 
Respublikai, kartu su Latvija ir 
Estija, pasiūlyta dalyvauti jung
tiniame, Baltijos valstybėms 
skirtame, 324 kvadrat inių 
metrų paviljone lengvatinėmis 
sąlygomis. Parodos organiza
toriai pageidavo, kad, be mokslo 
ir technikos laimėjimų, Lietu
vos atstovai supažindintų 
lankytojus su mūsų tradici
jomis, kul tūra , bu i t imi . 
Lietuvos Vyriausybė sutiko 
padengti penktadalį parodai 
surengti numatytų išlaidų, o 
likusiomis turės pasirūpinti jo
je dalyvaujantys verslininkai. 
(„Lietuvos rytas", 02.26). 

Žinojimas be sąžinės yra sielos 
pražūtis. Rabelais 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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1991 m. gruodžio 15 d. Morningside kolegijoje, Sioux City, Iowa prel. Simo
nui Morkūnui suteiktas garbės daktaro laipsnis ui nuopelnus Bažnyčiai, Šv. 
Kazimiero parapijai, labdarai Lietuvoje ir Amerikoje. Iš kairės: prel. Simonas 
Morkūnas ir kolegijos prezidentas dr. Milės Tommeraasen. 

Toli ant kalniuko sužiba mašinų šviesa. Jos 
pamirkčioja, pamirkčioja ir dingsta. 

— Greitai važiuoja, — pasako kažin kuris. 
Jos nusileido į pakalnę ir, kai išnirs iš pušyno, bus 

prie pat stovyklos. Greitai mirga paplentės beržai. 
Važiuoja dvi lengvos mašinos. Jie ar ne jie. Daugiau 
nematyti jokių šviesų. Visų akys seka, kur jos pasuks. 
Vienas pasikelia sunkvežimio uždangalą ir krenta 
lauk. J i s paslysta, suklumpa, tamsus šešėlis sušunka 
ir užkrinta ant viršaus. Tuoj supuola daugiau. Lempu
tės šviesoj pakyla latvis sandėlininkas ir Mikas. Abu 
purvini. Tas pats latviukas pralenda pro kitus ir vėl 
drožia kumštim sandėlininkui. Du vyrai turi jį laikyti. 

— Vis tiek jį užmušiu! — šaukia... 
Tuo tarpu dvi mašinos privažiuoja ir sustoja. Išlipa 

direktorius ir trys vokiečių žandarai. M. P. nė vieno 
nėra. J ie nueina apžiūrėti pavogtų daiktų, paskui san
dėlio, o aš negaliu pakęsti smelkime Išlipu iš mašinos 
ir nueinu į ligoninę. 

Susirandu budinčią sesutę. 
— Prašau pašaukti daktarą, — sakau. 
Ji nesupranta. 
Pakartoju vokiškai. 
— Kas atsitiko? 
Parodau ranka petį. 
— Kaulas sumuštas, — sakau. 
Ji įveda į laukiamąjį ir išeina. Atsisėdu ir keliuo

si, ir einu iš kampo į kampą, ir vėl sėduosi, bet smel-
kimas kaulu eina ligi pat alkūnės ir lipa sprandu į 

pakaušį. Taip ima noras atsistoti prie lango ir šaukti, 
lyg nuo to lengviau pasidarytų. 

Sugrįžta sesutė. 
— Aš jūsų laukiau ilgiau, negu metus, — sakau. 
— Vos gydytoją pribeldžiau. Tuoj ateis. Labai 

skauda? 
Ištiesė ranką ir pirštų galais paliečia petį. Jos ranka 

siaura, pirštai ploni, ilgi. 
— Nedaug yra tokių rankų, — pagalvoju, o garsiai 

pasakau: 
— Šaukti noriu. Tamsta skambini pianinu? 
— Kodėl? 
— Tamstos ranka labai graži. J i labai lengvai galė

tų bėgioti klavišais. 
— Truputį. 
Žiūriu jai į akis, ir ji žiūri, o akys, tokios mėlynos, 

kaip vidurdienio dangus rudenį. Ne. Čia mėlynumas 
kitoks. 

— Kalbėkite ką nors, netaip skaudės. 
J i tokia jaunutė, beveik vaikas, ir aš nieko ne

bepasakau apie akių spalvą. 
— Kaip atsitiko, kad... Gal užpuolė kas? 
Ji tikrai jauna ir nenori paciento įžeisti. Nepasako: 
— Su kuo susimušei, kad petį nuleido. 
Noriu pradėti pasakoti, bet ateina daktaras. Mažas, 

juodas. Mes pažįstami. Jis menkai tekalba angliškai, 
ir man kelis kartus teko jam vertėjauti. 

— Nagi dabar? Sumušė? 
— Sumušė, — sakau. 
Kol nusirengiu, trumpai pasakau, kas atsitiko. Jis 

pribėgęs prie lango pasižiūri. Mašinos tebestovi, tebe
šviečia. 

— Gerai, — sako. — Gerai, kad vieną sykį sutvar
kytų. 

Kalba ir apžiūrinėja. 

— Nieko. Nieko. Atrodo, kad niekas nelūžo. 
Atrodo, kad tik smarkiai sutrenktas kaulas ir gyslos. 
Svarbiausia gyslos. Paskaudės. Padėkok siuvėjui, kad 
gerai vatos į pečius įdėjo. Galėjo būti blogiau. Ir kad 
per galvą neužvažiavo. Būtumėt turėję iškilmes, o pats 
būtum didvyriu pasidaręs. Didvyriu tapti tik per mirtį 
tegalima. 

Man duoda nuryti dvi tabletes, seseriai liepia uždėti 
kompresą ir paguldyti ligoninėje, o pats bėgsiąs pažiū
rėti, kas ten darosi. 

— Rytoj nuvešime peršviesti. Gal kartais ir trūko 
kiek. 

Jis išeina, o sesuo nuveda į kambarį, pakloja lovą 
ir uždeda kompresą. Su daktaru kalbėjom lietuviškai. 
Ji nieko nesuprato ir prašo papasakoti, kas atsitiko. 

— Tamsta estė? — sakau. 
— Iš ko pažįsti? 
— Iš kalbos. Kokia kalba estas bekalbėtų, bet tas 

minkštas jūsų puli-puli vis tiek girdėti. 
— Kas? Kas? 
— Kai klausau estiškai kalbant, tai girdžiu tik 

puli-puli. 
Ji juokiasi. 
— Bet čia baisiai šalta. Gulk ir drebėk, greičiau 

sušilsi, o aš užkursiu krosnį. 
Atsigulu į lovą, kaip į vandenį ir negaliu rasti 

patogios padėties, kad ne taip skaudėtų. Ji vikriai 
lankstosi apie krosnį, o nuo jos vėl sklinda ta minkšta 
moteriška šiluma, lyg į durų staktą stovėtų atsirėmusi 
kaimyne ir kalbėtų apie Miką. Kai krosnelė ima sma
giai ūžti, ji ateina ir atsisėda šalia lovos. 

— Dabar pasakok, — sako. 

(Bus daugiau) 
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UZCINKUOTI KARSTAI 
Prieš Naujus metus gavau iš 

Lietuvos vienos lietuvės mo
tinos jaudinantį laišką. Jos 
vienas sūnus Sov. armijoje buvo 
žiauriai nužudytas, o kitas 
nepagydomai suluošintas. Ji 
rašo, kad tik tuos du sūnus ir te
turėjo, kurie senatvėje būtų jai 
teikę globą. Deja, likimas lėmė, 
kad liko su ligotu, didelės 
priežiūros reikalingu sūnumi. 
Jokios pagalbos iš niekur 
nesulaukianti, kaip ir kiti du 
tūkstančiai to paties likimo iš
t ik tų , nelaimingų motinų. 
Todėl, netikėtai sužinojusi 
mano adresą, ir pasiryžo pain
formuoti apie lietuvių kareivių 
motinų išgyvenimus ir skaudų 
jų likimą. Ji rašo, kad Sovietų 
okupacijos metu dėl to niekam 
negalėjo pasiskųsti ir turėjo 
patylomis kentėti, nes visi 
tolinosi nuo nelaimingų motinų, 
vengdami užs i t rauk t i iš 
valdžios nemalonumų ar net 
rimtą pavojų. Motinos, kurios 
rizikavo ir bandė gauti paramos 
ar ieškoti teisybės, buvo perspė
tos, išjuoktos arba tuojau susi
laukė persekiojimų. Kai kurios 
net buvo areštuotos. 

Lietuvai atgavus laisvę, nors 
niekas jų nebepersekiojo, bet 
per paskutinius trejus metus 
t a ip pat nesulaukė jokios 
pagalbos, nors daugelį kartų 
prašė. Per tą laiką vienintelis 
AT pirm. V. Landsbergis 
asmeniškai jas parėmė 100 
dolerių suma. Todėl motinos, 
matydamos, kad jų skausmo pa
vienių balsų niekas negirdi ir 
nenori girdėti, pradėjo burtis, 
organizuotis vieningam darbui 
ir pagaliau prieš maždaug 
metus susijungė į Lietuvių 
Kareivių Motinų sąjungą, ją įre-
gistruodamos Teisingumo 
ministerijoje. Bet čia taip pat 
turėjo nemalonumų. Motinų 
priimti LKM s-gos Įstatai buvo 
išbraukyt i , nes ne viskas 
valdžiai patiko. 

Kyla klausimas, kodėl Lietu
vos valdžia šioms — 1,170 žiau
riai nužudytų ir 788 suluošintų 
— lietuvių kareivių motinoms 
iki šiol nesuteikė jokios 
paramos, ypač skubiai reika
lingos medicininės pagalbos 
suluošintiems. Nėra abejonės, 
kad kai kuriems valdžios parei
gūnams ne prie širdies šių ka
reivių motinų veikla, renkant 
dokumentinę medžiagą apie 
Sovietų padarytus nusikal
timus. 

Ne per seniai iš tos pačios 
kareivių motinos gavau knygą 
„Prašė neverkti" ir kartu įdėtą 
antrą laišką, papildomai apra
šant jų surinktą medžiagą ir 
daugiau šiurpių atvejų apie 
lietuvių karių kankinimus, 
ypač Lietuvai pradėjus siekti 
laisvės. Tada, kaip ir Afganis
tano karo metu, kas savaitę pra
dėjo grįžti nužudytieji, kartais 
net po du karstus savaitėje. Jie 
buvo vežami užcinkuotuose 
karstuose, lydimi karių sar
gybos, kuri draudė ir prižiūrėjo, 
kad karstai nebūtų atidaryti. 
Du suluošinti jaunuoliai, reika
lingi skubios užsienietiškos me
dicininės pagalbos, nes vietoje 
kol kas tokios pagalbos niekas 
negali suteikti. Daugeliui kitų 
suluošintų reikalingi protezai ir 
kitos med. priemonės, kad 

palengvintų likusį gyvenimą. 
Bet kol kas neri* jokios vilties 
visa tai įsigyti. Sovietai visas 
nužudymo bylas falsifikavo, 
melagingai motinoms praneši
nėjo, kad jų sūnūs neva patys 
nusižudė ar žuvo nelaimingų 
atsitikimų metu. Tuo motinos 
visai netikėjo. Be to, nužudytus 
grąžindavo Lietuvon su karine 
sargyba ir užcinkuotuose kars
tuose, kad niekas nematytų, 
kaip jaunuoliai buvo nukankin
ti ir žudomi. 

Atsirado drąsuolių, kurie tų 
draudimų nepabūgo ir, slapta 
karstus atidarę, pamatė juose 
neišpasakytai baisų sovietinį 
barbarizmą, kurio aukos be 
paliovos grįždavo iš Afganis
tano. 

Toliau moteris rašo. kad liku
sios dar gyvos motinos pasiryžo 
išleisti antrą, papildytą doku
mentinę knygą. Tik abejoja, ar 
bepajėgs šį labai svarbų darbą 
atlikti. Be to, motinos primena 
ir klausia, ar begali būti dar 
didesnis skausmas, kai. renkant 
papildomas žinias ir sudarant 
dokumentus, reikia vėl iš nau
jo viską prisiminti, atverti 
-iekad neužgijusias žaizdas? Jos 
abejoja, ar atsiras ben* vienas 
geradaris, kuris parems šios an
tros svarbios istorinės knygos 
išleidimą. Jas ramina faktas, 
kad latvės, estės ir net rusės, to 
paties likimo motinos, pasekė 
lietuvių pavyzdžiu ir pradėjo or
ganizuotis apjungtai veiklai. 
Tas teikia vilties, kad visų 
suderinta veikla greičiau ir 
daug stipresniu balsu pasieks 
pasaulį, jog tarptautinės in
stitucijos išklausys jų skundo ir 
patrauks žudikus ataskaiton. 
kad tokios niekšybės niekad 
nebesikartotų. 

Knyga ,,Prašė neverkt i" 
išleista Vilniuje Lietuvos 
Rašytojų sąjungos leidyklos 
Redaktorė Žilinskaitė. Spaus 
dino „Vilties" spaustuvė. Pa
varčius šią knygą, šiurpas 
nukrečia, ir negali suprasti, kad 
XX amžiaus antroje pusėje 
Europoje galėtų būti tokių bar-
barų-sadistų, baisaus genocido 
vykdytojų. Budina dar tai, kad 
daugumas jaunuolių nužudyti 
prieš pat baigiant ar net baigus 
karinę tarnybą. Tas aiškiai ro
do, kad viskas vyko pagal pa 
ruoštą sovietinį planą. Motinos 
prašo jas aplankyti, susipažinti 
su genocido dokumentais ir 
pamatyti jų sunkią padėtį. Joms 
būtų didelė paguoda sužinoti, 
kad dabar yra užjaučiančių 
žmonių ir kas nors jomis domisi. 

Jos ke įčia ir miršta tyliai. To
dėl norintieji daugiau sužinoti 
apie šį baisų Lietuvos jaunuoliu 
genocidą Sov. armijoje pri
imkite kvietimą, atsilankykite 
pas jas. O taip pat perskaitykite 
knygą „Prašė neverkti"'. 

Tačiau didelį nusistebėjimą 
kelia tas. kad dosnioji Amerikos 
lietuvių visuomenė, iškilmingai 
švęsdama Kūčias, Kalėdas ir 
šauniai sutikdama Naujus 
metus prie perkrautų gė
rybėmis stalų ir siusdama 
talpintuvą po talpintuvo su 
visokiomis gėrybėmis ir me
dicinine pagalba i Lietuvą, 
užmiršo šias nelaimingas nužu 
dytų ar suluošintų sūnų mo
tinas. Gal apie jas neturėjo pro

gos išgirsti? Hartfordo Ramo
vėnai jas prisiminė dar gerokai 
prieš šventes ir Kariuomenės 
šventės minėjime sudėjo 300 
dolerių, kuriuos jau po poros 
dienų įteikė motinoms Lietuvo
je. Čia daug pasidarbavo energ
ingas šio Ramovėnų skyriaus 

pirmininkas Lionginas Kapec-
kas. Taip ir dera buvusiems 
priškarinės Lietuvos garbingos 
kariuomenės kariams. Turbūt 
šie Hartfordo Ramovėnai bus 
pirmieji iš visos Amerikos, 
kurie greitai parėmė karių mo
tinas. 

Aukodami kitoms instituci
joms Lietuvoje, neužmirškime ir 
nelaimingų kareivių motinų. 
Joms skirtas aukas galima per
duoti Balfui, pažymint, kad tai 
Lietuvos Kareivių motinų są
jungai. 

R-nas 
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Karta i mėnesi Maironio ht mokyklos tevjii ruo*i'i mokiniams šiltus 

A. Vasatis, 
Dirigentas 

E. Domarkas, 
Režisierius 

R. Šokas, 
Chormeisteris 

V 
M. Motekaitis, 
Chormeistens-

asistentas 

, 

E. Rūkštelytė-
Sundstrom 

Clotilde 

LIETUVIU OPERA 
37-tasis sezonas 

Bellini 
4 veiksmų opera 

N O R M A 
1993 m. balandžio 18 d., 3 vai. popiet 

Morton HS auditorijoje 
2423 S. Austin Blvd. 

Cicero. Illinois 

Diriguoja ALVYDAS VASAITIS 

Bilietai g a u n a m i Vaznelių prekyboje, 
2501 W. 71st St. , Chicago, IL 60629 

312-471-1424 

G a l i m a užs isakyt i ir paštu, s iunčiant čekį 
L i t h u a n i a n O p e r a Co, Inc . 

Bil ie tų ka inos 35, 25, 20 ir 12 dol. 

Ten pa t g a u n a m i ir autobusų bi l ie ta i . 
Spektakl io dieną bilietų k a s a 

a t i da roma 1 vai. popiet. 

V i s u s ir i š v i s u r kv ieč iame a tvykt i į 
v i e n i n t e l i š io s o p e r o s s p e k t a k l į ! 

N. Ambrazaitytė, 
Adalgisa 

B. Tamašauskas, 
Pollione 

J. Vaznelh 
Oroveso 

J. Savrimas, 
Flavio 

':* " * - <~.̂  

3-ju METy CD SĄSKAITA 
ir — garantuojame — VIENAS JŪSy 

TROŠKIMAS bus išpildytas! 
,,Vieno Troškimo" 3-jų metų CD suteikia jums galimybę 

dabar investuoti aukštesniu nuošimčiu, j į . ^ ? , ^ kuris, Jums 

pageidaujant, bus padidintas, kai nuošimčiai kils. 
Šis 3-jų metų certifikatas taip pat gali būti idealus ir jūsų IRA 

pensijos santaupoms. 
Aplankykite vietinį Standard Federal banką arba paskam

binkite šiandien. ±\\^r{*j Mes išpildysime jūsų troškimus! 
Nuošimčiai gali keistis. Mažiausias įnašas $250. Pabauda, jei 

certifikatą išimsite prieš termino pabaigą. 
•T . *B 

Standard Federal Bank 
for sovings 

REAL ESTATE 

G RE AT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS — 

(312) 586-5959 Wk 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 ^ 

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."' 

IEŠKO DARBO 

Moteris ieško vaikų arba ligonių 
priežiūros darbo. Šiek tiek supran
ta angliškai. 

Tel. 708-758-6740 

MISCELLANEŪUS 

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

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

. už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* VVest 95th Stret 
Tel. - (708) 424-8854 

(312) 581-8854 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBEFtO Tt CHICAGO. 

anglų kalb . Autorius j 
Antanas J . Va n Reanan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmes ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvildenta ver-
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išrys-' 
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję O.P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga pereme Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio 
formato. Išleido University Press of 
America, Inc., Lanham, New York 
and London. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 80629 

ZIGY CONSTRUCTION 
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus; vir
tuvės, vonios kambarius, „siding", „tuck-
pointing", cemento ir dažymo darbai, por-
čiai. langai ir kt. 

Tel. 312-471-5292 

U.S. 
-E G3EAT AME»'CAN INVESTMENT 

DRAUGE GAUNAMI 
RELIGINIAI LEIDINIAI 

ŠV. RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. Kun. 
Ant. Rubšys. 670 psl $12.00 

ŠV. RAŠTAS. NAUJASIS TESTAMENTAS. Česl. 
Kavaliauskas. 648 psl $10.00 

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis. 
330 psl $7.00 

ŽMOGUS PRIEŠ DIEVĄ. Salvino Biolo, S.J. 69 
psl $3.00 

DIEVAS IR ŽMOGUS. Prel. F. Bartkus, Kan. P. 
Aleksa. 518 psl $5.00 

LAIŠKAI ŽMONĖMS. Giovanni Papini. 215 psl. $1.00 
KUNIGAS DIEVO IR ŽMONIŲ TARNYBOJE. My

kolas Krupavičius. 723 psl $1.00 
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J . 

Vaišnora, MIC. 445 psl $1.00 
AŠ SAVO DAL| ATLIKAU. Ben. Ramanauskas, 

O.F.M. 368 psl $10.00 
AŠ KVIEČIU JUS. Spaudai paruošė Kęstutis Tri

makas. 207 psl $8.00 
IŠGANYMO KELIAS. Kun. dr. K.Matulaitis. 336 

PSl $3.50 
KETURI GANYTOJAI. Myk. Vaitkus. 180 psl. . $2.00 
TIKĖJIMO, IŠMINTIES IR TAIKOS DVASIA. Vyt. 

Bagdanavičius. 203 psl $6.00 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. Vincentas 

Brizgys. 142 psl $1.00 
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Kan. dr. P. Aleksa. 

128 psl $1.00 
PRISIKĖLIMO ŽMONĖS. K. Barauskas. 219 psl. $1.00 

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

užkandžius Nuo!r A. R. 

Oxaqo i"»S Ar t f i r * * '3<2) 84" 1140-2555 W 471* Si |312> 523 i583-6i4- S Arcnef Ave (312) W 5200 • 0©wn*r, G>o»t 5*00 FonstAv* .?06,963 "«0 
fvrtV*+nP*r\ v*CW 95<«S; '08i 636 600C • *e«to«Y HMi 9357 S RoDens Re ",8 596-5050-8653 W 9Sfr St 706 599 '9"-U>«*«rt 23N Maw Si :708>627"40 

0 « H * i r • '^pre Av» '7W *24 3300-10350 S P j * * . Ra .708) 424 5 9 ' : - P * * m « S 64<0W 12>S» 706! 371 440c • fMsntooek 7;5Pi*nwd Rd ,708. 32566'C 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. 
IL. gyv dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti ..Draugo" adresu. 

. 



POVANDENINIAI 
UGNIAKALNIAI 

Mokslininkai, tyrinėdami Ra
miojo vandenyno dugną maž
daug 600 mylių nuo Velykų 
salos, atrado daugybę veikian
čių ugniakalnių, kurie anksčiau 
nebuvo žinomi. Manoma, kad 
tai gausiausias ugniakalnių 
t e lk inys visoje planetoje: 
maždaug New Yorko valstijos 
dydžio plote rasta 1,133 „gyvų" 
ugniakalnių. Kai kurių aukštis 
siekia apie mylią nuo jūros 
dugno, kiti iškilę iki 700 pėdų 
aukščio, o jų viršūnės slepiasi 
tarp 5,000 ir 2,500 pėdų žemiau 
vandens paviršiaus. Du ar trys 
ugniakalniai gali išsiveržti bet 
kuriuo metu, tačiau jų išsiverži
mas paprastai yra naudingas, 
nes į paviršių iškeliami dideli 
kiekiai mineralų, įskaitant varį, 
geležį, sierą ir auksą. Nors 
šiuolaikinė technika nėra taip 
toli pažengusi, kad mineralai 
galėtų būti pavartojami, ateity
je žmonės galės juos paimti. 

Mokslininkai toliau tiria, ar 
ugniakalnių veikimas, kurio 
metu įkaitusi lava liejasi į 
vandenyną, gali tiek pakeisti 
vandens temperatūrą, kad nuo 
to pasikeičia oro srovės Ramia
jame vandenyne, sukeldamos 
vadinamąsias EI Nino sravės, 
kurios turi į takos į v i sos 
planetos klimatą. (D.) 

NEDRAUSMINGI 
VAIRUOTOJAI 

Kaune yra per 100,000 au
tomobilių. N e tarnybiniais au
tomobiliais važinėja 10,000 
kauniečių. Tad Kaune užsieni
nis yra kas dešimtas automo
bilis. Pasak Kauno kelių poli
cijos vyriausiojo komisaro G. 
Žemaičio, užsienietiškų automo
bilių vairuotojai yra patys ne
drausmingiausi. Komisaras juos 
vadina „sportininkais", nes 

gatve jie prašvilpia kaip rung
tynių trasa. 

„Sportininkai" dažnai būna 
įžūlūs ir labai jautriai reaguo
ja į eismo tvarkdarių pastabas 
ir baudas. Vienas iš jų netgi 

grasino sušaudyti visus kelių 
policininkus. Tačiau kel ių 
policininkai irgi ginkluoti ir 
šaudo gana taikliai. Pernai jie 
apšaudė 17 automobilių, kurie 
stabdomi nestojo. 

Liūdną netekties valandą dėl 

A.tA. 

DANOS NOVICKIENĖŠ 

mirties nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą HENRIKA* 
s ū n ų ALGĮ, dukteris ELŽBIETĄ, AIDĄ, jų šeimas: 

Rūta Arbienė 
K. ir M. Abrozaičiai 
G. ir V. Balukai 
Diek ir Dana Champ 
Andrius ir Laima Balukai 
Juozas Barkus 
Eug. ir D. Bartkus 
Julija Bubinienė 
J. ir A. Dagiai 
J. ir A. Daugailai 
S. ir J. Griunvaldai 
Pr. ir D. Jarai 
V. ir Ir. Jonynai 
V. ir J. Kasniūnai 
J. ir O. Kavaliūnai 
Jonas Lukas 

J. ir J. Meškauskai 
Zota Mickevičienė 
Leonas Nekus 
J. ir D. Noreikai 
J. ir Pr. Pakalkai 
K ir E. Pociai 
A. ir D. Prapuoleniai 
V. ir J. Peseckai 
Kazimieras Račiūnas 
P. ir M. Ruliai 
J. ir Gr. Stankūnai 
Kl. ir A. Stravinskai 
Adolfas Valeška 
Julija Vailokaitienė 
Irena Valiulienė 
J ir N. Vazneliai 

Beverly Shores, IN 

A.tA. 
JONUI ŽADEIKIUI 

Amžinybėn išėjus, liūdinčią žmoną VALERIJĄ, brolį 
JUOZĄ, seseris TEODORĄ TAMULIENĘ ir SOFIJĄ 
MARTINAITIENĘ, kitus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

S. K. 
H. S. 
Ant. 
A. N. 
J. V. 
M. A 

Beinoras 
Naujokas 

Balužis 
Matulis 
Dijokas 

. Aleksiejūnas 

J 

A.tA. 
ANTANAS SKEIVELAS 

Gyveno Oak Lawn, IL. 
Mirė 1993 m. kovo 29 d., 2:30 vai. ryto, sulaukės 74 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: Lietuvoje - dukterėčia Vida Barauskienė 

su šeima ir sūnėnas Vygaudas Skeivelas. 
Velionis pašarvotas penktadieni, kovo 2 d. nuo 2 iki 9 v. v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadieni, kovo 3 d. Iš laidojimo namų 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios 
ui velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę giminės ir draugai 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus 
Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
PALMYRA LAMPSATIENĖ 

Kutraitė 
Mirė po sunkios ligos 1993 m. kovo mėn. 30 d. 2:50 vai. 

ryto, sulaukusi 83 metų. 
Gyveno Čikagoje, Rightwood apylinkėje. Gimė Lietuvoje, 

Biržų apskr., Medeikių km., Amerikoje išgyveno 44 m. 
Giliame liūdesyje paliko: vyras Jurgis, duktė Raminta su 

vyru ir dukryte Indre Vokietijoje, vyro sesuo Greta Bra-
zinskiene Čikagoje, vyro brolis Jonas su šeima Australijoje, 
sesers Olgos dukterys Elena ir Aldona ir sūnus Jonas su šeima 
Lietuvoje, sesers Marijos duktė Valerija Rimšienė su šeima 
Lietuvoje ir draugai bei pažįstami. 

Velionė pašarvota Becvar—S. C. Lack laidotuvių namuose, 
6541 S. Kedzie A ve., ketvirtadienį, balandžio 1 d. nuo 4 vai. 
p.p. iki 9 v.v. su pamaldėlėm 7 vai. vak. Budėtuvės įvyks 
penktadienį 7 vai. vakaro „Tėviškės" par. bažnyčioje, 6641 
S. Troy St. 

Laidotuvių pamaldos bus atlaikomos šeštadienį, bal. 3 d. 
10 vai. ryto „Tėviškės" bažnyčioje, iš kur velionė bus nulydėta 
į Tautines lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, duktė, žentas, anūkė bei kiti giminės. 

S. C. Lack ir Sūnūs tel. 312434-1700 arba 708-9744410. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 1 d. 

A.tA. 
MARIA GOTCEITIENĖ 

Bichnevičiūtė 
Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1993 m. kovo 31 d., sulaukusi 83 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: sūnus Švitrius, marti Dalė; anūkai: Julija 

su vyru Stephen Ward, Paulius su žmona Kimberly; brolis 
Mykolas Biknaitis Kalifornijoje; pusbrolis Vytautas Jankus 
Filadelfijoje bei kiti giminės. 

Velionė pašarvota penktadienį, balandžio 2 d., nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 3 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
ANICETOS STROPIENĖS 

MAŽIONYTĖS 
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Balandžio mėn. 1 d. sueina vieneri metai, kai mūsų 

mylimą Mamytę, Seserį, Močiutę, Promočiutę ir Tetą Viešpats 
pasišaukė pas save. 

Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios už jos sielą bus auko
jamos šeštadienį, balandžio mėn. 3 d. 9 vai. ryto Tėvų Jėzui
tų koplyčioje. 

Taip pat šia intencija šv Mišios bus aukojamos Švč M. 
Marijos Gimimo ir Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčiose ir pas 
Tėvus Pranciškonus. 

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus prisimin
ti velionę maldose ir dalyvauti šv. Mišiose. 

Nuliūdę: duktė, sūnūs, seserys ir jų šeimos. 

Mielai Motinai 

A.tA. 
ADELEI GRĖBLIŪNIENEI 

SAVICKIENEI 
Amžinybėn iškel iavus, jos sūnų , m ū s ų golfo draugą, 
ALGIRDĄ SAVICKĄ ir jo žmoną DOROTHY bei ki
tus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Sunny Hil ls golfo draugai: 
Alfonsas ir Dana Arlauskai 
Vytautas ir Genė Beleckai 
Albertas ir Vilija Kvečai 
Juozas ir Stasė MaČiulaičiai 
Juozas ir Stasė Ratnikai 
Alfonsas ir Danutė Vėlavičiai 
Klemensas ir Anelė Žukauskai 

Sunny Hills , FL 

A.tA. 
RICHARD SCHARF 

mirus, jo myl imą žmoną J U R Y T Ę , jos mamą 
GRAŽINĄ S T A N U L I E N Ę ir k i tus artimuosius šioje 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Žėruolių šeima 

Hot Springs, AR 

Mielam jaunų dienų draugui 

A.tA. 
JONUI ŽADEIKIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai VALERIJAI, 
seserims TEODORAI TAMULIENEI ir SOFIJAI 
MARTINAITIENEI, broliui JUOZUI ir kit iems gimi
nėms. 

Elena, Antanas, Zigmas, Kazys, 
Antanas jr. Tauginai ir krikšto duktė 
Kristina Vaitkienė 

1993 m. bifelb 16 d. - liepos 13 d. 
(6tovykla jvyk& liepos 3 - 1 1 d.d.) 
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Kelionė is Vilniaus i Chicąsp, IL 
ten ir atgal, $8' 

i CJiicago. 
i50(U&) 

5ilietus reikia išpirkti ne vėliau 1993 m. balandžo 5 d. 
Išpirkus bilietus - piniaji negrąžinami. 

Kelionei reikalinga pasas ir Lietuvos viza. 
Norintieji prisijungti kelionėje, gali vykti už ta pačia kainą. 

Ibi. (617) 861-1465 
Skubiai registruotis pas 

Ccslova Kiliulį, 17 Tyicr Oood, L&dngton, MA 02173. 

Čekius rašyti: Lithuanian Scouts Assn. vardu. Kainos U.S. doleriais plūs mokesčiai 
atkarpa siuntimui 

Vardas Pavardė 
Adresas: _ _ _ 

gatve, miestas, valstija. Zip 

Darbo td nr.: __ Namtį tel. nr.: 

Aiunau mokestį U už lėktuvo bilietą D uz kelionę po Lietuvą (350. U A dol.) 

Noriu užniokėtt; LJ &k« LJ krcdHo kortele kokia (type) ; nr 

kada betg»»t (cxp iate) 

INTERNATIONAL 
v _ 

TRAVEL CONSULTANTS %^x\ye^ 
Organizuojam© grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomts kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
«ŽAIBAS" — virs 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
•828 South 781h A venų* 223 Kalvarijų gatva 
Mefcory HM, Mnote 80487 VUnkn, Uatuva 
T«t. 708-430-7272 TatofonaJ: 77-78-07 Ir 77-08-O2 

A.tA. 
VIKTORUI ŠIMAIČIUI 

iškeliavus į Amžinąjį Gyvenimą, vel ionio žmoną 
JUZEFĄ, mūsų draugijos narę, ir visus ar t imuos ius 
su malda „Teesie Tavo Valia" ir su gilia užuojauta 
ramina 

Lietuvos Dukterų draugija 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA A VE. 
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE A VE. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHYVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71st STREET 
CICERO 1446 S 50th AVE. 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

LEMONT LOCATTON OPENING JULY, 1993 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 



& DRAUGAS, ketvir tadienis , 1993 m. Balandžio mėn. 1 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

-^«^f.gie<!f7vdukartme,• BALSAS TYRUOSE 
a z i a s i i k a l b a s e n a s , 
išmint ingas posakis. Galime Nors SOS Amer icans for 
pr idur t i , kad dukar t (o gal da r L i thuan ian Freedom grupė 
daug iau kartų) meldžiasi ir t ie , nebeposėdžiauja dažnai, jos na-
kur ie klausosi gražios religinės riai aktyviai užsiėmę kitais 
muzikos bei giesmių. Ar gali p ro jek ta i s , s t e n g i a n t i s 
būt i geresnė proga sus ikaupt i , konkrečiais darbais prisidėti 
pakil t i virš žemės vargų, ka ip prie atsistatančios Lietuvos, 
re l ig in iame koncer te , k u r i s Tačiau jie vis tiek seka politinę 
į vyks Verbų s e k m a d i e n i , 
balandžio 4 d., 2 vai. p.p. Švč. M. 
Mergelės Gimimo parapi jos 
bažnyčioje. Koncertą ruošia 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino. Dalyvauja 
solistai ir simfoninis orkes t ras . 
Ateikite! 

x V i n c o ir M a r c e l ė s Neve -
r a u s k ų atminimui įprasmint i 
sūnus Benediktas paaukojo 510 
dol. Sintautų bažnyčios atsta
tymui. Auką siunčia per Juozą 
Kregždį į bažnyčios sąskai tą 
Lietuvos banke Vilniuje. Lietu
vos bankas paims 10 dol. už pa
ta rnavimą (2%), o l ikutį (500 
dol.) bankas išmokės bažnyčiai. 
Ši auka pono Neverausko j au 
yra trečia; savo pirmą auką nu
vežė prelatui Maskeliūnui į Lie
tuvą pats , o an t rą — nus iun tė 
per rankas. Balandžio 5-tą dieną 
aukos bus siunčiamos Šakių, 
S in tautų , K. Naumiesčio ir 
Kazlų Rūdos bažnyčioms. 

x D a r y r a l a iko a p ž i ū r ė t i 
labai įdomią parodą apie Prūsų 
Lie tuvą . Pa roda p a v a d i n t a 
„Niekieno žeme", joje ekspo
nuojamos Leonardo Surgailos 
fotografi jos. Ta i v i e n a iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 75 
metų jubiliejaus parodų, vyks
tant i „Lion F rame" galerijoje, 
3125 W. 71st St., Chicago, IL. 
At idaryta nuo antradienio iki 
šeštadienio 10-6 vai. kasdien (iš
skyrus sekmadienius i r pirma
dienius), veiks iki balandžio 10 
d. Ta pačia proga iš le is tas 
gražus parodos katalogas su 
tekstais lietuvių ir anglų kalba, 
papuoštas nuotraukomis. Jau ir 
iš tų kelių išspausdintų nuo
t r aukų žymu, kad parodoje 
galima matyti išskirt inai įdo
mios medžiagos. Katalogą reda
gavo Arvydas Reneckis, daili
n inkas — Vincas Lukas. 

x Alės i r dr. El ig i jaus Lėlių 
sūnus buvo pakr ikštytas kovo 
13 d. Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje Lemonte Dariaus 
Aleksandro vardais. Akių gydy
tojas Eligijus Lelis yra vienas 
„Draugo" Sveikatos skyr iaus 
bendradarbių. 

x „ D a i n a v o s " a n s a m b l i s 
Verbų sekmadienį per 11 vai. 
ryto šv. Mišias giedos Pal . Jur
gio M a t u l a i č i o Misi joje , 
Lemonte. 

(sk) 

x U Ž S I E N I E T I Š K I MAIS
TO p r o d u k t a i , išskyrus rūky
tas dešras, 55 sv. — $98. Tik mė
sa ir aliejus — $98. Mažas, bet 
v e r t i n g a s — $35. Pervedam 
pinigus d o l e r i a i s . T R A N S -
PAK, 2638 W. 69 S t , C h i c a g o , 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " k e t v i r t i 
metai garantuotai ir pa t ik imai 
pristato užsieniet iškas ma i s to 
p r e k e s Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
u ž s a k y m a i , p r i s t a tomi p e r 10 
d a r b o d i e n ų į n a m u s . Kreip
tis; „ŽAIBAS' , 9625 S o . 79th 
Ave. , H i c k o r y Hills, I I60467 , 
tel . 7 0 * 4 3 0 6 0 9 0 . 

(sk) 

x N A M A M S P I R K T I PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutua l Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312)84*7747. 

(sk) 

padėtį, kad nepraleistų svarbių 
momentų, kada Lietuvai rei
k a l i n g a paga lba po l i t inė je 
plotmėje. 

Šiuo metu opiausias re ikalas 
yra okupacinės kariuomenės iš
vedimas iš Lietuvos, o per žinias 
vėl skelbiama, kad rusai gali 
nesilaikyti susitarimų. Be to, jei 
Jelcinas būtų pašalintas, Lietu
vai vėl gresia pavojus. JAV 
prezidentas Clintonas ne t rukus 
susitiks su Jelcinu. Americans 
for Li thuanian Freedom pa
ruošė Western Union telegramą 
(1-800-258-2222, operator 9382) 
ir p r a š ė v i s u o m e n ę , k a d 
masiniai skambintų Clintonui 
prieš susitikimą Kanadoje su 
Jelcinu. Plakatai buvo iškabinti 
Jaunimo centre ir Lietuvių 
pasaulio centre, išdalinti litu
anistinių mokyklų mokiniams 
Čikagoje ir Lemonte. Klausi
mas buvo iškeltas Lietuvių fon
do suvažiavime Jaunimo centre 
ir Lietuvių bendruomenės susi
rinkime Lietuvių pasaulio cen
tre. Buvo skelbta per spaudą ir 
radiją. 

Americans for L i thuan ian 
Freedom pirmininkas Jurgis 
Augius iš telegramų centro suži
nojo, kad po didžiausių pa
stangų iki antradienio buvo iš
siųstos t ik 35 telegramos. Ar 
lietuviams neberūpi JAV prezi
dentą informuoti, kad JAV-se 
yra Lietuvą ginančių ir užta
riančių, kad su jų balsais reikia 
skaitytis? Pagal susitarimą, jei 
neatsiras bent 200 telegramų, 
Americans for Lithuanian Free
dom turės telegramų įmonei 
sumokėti 1,400 dol. Tie pinigai 
bus išmesti veltui, o prezidentas 
nei nežinos, kad buvo norinčių 
jį pasiekti . Lietuva bus palikta 
vėjuje viena... I n d r ė 

x Bal io S r u o g o s „ P a v a s a 
rio g i e smė" — lyriškas ir žavus 
veikalas, bus parodytas susi
tikimo su akt . Leonavičiūte 
vakaronėje balandžio 2 d. Jau
nimo centro kavinėje. Šiame 
veikale akt. Leonavičiūtė kaip 
tik vaidina pagrindinį vaidme
nį. Be to, aktorė papasakos savo 
kūrybinės veiklos iš t raukų, 
deklamuos J. Degutytės poeziją 

' ir kt. 

x A. a. A lb inos Č e p ė n i e n ė s 
atminimui A. Sobonas Wells 
(Sun City, AR), L. O. Griniū-
tė-Šmulkšt ienė (Chicago) i r 
Algis Čepėnas (Oak Lawn, IL) 
atsiuntė auką paremti „Lietu
vos Vaikų Vi l t i e s " darbus . 
Aukotojams t a r i ame nuoširdų 
ačiū, o a.a. Albinos Čepėnienės 
šeimai, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems išreiškiame gilią 
užuojautą. 

(sk) 

AMERIKOS AMBASADORIUS 
LIETUVAI LANKĖSI ČIKAGOJE 

Kovo mėn. pabaigoje JAV ambasadoriui besilankant Čikagoje (iš kairės): Stanley Balzekas, Čika
gos meras Richard M. Daley, ambasadorius Darryl Johnson ir inž. Valdas Adamkus. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Į LIETUVIŲ OPERĄ 
ATEINA „NORMA" 

J U O Z A S K O N Č I U S 

Ar mum dar reikia lietuviškos 
operos? Šį klausimą esu nekartą 
girdėjęs ir galbūt ne aš vienas. 
Mūsų mažuose išeivijos telki
niuose (visai neblogas paka i tas 
žodžiui ,,kolonija") per pasku 

kokio buvo tikėtasi. Teko at
š auk t i vieną spektaklį ir patir
ti nemažus finansinius nuo
stolius. Kodėl tai įvyko, sunku 
spręsti . Prie nesėkmės gal prisi
dėjo ir kit i , tuo metu vykę, ren-

Lietuvių operai į talką ir pasi
s tenkime, k a d ne l ik tų n e i 
vienos tuščios vietos. O t a i 
tikrai y r a įmanoma. 

Nekartą Čikaga yra sutrau
kusi įvairiomis progomis svečių 
iš tolimesnių vietovių. Tur ime 
ką parodyti, kuo pasididžiuoti: 
čia mūsų lietuvybės centrai , 
muziejai, meno galerijos. „Nor
mos" spektaklis mūsų svečiams 
iš toliau ir šį ka r t ą galėtų bū t i -j—e-, - io muau IL oį rvai uą g a u s i ų UUU 

t in ius porą metų atsirado t iek giniai. Panašių konfliktų ateity- gera proga aplankyti Čikagą. j v a i n a u s i ų vajų, p l a n ų ir 
projektų, vienas už kitą svar
besnių bei reikalingesnių, ir, 
a t r o d o , j u o s į g y v e n d i n u s , 
suklestės Lietuvos ekonomika 
bei politinė san tvarka . Akstino 
tokiam užsiangažavimui t ik ra i 
netrūksta, t ik spėk dalyvauti ir 
aukoti. Ką čia dar opera: ne
belieka nei laiko, nei tokiems 
dalykams pinigų. 

Projektai ir sumanymai ką 
steigti , organizuot i , s t a ty t i , 
plaukia iš anapus vienas po 
kito. Visi svarbūs, visi reikalin-

je re ikėtų išvengti. Ar nesmagu būtų s u s i t i k t i 
Ar susi lauks opera „Norma" seniai m a t y t u s draugus, ar t i -

užtektinai dėmesio šiais metais? muosius, pabendrau t i lietu-
Tiesa, gal ši opera ir nėra daug viškoje aplinkoje, apsvarstyt i 
k a m žinoma, bet tai ne tu rė tų Lietuvos politiką, ekonomiką, 
būti priežastimi ja ignoruoti, jau 
vien dėl to, kad solistė Milke
vič iūtė dainuos savo mėgs
tamiaus ią ir labiausiai ją iš
garsinusią Normos rolę. O kas 
mėgsta paklausyti gražių choro 
partijų, tikrai šį sykį nenusivils. 
Be nuolatinių chormeisterių 
Ričardo Šoko ir Manigirdo Mo-
tekaičio, į choro paruošimą įsi-

gi. Ir taip, pasinėrę didelių j u n g ė neseniai iš Lietuvos 
darbų įkarštyje, nei nepaste- a tvykęs muzikas prof. A. Armi-
bime, kad čia pat , s avame 
kiemelyje, irgi kai kas vyksta , 
kai kas daroma. K u l t ū r i n ė 
veikla, gražiai išugdyta, kol 
buvome dar gausesni ir visa 
energija buvo sukoncentruota 
šiapus, kol kas nesirengia da r 
sustoti dėl pratuštėjusių salių, 
o d a r b o e n t u z i a s t a i , k a i p 
anksčiau, į visuomenę išeina su 
naujais renginiais . 

Lietuvių operos spektakl ia i 
buvo besikartojanti , dešimtme
čiais ugdyta, met inė šventė, 
kurios laukdavome, kaip ir artė
jančio pavasario padvelkimo. 
Nesvarbu, kad gal ir ne visi 
buvome išprusę muzikos žinovai 
ir nevisada pajusdavome visus 
subtil iausius operos kompozi
tor iaus išre ikštus n iuansus . 

nas , vienas iš stipriausių Lietu
voje dir igentų, d a u g m e t ų 
vadovaujantis garsiajam „Var
po" vyrų chorui. Opera y ra 
ruoš i ama muziko Alvydo Va-
saičio priežiūroje. J i s ją ir diri
guos. 

Š ia i s metais Lietuvių operos 
valdyba nutarė s tatyt i irgi tik 
v ieną spektaklį sekmadienį , 
balandžio 18 d. Sunku buvo 
valdybai apsiprasti su mint imi, 
kad dviejų spektaklių mes jau 
e s a m e nebepajėgūs pas ta ty t i . 
Ga lbū t bus dalis visuomenės, 
ku r i a i daug mielesnė būdavo 
šeštadienio vakaro premjera. 
Tačiau, žinant sąlygas, į tai per 
d a u g kritiškai gal ir nereikėtų 
reaguoti. Morton aukštesniosios 
mokyklos salė talpi , ir t ik ra i 

x V e l y k ų K i š k i s s a k o : 
„Užsakykit iš anksto Velykoms 
maistą iŠ Tai m a n Delicatesen. 
S k a m b i n k i t e 312-434-9766 
užsakyti tokius skanumynus, 
kaip velykinius tortus ir ki tus 
p y r a g u s , k i m š t ą pa r š iuką , 
iškeptą antį, ungurius, silkių ir 
daug daugiau!" Arba užeikite į 
2624 W. 69 g-vė. Užsakymai 
priimami iki Didž. Ketvirta
dienio, balandžio 8 d. 

(sk) 
x L ie tuvos D u k t e r ų d rau 

gija balandžio 8 d., Didįjį Ket
virtadienį, pardavinės skanius 
velykinius tor tus ir gražius 
margučius Dukterų Nameliuo
se, 2735 W. 71 St., Ch icago . 

(sk) 

Gausiai lankėme operą. Ji kėlė Lietuvių opera nudžiugtų, jei ją 
mūsų pasididžiavimą, skambėjo v i s ą užpildytume. Ate ik ime 
lietuviškai, nesigėdinome mes 
ją ir svet imtaučiams parodyti . 

Lietuvių opera ypač suklestėjo 
prasidėjus tautos a tg imimui . 
Scenoje sužibėjo p i r m o s i o s 
žvaigždės iš Lietuvos. Buvo 
t ikra sensacija, kai po daug dėtų 
pastangų, abejonių ir nemažų iš 
ten t rukdymų, 1989 meta i s 
„Trubadūre" išvydome ir ne
galėjome a t s igė rė t i sol is tės 
Milkevičiūtės debiutu. Vėliau 
pasirodė solistai — Noreika, 
Markauskas, Kuprys, Žemait is 
ir nemažai jaunesnių. Ponchiel-
li opera „Lietuviai" , pas ta ty ta 
Dainų šven tės m e t u , 1991 
metais, buvo t ik ra Lietuvių 
operos manifestacija. Viskas 
šioje operoje buvo l ietuviška: 
dekoracijos, rūbai ,orkest ras ir 
didelė dalis da in in inkų atvyko 
iš Lietuvos. Operoje „Lietuviai" 
i šgyven t i į s p ū d ž i a i t u r b ū t 
daugeliui ir š iandien dar nėra 
išblėsę. 

Metai po to didingai nuskam
bėjo Verdi opera , ,Ote l io" . 
Tačiau šį k a r t ą v i suomenė 
neparodė tokio en tuz iazmo, 

n a ir, be abejo, dalyvauti nuo
stabiam Bellini operos „Norma" 
spektaklyje. 

Tad ir vėl klausimas, a r reika
linga mum dar lietuviška opera, 
a r nenuskurstų išeivijos kultū
rinis gyvenimas jos ne tekus . 
Turbūt nedvejodami t u r ė t u m e 
atsakyti, kad taip. Nemažai kul
tūrinių apra iškų jau esame 
netekę. Kažin kaip į tai reaguo
j a tautiečiai Lietuvoje? N e 
vienas turbūt pamąsto, jog silps
t a išeivijos jėgos, nyks ta j ų 
veikla, o gal ka i kas dėl to i r 
šypteli. 

Vis dėlto, jei ir esame kiek 
įvykių ir darbų, surištų su kraš
t u , i švargint i , dar neparo-
dykime. Paga lvok ime , ka ip 
būtų galima išlaikyti mūsų 
kultūrinį gyvenimą gyvą i r 
užtikrinti jo tęst inumą. Lietu
vių opera, egzistuojanti išei
vijoje jau trisdešimt sep t in tus 
metus, pr ik lauso prie tų di
džiųjų ku l tūr in ių renginių, ku
rie palaikė t au t inę savimonę 
gyvą ir kėlė pasididžiavimą 
mūsų egzodo gyvenime. Jei gre
tos retėja ir jaučiama nuovargio 
žymių, dėl to nereikėtų nuleis
ti rankų ir apatiškai sut ikt i su 
mintimi, kad, jei vienokios a r 
kitokios mūsų kul tūr inės ap-

Ambasadorius Darryl Nor-
m a n J o h n s o n su žmona 
Kathleen lankėsi Amerikoje. 
Kadangi jis yra gimimu čikagie-
tis, be to, žinodamas Čikagą 
esant išeivijos lietuvių sostine, 
tad ir norėjo su lietuviais susi
t ikt i . Su l ie tuviška visuomene 
susit ikimas įvyko kovo 25 d. 
vakare Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. J o v iešnage 
rūpinosi i r su s i t i k imus or
ganizavo JAV LB-nė. Nors buvo 
ketvirtadienio vakaras, neįpras
tas laikas vakaronėms, tačiau 
prisir inko a r t ip i lnė Gintaro 
salė. Buvo gana daug apyjaunių 
veidų, kurie nėra matomi kituo
se renginiuose. 

Nors buvo žinoma, kad amba
sadorius jau buvo muziejaus pa
talpose, bet salėje nesirodė. Tur
būt leido ir vėluojantiems susi
r inkti . Pagal iau pasigirdo plo
j imas, svečiai atėjo, lydimi Re
ginos Narušienės ir Birutės Ja
saitienės. J i ems įėjus, susi
rinkusieji atsistojo ir juos pa
sveikino ilgu plojimu. Vakaronę 
atidarė R. Naruš ienė , supažin
dindama susir inkusius su am
basadoriaus diplomatine patir
timi ir jo keliu į Vilnių. J i s yra 
aukščiausias Amerikos parei
gūnas Lietuvoje. J i s tu r i jau 
daugelio m e t ų d ip lomat inę 
patirtį. Dirbti „Foreign service" 
pradėjo 1965 m. Per tą laiką yra 
dirbęs daugelyje ambasadų, iš 
kur ių t e p a m i n ė s i u Beijing, 
Maskvą ir Varšuvą. Moka ki-
nietiškai, lenkiškai , rusiškai ir 
dabar mokosi lietuviškai. Po šio 
pristatymo pakvie tė ambasa
dorių pranešimui. 

J i s pasisveikino lietuviškai ir 
pasakė pora sakinių. Po to, 
ž inoma, ka lbė jo a n g l i š k a i . 
Lietuvoje žmonės y r a jam labai 
m a l o n ū s , ga l dė l to , kad 
Amerika per 50 m. nepripažino 
okupacijos. Jo š t abe iš 10 
asmenų t r y s y r a Amerikos 
l ie tuvia i . L i e t u v a a r tė ja į 
Europą. Kuomet j i s į Vilnių at
vyko, tai buvo per savaitę 4 
skrydžiai į Vakarus , o dabar 34. 
T r u m p a i p a k a l b ė j o apie 
rinkimų rezultatus. Žmonės ne
balsavo už komunizmą, bet 
prieš netvarką, kadangi buvusi 
vyr iausybė n e p a r o d ė suge-

raiškos jau nyksta , tai ką gi, 
tiek jau to, apsieisime ir be jų. 

Tad vietoje klausimo, a r rei
kalinga m u m dar lietuviška 
opera, pamąstykime ir padisku
tuokime, ka ip a t jaunin t i šį 
vienetą, ka ip papildyti išei
nančių dainos veteranų gretas, 
kaip sudaryti Lietuvių operai 
tokią finansinę paramą, kad 
nereikėtų pat iems valdybos na
riams, s iun t inė jan t loterijos 
knygutes, sudėti po šimtinę 
pašto ženklams nupirkti . Lietu
vių opera gyvuos tol, kol mes jos 
norėsime ir kol neužgesinsime 
dar vieno išeivijos kultūrinio ži
dinio. 

bėjimo tvarky t i s . Lozoraitis 
savo dalyvavimu rinkiminėje 
kampanijoje daug prisidėjo prie 
to, kad patys rinkimai palyginti 
b u v o š v a r i a i p r a v e s t i . J i s 
nelaimėjo, bet t au t a liko jam 
dėkinga. 

Lietuvos ekonominė padėtis 
y r a l aba i bloga: p r amonės 
gamyba kri tusi 60%, o žemės 
ūkio 50%. Lietuvai reikia pasto
vumo Maskvoje, nes nuo jos dar 
daug k a s priklauso. Kol yra 
Je lc inas , ta i žinoma, ko iš jo 
g a l i m a t i k ė t i s . Jo v i sok ie 
pasakymai , kad bus sustab
domas kar iuomenės išvedimas 
ir panašūs , y ra skirti vidaus 
r inka i . Ambasada jo ir kitų 
pas isakymus seka ir kasdien 
V a š i n g t o n ą pa in fo rmuo ja . 
Nepaisant jo pasakymų, kariuo
menė y ra išvedama. 

Maždaug tuo ir baigė prane
šimą, po to buvo klausimai. 
Klaus ta , ko svarbiausiai Lietu
vai re ikia? „Lietuvai visko 
reikia . Amerika pristatė grūdų 
ir pašarų, bet svarbiausia reikia 
pakeis t i s t ruktūras . Dar tebe
d i rbama pagal sovietinę mo- . 
kyklą. Labai svarbią rolę vai
dina „People to people" ryšiai. 
Čia y ra įsijungę Amerikos lietu
viai, kur ie atvyksta padėti ir pa
t a r t i " . T ik a m b a s a d o r i u s 
nepasakė, kiek į tuos patarimus 
yra kre ip iama dėmesio . 

Apskr i ta i ambasadorius yra 
l aba i ge ra i sus ipaž inęs su 
Lie tuva ir jos žmonėmis. Lais
vai ir gerai iš taria ministrų ir 
veikėjų pavardes. Taip pa t pa
vardėmis žino visus, kur ie yra 
n u v y k ę t a l k i n i n k a u t i iš 
Amerikos. Teko kalbėtis su G. 
Vagnoriumi ir A. Abišala, bet iš 
jų teisybės nebuvo galima suži
noti — arba jie patys nežinojo. 
Dabar iš ambasadoriaus pa
aiškėjo, kad dujų ir alyvos pris
t a t y m a s yra ne politinis, bet 
ekonominis klausimas. Estija ir 
L a t v i j a k a r š t ą v a n d e n į i r 
šilumą turėjo, kadangi jos suge
bėjo apmokėt i sąskaitą. Be to, 
L i e t u v o s s ą s k a i t a buvo 
užšaldyta. Kuomet su Lietuvos 
b a n k u buvo t ą s o m a s i , t ad 
nenuostabu, kad žmonės šalti 
t u r ė j o . Da r buvo k e l e t a s 
k laus imų ir po to vyko vaišės. 
Apie 9:45 vai. vak. ambasado
r ius su palyda apleido muziejų 
ir išvyko į St. Balzeko rezi
denciją „naktipiečiams". 

Kovo 26 d., penktadienį, lankė 
l ie tuviškas institucijas: „Drau
go' redakciją, Marąuet te Parko 
liet. parap . bažnyčią, seselių 
kazimieriečių vienuolyną, pie
tavo „Seklyčioje", apžiūrėjo 
J a u n i m o centrą (gal ir ne šia 
eilės tvarka) , paskui tu rbū t 
kavute i nuvyko į adv. A. F. 
Domanskių rezidenciją. Visur 
turėjo skubėti , kadangi 5 vai. 
p.p. „Swiss Hotel" JAV LB-nė 
r engė pr iėmimą-pie tus , ku
riuose dalyvavo LB-nės apyg. 
pirm., Krašto valdyba, LF vado
vybės žmonės ir keletas kvies
t inių svečių. Viską koordinavo 
Birutė Jasai t ienė . 

J . Ž y g a s 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 < 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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

Verdi ..Otelio" operos pirmojo veiksmo scena. Operą statė Lietuvių Operos choras, dirigavo muz 
Alvydas Vasaitis. Šiemet balandžio 18 d. statoma Bellini „Norma" su tuo pačiu choru, su tuo 
pačiu dir.gentu. Nuotr. Martyno Vidzbelio 

ADVOKATAS 
Vytenis Lie tuvninkas 
2501 W 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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




