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Latvijos vyriausybė žada 
nepriklausomybę 

Latvijos sąjūdžio vadas — 
ministeris pirmininkas 

Ryga. — Gegužės 7 d .— 
Reuteris pranešė, jog Latvijos 
Par lamentas pasirinko savo 
nauju ministeriu pirmininku 
ekonomistą Ivars Godmanis, 
kuris y ra Latvijos Liaudies 
Fronto vadovaujantis narys. 

Jam pavesta sudaryti savo 
kabinetą. Latvijoje tikima, kad 
Godmanis išves respubliką iš so
vietinės sąjungos, nežiūrint 
Maskvos grasinimų įvesti to
kias pat ekonomines blokadas 
kaip kad jau padarė su Lietuva, 
kuri paskelbė savo nepriklau
somybę kovo 11 d. Tuo pačiu 
metu, kai naujasis ministeris 
pirmininkas sutiko vadovauti 
ministeriu kabinetui, Rygos 
g a t v ė m i s pradėjo važinėt i 
tankai . Oficialiai sakoma, kad 
tai manevrai kariniam Pergalės 
dienos paradui, kai buvo baig
tas ir laimėtas II Pasaulinis 
karas gegužės 9 d. Tačiau nei 
patys latviai nei užsienio žur
nalistai netiki, kad tie kariški 
karavanai būtų reikalingi ..pa
rado repeticijai". 

D e r y b o s su lygiu p a r t n e r i u 
Maskvoje šiandien kalbėjo 

Gorbačiovas karo veteranams ir 
k a l t i n o a t s i sk i r i anč ius iš 
sąjungos, sakydamas, kad jie 
veda neatsakingą politiką ir 
kraštą į akligatvį. Tačiau pre
zidentas nepaminėjo Latvijos 
pavadinimo. Prieš išrenkant 
Godmanį ministeriu pirminin
ku, Latvijos prezidentas A. Gor-
bunovs pranešė Parlamentui, 
kad jam skambino vyresnysis 
pareigūnas iš Kremliaus ir 

paprašė nepr ik lausomybės 
paskelbimo dokumento detalių. 
Oficiali spaudos agen tū ra 
„Tassas" pranešė, jog Gor
bačiovas pasakė , kad šiuo 
nutarimu latviai „pažeidė kons
titucines normas". Bet Užsienio 
reikalų ministerijos Spaudos di
rektorius G. Gerasimovas pasa
kė, kad nėra jokio oficialaus at
sakymo Latvijos atžvilgiu. 

AP žiniomis, Latvijos Parla
mentas pasiuntė prez. Gorba
čiovui laišką, pranešdamas dek
laracijos dvasią, kad yra res
pektuojama Sovietų Sąjungos 
interesai ir laukiama dialogo 
garbingo bendradarbiavimo 
dvasioje tarp lygių partnerių. 

Moderuo ta s kel ias 
Sovietų Sąjunga jėga įjungė 

Latviją 1940 metais į savo 
sąjungą. Nepriklausomybės 
deklaracija, kuri buvo priimta 
praėjusį penktadienį pirmą 
kartą laisvai išrinktame Lat
vijos Parlamente, atstato Lat
vijoje 1922 metų Konstituciją, 
bet tuo pačiu palieka daug 
Sovietų Konstitucijos straipsnių 
dar galiojančiais. Latvijos vadai 
sako, kad šiuo būdu jie pasi
rinko moderuotą kelią ir galbūt 
išvengs Kremliaus sankcijų 

Interfakso žinių agentūra, 
kuri turi ryšį su Maskvos radi
ju, pranešė, kad Rygoje vyksta 
p i rk imo p a n i k a ir maisto 
krautuvės liko tuščios. Vilniu
je, kaip pranešė Žemės Ūkio 
ministras Vytautas Knašys, 
sumažintos maisto siuntos į 
Sovietų Sąjungą dar 10%. 

Latvija ruošiasi turėti savo pinigus 

Sovietų Sąjungos prez. Michailas Gorbačiovas, kairėje ir Gynybos ministeris Dmitri Jazovas plo
ja po jo kalbos pensininkui maršalui Nikolajui Ogarkovui, kuris kalbėjo II Pasaulnio karo baigimo 
paminėjime Maskvoje. 

Rusų kariškių 
įtaka Gorbačiovui 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Sen. Dixon gina Lietuvos reikalus 
Washingtonas . — Antradienį 

Sovietų maršalas Sergiejus Ach-
romejevas buvo klausinėjamas 
Sena to ginkluotųjų pajėgų 
komi te to nar ių . Jis j i ems 
pasakė, jog JAV-Sovietų dery
bos sumažint i s t r a teg in ius 
ginklus ir konvencionalines 
pa jėgas nepas iseks , je i 
Washingtonas nesutiks tar t is 
dėl t a k t i n i ų b randuo l in ių 
ginklų apribojimo Amerikos lai
vyne. Maršalas yra Gorbačiovo 
vyriausias patarėjas kariniuose 
klausimuose. Paklaustas, ar jis 
gali kalbėti ir Gorbačiovo var
du, maršalas atsakė, kad tai jo 
asmeninė nuomonė. Senato 
komitete jis pasirodė kariškoje 
uniformoje ir nešiojo ant krū
t inės 11 eilių visokiausių ap
dovanojimo ženklų. Kai sen. 
John Warner paklausė, ar 
derybų pasisekimas nuo to 
priklausys, tai maršalas tuo 
atsakė: . .100^ jūs esate tei
singas". 

Sena to r i aus Dixono 
k laus imas 

Illinois sen. Alan Dixon So
vietų maršalą paklausė, kodėl 
Sovietai nepripažįsta Lietuvos 
nepr ik lausomybės , nes 72 
straipsnis Sovietu Konstitu
cijoje leidžia respublikoms at
siskirti iš sąjungos? Kodėl prez. 
Gorbačiovas vis sako. kad Lie
tuvos deklaracija yra neteisėta? 
Maršalas Achromejevas atsakė, 
kad kiekviena respublika turi 
teise išeiti iš sąjungos, bet turi 
laikytis tam tikru taisyklių. Tos 
respublikos, kurios laikysis 
priimtų paskutiniu metu įsta

tymų, neturėsiančios problemų. 
Tada sen. Dixon jo paklausė, o 
kaip su slaptuoju 1939 metų 
Hitlerio ir Stalino paktu, ar tai 
neužtenkamas pagrindas panai
kinti anuomet įvykdytai prie
vartai? Maršalas atsakė, kad 
Sovietų Sąjunga tuo metu turėjo 
pasirinkti tarp karo su Vokieti
ja arba sudaryti taikos sutartį. 
Niekas šiandien neginčijąs, kad 
tada sovietai pasielgė teisingai. 
Senatorius dar iškėlė ir lietuvių 
vyrų tarnavimą okupacinėje ka
riuomenėje, nes tai priešinasi 
Genevos konferencijai 

Popiežius Meksikoje 
Meksikos miestas . <AP> — 

Popiežius Jonas Paulius II sek
madienį atvyko \ Meksiką, ku
rioje išbus 8 dienas, norėdamas 
sustiprinti meksikiečių morali
nes vertybes ir iškelti Bažnyčios 
ypatingą reikšmę Meksikos gy
venime. Popiežių aerouoste pa
sitiko Meksikos prezidentas 
Carlos Salinąs de Gortari . 
. . Jūsų v iz i tas y r a naujas 
susidūrimas su tauta, kurioje 
daug kultūrų, daugybė nuomo
nių ir kartu gilūs sentimentai 
religija", kalbėjo prezidentas. 
Sal ino a t v y k i m a s su t ik t i 
popiežių re iškia san tyk ių 
pagerėj imą, nes iki šiol 
Vatikanas ir Meksika neturi 
diplomatinių ryšių. Popiežius 
atsakė, jog „Visa tai yra kažkas 
naujo ir labai svarbaus. Mes 
norime pagerinti ryšius tarp 
va ls tybės ir Bažnyčios" . 
Daugiau kaip 200.000 meksi 

Maskva . (AP) — Gegužės 8 d. 
buvo 45 metų sukaktis , kai 
buvo baigtas II Pasaul in i s 
karas. Išvakarėse karo vetera
nams ir karininkams kalbėjo 
Sovietų Sąjungos prezidentas 
M. Gorbačiovas, kurie buvo 
sukviesti į Bolšoi teatrą. Jis 
jiems pasakė, kad Sovietų 
kariuomer į laukia tos pačios 
reformos kaip ir visu Sovietų 
visuomenę. 

„Mūsų perestroika reikalauja, 
kad mes pažiūrėtume nauju 
žvilgsniu ir į kar iuomenę", 
kalbėjo Gorbačiovas. ,,Mes 
nesame patenkinti dabart ine 
situacija. Savime aišku, kad 
kariškiai taip pat gali būti 
kritikuojami". Daugelis vyres
niųjų kariškių, kurie da r domi
nuoja Sovietų ginkluotąsias 
pajėgas, gina savo pažiūras, 
kokias jie turėjo vykstant karui. 
Senoji generacija yra giliai su
jaudinta dabar vykstančiomis 
reformomis. Prisiniindarni Rusi
jos istoriją bei invaziją, aukštieji 
karo vadai reiškė savo susirūpi
nimą ,,sukilėliškomis Pabaltijo 
respublikomis, reikalaujančiomis 
nepriklausomybės ir keliančio
mis kitus tautinius neramumus". 
Prie šitų pasisakymų jie pri
jungė ir tai, kad Gorbačiovo 
reformos sumažino apsigynimo 
išlaidas biudžete, o ypač kad 
sumažino kariuomenę maždaug 
500,000 vyrų. Ypač daug buvo 
nepatenkintų augančiu „nacio
nalizmu". 

Mes neatsisakysime demokrati
jos ir mes nesugrįšime į tai, kas 
buvo prieš tai, nežiūrint, kad 
kai kurie ir siūlo tai padaryti". 

P e i k ė Staliną 
Jis priminė, kad 27 milijonai 

žmonių žuvo kare metu, 7 mili
jonais daugiau, negu praėjusio 
karo metu , ir jis išskaičiavo są
rašą kariškių, loarie daug pasi
tarnavo karo metu kraštui. Bet 
Gorbačiovas taip pat pasakė, jog 
Stalinas pabijojo pasipriešinti 
naciams pačioje karo pradžioje. 
Daugelis istorikų sutinka, jog 
S t a l i n a s pirmosiomis ka ro 
dienomis buvo neapsisprendęs, 
ką reikia daryti su Hitleriu. Tai 
jį išprovokavo karui su Sovietų 
Sąjunga. 

Kai Gorbač; ovas kritikavo 
k a r i n e s savo pajėgas, t a i 
Sovietų karo vadas Lietuvoje 
paprašė jį vildyti Lietuvą 
tiesioginiais įsakymais iš Krem
liaus, įvedant prezidentines tei 
ses, kad būtų svengta kraujo 
praliejimo. „K ;o greičiau bus 
dalykai a t s t av t i į buvusią 
tvarką, tuo bus geriau Lietu
vai", pasakė V niaus garisono 
vadas pulk. V.lerijus Šorupo-
vas. Apskaičiu ama, jog Lietu
voje gyvena 0,500 Sovietų 
karininkų, jau pasitraukusių į 
pensiją, mažd. ig pusė jų yra 
Vilniuje. 

P a g y r ė s a v o v i r š in inką 
„Pravdos" laikraštyje Gyny

bos ministeris Dmitri Jazovas 
pareiškė, jog reikia daugiau 
disciplinos sovietų visuomenėje, 
bet jis pabrėžė, kad „kariuome
nė yra ištikima Gorbačiovui". 
Kariškiai galvoja, kad Gorbačio
vas, kuris neseniai buvo išrink
tas egzekutyviniu prezidentu, 
prie tų reformų eina per greitai 
ir per staigiai. Gorbačiovas čia 
pasakė, jog daugelis j am pataria 
naudoti jam suteiktą galią, bet 
jis norįs, kad visuomenė būtų 
valdoma į s t a t y m a i s . ,,Mes 
esame pakeliui į atsinaujinimą. 

kiečių pasitiko popiežių, kai jis 
važiavo į Guadalupės baziliką, 
kurioje paskelbė palaimintai
siais 4 indėnus, gyvenusius 16 
amžiuje. Meksikoje y ra 83 mili
jonai žmonių ir maždaug 9 0 ^ 
yra katal ikai . 

Puolė KGB Įstaigą 
M a s k v a . 'U T) — Čia prane

šama, jog gu-.luoti armėnai 
puolė KGB įst; gą savo sostinė
je ir bandė ja s teginti, nors tai 
nepavyko padaryti. Vienas žmo
gus buvo užm .-tas. Norėjimas 
užgrobti vietir. KGB bastioną 
yra pa ts didži įsias įvykis iki 
šiol šioje Kauk zo respublikoje 
KGB viršum-.as Vladimiras 
Kriučchovas r reiškė, kad tai 
armėnų bandr darbas. Sovietų 
Sąjungos KGB ėmėsi griežtų 
priemonių padėti savo drau 
gams KGB Armėnijoje, pasakė 
jis. kur i s yra : ilitbiuro narys. 
Kaukaze jau d\eji metai vyksta 
nuolatiniai n- ūmumai. Armė
nijos Tautu sąjūdis suorga 
nizavo Jere\ *e didžiule de 
monstracija - "os metu reika 
lavo pasitrau<ti ministerį pir
mininką Vlad *irą Markajants. 
kuris nesisk.: -su jų Aukščiau 
siąja Taryba 

— Estija pakeitė savo pava
dinimą ir daugiau nebesivadins 
socialistine respublika. Dabar ji 
vadinasi Estijos Respublika. 
Taip pat savo tautine vėliava 
turės buvusiąją nepriklausomos 
Estijos vėliavą. Estijos Respub
lika pskelbė savo solidarumą 
Lietuvai ir Latvijai. Formaliai 
nepaskelbdama nepriklausomy
bės atstatymo, pranešė atgaivi
nanti kai kuriuos 1938 metų 
Konstitucijos punktus. 

— Latvijos Aukščiausiosios 
Tarybos delegatų grupė, kurie 
buvo prieš nepriklausomybę, 
paprašė Gorbačiovą neįvesti blo
kados. Ta grupė pasisako už 
referendumo pravedimą. 

— Kroatijoje, Jugoslavijos 
provincijoje, r inkimus laimėjo 
didele balsų persvara ne komu 
nistai kandidatai. Tai buvo pir
mieji laisvi rinkimai po 50 metų 
komunistų valdymo. 

— NATO generalinis sekre
to r iu s gene ro las Manfred 
Woerner pasipriešino prieš 
Vokietijos visišką nusigink
lavimą, kad ji tokia galėtų būti 
NATO sudėtyje, kaip to reikala
vo Sovietai. 

— Iranui priklausantis po
vandeninis laivas buvo po dau
gelio metų įvestas j Philadel-
phijos laivyno bazę. Šis laivas 
Iranui parduotas 1978 m. 

— Jeruzalėje spauda prane
šė, jog Izrael io karininkai Anti-
gua saloje ruošė panamiečius 
kaip nuversti generolo Noriegos 
vyriausybe. 

— Belfaste mirė Airijos pri
mas kardinolas Tomas O Fiaich. 
žymus airiu veikėjas, kuris buvo 
maldininku kelionėje Liurde, 
Prancūzijoje. Kardinolui buvo 
66 metai amžiaus. Garsus jo pa
sakymas: „Negalima sujungti 
žmonių bombomis ir šoviniais". 

— Washingtone pranešama, 
jog prez. G. Bushas. norėdamas 
pas i rašyt i nusiginklavimo 
sutartį viršūnių konferencijoje 
su Gorbačiovu, kai nevyksta 
derybos norima krypt imi , 
pasakė Sovietams sustabdysiąs 
nauju cheminių ginklų gamini 
mą, jei tik Sovietai sumažins 
savo nuodingųjų ginklų arseną 
lą. 

— Vakarų Berlyne susirinko 
maždaug 150 žydų vadu iš viso 
pasaulio pr is imint i nacių 
genocidui, kuris čia prieš 48 
metus buvo pradėtas Trečiojo 
Reicho vadovų. 

Ryga. (AP1 — Latvijos eko
nomistai, kai tik buvo paskelb
ta nepriklausomybės deklaraci
ja, tuoj paskelbė savo planus 
įvesti savo pinigus, kurie būtų 
keičiami tarptautinėje pinigų 
sistemoje. 

Latvijos Respublika penkta
dienį prisijungė prie Lietuvos ir 
Estijos valstybių, kurios jau 
anksčiau paskelbė savo nepri
klausomybių atstatymą. Bet 
Latvija pasirinko daugiau laips
nišką būda negu Lietuva, saky
dama, jog pilna nepriklausomy
bė tebus galima tik po eilės 
pasitarimų su Maskva. Latvijos 
prez. Anatolijs Gorbunovs sako, 
jog žemesnio rango pokalbiai 
gali prasidėti gegužės 15 d. Tai 
tik pati pradžia, jei Kremlius 
teiksis susitikti. 

Estų siūlymas 
Prez. Gorbunovs spaudos 

konferencijoje pasakė, jog jis 
gavęs Estijos prezidento Arnold 
Ruutel pasiūlymą pradėti tuo
jau pat pasitarimus suvieno
dinti abiejų respublikų veiklai 
už nepriklausomybę. Latvijos 
ekonomis ta i pradėjo savo 
pasitarimus prieškarinių savo 
pinigų — lato įvedimui. Toks pi
nigų fondas buvo įsteigtas jau 
praėjusį mėnesį. Latviai išleis 
akcijas ir pardavinės savo loteri
jos bilietus, kad surinktų lėšų 
savo naujų pinigų atspausdini
mui. Lato pinigas kurį laiką cir
kuliuotų kar tu su Sovietų 
rubliu. To fondo vadai sako, kad 
po naujų metų latviai jau turės 
savo pinigus. „Tai nėra teorija. 
Tai konkretus žingsnis į nepri
klausomybę", kalbėjo Jozeps 
Barkans, Latvijos televizijos 
direktorius ir pinigų fondo 
narys. 

priklausomybę, bet to ir nerei
kėjo, nes Latvijos Parlamente 
buvo daugiau kaip du trečdaliai 
balsų, kurie nedvejodami pasi
sakė už Latvijos, kad ir sąly
ginę, nepriklausomybe. Rygos 
gatvėse žmonės vieni kitus svei
kino net su ašaromis, kad po 50 
metų žengė pirmą žingsnį į su
verenitetą. 

Praėjusj sekmadienį maždaug 
300 žmonių susirinko aikštėje 
prie Rygos katedros, kurioje keli 
kalbėtojai jiems sake, kad nepri
klausomybės deklaracija yra 
prieš įstatymus ir turi būti 
atšaukta. Ši demonstracija buvo 
suorganizuota rusų gyventojų, 
kurie eina su Kremliumi. 

Rusų demonstraci ja 
Penktadienį 57 latvių Parla

mento nariai nebalsavo už ne-

Lietuvos Respublikos Statybos ir ur 
banistikos ministeris Algimantas 
Nasvytis. 

Lietuva [ Jungtines 
Tautas 

W a s h i n g t o n a s . Ats tovų 
rūmų Užsienio reikalų komite
to vadovaujantis narys Michi 
gano valstijos kongresmenas 
VVilliam S. Broomfield pasakė, 
jog JAV „turėtų pasiūlyti Lietu
vos Respubliką nariu į Jungti 
nes Tautas". Toks pasiūlymas 
priverstų Gorbačiovą imtis 
pirmųjų žingsniu daryti kom 
promisus del Lietuvos. Be to, 
Lietuva tada turėtų balsą tarp 
tautinėje valstybių bendruome 
neje Dvi Sovietų f-spublikos — 
Gudija ir Ukraina dalyvauja 
J u n g t i n ė s e Tautose . Bet 
Lietuva turėtų būti nepriklau 
soma nare, nes ji jau yra pa 
skelbusi nepriklausomybės ats 
tatymo deklaraciją. 

JAV klaida dėl 
Lietuvos 

VVashingtonas. — Eltos pra
nešimu. Jungtinės Amerikos 
Valstijos pada rė „ t a k t i n ę 
klaidą", sakydamos, kad jos pri
pažins Lietuvos vyriausybę tik 
tada, kai ji sugebės „kontro
liuoti savo teritoriją", The New 
York Times 1990 m. kovo 28 d. 
numeryje tvirtina teisininkas, 
Carnegie Tarptautinės Taikos 
Fundacijos pareigūnas David 
J.Scheffer. Remiantis tokia po
litika, rašo jis. lengviau megzti 
diplomatinius santykius su ko
munistų diktatūromis, negu su 
Lietuva ar kitomis iš komunis
tų valdžios išsivaduoti mėgi
nančiomis tautomis. Tokia poli
tika ignoruoja unikalią Baltijos 
respublikų padėtį ir joms bruka 
„kreivus kriterijus". Gorbčiovas 
su savo karine galybe gali amži
nai užblokuoti pripažinimą, ir 
Lietuva niekada nesugebės 
patenkinti Busho kriterijų. 

Wilsono kr i ter i jus 
Scheffer siūlo panaudot i 

prezidento Woodrow Wilsono 
k r i t e r i jus , pagal kur iuos 
pr ipaž in imo sąlygos y ra 
„ te i sė ta" vyr iausybė, kur i 
remiasi „valdomųjų pritarimu", 
bei įrodymas, kad ji sugeba iš
pildyti t a r p t a u t i n i u s įsipa
reigojimus. 

Teisininkas ragina Bushą 
viešai pareikšti, kad JAV ir 
tol iau p r ipaž į s t a Lietuvos 
valstybę, laiko demokratiškai 
išrinktą Lietuvos vyriausybę 
teisėta ir tikisi ją formaliai 
pripažinti kaip de facto ir de 
jure suverenios Lietuvos vals
tybės vyriausybe. JAV turėtų iš 
naujo patvirtinti vd. Stimsono 
doktriną, pagal kurią nepripa
žįstama jokia vyriausybė, užė
musi teritoriją karine jėga ir 
grasindama ją panaudoti ir 
tuomi pažeidusi tarptautinę 
teisę. Jei sovietų kariuomenė 
pradėtu prievartauti Lietuvą. 
JAV b e m a t a n t pr ipažintų 
Lietuvos vyriausybę, nors ji ir 
turėtų valdyti iš egzilio. Taip 
JAV prezidentas padėtų Lietu
vai ir išlaikytų savo glaudžius 
ryšius su Gorbačiovu 

KALENDORIUS 

Gegužės 10 d.: Antaninas, 
Beatr ičė . Igauja, P u t i n a s . 
Viktorina. Sangailė. 

Gegužės 11 d.: Mamertas, 
Migle. Pilypas, Roma, Skirgau-
das 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:38, leidžiasi 7:51. 
Temperatūra dieną 62 1.. nak 

tį 45 1. 

i 
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FILMAS A P I E LIETUVĄ 

Sekmadienį, gegužės 13 d., 12 
vai. vidurdienį, Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre bus rodoma 
fotomenininko Alekso Plėnio 
filmas apie Lietuvą. Filmo 
popietę rengia Dievo Apvaizdos 
parapijos Švietimo komitetas. 

niauskaitė ir Gai lu tė Čer
niauskaitė dalyvavo Lietuvių 
Jaunimo sąjungos suvažiavime 
Washingtone. Linas Udrys yra 
Lietuvių Jaunimo sąjungos 
Detroito apylinkės ryšininkas. 

lm 

TV DISKUSIJOS APIE 
LIETUVĄ 

Sekmadienį, balandžio 30 
i dieną, televizijos 7-tame kanale. 

„Spotl ight on the News" , 
kuriam vadovauja Jim Herring-
ton, dalyvavo Detroito Lietu
vių organizacijų centro valdybos 
pirm. adv. Kęstutis Miškinis ir 
Michigano valstijos Respub
likonų centro komiteto ketvirta
sis vicepirm. Andrius Anužis. 
Diskusijos buvo apie Lietuvą. 
Diskusijose dalyvavo Free Press 
tarptautinio skyriaus vedėjas 
Chuck Mitchell ir WWJ kores
pondentas Joe Norvan. 

PASITARIMAS SU SEN. 
CARL LEVIN 

Michigano Baltų komitetas 
praėjusį sekmadienį turėjo 
dviejų valandų pasitarimą apie 
Pabaltijo kraštų dabartinę pa
dėtį su Amerikos senatorium 
Carl Levin. Lietuvių atstovai 
šiame pasitarime buvo dr. Algis 
Barauskas, Bob Boris, Bernar
das Brizgys, Algis Čerekas, 
Nijolė Čerekienė, adv. Kęstutis 
Miškinis ir Linas Orentas. 
Senatorius Carl Levin yra pasi
ryžęs padė t i Lietuvai . J i s 
pareiškė, kad Lietuvos reikalas 
JAV Senate nėra užmirštas. 

KANDIDATAS I SENATĄ 

Michigano valstijos atstovas, 
lietuvis Matt Dunaskiss iš Lake 
Orion, Michigan, žada kandida
tuoti į Michigano Senatą. 

P A M I N Ė T A MOKYKLOS 
SUKAKTIS 

„ Ž i b u r i o " l i tuan i s t inės 
mokyklos 40 metų sukaktis 
buvo paminėta gegužės 6 dieną. 
Akademinę programos dalį pra
vedė Alma ir Paulius Jankai. 
Buvo pagerbti mokytojai ir 
mokyklos vedėjai. Meninę 
programą atliko buvę mokiniai; 
jie vaidyba, daina, šokiu ir 
poetišku žodžiu perdavė įvairius 
mokinių prisiminimus. Meninę 
programą atliko: Rimas Kaspu
tis, Alma Jankienė, Paulius 
J a n k u s , Rita Giedrait ienė, 
Regina Puškorienė, Vidas Ne-
verauskas , Asta Jurguty tė . 
R ū t a Mikul ionienė , Linas 
Mikulionis ir Kristina Zub-
rickienė. Sukaktuvių proga 
buvo išleistas 250 egzempliorių 
leidinys .,40 metų... iš praei
ties". Tai Detroito lituanistinių 
mokyklų veiklos atspindžiai. 
Leidin) paruošė ir redagavo 
Pranas Zaranka. 

DETROITO KASA 
NAUJOSE PATALPOSE 
Metinis Kasos narių susi

rinkimas penktadienį, gegužės 
18 d., 7 vai. vak. vyks Dievo 
Apvaizdos parapijos patalpose. 
Visi kviečiami. 

Šeštadienį, gegužės 19 d.,vi
suomenė kv ieč iama į Fe
deralinės Kredito unijos Kasa 
Detroito skyriaus naujųjų patal
pų atidarymą 12-2 vai. p.p. 
Naujasis Kasos adresas — 
24060 W. 9 Mile Rd. (antras pa
statas nuo Telegraph gatvės). 
Naujos darbo valandos: pirm., 
treč. ketv. 9:30 v.r. - 3:30 v. p.p.; 
antr. penkt. - 9:30 v.r. - 6:30 
v.v. Šeštadieniais ir sekma
dieniais uždaryta. Kasa atlieka 
visus bankinius patarnavimus. 
Detroito ir apylinkių lietuvių 
visuomenė kviečiama susi
rinkime ir naujųjų patalpų 
atidaryme dalyvauti. 

Detroito lietuviai po pasitarimo su sen. Carl Levin. Iš k.: L inas Oren tas , Nijolė Čerek ienė . adv . 
Kęstutis Miškinis, sen. Carl Levin, Robert Boris, Bernardas Brizgys ir dr. Algis B a r a u s k a s . 

BAŽNYČIOS 
ATNAUJINIMO 

IŠKILMĖS 

LANKĖSI A. KALANTA 

Svečias iš Lietuvos. Antanas 
Kalanta, gegužės 7 dieną, Šv. 
Antano parapijos patalpose susi
tiko su Detroito visuomene ir 
davė pranešimą apie jo vieš
nages tikslus JAV-bėse. An 
tanas Kalanta yra Lietuvoje 
susideginusio a.a Romo Kalan 
tos brolis. 

DETROITO ATSTOVAI 
J A U N I M O SUVAŽIAVIME 

Linas Udrys, Rimas Gilvydis, 
Andrius Viskantas. Nida Čer-

Šv. Antano parapijos bažnyčia 
buvo patekusi į uždaromų 
bažnyčių sąrašus. Prieš pat 
Naujuosius Metus bažnyčioje 
įvykus gaisrui, buvo galvojama, 
kad bažnyčia gali būti uždaryta. 
Parapijai savo gyvastingumą 
įrodžius, Detroi to arkivys
kupijos kardinolas Edmund 
Szoka leido Šv. Antano bažnyčią 
remontuoti ir jai toliau veikti. 
Parapijos taryba gegužės 27 
dieną rengia bažnyčios at
naujinimo iškilmes, į kurias 
pažadėjo atvykti kardinolas Ed
mund Szoka ir, jei laikas leis. 
dalyvaus ta proga rengiamuose 
parapijos pietuose. 

Pietus organizuoja parapijos 
tarybos narė Onutė Selenienė. 
Dalyvaus ir dr. Bill Waring 
iškviesta iš Lietuvos šešių as
menų grupė — du gydytojai, trys 
asmenys su fiziniais trūkumais 
ir „Caritas" atstovė. Šiai grupei 
vadovauja dr. Gintas Čes
nauskas. Kadangi numatoma 
šią grupę finansiniai paremti, 
parapijos taryba nutarė už 
pietus prašyti 15 dol. asmeniui. 

Atvykusiems į pietus bus pro
ga sužinoti apie Lietuvos invali
dų bei fiziniai neišsivysčiusių 
asmenų padėtį, o taip pat ir Lie
tuvos medicinos darbuotojų 
pastangas jiems pagelbėti. Šios 
iškilmės bus padėka Dievui už 
Jo malonę turėti savo bažnyčią 
su lietuviškomis pamaldomis ir 
parodyti artimo meilę fizinės 
nelaimės ištiktam lietuviui. 

Stasys Gar l i auskas 

AMERIKIEČIAI GARSINA 
DAINAVĄ 

..The Manchester Journal" 
gegužės mėnesio atspausdino 
keturių puslapių reportažą, 
iliustruotą dešimčia nuotraukų. 
Reportažą parašė Janet LaBau 
Shurtliff. fotografavo Bill Shurt-
liff. Pirminis reportažo pa
vadinimas — Dainava Lietuvių 
stovykla prie W. Austin kelio: 
antroji antrašte — Dainava ir 
mūsų kaimynai lietuviai. Auto
re aprašo savo įspūdžius iš ap
silankymo Dainavoje ir pokalbį 
su stovyklos administratorium 
Albinu Grigaičiu. Paliesta Lie
tuva šiandien, jo atvykimas j 

Ameriką, darbas Forde, jo 
skulptūros darbai. Minima, kad 
Dainavą gali nuomoti ir ameri
k ieč ia i . Nurodomas Ritos 
Giedraitienės telefonas. Nuo
traukose Dainavos iškaba prie 
įvažiavimo vartų, A. Grigaitis 
prie Romo Kalantos paminklo, 
V. Veselkos darbo koplytstulpis, 
atstumų iš Dainavos į įvairias 
v ie tas rodyklės pažymėtos 
kilometrais, A. Grigaičio medžio 
skulptūros darbai ir bendras 
Dainavos vaizdas. 

Atrodo, kad įvykiai, išgarsinę 
Lietuvą, paskatino reporterę 
ieškoti kontakto su Dainava. 
Jai A. Grigaiti pristatė Man-
chesterio viešosios bibliotekos 
vedėja Dorothy Davies, kuri 
Grigait į pažįsta kaip uolų 
bibliotekos knygų skaitytoją. 
Janet LaBeau Shurtliff repor
tažas yra pirma didžiausia ir 
p a l a n k i a u s i a informacija 
Dainavos kaimynams ameri
kiečiams. Be abejo, tai yra nuo
pelnas Albino Grigaičio, kuris 
moka palaikyti draugiškus san
tykius su vietos amerikiečiais. 

Stasys Gar l iauskas 

TAUTOS FONDO 
RENGINYS 

Tautos fondo atstovybė Michi
gan valstijai kasmet surengia 
popietę, kurios metu visuomenė 
informuojama apie šio fondo ir 
jo atstovybės Detroite at l iktus 
darbus ir pasiektus rezultatus. 

Šiemetinis renginys balandžio 
29 d. vykc Šv. Antano parapijos 
patalpose Popietę pradėjo at
stovybės valdybos pirmininkė 
Eugenija Bulo t ienė . Pa
sveikinus: dalyvius pastebėjo, 
kad tautiečių drąsa ir ryžtas 
Lietuvoje skatina mus darbams 
ir ašaros neprivalo temdyti 
realybės. Žodį ta r t i pakvietė 
Tautos fondo tarybos narę Ire
ną Kriaučeliūnienę. 

Prelegentė aptarė Tautos fon
do veiklą problematišką padėtį 
Lietuvoje Ji sakė, kad Lietuvos 
Nepriklausomybė yra gyva visų 
mūsų širdyse, kad kiekvienas 
turi gyventi ir dirbti taip, lyg 
nuo jo priklausytų Tėvynės 
likimas. Pastebėjo, kad Lietuva 
yra atsidūrusi pasaulio dėmesio 
centre. Paminėjusi, kad Tautos 
fondas įkurtas 1914 metais. 

aptarė jo dabartinę s t ruktūrą ir 
kad dabar veikia Lietuvos 
atstatymo pusės milijono fon
das. Pasidžiaugė, kad Tautos 
fondo šeima dosni — 1989 m. 
paaukojusi 652,000 dolerių. 

Atstovybės iždininkas Vladas 
Staškus pranešė, kad 1989 m. 
Detroito lietuviai Tautos fondui 
sudėjo 20,786 dolerius, o iš kitų 
M i c h i g a n o v i e tov ių g a u t a 
42,921 dol. Michigano lietuviai 
Tautos Fondui 1989 m. pa
aukojo 63,707 dol. Buvo išvar
dinti s tambias a u k a s įteikę 
asmenys. J iems Mykolas Aba
rius įteikė a t i t inkamus pažymė
jimus. Aukos siekė nuo 15,000 
iki 300 dol. Šiemetiniame stam
biųjų aukotojų sąraše yra: St. 
Maziliauskas, Klemensas Urb-
šaitis, Vincas Tamošiūnas, Ona 
ir Česys Šadeikos, Eugenija 
Bulotienė. Jonas Bar tkus , Sta
sys Bartkus, Cecilia Gibson, 
Elena Jurgut ienė . Antanas ir 
V ladė Š i u r k a i , S tefani ja 
Balienė, Antanas ir Vida Pesiai 
ir Liudas Grunavas . 

Renginio meninę dalį atliko 
Det ro i to Mote rų voka l in i s 

Į L O S V V •©© 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St.. St. Monica. CA 9O403. 

VYČIU SUVAŽIAVIMAS 
DAYTONE 

Gegužės 18-20 dienomis Day-
ton, Ohio. vyks Lietuvos Vyčių 
Vidur io centro apygardos 
suvažiavimas. Daytono 96-ta 
kuopa rengia ir ritulių (bowling) 
turnyrą , kuriame dalyvaus 
delegatai ir svečiai iš Clevelan-
do, OH, DuBois. Pa.. Detroit, 
Mi., Pittsburgh. Pa.. Saginaw, 
Mi.. ir Southfield. Mi. 

Seimo posėdžiai vyks Radis-
son Inn Dayton viešbutyje. 

Penktadienį, gegužės 18 d.. 
6:00 vai. vakare Radisson vieš
butyje vyks delegatų regist
racija ir svečių susipažinimas. 

Šeštadienį, gegužės 19 d.. 3:30 
vai. ryto viešbučio salėje bus 
užkandžiai, po kurių vyks seimo 
narių susirinkimas Tarp kitų 
reikalų bus skiriami delegatai 
v i suo t in iam vyčių 77-tam 
seimui, kuris įvyks Pittsburgh. 
Pa., liepos 26-29 dienomis. Bus 
svarstomi ir Lietuvos Nepri
klausomybės reikalai, kaip 
vyčiai galėtų energingiau prisi
dėti prie tėvynės išlaisvinimo. 

1:30 vai. p.p. vyčiai rinksis 
ritulių (bovvling) turnyrui Ma-
rian salėje, 6170 Brandt Pike. 
Huber Heights. Oh 

Po ritulių turnyro. 6:30 vai. 
vak Šv Kryžiaus lietuvių pa
rapijos salėje, Daytone. bus 
vakarienė, liaudies dainos ir 
šokiai. 

Sekmadienį, gegužės 20 d . 10 
vai. ryto Šv. Kryžiaus lietuvių 
bažnyčioj bus pamaldos. Po 
Mišių. 11:30 vai. r. visi rinksis 
banketui į Amber Rose sale, 
1922 Leo St. Čia ritulių turny
ro laimėtojams bus įteiktos 
premijos. 

Vincas Gražu l i s 

A. A. ANTANAS MAŽEIKA 

A. a. Antanas Mažeika mirė 
kovo 19d.. Treasure Island. Fla. 
Antanas buvo gimęs 1906 m. 
spalio 22 d. Brooklyne, N.Y.. 
Veronikos ir Antano Mažeikų 
šeimoje Tėvai, grįždami gyven
ti M i j u r i t parsivežė 2 m. 
Antanuką. Sulaukęs 16 metų. 
Antanas nutarė grįžti Ameri
kon, kur. vienas būdamas, labai 
sunkiai vertėsi. Siekė mokslo, 
įsigydamas inžinieriaus pro
fesiją si; MA laipsniu iš N.Y. 
universiteto. Nežiūrint sunkių 
gyvenimo sąlygų, visą savo 
energija aukojo l ietuviškai 
veiklai, vpač Vyčių organiza
cijai. Po Antrojo Pasaulinio karo 
darbu ir rūpesčiu labai daug 
prisidėjo karo pabėgėlių globa 
Vokietijoje ir jų iškvietimu į 
Amerika 

Mirties pa ta le aps ive rkė 
džiaugsmo ašaromis išgirdęs 
apie Lietuvoje nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimą. 
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vienetas, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio. 

Kun. Alfonsui Babonui pa
laiminus valgius, buvo pasi
vaiš inta . Edvardas Milkus, 
talkinant Ernai Garliauskienei 
ir Danutei Petrauskienei pra
vedė dovanų paskirstymą. 

Eugenija Bulotienė padėkojo 
popietės talkininkams, o paskai-
tininkei Irenai Kriaučeliūnie-
nei įteikė dovaną. 

S tasys Gar l i auskas 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGUA 

(Augliai nuimami Kabinetai 
priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. (1-312) 434-5448 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (704) 442-4297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LiGOS 

7722 S. Kedale Ava., 
Chlcaco. UI 60652 

Pirm . antr. ketv ir penkt 
pagai susitarimą 

Kab. (1-312)735-4477; 
|ftei. (704)244-00*7; arba (708)246-4581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDtCAL BUILDING 

•440 So. Pulesk! Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. tS St. 
Tai. (704) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Carcliac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRA8AD TUMMALA, M.D. 

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

•132 S. Kedzie Ava., Chtcego 
(1-312) 925-2070 arba (1-312) 440-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road 
Tai. (1-312) 54S-2M2 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir \ namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gy dyto|a 

2659 W 59th St . Chicago. IL 
Tai. (1-312)474-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (704) 5904101 
Vai pagal susitarimą 

Namų (704) 544-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzta, Chicago. Iii. 
Tai. (1-312) 925-2470 

1145 Dunda* Ava., Elgin iii. 60120 
Tai. (704) 742-0255 

Valandos Daga susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hickory Hllls, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (704) 598-4055 
Valandos pagal susitanma 

A.a. An taną? Mažeika 

Island. Fla., kur netrukus įkūrė 
Vyčių 175 kuopą ir jai vadova
vo iki sveikata leido. Priklausė 
St. Petersburgo inž. architektų 
organ izac i ja i i r buvo Sv. 
Kazimiero misijos narys. 

Liko žmona Suzana, sūnūs 
Antanas. Jr. . ir dr. Denis, duk
ros Joana, Marytė, 9 vaikaičiai 
ir broliai Vytau tas ir Pranas. 
Kovo 23 d. po iškilmingų šv. Mi
šių Šv. Jėzaus Vardo bažnyčioje, 
gausaus būrio Lietuvos Vyčių ir 
St. Petersburgo lietuvių buvo 
palydėtas i Kalvarijos katalikų 
k a p i n e s Clea rvva te r . F la . 
Ilsėkis, ramybėje. A.M. 

12-TOS K U O P O S 
S U S I R I N K I M A S 

Lie tuvos Vyč ių 12-toji 
kuopa M a r ą u e t t e P a r k e 
Chicagoje t u r ė s savo susi
rinkimą antradienį , kovo 15 d.. 
8 v.v. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Rūta Juškienė. 
S t a n d a r d F e d e r a l Savings 
banko vyr. v iceprez identė , 
kalbės apie bankus ir asme
ninių finansų tvarkymą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

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

Tai. (704) 448-1777 

Tai. kabinate ir aute: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

Kasdien ' M 8 vai vak 
išskyrus treč šeši 12 iki 4 vai popiet 

JONAS V. PRUNSKIS. M.D 
Gyayioias i' chirurgas 

Anestezijos >r skausmo avdvmo soecianstas 
Sherman ligoninė. E'gm. IL 

Tai. (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA . 
156 N. Michigan Ava.. Sulte 324 Ir 

5435 S. Pulaakl Rd.. Chlcsgo. IL 
Tai . (1-312) 545-2940 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabinate tai. (1-312)737-1164: 
Reztd. (708)345-4411 

Dr. Tumesonlo kabinetą parama 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Streat 

Tel. (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852-0889 
Vai pirT! antr ketv k penkt 

3 ik. 7 v v Tik SuSrtaruS 

Dr. Tumesonlo kabinetą peram* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 et Si »et 

(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Ras. (1-312) 7795533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4244 W. 4 3 * St. 
Vai pagal susrtanmą pirm ir ketv 12-4 

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

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE — PLAUČIŲ LIGOS 
2434 W. 71 st. St.. Chicago. III 

Tel.: (1-312) 434-0100 
11800 Soutnwes< Hlgrmay 

Palos Hetghts. III. 60463 
(704)361-0220 (704)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr i-4 v p p r ketv 2-5 v op 
šešt pagai sjsitanma 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (704) 444-5545 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D . S.C. 
Specialybe — Vidaus i>gų gydytoias 

Kalbame uetuv ška 
6165 S. Archer Ave. (prie Ausimi 

Valandos pagai susitanma 
Tel. (1-312)585-7755 

Kab. tel. (1-312) 544-3166: 
Namu (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63rtf Street 
Va1 pfm anf i<etv ' penkt 3-6 

šeštadieniais paga1 susitarimą 

( 



Dar vienas bandymas 

PEREITI Į 
METRINĘ SISTEMĄ 

Atvykstant iems gyventi į 
Ameriką persiorientavimas iš 
metrinės į anglišką matavimo 
sistemą prisideda prie įvairių 
ki tų s u n k u m ų , p radedan t 
gyvenimą svetimoje kultūroje. 
O Amerikai, pradedant jau tre
tįjį dešimtmetį pastangų perei
ti į metrinę sistemą, vis vien 
nesiseka pereiti ir tiek, nežiū
rint to, kad 1970 dešimtmety 
JAV rimtai stengėsi pereiti į 
metrinę sistemą. Tai nebuvo 
taip lengva, pareiškė JAV 
Pramonės departamento met
rinių programų biuro vedėjas T. 
Undenvood. Jis skundėsi, jog 
senukai, iš ryto atsikėlę ir per 
radiją išgirdę Cels i jaus 
t empera tū rą nežinotų kaip 
rengt is ; žmogus p i rkdamas 
gazoliną litrais, nesusivoktų, ar 
pardavėjas nebando nusukti. 
Viena metrinės sistemos propa
guotoja Californijoje prisimena, 
jog kai kurie žmonės net buvo 
pradėję kalbėti, jog metrinės sis
temos įvedimas buvo Amerikos 
priešų pastangos paruošti dirvą 
komun i s t i n i am perversmui 
Amerikoje. 

Metrinės sistemos įvedimo su
stabdymu giriasi įprastinio ma
tavimo išsaugojimo organiza
cijos vedėjas S. W. Leslie: „Tai 
buvo šeimininkių pergalė", nes 
jos laiškais apipylė savo senato
rius ir kongresmanus (turbūt 
g r a s i n d a m o s badu visoje 
Amerikoje, kai nebegalėsiančios 
naudotis angliška sistema sura
šytais receptais — a.g.) Leslie 
sako: „Jankiškas sveikas protas 
sustabdė biznierių pastangas 
pasipelnyti iš perėjimo nuo 
vienos matavimo sistemos prie 
kitos". 

Kai prie šių pastangų prisi
dėjo prez. Reagano biudžeto ap
karpymai metrinės sistemos 
veiklai, toji veikla taip ir nuš
čiuvo. Šiandien, tik JAV-ės te
besilaiko angliškos sistemos, 
nes ir Kanada ir Anglija jau 
perėjo prie metrinės. Bet dabar 
vėl pakilo reikalas pereiti į met
rinę sistemą. Dabar, siekiant 
sumažinti JAV prekybos defici
tą, iškilo įtikinantys argumen
tai šio krašto pramonei pagaliau 
rimtai pereiti į metrinę sistemą. 
Šį kartą nutar ta veiklą kreipti 
ne į eilinius piliečius, o į pramo
nę. 

JAV įmonėms pradėjus rim
ta i ieškoti rinkų užsienyje, jos 
pradeda susidurti su faktu, kad 
produkta i pagamint i pagal 
anglišką matavimo sistemą 
n e r a n d a r inkos užsienyje. 
JAV-ėse sriubai, varžtai ir fab
rikų mašinos yra gaminami 
pagal angliškos sistemos išmie-
ras , o visame pasaulyje jie 
gaminami pagal lygines met
rines išmieras. Kai užsienyje 
va r to jamos amer ik ie t i škos 
gamybos mašinos sugenda, joms 
taisyti netinka vietinės gamy
bos dalys, o retas mechanikas 
užsienyje tu r i jų taisymui 
angliškų išmierų raktų komp
lektą. Ši tikrovė mažina rinką 
amerikietiškiems gaminiams 

Dėl to susirūpino ir JAV 
Kongresas. Prieš dvejus metus, 
nors negalėjo priversti JAV 
įmonių gaminti pagal metrines 
išmieras, pravedė prekybinį 
įstatymą („Ominibus Trade and 
Competitiveness Act of 1988"). 
kuriame įrašė pastraipą, reika
laujančią, kad kiekviena JAV 
federalinė įstaiga privalo pirkti 
tik pagal metrinę sistemą paga
mintus gaminius, pradedant 
1992 m. rugsėjo 30 d. Tačiau ir 
čia dar pridėta klauzulė, jog lei
džiamos išimtys, jei toks pakei
timas būtu nepraktiškas ar jei 
ta i sutrukdytų darbingumą 
(..severely inefficient""). ar 

„sumažintų rinką JAV fir
moms". Taigi ir čia. kad praeitų 
įstatymas reikėjo ..išimti jo 
dantis". 
O tai galėjo būti tikrai efekty

vus įstatymas, nes JAV fe
deralinė valdžia yra didžiausias 
gaminių pirkėjas visame kraš
te. Tad toks įstatymas duotų di
džiulę paskatą JAV firmoms 
pereiti į metrinę sistemą, duo
damas joms gatavą rinką. 1992 
m. yra svarbūs ir dėl to. kad tais 
metais prasideda Europos eko
nominis susijungimas, o nėra 
klausimo, kad Europos preky
binė bendruomenė vis labiau 
sp i rs i s p r i eš nemetrinių 
gaminių importavimą. „Jau da
bar europiečiai sudaro pusę viso 
pasaulio gamybinės rinkos", 
sako Undervvood. „Tai dar dau
giau svorio suteikia argumen
tams už metrinę sistemą". 

Neseniai Vali Street Journal 
buvo straipsnis, kad Saudi Ara
bija savo uoste neleido iškrauti 
siuntos General Electric gami
nių, nes joje buvo siunčiami 6 
pėdų ilgio pailginamieji elektros 
laidai, o tame krašte reikalauja
ma, kad tokie laidai būtų 2 
metrų (6.6 pėdų) ilgumo. Ten 
taip pat rašoma, jog europiečiai 
niekuomet nepirks 2 x 4 colių 
išmieros gaminio; jie nori. kad 
gaminiai būtų lyginių metriniu 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

GYNIMO DABAI 

Villa Lituania — Lietuvių kolegija Romoje 

LIETUVIŲ KOLEGIJOS REIKALU 
Mylimieji Kristuje. 

Popiežius Jonas Paulius II 
paskyrė gegužės 13-tąją, Šv. 
Mergelės Marijos apsireiškimo 
Fatimoje dieną, maldai už 
pašaukimus į kunigus ir vie
nuolius. Mes, lietuviai, irgi 
t u r ime išgirs t i Vyr i aus io 
Bažnyčios Ganytojo kvietimą, 
nes šis klausimas ir mums yra 
labai aktualus tiek išeivijoje, 
tiek mūsų Tėvynėje: visur 
aiškiai juntamas kunigų bei 
vienuolių, ypač seselių, trūku-

Kazimiero Kolegija-Seminarija a. Baltakio. O F.M., yra kviečia-
Romoje turėjo pakankamai klie- mas kartą į metus paremti auka 
rikų-studentų. Romos universi- Popiežišką Šv. Kazimiero lie-
tetuose jie baigė mokslus ir. tuvių Kolegi ją-Seminar i ją 
įšventinti į kunigus, išsisklaidė Romoje. Aukas (čekius) galima 
po platųjį pasaui; Daugelis jų siųsti: Prel. Alg. Bartkus, Pon-

T — l mas parapijose, mokvklose, 
išmierų. Tad normt sumažinti ,. . K " , . 
JAV-ių prekybos deficitą reiks p radė t i gamint i eksportus 
metrinei rinkai. 

Dabar jau panaikinta JAV 
Metrinė Taryba buvo pravedusi 
tyrimus ir rado, jog pusė visų 
JAV gaminių paklausos pri
klauso nuo to, ar jie yra pagal 
metrinę ar anglišką sistemą. 
Tarp 49c ir 149c žaliavų paklau 
sos priklauso nuo to, ar žalia
vos supjaustomos ar įpokuoja-
mos pagal metrinę ar anglišką 
sistemą. 

Fabrikų presų bei kitų gamy
bos mašinų konvertavimo į met
rinę sistemą kaina yra greitai 
atgaunama, sako JAV Metrinės 
tarybos pirm. Jim Meredith, 
kuris atsakinėja JAV įmonių 
vedėjų klausimus, jiems perei
nant į metrinę sistemą. „Per
ėjimo kainą greitai išmokėsi
t e iš žymiai padidėjusios 
užsieninės rinkos savo gami
niams", jis sako. O atsiverian
čios Rytų Europos rinkos visos 
reikalaus metrinėmis išmie-
romis pagamintų gaminių. Anot 
Meredith. šįkart JAV tikrai 
pereis į metrinę sistemą, nes 
„rūpinamės padėti JAV pramo
nei pereiti. Kai pereis, ji mokės 
savo metriniams gaminiams 
įtaigoti ir čionykštę publiką". 

Viena darbuotoja, jau 30 metų 
pašventusi metrinei propa
gandai Amerikoje, sako, kad 
eiliniai amerikiečiai į metrinę 
sistemą pereis visai nejučioms. 
Jau dabar jie perka 35 milime
trų filmą, saldžius gėrimus 2 
litrų buteliuose ir elektros lem
putes, kurių stiprumas žymimas 
vatais. Net jų (importuoti) auto
mobiliai pagaminti pagal met
rinę sistemą, ir jie to visai 
nejaučia, ji sako. 

Iš tikrųjų, sunkumai su metri 
ne sistema atsiranda tik kai 

ligoninėse ir kitose labdaros in
stitucijose. 

Nesigilindami į visas priežas
tis, dėl kurių sumažėjo kunigų 
ir vienuolių skaičius, galime 
paminėti vieną iš svarbesnių — 
tai stoka maldos privačiame, 
šeimos ir viešame gyvenime. 
Juk malda kiekvieno krikš
čionio gyvenime turėtų užimti 
svarbią vietą. Savo malda 
žmogus palaiko ryšį su savo Kū
rėju, iš kurio semiasi sau 
dvasinės jėgos bei palaimos 
gyvenimui ir veiklai. Įklimpęs 
į šio gyvenimo problemas , 
žmogus gal n e b e m a t o nei 
reikalo ieškoti Dievo malones. 
— jaučiasi pats pajėgus išspręsti 
visas šių dienų problemas. De
ja, Dievo malonės jis negali nei 
sukurti, nei paveldėti. Taip yra 
ir su dvasinių p a š a u k i m ų 
malone: nes dvasinis pašauki
mas yra ypatinga Dievo dovana 
— Kristus pats kviečiasi darbi
ninkų: „Pjūtis didžiulė, o darbi
ninkų maža. Todėl prašykite 
pjūties šeimininką siųsti dar
bininkų į savo pjūtį" 'Lk 10. 2). 
Todėl reikia prašyti , reikia 
melsti. 

Prieš 40 metų lietuvių Šv. 

darbavosi sielovadoje ar kultū
ros baruose lietuviu labui. Už 
medžiaginę parama Kolegija 
yra giliai dėkinga: kiekvienais 
metais ji surengia iškilmingas 
pamaldas už savo geradarius, 
gyvus ir mirusius. Tačiau tik 
medžiaginės paramos neužten
ka. Reikia kandidatų, reikia 
k l i e r i k ų , kur i e pr ip i ldytų 
Kolegiją ir čia pas i rengtų 
papildyti retėjančias lietuvių 
kunigų eiles. 

Normaliai pašaukimai kyla 
j iems palankioje aplinkoje. 
Katalikiškos šeimos čia vaidina 
didžiulį vaidmenį. Kiekvienas 
mūsų geras, padrąsinantis žodis 
ne vieną pamaldų jaunuolį, 
gilesnio gyvenimo ieškant į 
galėtų nukreipti į Kolegiją. 

Bet ypač reikia melstis, ne 
vien gegužes 13-tąją. o nuolatos, 
kreiptis i Pjūties Viešpatį, kad 
savo malone jis pajudintų širdis. 

Šv. Kazimiero Kolegija Romo
je palaiko gaudžius ryšius su 
Lietuva. Atgavusi laisvę. Lietu
vos Bažnyčia atsiųs daugiau 
kunigų į Romą studijoms pa
gilinti. Jei Dievas visokeriopai 
laimins mus. ši vienintelė lais
vame pasaulyje l i e t u v i ų 
seminarija Romoje sėkmingai 
prisidės prie dvasinio visos Lie
tuvos atnaujinimo. 

Nuoširdžiai Jūsų. 
Antanas D e k s n y s 

Buvę- Vakarų Europos 
lietuvių vyskupas 

Kiekvienai įetuvis katal ikas 
išeivijoje J.E vyskupo Pauliaus 

tificio Collegio Lituano. V. 
Casalmonferrato. 20 - 00182 
Roma — Italia. 

1. Norėdama sustiprinti vi
suomeninę veiklą. JAV LB 
krašto valdyba bal. 22 d. suda
rė specialų visuomeninės veik 
los koordinacinį komitetą, ku
rio užduotis yra nustatyti pa
grindines visuomeninio darbo 
k ryp t i s ir organizuoti bei 
koordinuoti to darbo įgyven
dinimą. Komiteto sudėt is : 
Bronius Nainys (pirmininkas), 
Arvydas Barzdukas. Rimantas 
Dirvonis, dr. Petras Kisielius. 
Linas Norusis ir dr. Tomas 
Remeikis. Komitetas darbą jau 
pradėjo ir prašome visus LB 
padalinius su juo kooperuoti. 
Komite tas veikia JAV LB 
Krašto valdybos mandato pa
grindu. 

2. Šiuo metu jau yra sudary
tas kelios darbo grupes, kurios 
atlieka specifinius (teisinius, 
ekonominius, visuomeninius, 
informacinius) uždavinius. Dar
bo grupių sudėtį ir užduotis 
p raneš ime ar t imiaus io je 
ateityje. 

3 . Gegužės mėnesį, prieš 
viršūnių konferenciją, labai 
svarbu išlaikyti spaudimą JAV 
valdžiai, ypač Kongreso sluoks
niuose, nes ateina kritiškas 

NE POLITIKA, O 
JAUDINA! 

Šiandien laiškanešys atnešė 
j a u d i n a n t į l a i šką . Tarpi
ninkaujant Lietuvos Vyčių 
organizacijos nare i Bernice 
Aviža iš Albany New York, 
vienos Pirmos Komunijos klasės 
vaikai prašė mane perduoti 
kuriai nors Lietuvoje Pirmos 
Komunijos vaikų klasei jų su
r i n k t u s 200 dolerių. Ant 
didžiulės kortelės su Gerojo 
Ganytojo a t v a i z d u , vaikai 
paaiškino, jog, besimokydami 
apie Jėzaus meilę jie sužinojo 
kaip v a i k a m s Lietuvoje 
nelengva savo tikėjimą išpažinti 
ir sunku gauti t inkamų knygų 
ruoštis sakramentams. Todėl 
patys pasiūlė savo mažais gerų 
darbelių patarnavimais ,.už
dirbti pinigų ir nusiųsti Lie
tuvos vaikams". Argi Jėzus ne
sakė: „Tokių yra dangaus ka
ralystė!" Šios klasės dovanėle 
Lietuvos vaikučiams parodo, ko
dėl Jėzus palygino dangaus 
karalystę su paprastu dosnumu. 

Toks paprastas, nuoširdus 
nesavanaudiškumas kaip tik ir 
atveria Dievo Karalystės ver
tybes: dosnumą, jautrumą, 
dalinimąsi meile. Nereikia 
daug! Paprastumas — kaip šie 
vaikai. Vaikai nujaučia laimin

go gyvenimo paslaptį — meilė 
ir rūpestis kitais! 

Ačiū vaikučiai! Jūsų pavyzdys 
tesužadina kitų vaikučių iš
radinga dosnumą. Niekados 
nesame per jauni pagalvoti apie 
k i t u s ir pas i rūp in t i kitų 
nepriteklium' 

Tuo pačiu, dar reikia pranešt i 
ir padėkoti, kad užsibaigus pir 
majai laidai ..Jėzus su mumis" 
(bendros katekizmo tiesos vai 
kams), Juozo Bulevičiaus (taip 
pa t iš New Yorko, bet šį karta 
iš paties Manhattan) aukos 
dėka yra atspausdinta antroji 
knygelės laida (7.000 tiražas". 
Pramatyta pasiųsti kiekvienai 
Lietuvos diecezijai po 1.000 šio 
religinio vadovėlio egzemplio
rių. Tariamasi šias knygas per
siųsti į Lietuvą,pasinaudojant 
vyskupo Baltakio organizuo
jamu knygų sunkvežimiu 

Projektams padėti Lietuvai 
nėra galo: ypač tiems, kuriais 
mažai kas rūpinasi — religiniais 
vadovėliais. Jei vėl atsirastų 
mecenatų, norėtume ir kelis 
vertimus parūpinti ir patrauk 
liai, spalvotai perspausdinti 
Taigi, specifiniams projektams 
remti visada priiamamos aukos. 

Visų Lietuvos vaikų vardu. 
dėkoju Albany Pirmos Komu 
nijos klasės vaikams ir padėka 
Juozui Bulevičiui. _ _ 

Sos. Igne 

sprendimo Uukas,ar Lietuva bus 
ar nebus nepriklausoma. 1 
prašome visus LB darbuotojus, 
rėmėjus ir visas lietu\ 
vijos organizacijas sutelkt 
šiam reikalui Štai ko kon
krečiai prašome iš -JAV LB apy
gardų, n* apylinkių: 

a. Kiekvienoje apygaroV 
apylinkėje sudaryti žmonių 
grupę (gali būti ir valdyba', kuri 
būtų pajėgi veikti amerikiečiu 
politiniame pasaulyje. I tokius 
kolektyvus bū t ina į t r auk t ; 
žmones, kurie turi pagrindą 
atstovauti išeivijos ir Lietuvos 
interesus amerikiečiu visuo 
menėje. B ū t i n a į t r a u k t i 
j aunesn ius profes ionalus , 
biznierius, visuomenininkus. 
Kadangi bus organizuojama 
intensyvi akcija Kongr< 
prašome tokias grupes sudaryti 
ir apie tai mums pranešti sa 
vaites bėgyje nuo šio aplink 
raščio gavimo 

b. Prašome būti pasiruošus 
dalyvauti masinėse demonstra 
rijose, laiškų ir telegramų siun 
timo akcijoje ir kituose nepra 
matytuose darbuose. 

c. Prašome įtraukti i veikla ir 
kitas apylinkėse veikiančias 
organizacijas (Vyčius, jaunimo 
organizacijas. ALTos skyrius. 
Šaulius ir ktA 

Dr. A n t a n a s Ra/.ma 
JAV LB Krašto valdyt -

pirmininkas 
Bronius Nainys 

Visuomenines veiklos 
koordinacinio kom 

pirmininkas 

SKUBIA] INFORMUOJA 

Ne\v Yorke Gintė Damušytė 
ir Wasnirigtone Viktoras Na 
kas. talkinant Marijonai Ska 
beikienei . Andriui Adams. 
Rasai Razgaitienei bei ki
tiems, nuo ankstyvo ryto iki 
vėlyvos nakties, telefonu bei te 
lefaksu renka vėliausias žinias 
tiesiog iš Lietuvos Tokiu būdu 
Lietuvių Informacijos Centras 
visada yra pasiruošęs papildyti 
žurnalistų žinias. Skubiai infor 
muoja veiksnius, veikėjus 
pagal užsakymą. Dažnai susi 
riša su Lietuva telefonu, tele 
faksu. Šiomis dienomis, skubus 
tiesos paskleidimas turi gyvj 
bines reikšmes Lietuviu Infor
macijos Centrą išlaiko Lietuvių 
Kata l ikų Religine Ša lpa . 
Išlaidų pernai susidarė 70.000 
dol.. išlaidos, dėl gausybės 
staigių įvykiu Lietuvoje, tikrai 
viršys tą sumą. 

( U O 

DIEVE, KODĖL APLEIDAI 
MANO TAUTĄ... 

Novelė 
VLADAS VAILIONIS 

žingsniuoti pamažu klebonijos link, visą laiką klebo
nui kalbant. Aš net stebėtis pradėjau jo tokiu 
iškalbumu. Juk anksčiau jis buvo taupus žodžiuose. 
Matyt, tėviškės oras jam į gerą išėjo. Pamatęs savo 
šeimininke, ir tą jis lietuviškai užkalbino. O ši tik pra
sižiojo, lyg višta norėdama gaidžiu giedoti, ir, tik pa
garbinusi lenkiškai Viešpatį Dievą, nutilo. Smalsumo 
aš nedaug prilaikiau savyje, bet man rūpėjo, ką ji at 
sakys. Ši gi mane apvylė — tylėdama ir nusekė mus. 
Matyt, ir ji negalėjo suprasti tokio klebono pasikeitimo. 

Sekančią diena klebonas, gerai pailsėjęs po savo 

sielos, todėl apie sąžines dalykus galima turėti skir 
tingą nuomonę. — Man tylint, jis tęsė toliau. — 
Nesuprask manos klaidingai, kunige Petrai Čia nėra 
joks egzaminas arba tavęs kamantinėjimas Aš noriu 
pasidalinti su tavimi kai kuriomis mintinus, kur -
yra pagrindinis veiksnys, todėl aš ir pradėjau nuo to. 

— Cierai. kunige klebone, aš pabandysiu paaiškinti 
savo pažiūras. Man regis, kad sąžine yra didžioji Dievo 
dovana žmogui. Tai lyg angelas sargas, kuris perspi \ 
žmogų nuo blogio Nepaklausius to balso, jis mums 
prikaišioja ir ragina pasitaisyti. Žinoma, kai kuri* 

Per abi savaites aš stengiausi atlikti viską] kuo kelionės, pasikvietė mane vėl į sodą Šį kartą jis buvo žmonės kovoja su savo sąžine, kartais ja net ir užmuš-
rkiau. 
mažai 
didele 
nklia-
P pat 
įrašą, 
daug. 

kruopščiausiai. Ir ne tik bažnytinius reikalus t 
bet užbėgdavau ir į jo sodą. Tiesa, apie rožes 
nusimaniau, bet su zakristijonu, kuris atlikda 
dalį sodo darbų, susitvarkėme ir ten. Bažnytin 
vą ir kitas pajamas surašiau tvarkingai, 

Į paruošdamas ir visų bažnytinių patarnavimi 
reikia nuolat pereiti iš vienos '• O per šias dvi savaites, lyg tyčia, jų prisirin 
sistemos į kitą. Jei gazolinas Į Grįžo klebonas gerai nusiteikęs, lyg ir šiek tiek 
būtų parduodamas litrais ir au- ! pajaunėjęs. Besisveikinant mums, kaip niek 
tomobilių odometrai mašinos iš- ir vėl jis mane užkalbino lietuviškai, 
važinėtą kelią skaičiuotų — Na, kunige Petrai, kaip atrodo klebono 
kilometrais, mums visai nerū- j — Stengiausi atlikti viską kuo geriausiai 
pėtų, kiek mylių per galioną nu- ! kur man trūko jūsų patyrimo. Paruošiau sar? 
važiuoja mašina, o verčiau, kiek jums pailsėjus, galėsime viską peržiūrėti. — 
kilometrų nuvažiuoja su litru i aš. 
kuro. Jei visi termometrai rody- • — Teisingai sakai, kunige Petrai , esu p argęs, 
tų šilimą tik pagal Celsijų, grei- \ todėl prigulsiu valandėlei. Senas žmogus, tai - P sena _ ^ t a įp nesakyčiau, nes kiekvienas žmogus yra Sustojo jis žingsniavęs, ką. žinoma, ir aš padariau. 
tai išmoktumėm, kad 25 laips- tvora: papūtus stipresniam vėjui, braška 'I • s ir su skirtingo charakterio asmenybė, todėl ir jo galvosena pažiūrėjo kažkaip keistai i mane ir tyliai p r a t o . 
niai yra karšta. manimi. Ši kelionė nuvargino mane. y r a skirtinga. Dievo supratime, manau, mūsų pažiū-

a.g. Aš paėmiau du jo lagaminus, ir pr Įėjome r o 8 y r a vienodos, bet juk sąžinė yra dalis žmogaus 

eigos? 
t daug 
todėl. 

-akiau 

darni. Tokie žmones, papilde koki nors nusikaltimą, 
nesigaili to padarę. Priešingai, kai kurie net didžiuojasi 
tuo. Lietuvių tauta, matosi, šia Dievo dovan Į atpažino 
jau labai seniai, todėl mūsų tautoje ir buvo visais 
amžiais tiek mažai nusikaltėlių. 

— Labai teisingai pasakei, kunige Petrą 
tikrai nėra kokia nors kunigų pasakėle. .Ji gyvena 
mumyse, ką aš paskutiniu laiku labai stipriai pajutau 
Nesijuok iš manęs, bet aš noriu šiandien išsikalbę! i su 
kuo nors, todėl, manau, nepalaikysi to mano silpi 

— Kunige klebone, iki šiol mes buvome labai 
svetimi, todėl tokie asmeniški pokalbiai padės mums 
šiek tiek suartėti. - atsakiau aš nedrąsiai 

— Tas teisybė. Iš pradžių aš tavęs nemėgau Galvo 
, j ._Todėl mano sąžines supratimas niekuo nesiskiria jau net prašyti vyskupo tave perkelti kur nors kitur 

nuo jūsų Dabar gi džiaugiuosi, kad aš tos klaidos nepadariau. 

gerai nusiteikęs, todėl aš nujaučiau, kad jis nori 
išsipasakoti apie savo tėviškę. Kurį laiką mes žingsnia 
vome tylėdami, man vis belaukiant pirmojo klausimo, 
o gal tik tylaus žodžio apie kelionę ar tėviškę. Bet ką 
aš išgirdau, mane labai nustebino. Bežingsniuodamas, 
net ir nepažiūrėjęs į mane, staiga užklausė: 

— Kunige Petrai, kaip tu supranti žmogaus sąžinę? 
Negreit aš jam atsakiau į tai, nes šis klausimas 

nieko, buvo taip netikėtas iš vyresnio amžiaus kunigo. Jis 
manęs netrukdė, matyt, norėdamas man leisti per
galvoti jo klausimą. 

— Aš manau, kunige klebone, kad šis dalykas 
mums. kunigams, yra visiškai aiškus. Kunigu semina
rijoje mes jį labai dažnai diskutuodavome. — pradėjau 

(Bus daugiau1 
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VIENO ŽMOGAUS GERI DARBAI 

JURGIS JANUŠAITIS 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

Kristina Likanderyte ir Terese Drūtytė-Šoliūruenė reiškia savo nuomones per demonstracijas 
Chicagos miesto centre. 

VOKIŠKOS NUOTRUPOS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Paskutines dienas Vakarų 
Vokietijoje gyvena oficialiai vei
k ian t i DKP - Vokietijos 
komunistų partija, nežiūrint 
kelių šimtų užkietėjusių narių 
pas tangų vėl iškelti ją iš 
skęstančio laivo į ramų uostą, 
vėl demonstruoti Vakarų Vo
kietijos gatvėse su raudonom vė
liavom ir šaukti visų šalių pro
letarai vienykitės! Komunistų 
partijos vadas Hubertas Mies 
stengiasi sukaupti aplink save 
pačius ištikimiausius narius, 
tačiau de facto Vakarų Vokieti
jos KP jau nebeegzistuoja, ka
dangi įvairiose apskrityse auto
matiškai (nematomai) užsidaro 
KP skyriai. Be to, iš partijos 
pasitraukė beveik 20 tūkst. 
narių (KP Vakarų Vokietijoje 
skaitė apie 45 tūkst.), matydami 
didelį lūžį rytuose. Prie to dar 
prisidėjo finansai, kadangi Rytų 
Vokietija nuo lapkričio mėn. 
n u t r a u k ė savo 60-70 mi l . 
markių (apie 55 mil. dol.) 
kasmetinę duoklę. Tokiu būdu, 
beveik 500 apmokamų tarnau
tojų neteko apmokamo darbo. 
KP dienraštis ,.UZ"' tapo savait
raščiu. 

•Jau 1989 m Europos parla
mento balsavimai parodė, kad 
Vakaru Vokietijos KP stipriai 
rieda žemyn, kadangi už jo 
išstatytus kandidatus Vakarų 
Vokietijoje balsavo 58.700 
gyventojų, palaikydami dar pro
paguojamą Stalino ku l tą , 
kadangi jo gerbėju buvo parti
jos šefas H. Mies. einantis kar
tu su Rytu Vokietijos vadu E. 
Honeckeriu. 

Tiesa, jau 1988 m. partijoje 
buvo jaučiamas nemažas refor
mos šalininkų skaičius. Po 
įvykių rytuose jie sudarė dau
gumą, norėdami ..išsprogdinti" 
stipru Stalino pasekėjų kevalą 
bei parodyti konferencijose 
„šaltus pečius", pasitraukimu iš 

KP eilių. 
Prie tokių pvz. priklauso 

Hamburgo apskrities pirm. W. 
Gerke (jis yra kartu ir politbiuro 
narys). Tokiu būdu, uostamies
čio KP oficialiai nebeegzistuo
ja. Išsiformavo ir kitose aps
krityse KP skyriai, tad nekant
riai laukiama KP suvažiavimo. 

Lūžis rytuose, pasitarimai 
Vienoje ir Ženevoje, pasiro
dančios pacifistinės nuotaikos, 
stipriai paveikė Pentagoną, 
kuris numato sumažinti JAV 
kariuomenę Europoje. Vieni šią 
žinią priėmė su džiaugsmu ir 
.jankiai eikite namo" šūkiais, 
kiti vėl su liūdesiu, kadangi 

rikiečiai vien t iktai į Rhein-
Pfalz krašto ūkį „įlieja" beveik 
2.5 milijardus — taip — mili
jardus dol! Amerikiečių „prara
dimas" būtų labai didelis nuos
tolis ne tik Rhein-Pfalz kraš
tui, bet iš dalies ir Vakarų 
Vokietijai. 

Vokiečiai jau sudarė komisi
jas, t i r iant perdavimą karinių 
orauosčių Frankfurtui, karei
vinių bei gyvenamų amerikie
čių šeimų namų, taip pat iš 
anksto planuojant įjungimą į 
vokišką ekonominį gyvenimą 
sargybos kuopų (jose tarnauja 
tik vokiečiai) darbo kuopų (dir
bo daug l ietuvių) sandėlių 
tarnautojų ir t.t. 

Suminėjęs ekonominį gyveni
mą, palyginsiu jį su Rytų bloko 
valstybėm. Vienam tūkstančiui 
gyventojų 1986 m. Rytų Vokie
tijoje teko 209 automašinos. 

paliečiama šeimų gyvenimo Čekoslovakijoje 190, Vengrijoje 
egzistencija. Pr ie tokių 135, Bulgarijoje 121, Lenkijoje 
priklauso 19,829 kv. k m v ir 105, Sov. Sąj. 47 ir Vakarų 
beveik 5 mil. gyventojų (Lietuva Vokietijoje 404. Telefonų 1988 
— 65 tūkst. kv. km. ir 3.6 mil. m. 1 tūkst . gyv. Bulgarijoje 190, 
gyv.) Rhein-Pfalz k r a š t a s Čekoslovakijoje 130, Rumunijo-
(sostinė — Mainz>, kartu su je 119, Rytų Vokietijoje 102, 
kariais bei jų šeimom priskai- Sov. Sąjungoje 100, Vengrijoje 
to 155 tūkstančių amerikiečių. 76, Lenkijoje 74 ir Vakarų Vo-
Jiems įvairiose bazėse dirba 21 kietijoje 451. Mėsos 1986 m. 
tūkst.-okiečių tarnautojų, dar- vienas gyventojas suvartojo 
bininkų. Vokiečiams gresia Rytų Vokietijoje 97 kg., Čekos-
bedarbe. nes ir taip Vakarų lovakijoje 87.3 kg., Vengrijoje 
Vokietijoje šiuo metu priskaito-
ma beveik 2 mil. bedarbių. Be 
to, Rhein-Pfalz vidaus reikalų 
ministerijos duomenimis, ame-

76.9 kg., Bulgarijoje 72.8 kg., 
Lenkijoje 66 kg., Sov. Sąjungoje 
62.5 kg. ir Vakarų Vokietijoje 
102.1 kg. 

NERINGA 

1990 m. 
stovyklų kalendorius 

Lietuvių kilmės — anglų kalba — liepos 1-14 d. 

Lietuviškai kalbantiems — liepos 15-rugp 4 d. 
(stovyklauti dvi ar tns savaites) 

Jaunimui 17-18 m. — liepos 29-rugp 4. 

Šeimų savaite — rugp. 5-12 d. 

Informacijai: NERINGA, ICC-RT 21. Putnam. CT 06260 

Kada tik tenka lankytis sve
tingoje St. Petersburgo lietuvių 
kolonijoje, dalyvauti renginiuo
se, visada tenka sutikti ne
didelio ūgio, malonios išvaizdos 
to telkinio gyventoją Juozą 
Taorą. 

Įdomi asmenybė. Įdomus ir 
pokalbininkas Vos t ik pradėsi 
pokalbį, žiūrėk. Juozas ir suka 
į įdomios veikios lankas. 

Jis šiauliški: Ūkininkas. Bai
gęs keturias gimnazijos klases 
sugrįžta į savo ūkį, vėl ima 
žagrę į rankas, purena pamiltą 
žemelę, pelne duoną, širdyje 
nešiodamas Lietuvos meilę. 

Bolševikams an t r ą kar tą 
nusiaubus mūsų tėvynę, okupa
vus, Juozas Taoras su tūks
tančiais tėvynainių išėjo į 
tremtį. 

Daug pergyventa, nelengvai 
dirbta. Poilsiui ir ramesniam 
gyvenimui pasirinko šiltą kli
matą, gyvą St. Petersburgo lie
tuvių koloniją. Mat jo įgimtas 
būdas — atiduoti savo duoklę 
tėvynei ir išeivijoje gyvenant. 

Kuo gi domisi t a s simpa
tingas, tylus žmogus Juozas 
Taoras. 

Pokalbyje atidengia ir dalį 
savo gyvenimo paslapčių. Pasi
rodo, jis yra geras filatelistas. 
Savuose rinkiniuose sutelkęs 
Lietuvos pašto ženklus. Gausias 
kolekcijas turi Vatikano ir kitų 
kraštų pašto ženklų. Surinkęs 
mūsų žymių žmonių laiškų 
rinkinius. Turi surinkęs 1,500 
lietuviškų atviručių, jų tarpe 
daug iš pavergtos Lietuvos 
laikų, kada patriotinio ar 
religinio turinio atvirutės buvo 
draudžiamos. Arti 1,000 atviru
čių yra eksponavęs savo ruošia
mose parodose ir St. Petersbur
go lietuvių kolonijoje. Tur i 
įdomių kalendorių iš skautų, 
Tautinės sąjungos ir k i t ų 
veikliųjų organizacijų veiklos 
aprašymų, nuotraukų. Kartą 
teko gėrėtis Korp. Lithuania 
šventės proga jo suruošta iš kor
poracijos gyvenimo gana turi
ninga paroda. Juozas Taoras 
neleidžia veltui laiko, nenuobo
džiauja, bet viskuo domisi, 
telkia medžiagą, ją klasifikuoja, 
paruošia ir eksponuoja įvai
riomis progomis rengiamose 
parodose. 

Paskutinieji jo darbai — 
parodyti saviesiems ir kita
taučiams Nukryžiuotąją Lietu
vą. Šios parodėlės eksponatai 
sudaryti ir gauti iš Religinės 
Šalpos. Prie jos paruošimo prisi
dėjo kun. K. Pugevičius. Visi 
eksponuojami, persekiojamą ir 
kenčiančią Lietuvos bažnyčią 
liudijantys eksponatai sukaup-

I
ti abejose pusėse keturių didelio 
formato rėmų. Čia sutelkta Lie
tuvos. Vilniaus ir Kauno 

bažnyčios, pateikta įvairi Lie
tuvos bažnyčią liečianti statis
tika ir aprašymai anglų kalba, 
kas žymiai palengvina kita
taučiams susidaryti vaizdą apie 
Lietuvą. Juozo Taoro pastan
gomis ir lėšomis ši „Nukryžiuo
tosios Lietuvos" paroda, dar ją 
papildžius Taoro turima įdomia 
medžiaga, buvo rodoma net ke
turiose vietose. 

Pirmoji paroda buvo Šv. Var
do parapijos salėje gruodžio 17 
d., kur, klebono Goodman dėka, 
tą dieną vyko ir Sunshine City 
„Pops" muzikinis koncertas . 
Parodą aplankė 500 amerikie
čių. 

Vasario 11d. Šv. Jono bažny
čioje, po Vasario 16-tosios 
minėjimo, paroda ..Nukryžiuo
toji Lietuva", su V a t i k a n o 
suvenyrais ir Lietuvos bažnyčių 
n u o t r a u k o m i s , s u s i l a u k ė 
dėmesio, ją aplankė ar t i 200 lie
tuvių ir amerikiečių. 

Lankantis iš Lietuvos „Okta
vos" ansambliui, Lietuvių klube 
minėtoji paroda vėl buvo ekspo
nuojama, papildyta Lietuvoje 
vartojamais plakatais, skelbian
čiais laisvę Lietuvai. 

Kovo 16-18 d. vyko penkiolik
tasis tarptautinis festivalis nau
jame pastate, St. Petersburgo 
stadione, kur dalyvavo 42 tauty
bės, jų tarpe ir lietuviai. Ir čia 
Juozas Taoras eksponavo gerai 
paruoštą „Nukryžiuotosios Lie
tuvos" parodą, dar prie to pridė
damas įdomios informacinės 
medžiagos, liudijančios oku
pantų darbus, l ietuvių t r ė 
mimus, kalėjimus, ekologines 
problemas ir lietuvių ryžtą lais
vai ir nepriklausomai gyventi. 

Šias parodas aplankė (įskai
t an t šiame festivalyje) daugiau 
negu penkiasdešimt tūkstančių 
žmonių. Žinoma, daugiaus ia 
amerikiečių. 

Juozas Taoras te ikė plačią 
informaciją parodų l a n k y 
tojams apie dabartinę Lietuvą, 
jos pastangas atgaut i nepri
klausomybę. 

St. Petersburgo lietuviai y r a 
nuoširdžiai dėkingi kun . K. Pu-
gevičiui už „Nukryžiuotosios 
Lietuvos" parodos paruošimą. 

Juozas Taoras tad ir išsiskiria 
iš kitų tėvynainių savo darbš
tumu, išradingumu ir pastan
gomis propaguoti mūsų išeivijos 
lietuviškojo gyvenimo apraiš
kas . 

R E / M A X GREIT 
R E A L T O R S 1 PARDUODA Į 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586 -5959 (708) 425 -7161 

Norintieji P I R K T I ar PARDUOTI 
N A M U S per š ią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,norrte Dūti 
Rimo S t a n k a u * Klijentais. Nuosa
vybes įka inav imas n e m o k a m a i . 

m MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalDa gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir pr>em:esčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BE^- BACE REA.-ORS 

INCOHE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ.E 

778-2233 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kalną! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine (staiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski . Chicago. IL 60629 
(312) 767-6655 

I letijviams žinomas ir patikimas vardas 

BąSį 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai [kainuoja 
jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreipt is te l . (312) 
7 6 7 - 0 8 0 0 arba (312) 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6800 S. Pulaski Rd. 
O n e Stop Real Estate 

P a r d u o d a m i A d a m s C o u n t y , W l s . 
n a m a i : a. „ R a n c h " st i l iaus: 2 mieg. ; 
10 akrų s k y p a s , p r iva tus kel ias. 
$ 4 1 , 9 0 0 . b. „ R a n c h " sti l iaus 3 mieg.; 
10 ar 20 akrų sklypas. $ 6 2 , 0 0 0 . 
Apyl inkė pi lna laukinių žvėrelių ir 
pu ik iaus ių g r ybų ! Parduoda savi 
n i n k a s . S k a m b i n t i : t e l . 
6 0 8 - 3 3 9 - 6 9 1 0 

[B MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimams,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ava. 
Tai. 436-7878 

M ISCELLANEOUS 

QntUĮ£ KMIECiK REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaski Rd. 
* £ | . 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. j i 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tui . 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmao., gegužės 13 d. 1-4 v. p.p. 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 
VALDYBA ORGANIZUOJA MASINES 

DEMONSTRACIJAS UŽ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 

VVASHINGTONE š.m. birželio mėn. 1-2 d. 
Išeivijos lietuviai, padėkime kovojančiai Lietuvai! Visi, kas galime, daly

vaukime demonstracijose! Sovietų Sąjungos prezidento M. Gorbačevo 
viešnagės metu Jungtinėse Valstybėse parodykime sol idarumą mūsų 

kovojančiai tautai. 
JAV LB Krašto Valdyba 

Chicagos ir apylinkių lietuviai dėl kelionės j demonstracijas informa
cijos ir registracijos, prašomi kreiptis i JAV LB raštinę 2 7 1 3 West 71 St . , 
Chicago, IL 60629 tol. 312-436-0197 arba Seklyčią (tas pats adresas) 

ta i . 312-476-2655. 

AUGINS LIGONĘ 

Susirgus AIDS liga 7 m. mer
gaitei, sunku buvo rasti , kas 
priimtų ta ip sergančią augint i . 
Vaikų globos įstaigai paskelbus, 
atsirado net 150 žmonių, sutin
kančių pr i imt i j ą g lobon . 
nežiūrint AIDS ligos. 

Lithuanian 
"HOTLINE" 
5 1 1 E. 1 2 7 t h S t r e e t . L e m o n t , IL 6 Ū 4 3 9 
( 7 0 S ) 2 5 7 - 6 7 7 7 • F a x ( 7 0 8 ) 2 5 7 - 6 8 S 7 

8213 S. Komansky 

2 butai Karališkas! Visas mūrinis su 3 
mieg kamb. kiekv. bute. Atremontuota 
virtuvė ir vonia: 3 kamb. rūsyje išnuomoji
mui: 2 auto mūrinis garažas. Naujai įvesta 
elektra ir vandens šildymas: laba. švarus 

6210 S. Malvina Ava. 
Naujai pastatytas 6 kamb. mūrinis namas 
3 dideli mieg ..Delux" ąžuolines spintelės 
virtuvėje: 3 vonios kamb. valg. kamb : 
ištisas rūsys aluminio apdaila: ..thermal" 
langai; 7 rūbinės: tik Vį bl . iki mokyklos, 
parko ir autobuso; 2 bl. iki banko ir Jewel 
krautuvės Daug priedų Skubėkite! 

No. 635 — 71 St. * Pulaski Rd. 
3 butai. 3 mieg. 1 Vi vonios pirmame ir an
trame aukšte. Mod virtuvė su medžio 
spintelėm; naujas karšto vandens tankas 
ir šild sistema: platus sklypas. 4 kamb. 
rūsyje: 2V2 auto. garažas mūrinis. Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys. 

No. 667 — 71 St. * Kėdziė Ava. 
4 mieg. mūrinis ..Cape Cod" 30 metų 
namas: moderni virtuvė: 1V2 vonios kamb.: 
pusiau įrengtas rūsys: 8 rūbinės: puikiai 
išlaikytas Nelaukite, skambinkite dabar1 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums _ 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
slamo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
iabar 

O'BRIEN F A M I L Y REALTY 
( 3 1 2 ) 4 3 4 - 7 1 0 0 . 

Pirks ime Marquotte Par
k e pigų vieno arba kelių butų 
namą. 
Skambint i 312 -434 -8235 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

1 oo/0_20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 
mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V 2 W e s t 9 5 t h S t r e e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

„RUMMAGE SALE" 
* • * . . ajBSaaSi 12 d. 

Kuo • v. ryto Iki 3 v. p.p. 
Nepraleiskite progos pigiai apsipirkti! 

Drabužiai, oakjai. namų apyvokos reikmenys. 
žaislai. 

ST. ATHANASMJS 
2510 N. Ashland Ava. 

Evanaton. IL 

VISI LIETUVIAI PRAŠOMI 
KASDIENĄ S K A M B I N T I 

prez. G. Bush ir sekantiems res 
publ ikonams: 

Lynn Mart in — kandidatuoja 
Į JAV Senatą 

7 0 8 - 5 1 8 - 0 9 0 0 
J lm Edgar — kandidatuoja Į 
Illinois valstijos gubernatorių 

3 1 2 - 3 7 2 - 9 0 9 0 
ir pasiskųsti, kad respublikonai 
nieko nedaro Lietuvos reikalu. 

Parduodami 4 sklypai Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
sekcija #29. Skambinti 
708-424-3558 

ADOPTION 
Wa are a tovtng CathoNc FamRy wisrung 
to adopt your baby The best in home lite 
and education will be lovingly given Ali 
Medical of legal expenses paid Ptease caP 
608-254-2823 

PADĖKIME LIETUVAI! 

1 Rengiamas Lietuvai labai reikalingas medikamentų 
siuntinys. Prašome aukų šiai pagalbai. Čekius rašyti: ..Lithuania 
Mercy LifT ir siųst į Lithuanian ..Hotline". 

2 P -aullo Lietuvių Centras Lemonte. gegužės 20 d po 
11 vai m*ų rengia masinį mitingą- ..Lithuanian Freedom Day". 
Kalbės kongr. R- J- Outtin. 

3 DktaoJI »e1uvlųdemon«tracl|a VVashingtone bus birželio 
1 d Reng a LB ir VLIKAS. Autobusus organizuoja B. Jasaitienė, 
tel L3l2-434>01t7 arba 1-312-434-2165. 

Kelionę Jėktuvu organizuoja American Travel Service Bureau. 
Kama 5% mažesnė, negu normaliai. Skambinkite: Vytautui, te l . 
1-312-238-9787. 

LITHUANIAN „HOTUNE" PRAŠO TALKOS IR AUKŲ! 

HELP WANTED 

OWNERS OPERATORS 
8 statė regionai trucker needs locai and 
road trucks Mušt speak FLUENT English 

Call 312-284-4620 
or 

1-800-582-3457 

IEŠKO 

l a i k a u 1 ar 2 auto. garažo daiktams 
sus idė t i M a r q u e t t e Parko a r b a . 
maždaug, iki Cicero g-vės apyt Skam
bint i 
Beniui Serap inu i : 7 0 8 - 6 3 6 - 2 9 6 0 

LITHUANIA MY HERITAGE 
Edite by Vladas Vijeikis 

Knyga anglų kalboje, pagrin
dinės žinios apie Lietuvą. 1300 
iliustracijų. 400 psl. Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista ..Tėviškėlės" lei
dyklos Chicagoje. 1989 m Spau
dos darbas ViVi Printing. Tai graži 
dovana įvairiomis progomis. Kaina 
su persiuntimu 22.75 dol. Illinojaus 
gyventojai dar prideda 1.60 valsti
jos mokesčio Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 
4845 W. 83rd St. 
Chicago, IL 60829 

i 



LIETUVOS RESPUBLIKOS OPEROS SOLISTŲ 
KONCERTAS 

Dalyvau ja . V i rg i l i jus N o r e i k a — teno ras , A r v y d a s M a r k a u s k a s — bar i tonas , akompanuo ja muz. 
A l v y d a s V a s a i t i s . Koncer tas r e n g i a m a s gegužės 1 2 d . , šeš tad ien į , 7:30 v a i . vakaro Jaun imo centre. 

Po koncer to va išės kav inė je . Bi l ietai V a z n o l l ų p r a k y b o j ę 2 5 0 1 W . 7 1 S t . , t a i . 4 7 1 - 1 4 2 4 Ir p r i e įė j imo. 

R e n g i a J a u n i m o C e n t r a s 

ANTANAS VANAGAITIS 
ŠIMTMEČIO SRAUTE 

VYTAUTAS KASNIŪNAS 

,,Aš labai myliu savo gimtąją 
žemę,esu ukra-taučius. Aš tapau 
savosios lietuviškos visuomenės 
tarnas", — rašė Juozas Tumas 
Vaižgantas. Tokius pat žodžius 
kartojo Antanas Vanagaitis po 
ugningai karštos draugystės su 
Vaižgantu, išsilaikiusios iki 
mirties. Susidraugavo zana
vykas su aukštaičiu ir kartu 
pureno gimtosios žemės dir
vonus, sėjo lietuvybės grūdus, 
skleidė patriotizmo, kultūros, 
šviesos žiburius. Kokie artimi 
dvasiniai ryšiai tarp jų buvo, 
daug pasako Vanagaičio žodžiai, 
parašyt i „Margu ty j e " po 
Vaižganto mirties: „Aš mylėjau 
Vaižgantą kaip savo tėvą". 

Antanas Vanagait is gimė 
1890 gegužės 19 d. Valių kaime. 
Rublelių valsčiuje, Šakių 
apskrityje. Zanavykuose, kur 
plačiai sklido tautos atgimimo 
spinduliai, kai dar tebekvepėjo 
dažai išleisto ,.Varpo" žurnalo. 
Tėvas, Prūsijos lietuvis, priėmęs 
katalikybę vedybų metų, užsi
tarnavęs rusų armijoje viršilos 
laipsnį, daug kraštų aplankęs, 
labai norėjo, kad va ikas 
pasiektų aukštesnį mokslą, ir 
Antanuką skai ty t i pradėjo 
mokyti labai anksti — vos dvejų 
metų pipirą. Kai Antanukas 
pasidžiaugė vaikams, kad moka 
skaityti, tai kaimynai paprašė, 
kad Jonas Vanagas pamokytų ir 
jų vaikus. Taip šiame kaime 
atsirado Vanago sukurta slapta 
lietuvių mokykla, o po kelerių 
metų Antanukas buvo savo tėvo 
„daraktoriaus" padėjėjas. O kai 
tėvui staliui talkindamas An
tanukas pasidirbdino mažus 
vargonėlius, tai jis pradėjo 
mokyti vaikus dainuoti. Pasižy
mėjęs Sakių dviklasėje 
mokykloje gabumais, buvo pir
masis mokinys ir choro pažiba. 

Antanas Vanagaitis norėjo 
mokytis Veiverių Mokytojų 
seminarijoje , ar siekti aukš
tesnio mokslo Marijampolės 
gimnazijoje, bet tėvai neišgalėjo. 
Besvarstant, kad gal kiti metai 
bus geresni, vietinis vargoni
ninkas Juozas Sodaitis, pažinęs 
Antaną kaip gabų jaunuolį, pa
tarė tėvams jį leisti mokytis 
vargonimnkystes. pažadėdamas 
muzikos pamokas duoti veltui. 
Sodaitis buvo išs i lavinęs , 
mokėjo keletą svetimų kalbų, o 
jo muzikinė kultūra buvo plati. 

Vanagaitis, šešiolikos metų 
jaunuolis, išmokęs vargoni
ninkauti, išauklėtas karštoje 
lietuvybės dvasioje, gavęs nuo 
tėvo diržų, kad nė atsisėsti 
negalėjo už tai, kad buvo nuėjęs 

„lenkiškos dvasios ponų" teatro 
repeticijų pažiūrėti, išeina į sa
varankiška gyvenimą, atsi
sveikina su tėvais. 

Kun. A. Vitkauskas, sužinojęs 
iš Juozo Sodaičio apie Vana
gaičio muzikinius gabumus, 
pasikviečia 16 metų jaunuolį į 

GAUDYS GIRTUS 
VAIRUOTOJUS 

Chicagoje kovai prieš girtus 
mašinų vairuotojus sąjunga 
paskelbė, kad duos 100 dol. 
dovanų kiekvienam, kuris pra
neš policijai apie girtą vairuo
toją, kuri policija galės 

Paežerė l ių parapiją vargo
n i n i n k a u t i . Šis mažas 
bažnytkaimis Šakių apskrityje, 
prie Nemuno kranto. Paežeriuo
se jis gyveno puspenktų metų. 
Čia gyvendamas jis pradėjo 
lankyti prof. J. Naujalio vargo
nininkų kursus, kurie vykdavo 
Kaune vasaros metu. Savo 
atsiminimuose jis rašo, kaip jis 
bastėsi po miestą privačiai 
ruošdamasis gimnazijos kurso 
egzaminams eksternu laikyti. 
Gyveno vienos senutės pigiame 
b e n d r a b u t y j e , ar k a r t a i s 
seminar i jos rūmuose, klie
rikams išvažinėjus vasaros ato
stogų. 

Tais laikais vargonininkų 
kursuose dėstė: prof. J. Nauja
lis, kun. T. Brazys. A. Kača-
nauskas, J. Starką ir kun. J. Sa
baliauskas. Daug vėliau Vana
gaitis „Margutyje" rašė, kad 
savo mokytojams jis iškrėsdavęs 
visokių „fonių". Naujalis tik 
paglostydavo savo didelę ilgą 
barzdą ir šyptelėdavo. 

Vargonininkų kursai buvo 
Vranagaičio muzikines kultūros 
antroji pakopa, — rasojo biogra
fas a.a. Vytautas Alantas. — Jie 
praplėtė jo muzikinį akiratį ir 
sužadino norą tobulintis toliau. 
Vanagait is tai padarė, įsto
damas Pirmam pasauliniam 
karui pasibaigus į Drezdeno 
konservatoriją. 

Apie gyvenimą Paežeriuose 
Vanagai t i s rašė: „Nors bū
damas čia taip pat darbavausi 
lietuvybei, bet pritarimo iš 
k u n i g ų ne turė jau . Tąsyk 
lietuvišką veikimą vadino be
d ievybe , l a i svamanybe , o 
veikėjus — cicilikais, šliup-
tarniais , bedieviais. „Kodėl jis 
t a ip i lgai užsibuvo š iame 
Suvalkijos užkampyje — kas gi 
įspės? Gal ruošėsi gimnazijos 
egzaminams, gal kokia mergytė 
sulaikė? Buvo tada 23 metų 
jaunuolis. 

Atsitiko taip, kad jo draugas 
vargonininkas , vykdamas į 
Maskvą studijuoti , pas iūlė 
užimti jo vietą Vabalninko 
parapijoje. Vanagaitis sutiko ir 
pakeliui į Vabalninką sustojo 
Kaune aplankyti prof. Naujalį. 
Tas kaip tik buvo gavęs laišką 
iš Tumo, kuris prašė jį atsiųsti 
jam gerą vargonininką. Nauja
lis pasiūlė Vanagaičiui, bet šis 
išsigandęs sušuko: 

— Bet važiuok pas tokį vyrą. 
būdamas prastas kaimo dūdo-
rius! Net prakaitas išpylė! 

Bet Naujalis įkalbinėjo: 
— Būk inteligentas, mokėk 

gražiai elgtis, o dėl savo amato 
nesirūpink: moki, užteks. Pir
moje vietoje inteligentiškumas. 

Vanagaitis pirmą kartą savo 
gyvenime važiavo traukiniu į 
Laižuvą, kur tada gyveno 
Vaižgantas, Vilniaus vvskuDo 
ištremtas už lietuvybės darbą. 

Vaižgantas Vanagaitį malo
niai priėmė, pasisodino prieš 
save ant kėdės ir tarė: 

— A i noriu, kad vargoni
ninkas nesikištų į tikėjimo 
dalykus, bet dirbtų dailės, 
kultūros ir lietuvybės darbą. 
Darbuosimės išvien Lietuvos 
naudai. Aš tunu knygų, uždėsi 
knyginelį, šviesime jaunimą, 
ruošime teatrus, mokysi chorą. 

kvti. 

Vaižgantas man labai patiko, ir 
aš jį širdyje pamilau", rašė 
V a n a g a i t i s . . .Tais l a ika i s 
klebonai būdavo nemandagūs 
su vargonininkais ir nemėgo tų, 
kurie prisidėjo prie tautinio 
atgimimo". 

Atsisveikindamas Vanagaitis 
norėjo Tumui pabučiuoti ranką, 
bet jis jam neleido sakydamas: 

— Tamsta man rankų nelai
žysi'... 

Vaižgantas padarė Vanagaitį 
savo talkininku. Rašydamas 
vėliau apie savo buvimą Laižu
voje. Vanagaitis vadina jį links
momis savo gyvenimo dienomis 
ir sušunka: „Jaunystė pražydo 
pilnume!" 

Ka i Vanaga i t i s užeidavo 
kokiu reikalu i kleboniją, jis vis 
matydavo Vaižgantą rašant. J i s 
rašė tada knygutę: ..Ten gera, 
kur mūsų nėra" — savo įspū
džius iš kelionės po Šiaurės 
Ameriką. Kartą Vanagait is 
nebe i šken t ė ir Va ižgan tą 
paklausė , kaip esą gal ima 
išmokti rašyti. „Kai išrašysi 
vežimą popieriaus, tai mokėsi", 
atsakė šypsodamas rašytojas. 
Vanagaitis tą įvykį dažnai prisi
mindavo, kai redagavo ..Margu
tį". Tai uždegė jį imtis plunks
nos. 

Iš Laižuvos jis išvažiavo į 
Vokietiją, Drezdeno konserva
toriją. Pašalpą studentams šelp
t i i š rūpino jo v a d i n a m a 
„Motinėlė". Sofija Smetonienė. 
Be to, jį rėmė sesuo Kybartienė, 
dekanas Mironas ir Vaižgantas. 

Grįžęs iš Drezdeno į Kauną, 
tuojau gavo suflerio vietą tada 
besikuriančioje mūsų operoje. 
Tada kūrėsi ir teatras. Reži
sierius K. Glinskis, statydamas 
Pu t ino , ,Valdovo s ū n ų " , 
pasikvietė patalkininkauti ir 
Vanagaitį. Įžengęs į sceną viena 
koja, paskiau abiem joje iš
vaikščiojo apie ketveris metus, 
iškilęs į pirmaeilius aktorius. 
Stasys Pilka rašė: „A. Vanagai
t i s visų pirma buvo subtilus ly
riniuose išgyvenimuose. Šiaip, 
būdamas realistinio tipo akto
rius, jis turėjo užtektinai platų 
„diapazoną" ir gana plačią cha
rakterinio aktoriaus ..skalę". O 
apie jo dalyvavimą literatūros 
vakaruose bei koncertose. Pilka 
rašė: „Skaitė Vanagaitis ori
ginaliai, gabiai, patraukiančiai. 
Puikiai valdė eilėraštį, kur is jo 
lūpomis p l a u k ė , č iur leno , 
sp indul iavo . I n t e r p r e t a v o 
minkštai, lyriškai, bet lyg ir 
ironizuodamas, ypač iš moder 
niosios poezijos švelniai pasi
šaipydamas, madingą keturvė-
jišką kūrybą per ironijos bruk-
tuvą praleisdamas. Mėgo patik
ti publikai ir mokėjo to pasiek
ti". 

Šalia teatro Vanagait is dar 
dirbo kaip muzkas. mokytojas ir 
chorvedys. Saulės mokytojų 
seminari joje, vedė Šau l ių 
sąjungos. Jėzuitų gimnazijos 
chorus. Prof. Ig. Šlapelis pasako
ja, — jis tada dirbo Vanagaičių 
Mokytojų seminarijoje — moky
tojų tarybos posėdžiuose, kai 
k i ldavę kokių sunk i a i iš
sprendžiamų pr ieš taravimų, 
Antanas savo linksmu būdu ir 
lakiu humoristiniu žodžiu visus 
taip prajuokindavo, tvankų orą 
taip pragiedrindavo, kad ne 
vieno mokinio ar mokinės 
reikalas palankiai išsispręs
davo. 

Vanagaitį Kaune visi gerbė, 
mylėjo, ieškojo jo draugystės. 
Kai labai artimai draugavo su 
solistu Kipru Petrausku, juos 
vadino „aaliono liūtais". Susi 

• * » t .T T aTW»mi i r 

Juozu Olšausku, tai kauniečiai 
juos vadino „neišskiriama tri-
juke". Jaunas , gabus, veržlus, 
g a b u m a i s , į v a i r i a s p a l v i a i s 
talentais pasižymėjęs scenoje, 
muzikoje, jis buvo reikal ingas 
Lietuvai. 

Nustebo Kaunas, išgirdęs 
netikėtą žinią, kad Vanagai t is 
išvyksta į Ameriką. Kodėl j is 
vyksta į nežinią, išsižadėdamas 
žibančios karjeros, užtikrintos 
ateities? 

1924 birželio 24 d. 34 metų 
Vanagaitis atvyko į Ameriką. 
Su Olšausku ir Dineika atvežė 
kažin ką naujo ir negirdėto — 
plačiai pasklidusį vanagait inį 
juoką. Lyg kometa perskrodė 
Ameriką „Dzimdzi-Drimdzi", 
nukr i to iš dangaus žemėn 
„Margutis" žvaigždė, ją pasekė 
dienžodis su ,.Margučio" radijo 
programa. 

Antanas Olis rašė: „Visur, 
kur j is ėjo ir ką bedirbo — lyg 
kokio viešpataujančio ambasa
doriaus rolėje — jis guodė, 
patarė, juokino ir mokė savo 
. imper i jos ' g y v e n t o j u s . 
Amerikos lietuvių visuomenėje 
jis buvo didesnis valdovas, negu 
senovės Romos konsulas". 

Antano Vanagaičio šimtmeti
nį gimtadienį minint, praėjus 40 
metų nuo jo mirties, liko gyva 
šio kul tūros ambasador iaus 
dvas ia . V a n a g a i t i s nuė jo 
dvasios milžino ž ingsn ia i s , 
palikdamas giliai įsišaknijusius 
Lietuvos meilės išgyvenimus-

patriotizmo deimantus. 
„Margutis", jo įkūrėjo nerašy

tinio testamento vykdytojas. 
Antano Vanagaičio 100 metų 
gimimo sukakties minėjimą su
skirstė į dvi dalis: pavasarį žodi
niai pristatydamas Vanagaičio 
nueitą gyvenimo kelią, rudenį 
— jo muzikinį palikimą. 

P.S. Kai 1990 metų kovo 11 d. 
buvo atl ikta pirmoji programos 
dalis su kalbomis ir dainomis — 
ji simboliškai sutapo su Lie
tuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos paskelbimu „Akto 
dėl Lietuvos nepriklausomos 
Valstybės atstatymo". Kalbė
tojai Vytautas Kasniūnas ir 
Antanas Lapinskas prisiminė, 
kad Antanas Vanagaitis vis 
laukė, kada galės sugrįžti į 
la isvą t ėvynę . Tas ilgesys 
trumpino jo gyvenimo dienas, ir 
neviltis temdė ateities kelią, 
kūryb in ius užsimojimus. O 
Angelų choras aukštybėse vis 
l iūdniau giedojo, galiausiai 
pasiimdamas pas save: žemėje 
rojaus kelią jam nesuradę, 
patraukdami i amžinąją tėvynę. 
J a m mirus, M. Vaitkus rašė: 
„ Jam buvo lemta štai atgult 
šalyj svečiojoj Ne sentėvių 
kapuos šventoj tėvynėj savo". 

Ir kai dabar Valdas Adamkus 
scenoje patvirtino girdėtą žinią 
ap i e L ie tuvos Nepr ik lau
somybę, himno žodžiai suskam
bėjo maršu į laisvę. 

Ašaros akyse sujungė visus 
vaivorykštės juostoje. 

Didžiam Lietuvos patr iotui rašytojui 

A.tA. 
VYTAUTUI ALANTUI 

mirus, jo žmoną IRENĄ, vaikus , vaikaičius ir 
gimines, čia i r Lietuvoje, giliai užjaučia 

Genovaitė ir Juozas Vėbros 

A.tA. 
VYTAUTUI ALANTUI 

mirus, d a l i n a m ė s l iūdesiu su jo žmona, mūsų miela 
giminaite, I R E N A , sūnumis GINU ir ALGIU su 
šeima. 

Amelija Baleišiene 
Vita ir Alfonsas 

STATYBA JAU PRASIDĖJO!!! 
_ ? ^ Pasaulio lietuvių centre. Lemonte, greit bus įrengti 

„condominiums". Liepos mėnesi savininkai galės pra
dėt čia kraustytis. 

č ia pirkėjai ras: Malonią, lietuvišką aplinką 
Gražiai ir patogiai įrengtą „condominium" 

GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar yra <eletas neparduotų „condominiums" Jeigu norite čia 
gyver' r nusipirkti ,.condominium" priešstatybine kaina, tai 
paskubėkit 

KAINOS KILS 1 0 * BIRŽEUO 1, 1990. 

Daba-
1 miec 

a: 
1 vonia, virtuvė. ..dinette". salonas — $55.000 

1 miec raštinė, 1 vonia, virtuvė. ..dinette" — $70,000 
1 miec 1 vonia, didžiulis salonas/valg.. virtuvė — $80.000 
2 miec 2 vonios, didelė virtuvė ir salonas — $80.000 

S~ Ikesnei informacijai skambinkit Rūtai Sušinskienei 
(7M) 301 -0880 ar (708) 257-7114 

arba rašykit 
C«ntury 21 Prim« R«al Estat* 

14300 t . MI I M . 
M. 00441 

• • ; • * 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
MONIKA RAUBAITĖ 

STANKAITIENĖ 
Amžinybėn iškeliavo įr mus paliko mūsų mylima Motina 

ir Uošve 1989 m. gegužės men. 13 d Mūsų ji niekada nebus 
pamiršta. Tegul Dievas suteikia jai ramybe 

Užjos sielą šv. Mišios bus aukojamos š.m. gegužes 13 d.. 
sekmadienį, 12 vai. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 617 Lin
coln Ave.. Rockford. IL. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mi 
šių aukoje ir pasimelsti už a.a. Monikos vėle. 

Liūdintys: duktė Danguolė ir žentas Stasys Surantai. J 
GAIDAS-DAIMID 

E U D E I K IS 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 
4330-34 S. California Avenue 

Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - U-312) 927-1741-1 

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave.. Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 

Sally Donald M.. .!r 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
TeL (TOS) 662-5245 

\ 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. gegužes mėn. 10 d. 

x Vidur io V a k a r ų Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s apygardos apy
linkių pirmininkų, JAV LB 
tarybos nar ių bei Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojų rajo
ninis suvažiavimas šaukiamas 
gegužes 20 d., sekmadienį, 10:00 
v a i . r y t o J a u n i m o cen t ro 
posėdžių kambaryje. Suvažia
vimą globoja Vidurio Vakarų 
apygarda , kur ia i vadovauja 
Birutė Vindašienė. Suvažia
vimą šaukia JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyba. 
Visi Bendruomenės darbuotojai 
kviečiami dalyvauti . 

x LTM a n s a m b l i s „Čiurlio
n i s " , m i n ė d a m a s 50 metų 
veikimo sukaktį, gegužės 19 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. koncer
tuos Jaunimo centre. Koncerto 
rengėjai kviečia visus buvusius 
ansamblio narius, gyvenančius 
Chicagoje ir apylinkėse, at
silankyti į rengiamą koncertą. 
J i ems įėjimas veltui. Prašoma 
registruotis ir atsi imti koncer
to bilietus Margučio raštinėje, 
2615 W. Marųuet te Rd. Chi-
cago, IL 60629 . Tel. 
312-476-2242. 

x Norint ie j i važ iuo t i į Wa-
s h i n g t o n o d e m o n s t r a c i j a s 
prašome registruotis šį šešta
dienį ir sekmadienį Seklyčioje — 
2713 VVest 71 St., Chicagoje, 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. v. 
Lemonto — Pasaulio Lietuvių 
centre šeštadieni nuo 12 vai. iki 
1:30 val.p.p., sekmadienį nuo 
10:30 vai. ryto iki 1 val.p.p. 
P r a š o m e g a l i m a i gre ič iau 
registruotis, nes autobusus ir 
viešbučius reikia užsakyti iš 
anksto. 

x Ate i t in inkų n a m ų pava
sa r in i s pokyl i s bus šeštadienį, 
gegužės 26 d. Namų administra
cija prašo visų. turinčių laimė
jimų bilietus, kuo greičiausiai 
g rąž in t i š a k n e l e s . Nor ime 
užbaigti sąskai tybą. Siųsti: 
Alfonsas Pargauskas. 8908 But-
terfield Ln.. Orland Park, 111. 
60462 

x G i e d r o s k o r p o r a c i j o s 
susir inkimas — pusryčiai bus 
ateinanti šeštadieni, gegužės 12 
d.jlO vai. ryto Seklyčioje. Pro
gramoj numaty tas Silvijos Foti 
pranešimas apit laiškų rašymą 
valdžios žmonėms. 

x P ian i s to J u s t o Dvar iono 
k o n c e r t a s ivyks penktadienį, 
gegužės 11 d.,8 v.v. Balzeko Lie
tuviu kultūros muziejaus salėje. 
Po koncerto vaišės. Visi kvie
čiami pasiklausyti jauno vir
tuozo debiutuojančio S. Ame
rikoje. 

(sk) 

x Didžiul is senda ikč ių iš
p a r d a v i m a s ' rummage sale) 
ruošiamas Pasaulio Lietuvių 
centre gegužes 26-28 dienomis. 
Rūbai, namu apyvokos daiktai, 
statybines medžiagos ir kt. Su
rinktos lėšos bus skirtos PLC. 
Jei kas turite atliekamu daiktų, 
prašome paaukoti. PLC adresas: 
511 E. 127th St.. Umont . IL 
60439 Išsamesnei informacijai 
skambinkite tei. (708) 257-8787. 

(sk) 
x S P R A N D I N E (palendvi-

ca) , S K I L A N D I S , r ū k y t o s 
d e š r o s aukš tos kokybės j 
Lietuvą $84.00. T r a n s p a k . 
2638 VY 69 St.. Chicago. IL 
60629. tol. 312-4.36-7772. 

isk> 

A R A S 

S T O G U S 
patyrimu 

ARVYDAS KIELA 
312-737-1717 

x , , L i t u a n i c o s " f u t b o l o 
k l u b o vyrų komanda pirme
nybių rungtynes prieš lenkų 
„Royal Wawel" žais šį sek
madienį, gegužės 12 d. Rung
tynės Marųuette Parko aikštėje 
prasidės 3 vai. p.p. Visi futbolo 
mėgėjai kviečiami nepraleisti 
progos pamatyti dėmesio vertas 
rungtynes. Savo visuomenės 
dalyvavimas kelia žaidėjų ūpą, 
skatina pergalei. Savo atsilan
kymu padėkite „Lituanicai" 
šias rungtynes laimėti. 

x Nereikia praleisti p rogos 
paskutinį sykį išgirsti Vilniaus 
operos solistų. Jų koncertas 
rengiamas gegužės 12 d., šeš
tadienį, Jaunimo centre. Bilie
tai Vaznelių prekyboje ir prie 
įėjimo. Rengia Jaunimo centras. 

x Dr . J o n a s R a č k a u s k a s , 
Lituanistikos tyrimo ir studjų 
centro pirmininkas, praneš apie 
Krištanavičiaus fondo remtus 
LTSC darbus Fondo vakaronėje 
penktadienį, gegužės 11 d.,7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje. 
Toje vakaronėje bus įteikti 
amžinų narių pažymėjimai ir dr. 
Vaclovui Šauliui Gutausko var
do premija. Fondo telefonas 
(312) 434-4545. 

x Lietuvių gailestingų sese
rų są junga užprašė šv. Mišias 
už mirusias nares. Mišios bus 
sekmadienį, gegužės 13 d. 10 
vai. Tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Prašome visas gai les t ingas 
seseris Mišiose dalyvauti. 

x P o 10 dol. a t s i un t ė už 
ko r t e l e s i r kalendorių: K. 
Razma, Fr. Baltrumas, A. Ur
bonas, V. Simanavičius, E. A. 
Rašytinis, A. Sadauskas, E. R. 
Skališius, Antanina Puškorius, 
Jonas Ruzgys, J. L Mačiulis, 
Anna Uždavinys, Helen Koloso-
vas , G. Bielskus, V i l ius 
Bražėnas. Labai dėkojame. 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos Cicero skyrius rengia mūsų 
tautos tragiškiausių .žiauriausių 
pirmųjų siaubingų birželinių 
įvykių minėjimą b :rželio 10 d. 
Šv. Antano parapijos bažnyčioje 
ir salėje. 1515 So. 50 Ave., 15 
gatvės ir 49-to CT gartvių kam
pas. Cicero. Visuomenė malo
niai kviečiama minėjime daly
vauti. 

x Pasaulio lietuvių c e n t r o 
va ldyba ir t a ryba nuoširdžiai 
dėkoja Pavasario madų parodos 
rengėjams ir padėjėjams: Daliai 
Bartkienei, Daliai Dundzilienei, 
Giedrei Mereckienei, Vandai 
Rauckinienei , Astai Reit-
nerienei. Rimai Reklaitienei, 
Daliai Šlenienei, Vidai Murray. 
Silvijai Radvilienei, Liudui 
Stankaičiui, Liudui Volodkai, 
Liudui Slėniui . Algiui 
T r inkūnu i , Mary Novickį, 
Aldonai Vaitkienei, Aldonai 
Šoliūnienei. Raimundui Strun-
g iu i . Algiui Augaičiui , 
modeliuotojams bei ,,šinko-
r i ams" už gražiai paruoštą 
renginį. Jo metu surinktos 
nemažos lėšos bus skirtos PLC 
sustiprinti, jo veiklai plėsti. 

(sk) 

Vilniaus operos solistai ir choro nariai, dainavę Meilės Eliksyre, apsilankė „Drauge". Iš k. į d.: 
Vytautas Radžius, sol. Arvydas Markauskas, muzikas Alvydas Vasaitis, Aušra Liulevičienė, sol. 
Virgilijus Noreika, sol. Danutė Stankaitytė, Česlovas Grincevičius, kun. Petras Cibulskis, MIC, 
Vaclovas Momkus, tenorai choristai iš Vilniaus operos — Valdas Lazauskas, Petras Paulavičius, 
Jonas Smagurauskas ir Romanas Povilaitis, Irena Regienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

OPEROS SOLISTŲ 
KONCERTAS 

Kurie buvo Chicagos Lie
tuvių operos pastatymuose, tai 
turėjo progos išgirsti, pasi
grožėti ir pasidžiaugti svečiais 
iš Vilniaus. Tai buvo nepapras
ta šventė, kurios buvo ilgai 
laukta. Tokio lygio solistų Chi
cagos Lietuvių opera seniai jau 
neturėjo. 

Todėl Jaunimo centras 
gegužės 12 d., šeštadienį, ren
gia Virgilijaus Noreikos ir Ar
vydo Markausko koncertą, prie 
fortepijono muz. Alvydas 
Vasaitis. Koncertas įvyks 
didžiojoje salėje, pradžia 7:30 

x NVashingtone sėkmingai 
baigėsi ketvirtasis JAV LJS ir 
Washingtono Jaunimo sąjungos 
skyriaus rengiamas politinis 
seminaras. Penktadienį, geg. 4 
d. kalbėjo senatoriai Dixon ir 
Simon iš Illinois, po pietų buvo 
apsilankymas Valstybės depar
tamente ir adv. Bill Hough 
kalbėjo apie savo apsilankymą 
Lietuvoje. Dalyvavo maždaug 
120 jaunuolių. Šeštadienį maž
daug 250 klausytojų susirinko 
išgirsti Lietuvos ministrės 
pirmininkės K. Prunskienės. 
Vėliau prof. Summers ir prof. F. 
Palubinsko paskaitos apie Lie
tuvos ekonomiką, D. Bie-
liauskaitės-Vidutienės prane
šimas apie mokslinius apsikei
timus ir JAV LJS susirinkimas. 
Sekmadieni, geg. 6 d. Lietuvos 
atstovo S. Lozoraičio žodis, šv. 
Mišios ir pianisto J. Dvariono 
rečitalis. 

x P. Pekarskas , Delhi, Ont. 
Kanada, už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 17 dol. 
auką. Po 15 dol. aukojo. Charles 
S. Feeney, Saulius ir Sigita 
Naujokaičiai, Guntis ir Rūta 
Ozers. Adelaida Strijauskas. E. 
Gerulaitis, Janina Stankus ir 
Eug. Slavinskas . Visiems 
nuoširdus ačiū. 

v. vakare. Būvu jaučiama, kad 
daugelis norėtų išgirsti ir jų 
koncertą. Be to. gal ne visi ir 
operoje turėjo progos juos gir
dėti, tad dabar bus proga tuo 
pasinaudoti. Gerų koncertų 
esame pasiilgę, tad reikia ma
nyti, kad salė bus pripildyta. 

Virgilijus Noreika, žymusis 
Lietuvos operos tenoras, Vil
niaus konservatoriją baigė su 
pagyrimais 1958 m. 1965-66 m. 
stažavo Milano „La Scala" 
operoje. Dar studijuodamas 
konservatorijoje, buvo pakvies
tas dainuoti operoje. Nuo to 
laiko yra dainavęs daugelyje 
operų, kurias būtų sunku čia 
suminėti. Tepaminėsime tik 
tiek, kad yra sukūręs 40 
vaidmenų. Taip pat plačiai 
reiškėsi, kaip koncer t in i s 
solistas tarptautiniuose festi
valiuose. Su koncertais yra ap
lankęs daugeli šalių: Prancū
ziją, Vokietiją, Austriją, Itali
ją, Daniją, Suomiją, Švediją, 
JAV, Kanadą, Čilę, Perų, 
Argentiną, Japoniją i r žinoma, 
visą eilę vadinamų „liaudies" 
respublikų. Savo koncertuose 
dažnai atlieka lietuvių kom
pozitorių kūrinius; J . Tallat-
Kelpšos. J. Gruodžio, V. Klo
vos, A. Raudoniko ir k t . Iki šio 
laiko yra dainavęs apie 800 
operos pastatymų, 350 koncer
tų ir įdainavęs apie 150 plokš
telių. Visa tai y ra didelis 
teatrinis ir dainos kultūros 
palikimas. Jis yra ilgametis 
Lietuvos Operos ir baleto 
teatro direktorius. I partiją il
gai nestojo, bet yra žinoma, kad 
visiems ,kurie yra kiek aukš
čiau iškilę, buvo sunku spau
dimą išlaikyti. Tačiau sąly
goms pakitėjus, d a r prieš 
Ozolą, iš partijos išstojo. 

Arvyda? Markauskas, barito
nas. Vilniaus konservatoriją 
baigęs 1980 m., atrodo, kad 
režimui buvo nepalankus, ka
dangi Tarybų Lietuvos enciklo
pedija nesiteikė jo paminėti. 
Kaip žinome, kiekviena eilutė 

yra už <m t ikrus nuopelnus 
skirta. Partijai patiko ar ne, 
bet iis tur i didelį talentą. Tuo 
visi įsitikino, kurie jį matė ir 
girdėjo Chicagos scenoje. Jis 
yra atlikęs daugelyje operų pa
grindines roles, taip pat yra 
dalyvavęs daugelyje koncertų. 
Čikagiečių atmintyje dar ilgai 
išliks jo sukurtas Belcore. 

Muz. Alvydas Vasaitis, diri-
gentas-pianistas. Nors Chica
gos lietuviškai visuomenei jis 
yra gerai žinomas, tačiau ma
nyčiau, reikėtų ir jį paminėti. 
Chicagos muzikos konservato-
tiją l ankė 1966-68 m., o 
muzikos laipsnį įsigijo Loyolos 
universitete. Lietuviškai visuo
menei debiutavo 1972 m. IV-
toje Tautinių šokių šventėje. O 
Chicagos Lietuvių operoje nuo 
1973 m., pradžiai diriguodamas 
Kaukių balių. Vėliau sekė 
Meilės eliksyras, Nabucco, Car-
mina Buraną ir I Lituani. Šių 
metų sezone vėl sėkmingai 
dir igavo Meilės el iksyrą. 
Šiame koncerte atliks muzi
kinę palydą. Kaip matome, 
koncertas žada būt i labai 
aukšto lygio, tad patartina 
bilietais laiku apsirūpinti. Be
je, po koncerto kavinėje bus 
vaišės. 

J .Ž. 

ALT DARBO KRYPTIS 

Amerikos Lietuvių Taryba 
apima ir 14 centrinių organiza
cijų, kaip tautininkai, social
demokratai, katalikų federaci
ja, susivienijimai, sandariečiai, 
krikščionys demokratai, vyčiai, 
lietuvių demokratų, respub
likonų sąjungos, vilniečiai ir kt. 

Alto valdybos posėdis įvyko 

nepriklausomybės reikalą. Alto 
atstovai Gr. Lazauskas , T. 
Blinstrubas ir dr. J. Valaitis 
dalyvavo veiksnių pasitarime. 
Audiencijoje pas prezidentą 
dalyvavo Alto atstovai K. Oksas 
ir dr. J. Genys ka r tu su LB bei 
latvių, estų atstovais. I laiškus 
ir telegramas gauti atsiliepimai 
iš Baltųjų rūmų ir Valstybės 
departamento. Alto pirm. Gr. 
Lazauskas palaiko ar t imus ry
šius su JAV latvių ir estų vado
vybėmis. Susitikime su Lie
tuvos premjere K. Prunskiene 
dalyvavo Alto atstovė R. Tričy-
tė. 

Altas išleido sąlanką „Lithu-
ania Rising to the Challenge". 
Ją paruošė J. ir L. Stukai, reda
gavo D. Meilienė. Išėjo t rys 
laidos, dar vienai atsirado me
cenatas. Tautinės sąjungos sei
me. Altai atstovaus P. Bučas. 
JAV-se leidžiama knyga, kur 
duodamas sąrašas institucijų, 
kam verta skirti palikimą. Į ją 
jau yra į t rauktas ir Altas. Šią 
knygą gauna JAV advokatai. 
Jos v a r d a s . .Di rec tory of 
Phi lan thropica ly suppor ted 
institutions. 

E. Oželienė pranešė, kad Liet. 
vyčiai plačiai rašo l a i škus 
vyriausybės žmonėms Lietuvos 
laisvės reikalu. J. Dubauskas 
pranešė, kad jam teko dalyvau
ti Oakton kolegijoje įvykusioje 
konferencijoje, kur paskaiti
ninkas, universiteto profesorius, 
prasitarė nepalankiai pabal-
tiečių klausimu. 

Nuostabiai stipriai prieš jį 
pasisakė ne vien pabaltiečiai, 
bet ir eilė ki tų tautų kilmės 
žmonių. 

St. Balzekas papasakojo apie 
sėkmingą lietuvių delegacijos 
susitikimą su Chicagos meru R. 
Daley. Meras parodė d a u g 
palankumo lietuviams. Daro
mos pastangos, kad Chicaga 
sudarytų specialius ryšius su 
Klaipėda. Tuo reikalu rūpinsis 
St. Balzekas ir Daiva Meilienė. 
Altas jau turi telefaksą. Svars
tomas įsigijimas kompiuterio. 

Turint prieš akis svarbius Lie
tuvos įvykius, pasiūl ius P . 
Bučui, numatyta sušaukti pla
tesnį Amer. Liet. Tarybos cen
tro vadovybės ir skyrių vado
vybių bei Altą sudaranč ių 
organizacijų vadovybių pasi
tar imą, k a i p bū tų g a l i m a 
sėkmingiau padėti Lietuvai pra
siveržti į nepriklausomybę. 

N u s p r ę s t a s u o r g a n i z u o t i 
platų telegramų siuntimą JAV 
vyriausybei prašant paramos 
Lietuvos nepr ik lausomybei . 
Daromos pastangos valstijų par
lamentuose, miestų valdybose 
pravesti rezoliucijas, remiančias 
Lietuvos nepriklausomybe. 

Alto centre nuoširdžiai dirba 
reikalų vedėja ir ryšių plėtėja 
Daiva Meilienė. Jos darbas 
pratęsiamas iki 4 v. p.p., ati
t i nkama i p a t v a r k a n t a t ly 
ginimą. Jai ta lkina Viktorija 

gegužės 4 d. Posėdį pravedė Šaulienė, tarpais ir M. Barienė. 
pirm. inž. Gr. Lazauskas. Praei
to posėdžio eigos aprašymą 
perskaitė sekr. St. Dubauskas. 

Pirm. Lazauskas painforma
vo, kad raštu ir telegrama buvo 
kreiptasi į JAV prezidentą, pra
š a n t , pa remt i Lie tuvos 

J u o z . P r . 

LB L E M O N T O 
A P Y L I N K Ė S V E I K L A 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 VvestCermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 
x Čikagos KASOS 1990 m. 

informacinis sus i r i nk imas 
įvyks gegužės 12 d., šeštadienį. 
3 vai. p.p. Jaunimo centro mažo
joje salėje. Visus narius ir 
KASOS veikla besidominčius 
kviečiame dalyvauti. 

(sk) 

x VAISTAI i LIETUVĄ -
receptiniai ir nerecept iniai . 
Persiuntimas g a r a n t u o t a s . 
Romas Pūkštys. Transpak, 26:*8 
VV 69 St.. Chicago. IL 60629. 
tel. 312-436-7772. 

(sk* 

x Po 15 dol. a ts iuntė už 
kalėdines korteles, kalendo
rių: Jonas Rudaitis. R. Biliūnas. 
Jonas Valauskas. dr. R. Kriau
čiūnas. E. Paškauskas. M. Bik-
naitis. B. Židonis. Elena Lape
nas, Jonas Purtulis, E. Matulai
tis, Juozas Andriukaitis ir 
Jonas Starką. Visiems tariame 
nuoširdų ačiū. 

x S t a s ė Va i šv i l a , buv. 
..Mūsų vaikas" redaktorė, švie
timo darbuotoja, Pranas Jan-
čauskas. Filomena Černius. 
Gūdis. Laima Rita Ghotak. Eglė 
Anastas ia Sema. Kęs tu t i s 
Miliūnas. Albina Kobos. Jonas 
Veiveris. Rimas Černius, Victo-
ria Denavageir William Liau-
ba, visi iš Chicago, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 20 dol. aukų Labai 
dėkojame. 

PARAŠŲ VAJUS 
Lietuviai. 

Viršūnių susitikimo išvakarėse prezidentui Bushui įteiksime 
peticiją su parašais tūkstančių amerikiečių, kurie smerkia Sovietų 
Sąjungos ap-esiją prieš Lietuvą ir palaiko Lietuvos teisę į 
demokratiška, savarankišką valdymąsi. 

Kiekvienas lietuvis ir lietuvė tesijaučia įpareigoti pasirašyti 
peticiją. Kiekvienas lietuvis ir lietuvė taip pat teranda ryžto rinkti 
parašus po šia peticija kaimynystėje ir darbovietėje. Kreipkimės 
i visų konfesijų bendruomenes. į etniškas ir profesines ir 
pramogines organizacijas. Rinkime parašus gatvėse ir apsipirkimo 
centruose. 

šiuo laišku J u m s pranešame, kad palaikom peticija, kurią 
reikia siųsti adresu F r e e Lithuanian Now, Box. 145, D u r n a m , 
CT 06422. 

Turim tik kelias savaites. Šįsyk į talką burkimės visi. 

Dr. Kazys Bobelis Dr. A n t a n a s Razma 
VLIKo pirmininkas 

Dr. Crožvydas Lazauskas 
ALTos pirmininkas 

JAV LB pirmininkas 

Mrs. Anne Wargo 
Lietuvos Vyčių pirmininkė 

Lietuvių Bendruomenės Le-
monto apylinkės metinis visuo
tinis susirinkimas įvyko kovo 
25 d. Lietuvių centre. Susi
r ink imą p ravedė va ldybos 
pirmininkas Kęstutis Sušins-
kas. 

Susirinkimo eigoje „Pasaulio 
lietuvio" redaktorius Bronius 
N a i n y s davė p r a n e š i m a , 
Lemonto Maironio lituanistinės 
mokyklos d i r ek to rė L a i m a 
Trinkūnienė kalbėjo apie šią 
mokyklą: joje šiuo metu mokosi 
160 mokinių. Apie „Žiburėlio" 
Montessori mokyklos darbą 
kalbėjo Judita Jozaitiene. 

Advokatas Rimas Domanskis 
pranešė apie P.L.C. valdybos 
veiklą ir at l iktus darbus bei 
ateities planus. Balfo veiklos 
p r a n e š i m ą a t l i k o M a r i j a 
Rudienė. 

Sus i r ink ime dviejų me tų 
laikotarpiui buvo išrinkti penki 
nauji LB Lemonto apylinkės na
riai: Jonas Vaznelis. Modestas 

Jaka i t i s , Algis Gudėnas, Svajo
nė Kerelytė ir Romualdas Povi
laitis. Tuo pat metu buvo iš
rinkta vienuolika atstovų į Chi
cagoje vyks tan t i apygardos 
suvažiavimą. 

Buvusiems valdybos nariams. 
Rasai Poskočimienei. Modestai 
U m b r a s i e n e i , V y t e n i u i 
Milūnui, Daliai Dundzilienei ir 
Svajonei Kerelytei už nuoširdų 
dviejų metų darbą buvo išreikš
t a padėka. Padėkota ir Liudui 
Volodkai už nuotraukas. 

Vienas iš didžiausių darbų 
š i a i s m e t a i s y r a L i e tuvos 
nepriklausomybės a ts ta tymo 
akcija. Yra atspausdinti atsi
šaukimai , prašymai prez. G. 
Bush, senatoriams, kongreso 
nariams, bei kai kurių valstybių 
premjerams, prašant jų dėmesio 
L i e t u v o s nep r ik l ausomybės 
a t s ta tymo reikale. 

Ruošiamas žiniaraštis ame
rikiečiams ir lietuviams, kurį 
įvairiais atvejais bus galima 
naudoti a tsakant į klausimus 
Lietuvos laisvinimo reikale. 

Telefoniniai skambinimai yra 
re ikšmingesni negu laiškai; 
sakoma, kad vienas telefonu 
p a s k a m b i n i m a s y r a ver t i 
n a m a s kaip penki laiškai. 

Visi lietuviai yra raginami 
skambinti ir rašyti laiškus, kad 
būtų tęs iamas spaudimas ame
rikiečiams politikams, kad jie 
užtartų Lietuvą derybose su So
vietų Sąjunga. 

Visus LB narius skat iname 
užsimokėti solidarumo mokestį. 
Šiuo laiku ypač reikia daugiau
siai lėšų ir narių, kad Lietuvos 
l a i s v i n i m o d a r b a s b ū t ų 
našesnis . 

Lemonto LB yra nupirkusi 
savo lėšomis didelio ekrano tele
viziją lituanistinės mokyklos 
vartojimui. Kitos organizacijos 
gali išsinuomoti šį aparatą savo 
veiklai , kreipiantis į Liudą 
Šlenį, 708-257-2034. 

LB Lemonto apylinkės rudens 
bal ius įvyks lapkričio 10 d., 
šeštadienį, PL centre. Lemonte. 

R. P . 

A T L I E K A DIDELI DARBĄ 

Dail. Magdalena Stankūnienė 
ir v.s. Halina Moliejienė jau 
daug laiko kiekvieną ketvirta
dienį skiria a.a. Kazimiero Bal-
t r a m a i č i o s u d a r y t o meno 
s t r a i p s n i ų ir r eprodukc i jų 
r inkinio prezervacijai Lituanis
t ikos tyrimo ir studijų centre. 
Tikslas — išgelbėt vertingų bet 
j au pageltusių ir t rapių rašinių 
ir pave iks lų i ška rpas nuo 
sunykimo jas rūpestingai kopi
juojant. Šios darbščios ir lie
tuvių meno istorijoje patyrusios 
savanorės jau yra paruošusios 
specialistų naudojimui per 50 
archyvinių dėžių. Jų skaičius 
Lietuvių Dailiojo meno instituto 
patalpose, vad. Domšaičio kam
baryje, nuolat didėja. Vertingos 
medžiagos tyr inėtojams yra 
pilnai devyni gilūs vertikaliniai 
stalčiai. 

Šiuo būdu Centras tikisi ne 
t ik išsaugoti, bet ir padaryti pri
e inamus naudojimui Baltra-
maičio. S tankūnienės . Algi
man to Kezio ir Čiurlionio gale
rijos archyvus. Šalia pagrindi
nio Baltramaičio įnašo, savo 
r inkiniais prisidėjo penki daili
n inkai : Viktoras Vizgirda. Po
vilas Kaupas. Algirdas Kuraus-
k a s bei Eleonora ir Aleksandras 
Marčiulioniai. 

Prof. dr. Jonas Račkauskas. 
LTSC pirmininkas, praneša. 
kad Centras neseniai gavo dar 
vieną didelę dovaną iš dail. Viz
girdos — puikiai sutvarkytą 
įva i r ių l ietuvių da i l in inkų 
kūrybos skaidrių rinkinį. 

(arza) 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avemie 

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

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


