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Gorbačiovas išrinktas 
partijos vadu

Angliakasiai protestuoja
Maskva. — Michailas Gor

bačiovas, kuris yra Sovietų Są
jungos prezidentas, buvo išrink
tas ir toliau vadovauti Komu
nistų partijai 3,411 balsų 
dauguma prieš 1,116 balsų. Jo 
oponentas buvo Teimuraz Ava- 
liani, kuris 1989 metais 
vadovavo angliakasių streikui 
vakarų Sibire.

Prieš balsavimą kalbėjo Gor
bačiovas, sakydamas, jog parti
ja negali skilti į dvi grupes, 
„tačiau nėra kelio atgal 
sugrąžinti praeitį ir negalima 
grįžti prie diktatūros, jei kas 
tokio kvailo dalyko ir norėtų”. 
Jis sakė, kad reikia išmokti 
gyventi su laisve ir laisva idėjų 
kompeticija. Partija yra krizėje 
todėl, kad labai pamažu buvo 
einama prie demokratuos ir prie 
laisvos ekonomuos.

Apsukrus politikas
Gorbačiovo išrinkimas parodo, 

jog jis sugebėjo išlaikyti radi
kaliuosius ir konservatyviuo
sius komunistus kartu. Jis 
nevengė pasakyti, jog delegatai 
turi iš anksto žinoti, dar prieš 
balsavimą už jį, kad bus daromi 
labai rimti pakeitimai Centro 
komitete ir vietiniuose komite
tuose. „Prieš balsuodami, jūs tai 
turite žinoti”. Tai buvo partijos 
istorijoje pirmieji partijos 
generalinio sekretoriaus rinki
mai. Iš viso buvo nominuoti 8 
kandidatai, jų tarpe Ševardna
dze ir Jakovlevas. Bet jie 
atsisakė, išskyrus minėtąjį inži
nierių Avalianį.

Gorbačiovas sutiko, kad būtų 
išrinktas jam padėjėjas, kuris 
tvarkytų kasdieninius partijos 
reikalus, nes jis pats bus užsi
ėmęs prezidento pareigomis ir 
masinių reformų vykdymais.

Jelcino Įspėjimas 
Sovietų partijai

Perestroiką Įgyvendins patys žmonės
Maskva. Liepos 6 d., — Boris 

Jelcinas, Rusijos Respublikos 
prezidentas, kalbėjo Komunistų 
partijos kongrese, įspėdamas 
partiją, jog ji privalo pakeisti 
viską, net ir savo pavadinimą ir 
atsisakyti savo nedemokratiškų 
metodų, arba bus tuoj pašalinta 
iš valdymo pačios sovietų pub
likos.

Paminėjęs Rytų Europos 
komunizmo žlugimą, jis patarė 
komunistų elitui atsibusti iš 
sapnų. Jie turi bendradarbiauti 
toliau su laisvėjančių politiniu 
gyvenimu arba bus visiškai nu
šluoti, o gal net ir teisiami dėl 
kriminalinių nusikaltimų. Jis 
patarė pažiūrėti į komunizmo 
likimą Rytų Europoje. Komu
nistai patys ten atsiskyrė nuo 
žmonių ir nesuprato savo rolės 
ir buvo palikti šalia kelio. Jelci
nas, kuris buvo iš vadovybės 
atleistas 1986 m. už radikalią 
kritiką, patarė partijai greitai 
išsirinkti naujus vadus ir tada 
išsiskirstyti 6 mėnesiems, kad 
per tą laiką būtų paruošti meto
dai pereiti į pliuralizmą ir tada 
susirinkti.

Demokratų platforma
Delegatai tyliai klausėsi jo 

kalbos ir beveik nebuvo plojimų. 
Kartais, jei nepatinka delegato 
kalba, tai jie pradeda ritmiškai 
ploti, kad nutildytų kalbantįjį. 
To nebuvo, jie klausėsi su dėme

Šiuo metu partijoje esama 
maždaug 19 milijonų narių. 
„Pravdos” redaktorius sako, jog 
Gorbačiovas jau pasirinko, kad 
jam partijos reikaluose padėtų 
Ukrainos prezidentas Vladimi
ras Ivaško. Vakar apie tai oficia
liai dar nebuvo pranešta. Bet tai 
rodo ir vėl, kad Gorbačiovas 
moka labai apsukriai laviruoti 
politiniuose reikaluose. Ukrai
na yra turtingas žemės ūkio 
kraštas ir nors Ivaško yra 
konservatorių pažiūrų, tačiau 
jis būna atviras ir kompromi
sams.

Kas ne su valdžia, 
tegu pasitraukia

Vėliau Gorbačiovas įspėjo tuos, 
kurie dirba valstybiniuose dar
buose, jei jie yra prieš vyriau
sybės politiką, tegu greičiau 
palieka savo pozicijas. Jų vietoje 
bus jaunesni, kurie eis už refor
mas. Jis pasakė, kad sovietų 
politika Rytų Europos atžvilgiu 
buvo teisėta. „Ar jūs norėtumė
te, kad vėl riedėtų tankai ir kad 
mes vėl mokintume juos kaip jie 
turi gyventi?” Todėl turi būti 
viena politika, kaip kad yra ir 
kitose valstybėse. Jei kas su tuo 
nesutinka, tegu pasitraukia.

Nustatyta, kad Komunistų 
partijos kongresas turi baigtis 
ketvirtadienį, tačiau gali 
nesuspėti baigti savo darbų, tad 
gali būti pratęstas porai dienų. 
Kongresas dar turi priimti 
partijos platformą ir išrinkti 
Centro komitetą.

Vakar buvo pranešta, jog 
Kųznetsko angliakasiai Sibire 
trečiadienį paskelbė streiką, 
kuris tęsis 24 valandas. Tai esąs 
naujas politinis „pasveiki
nimas” generaliniam sekreto
riui Gorbačiovui.

siu. Prez. Gorbačiovas pasakė, 
jog jis tikėjosi daugiau iš Jelcino 
kalbos, kuris efektyviai kalbėjo, 
kad partija gali skilti, jei nebus 
demokratinių reformų. Jis, kaip 
ir miręs Sacharovas, priklauso 
Demokratų platformos grupei, 
kuri šiuo metu kongrese turi 80 
narių bloką. Jis pasisakė lau
kiąs kongreso nutarimų. Nuo to 
priklausys, ar jie organizuos 
naują partiją. Jis yra pasakęs, 
kad gali išstoti iš partijos. Ši 
grupė prašė jai vadovauti Alek
sandrą Jakovlevą, Gorbačiovo 
patarėją, kuris jiems simpa
tizuoja, bet jis atsisakė, kadangi 
norįs likti Gorbačiovo kabinete, 
nors iš Politbiuro pasitraukiąs.

Žmonių galia
Jelcinas taip pat sakė, kad 

Politbiuras neturėjo drąsos 
nutarti, kad visi delegatai į šį 
kongresą būtų demokratiškai 
išrinkti. Tada būtų partijos visai 
kitas vaizdas. Perestroiką bus 
įgyvendinta tik pačių žmonių 
išrinktų parlamentų respubli
kose. Jei nebus radikalaus pa
keitimo, tai partija liks žmonių 
opozicijoje. Partija turėtų 
pasivadinti Demokratinio Socia
lizmo partija. „Komunistų” 
žodžio nebereikia vartoti. Par
tija taip pat turi atsisakyti 
valstybinių funkcijų. Partijos 
celes reikia panaikinti kariuo
menėje, saugume ir visose

Lietuvos patriotas vienui demonstracijų metu Vilniuje pasisako prieš 
Sovietų Sąjungos okupaciją Lietuvoje.

V. Kapočiaus nuotrauka

KGB nesilaikė Sovietų Įstatymų, 
tvirtina patys saugumiečiai

„Sturm und Drang” dienos
Maskva. Liepos 9 d. — Prez. 

M. Gorbačiovas šiandien laimė
jo vieną pertvarkymą Komunis
tų partijos vadovybės struktūro
je. Kongreso delegatai nubalsa
vo didele balsų dauguma, kad 
partijos Politbiure būtų įskai
tomi ir 15 Sovietų respublikų 
partijų vadai, tuo dvigubai 
išplečiant Politbiuro narių skai
čių.

Gorbačiovas savo pasiūlymą 
pravedė baigiantis dar vienai 
„Sturm und Drang” dienai, kai 
KGB viršininkas ginčijosi su 
vienu Saugumo karininku ir 
kai vėl nauji kaltinimai buvo 
keliami Gorbačiovo patarėjams. 
Buvo norima, kad nutrauktų 
transliavimą per televiziją, 
tačiau daugiau balsų pasisakė, 
kad sesija būtų perduodama iki 
pat galo. Televizijos žinių vado
vas Eduardas Sagalajevas, 
kuris kartu yra ir delegatas, 
priminė delegatams, jog kai kas 
iš jų pamiršo, kad jau Konsti
tucijos 6-sis straipsnis yra 
panaikintas ir nebegali to rei
kalauti. Partija nebeturi mono
polio teisės.

Komunistų partijos kongresas 
posėdžiauja jau antrą savaitę ir 
šią savaitę turės pasisakyti už 
naujo Politbiuro išrinkimą. Gor
bačiovas, kuris yra partijos 
vadas ir Sovietų prezidentas, 
turėjo griežtųjų ir liberalų 
komunistų užtikrinimą, kad 
bus išrinktas partijos vyriau
siuoju sekretoriumi. Jis taip pat 
turės pavaduotoją ir vadovaus 
padvigubintam Politbiurui. Be 
respublikų partijų vadų,Polit-

valstybinėse institucijose.
„Mes gyvename naujoje bend

ruomenėje. Kraštas nebegali 
būti valdomas iš centro ir nebe
gali būti liūliuojamas demagogi
ja ir grasinimais. Žmonės jau 
turi jėgą pašalinti bet kokią 
politinę partiją, nežiūrint jos 
turėtos įtakos praeityje”, 
kalbėjo kongreso delegatams 
Boris Jelcinas.

biure dar bus ir specialių 
departamentų partijoje sek
retoriai. Tuo, sakoma, bus 
sutrukdytas kelias, kad senieji 
komunistai nesudarytų savo 
bloko, nes daugelis sekretorių 
yra lojalūs Gorbačiovui. Bet tuo 
pačiu šis būdas sulaikys tas res
publikas, kurios nori atsiskirti 
iš sąjungos. Politbiuras dabar 
yra dominuojamas rusų tauty
bės žmonių.

Kaltinimai ir KGB agentams
Viešas susikirtimas įvyko 

tarp KGB viršininko Kriuč- 
chovo ir buvusio generolo 
Kalugino, kuris vadovavo kon- 
tražvalgybai. Kaluginas viešai 
kaltino KGB už įstatymų 
laužymą ir kad pirmiau žiūri 
partijos, bet ne valstybės 
reikalų, ir tai nurodė pavyz
džiais. Kriučchovas aptarė 
generolą kaip nesugebėjusį eiti 
pareigų ir todėl turėjo jį atleisti 
iš pareigų į ankstyvą poilsį, 
atimti generolo laipsnį ir ap
dovanojimus žymenimis. Bet ne
žiūrint tų dalykų, Kaluginas 
žmonių buvo išrinktas delegatu 
ir čia viešai iškėlė KGB 
netinkamus veiksmus.

Kitas įvykis buvo Jakovlevo 
kaltinimas, kad jis diskredituoja 
Markso-Lenino dogmas ir per 
daug laisvės duoda spaudai, 
būdamas Gorbačiovo patarėju. 
Jakovlevas gynė Kaluginą, nors 
pasakė, kad gal jam nereikėjo 
viešai kalbėti apie KGB vidaus 
problemas. Jie kartu studijavo 
New Yorke ir žinąs, kad Kalu
ginas tik gero norįs savo vals
tybei. Jakovlevas taip pat pa
reiškė, jog jis nemanąs, kad 
KGB viršininkas ir Gynybos 
ministeris turėtų būti Polit
biuro nariais. Jakovlevas jau 
pasitraukė iš Politbiuro.

— Sovietų kongrese kariuo
menės vadai vėl kritikavo Gor
bačiovą ir Ševardnadze, kad jie 
per daug padarę nuolaidų Vaka
rams ir už tai nieko negavę.

TRUMPAI
IŠ VISUR

— Šiandien yra lygiai 70 
metų, kai tuometinės, jau socia
listinės Rusijos vadovas Leninas 
1920 metais liepos 12 dieną 
pasirašė taikos sutartį su 
Lietuva. Tuo buvo suteiktas 
Lietuvai pripažinimas de facto 
ir de jure kartu visiems 
laikams. Vakar buvo pranešta, 
jog atvyksta Rusijos Respubli
kos delegacija į Vilnių paminėti 
šią sukaktį ir aptarti ateities 
bendradarbiavimą.

— Lietuvos Respublikos Už
sienio reikalų ministeris Al
girdas Saudargas antradienį at
vyko į JAV ir pirmiausia sukto
jo Washingtone. Čia numatyti 
susitikimai su įvairiais įstatymų 
leidimo ir vykdomosios valdžios 
atstovais bei ieivijos lietuvių 
organizacijų veikėjais.

— Vilniuje įsisteigė nauja po
litinė organizacija — Lietuvos li
beralų sąjunga. Steigėju grupėje 
yra 45 ekonomistai, teisininkai, 
filosofai ir kitų profesijų 
žmonės.

— Sovietų Komunistų parti
jos kongresas priėmė pareiški
mą, kuriame deklaruoja, jog 
Sovietų Sąjungai tebegrosią 
karinis pavojus iš Vakarų ir 
todėl reikia dar labiau stiprin
ti karines pajėgas.

— Politbiure iki šiol buvo tik 
du ne rusų tautybės žmonės — 
gruzinas Ševardnadze, Sovietų 
Užsienio reikalų ministeris, ir 
ukrainietis Ivaško, Ukrainos 
Respublikos prezidentas. Buvęs 
Latvijos KGB viršininkas Boris 
Pugo buvo narys be balsavimo 
teisės.

— „Tasso” žinių agentūra 
praneša, jog prez. Gorbačiovas 
iš savo gauto honoraro už savo 
parduotas knygas užsienyje pa
siuntė 400,000 dol. į savo 
gimtinę, kad būtų pagerinti ten 
esančios ligoninės įrengimai, 
netoli Pivoloje kaimelio, pieti
nėje Rusijoje, kur 1931 m. jis 
gimė.

— Argentinos naujasis prezi
dentas Carlos Menem, kaip pra
neša Reuterio žinios, uždraudė 
save žmonai lankytis jo oficia
liame kabinete ir trukdyti jam 
darbą. Paklaustas žurnalistų, 
jei jam reikėtų pasirinkti žmoną 
ar savo • kraštą, atsakė: „Aš 
pasirinkčiau savo kraštą”.

— Atėnuose Graikija ir JAV 
pasirašė naują gynybos sutartį, 
pagal kurią sumažinamas ka
riškių personalas ir bazės. Dvi 
didelės karinės bazės palieka
mos Graikijoje dar 8 metams, o 
22 uždaromos.

— Prancūzijos Gynybos 
ministeris Jean-Pierre Chevene- 
ment pranešė, jog 57,000 
prancūzų kareivių pasilieka 
Vakarų Vokietijoje tol, kol So
vietai neišves savo karinių jėgų 
iš Rytų Europos.

— Po blokados pradėjo darbą 
Mažeikių naftos perdirbimo 
gamykla. Kauno dirbtinio 
pluošto gamykla, Klaipėdos 
kojinių fabrikas, Kėdainių 
chemijos įmonė. Stovi dar be 
darbo 4 cukraus fabrikai, 
Kauno kojinių fabrikas, Anykš
čių vėlimo fabrikas „Spartakas” 
ir baldų kombinatas „Vilnius”.

— Lenkijos laikraštis „Gaze- 
ta Wyborcza” praneša, kad 
lenkų vyriausybėje bus pada
ryta daug pakeitimų, kuri 
kraštą valdo 10 mėnesių. Min. 
pirm. T. Mazowiecki apie tai 
vakar pranešė Lenkijos Parla
mentui.

Vokiečių pasitarimai 
politiniam susijungimui

Bona. Vokiečių žinių agen
tūra praneša, jog Rytų Berlyne 
prasidėjo Rytų ir Vakarų Vokie
tijų vyriausybių delegacįjų pasi
tarimai dėl nustatymo laiko ir 
paruošimo įstatymo politiniam 
dviejų valstybių susijungimui 
gruodžio mėnesį.

Pasitarimai prasidėjo po 
savaitės, kai Rytų Vokietija 
priėmė Vakarų Vokietijos 
markes savo pinigu ir prasidėjo 
ekonominis susijungimas. Rytai 
atsisakė savo Centro planavimo 
politikos ir perėjo į laisvo verslo 
ekonomiją. Šių pasitarimų tiks
las yra nustatyti,kada ir kaip 
bus pravesti visų vokiečių rinki
mai, kur bus sujungtos Vokieti
jos sostinė ir kaip abu kraštai 
sujungs savo teisines sistemas. 
Vakarų Vokietįjos Konstitucijos 
23 straippnis rašo, jog buvusi 
Rytų Vokietijos valstybė turi 
pareikalauti susijungti su fede- 
raline respublika Vakaruose.

Į galutinį laimėjimą
Pasitarimai pramatomi baigti 

iki rugpjūčio mėnesio galo. Tada 
susitarimą turi ratifikuoti 
abiejų Vokietijų parlamentai. 
Vakarų Vokietijos delegacijai 
vadovauja Vidaus reikalų 
ministeris Wolfgang Schaeuble, 
o Rytų Vokietijos delegacijai 
vadovauja Užsienio reikalų 
ministeris Giunter Krause. Jis 
taip pat vadovavo Rytų vokiečių 
delegacijai, kai buvo tariamasi 
monetarinio, ekonominio ir 
socialinio susijungimo pasita
rimuose.

Pradedant pasitarimus, 
įžanginę kalbą pasakė Rytų

Lietuvos tautinės Dainų šventės 
emblema. Šventė įvyko praėjusį 
savaitgalį. Dalyvavo 26 tūkstančiai 
dainininkų, šokėjų, muzikantų iš 
visos Lietuvos ir iš užsienio Cle
velando „Grandinėlė”, Punsko „Jot- 
va” ir „Žilvino” šokėjai iš Australi
jos. „Žalgirio” stadione iškilo 
gyvybės medis (emblema) su 
tautinėmis juostomis, simbolizuo
jančiomis keturis Lietuvos kraštus ir 
sujungusiomis Lietuvos ir užsienio 
lietuvius.

Nauji butų 
savininkai

Maskva. — Naujoji miesto 
taryba nubalsavo, jog visi 
sostinės namuose esantieji butai 
būtų išimti iš valstybės kont
rolės ir laisvai perleisti nuo
mininkams, kurie juose gyvena. 
Dabar maskviečiai turi prisitai
kinti prieš šios nuostabios ži
nios.

Pranešama, jog Lenino bius
tas iš miesto tarybos posėdžių 
salės buvo išneštas kažkur 
kitur, nes tai padaryta pagal 
neseniai priimtus naujus Rusi
jos įstatymus. Butų nuominin
kai jau seniai esą už tuos butus 
sumokėję valstybei. Daugelis 
maskviečių nenori tikėti ir jie 
sako, kad tai „fantastiška 
žinia”. Žinia biuletenio formo
je buvo iškabinta miesto žinų 
vitrinose. Nuomininkai dar 
nežino, kai butai tapo jų 
nuosavybe, kokius kitus mokes
čius turės mokėti miestui.

Vokietijos ministeris pirmi
ninkas Lothar de Maiziere, 
pareikšdamas, jog ši diena 
vokiečių tautai yra istorinė, nes 
einama į galutinę pergalę. 
Sutartis turi paruošti ir 
numatyti visus teisinius 
aspektus, įskaitant privačios 
nuosavybės klausimą. Jis taip 
pat pasakė, kad Berlynas turėtų 
būti vėl Vokietijos sostine. Ir tą 
klausimą — Bona ar Berlynas 
bus Vokietijos sostinė, turi 
išspręsti šios delegacijos.

Balsų skaičiavimas
Šiuo metu vokiečiai ginčijasi, 

kaip turėtų būti pravesti rin
kimai. Rytų Vokietijos Social
demokratų partija nori, kad 
Rytų Vokietįjos balsai būtų 
skaičiuojami atskirai, o Krikš
čionys demokratai nori, kad 
būtų balsavimai skaičiuojami ir 
Rytų ir Vakarų Vokietijų kar
tu. Pagal Vakarų Vokietijos rin
kimų įstatymą, politinė partija 
turi surinkti mažiausiai 5 pro
centus balsų, kad būtų repre
zentuojama Parlamente. Social
demokratai nori, kad tas pro
centas būtų sumažintas iki trįjų 
procentų balsų. Tačiau visi 
vokiečiai sutaria, kad susijun
gimas turi įvykti gruodžio 
pradžioje, kad Kalėdų šventės 
būtų vokiečių nepaprasto 
džiaugsmo šventė.

Moldavijos
deklaracija

Kišiniovas. (ŠIA) — Birželio 
22 d. Moldavijos SSR Aukš
čiausioji Taryba priėmė dek
laraciją dėl respublikos nepri
klausomybės ir suvereniteto.

Pirmieji deklaracijos straips
niai skelbia Moldavijos SSR 
kaip suverenios valstybės nepri
klausomybę, taip pat skelbia 
respublikos įstatymų pirmumą 
SSSR konstitucijai ir įstaty
mams. Sąjunginių įstatymų vei
kimas respublikos teritorijoje 
įmanomas tikrai tada, kai juos 
ratifikuos Moldavijos SSR par
lamentas.

Ši deklaracija skelbia, kad 
Moldavijos SSR teritorija yra 
demilitarizuota zona.

Deklaracija skelbia apie naują 
respublikos gyventojų statusą. 
Nuo šiol visi Moldavijos SSR 
gyventojai yra respublikos pi
liečiai; dviguba pilietybė, tame 
tarpe SSSR ir Moldavijos, drau
džiama.

Deklaracija dėl nepriklau
somybės ir suvereniteto bus 
naujos Moldavijos SSR Kons
titucijos pagrindas, taip pat 
juridinių dokumentų susitari
mams su respublikomis, įei
nančioms į SSSR sudėtį.

Vienas iš deklaracijos punktų 
reikalauja priimti Moldaviją 
SSR į Suvienitų Nacijų 
organizaciją.

KALENDORIUS

Liepos 12 d.: 1909 m. buvo 
pradėtas leisti „Draugas”. 
Bonifacas, Margiris, Izabelė, 
Marcijona, Irma, Vyliaudė.

Liepos 13 d.: Anakletas, 
Henrikas, Austina, Arvilas, 
Arvilė, Eugenijus.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:26.
Temperatūra dieną 71 1., 

naktį 51 1.



2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. liepos mėn. 12 d.

KUN. S. TAMKEVIČIUS 
DETROITE

Kauno Kunigų seminarijos 
dvasios vadas kun. Sigitas 
Tamkevičius į Detroitą atvyko 
liepos 5 d. Svečią sutiko LB 
Detroito apylinkės valdybos 
narys Jonas Urbonas, kuris 
kun. Tamkevičiui parodė lie
tuvių Šv. Petro ir Sv. Antano 
bažnyčias. Viešnagės metu kun. 
Tamkevičius buvo apsistojęs 
Dievo Apvaizdos klebonijoje, 
nes Detroito viešnagę globoja 
Dievo Apvaizdos parapija. 
Liepos 6 dieną kun. Tamkevi
čius lankėsi „Michigan Catho
lic” redakcijoje. Pasikalbėjimas 
su kunigu bus atspausdintas to 
laikraščio ateinančios savaitės 
laidoje. Pasikalbėjimą išrūpino 
Lietuvos Vyčių garbės narys 
Robertas Boris. Liuda Rugie- 
nienė ir Nijolė Cerikienė lydėjo 
kun. Tamkevičių į Orchard 
Lake St. Mary’s lenkų kunigų 
seminariją, kur kun. Tamkevi
čius rektoriaus Chrobolt buvo 
šiltai sutiktas ir supažindintas 
su pagrindine lenkų išeivijos 
kunigų seminarija. Kun. Tam
kevičius aplankė ir radijo stotį 
WPON, kur dalyvavo „Lietu
viškų Melodijų” radijo valandė
lės programoje. Vakare kun. 
Tamkevičius Liudos ir Algio 
Rugienių rezidencijoje susitiko 
su Detroito skautais.

Šeštadienį vakare kun. Tam
kevičius dalyvavo susitikime su 
Detroito ateitininkais, Jurinos 
ir Nerimanto Udrių rezidencijo
je. Sekmadienį kun.Tamkevi- 
čius aukojo šv. Mišias Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje, o po to vyko 
viešas susitikimas su šiuo idea
listu, kovotoju už žmogaus tei
ses ir religinius įsitikinimus. 
Kun. Tamkevičių pristatė Dievo 
Apvaizdos parapijos tarybos 
narė Marija Jankauskienė. Po 
įdomaus Tamkevičiaus prane
šimo, nušviečiančio dabartinę 
Lietuvos bažnyčios ir tikinčiųjų 
būklę, svečias atsakinėjo į 
dalyvių klausimus. Susirinkimo 
metu buvo renkamos aukos 
Kauno Kunigų seminarijai. 
Pirmadienį kun. Tamkevičius 
išvyko į Dainavą, kur liepos 15 
dieną, kartu su vyskupu Pau
lium Baltakiu laikys šv. Mišias, 
Dainavos jaunimo stovyklos 
metinėje šventėje.

LANKYSIS JAUNI 
FILMININKAI

Kino režisūros studentai — 
Vytautas Landsbergis jaunasis, 
Arūnas Matelis, Audrius Stonys 
ir Artūras Jazdokimovas šiuo 
metu lanko Jono Meko filmo 
studiją New Yorke. Pirmadienį, 
liepos 16 dieną, 7 vai. vak. Die
vo Apvaizdos Kultūros centre jie 
rodys jų sukurtus filmus apie 
dabartinį Lietuvos kultūrinį ir 
politinį gyvenimą. Bilietus 
galima įsigyti iš anksto pas 
Vidą Duobaitę, 421-2696. Įsigy
jant bilietus iš anksto, duodama 
vieno dolerio nuolaida. Bilietų 
kaina prie įėjimo — 5 dol. Po 
programos vaišės ir pabendravi
mas su jaunais filmo studentais 
iš Lietuvos. Vakaronę rengia 
Detroito LB Jaunimo sekcija.

TARPMIESTINIS GOLFO 
TURNYRAS

Detroito ir Clevelando lie
tuvių metinis tarpmiestinis 
golfo turnyras rugpjūčio 4 d. 
vyks Sugar Creek Golf Course, 
Elmore, Ohio. Visi Detroito lie
tuviai golfuotojai kviečiami da
lyvauti. Apie dalyvavimą prašo
ma iš anksto pranešti Vytautui 
Petruliui, tel. 525-0294.

SAULIUS ANUŽIS 
GALIMAS KANDIDATAS

Detroito „Free Press” dienraš
čio sekmadienio laidoje politinis 
korespondentas Hugh McDiar- 
mid analizavo Michigano vais
tuos Respublikonų partijos kan
didatus pirmininko pareigoms. 
Rinkimai vyks 1991 m. vasario 
mėn. McDiarmid aprašė 8 kan
didatus, tarp jų ir Saulių Anužį, 
kuris šiuo metu yra Michigano 
3-čio Distrikto (Battle Creek, 
Lansing) dabartinio pirmininko 
ir senatoriaus Diek Posthumus 
administracinis patarėjas.

lm

DAINAVA KVIEČIA

Šį sekmadienį, liepos 15 d., 
visi, kas tik galite, važiuokit į 
Dainavą. Du lietuviškai visuo
menei brangūs svečiai — vysk. 
P. Baltakis ir buvęs Sibiro 
kankinys kun. Sigitas Tamke
vičius atnašaus šv. Mišias už 
Dainavos mirusius ir gyvuosius 
geradarius, kurių dėka Dainava 
tapo lietuviškąja tvirtove 
tolimame nuo tėvynės krašte. 
Tuo tikslu ji gimė, tam tikslui 
ji gyvena, tą tikslą suprasdama 
visuomenė ją ir remia. Metinė 
Dainavos šventė, tapusi visų jos 
rėmėjų pasimatymo diena Dai
navoje, tapo tradicija. Čia ir 
gamta, ir draugai, ir vaikai, ir 
vaikų vaikai jau daugiau negu 
30 metų renkasi susitikimui 
ir savo džiaugsmui, kad kaip 
tauta esame dar nepražuvę 
svetimuose kraštuose, o 
Dainava tuo atžvilgiu-yra daug 
pasitarnavusi ir prisidėjusi.

Visų atsilankymo laukia Dai
navos direktorių taryba. 11 vai. 
šv. Mišios, pietūs, laimėjimai, 
parodėlė. Rėmėjų — šimtininkų 
suvažiavimas 2 vai. po pietų 
vyks dr. Ad. Damušio vardo „rū
muose”.

- JDV.

A.A. PETRĄ JANUŠKĄ 
PRISIMENANT

Liepos 28 d. sueina ketveri 
metai, kai širdies priepuolio 
ištiktas Windsoro ligoninėje 
mirė visuomenininkas, keletos 
organizacijų narys Petras 
Januška, sulaukęs 70 metų.

Petras Januška

Petras Januška, 1950 m. 
atvykęs į Kanadą, apsigyveno 
Windsore. Išdirbęs 18 metų 
General Motor įmonėse, įsigyjo 
„Cadillac” motelį ir su šeima 
labai sėkmingai jį tvarkė. Svei
katai pablogėjus, motelį turėjo 
parduoti. Išėjo į ankstyvą pen
siją.

Petras Januška buvo Wind- 
sore KLB steigėjas, ilgametis jos 
pirmininkas ir valdybos narys. 
Taip pat jis buvo KLF organi
zacijos komiteto narys ir dirbo 
įvairiose pareigose.

Petras Januška dirbo ir Det
roite lietuvių tarpe. 1961 m. ge
gužės 7 d., steigiamame žurna
listų susirinkime, buvo išrink

Detroito „Švyturio” jūrų šaulių kuopa birželio 24 d. nuleidžia vėliavas „Pilėnų” stovyklavietėje.
Nuotr. B. Telyčėno

tas skyriaus sekretorium. Ne
sant SLA kuopos Windsore, jis 
įsijungė į 352 kuopą Detroite; 
buvo išrinktas į valdybą, kurio
je vykdė įvairias pareigas. 
Dalyvavo DLOC veikloje, St. 
Butkaus šaulių kuopoje, 
Dariaus ir Girėno klube ir kt. 
Buvo Tautos fondo įgaliotinis 
Windsore. Suorganizavo Vasa
rio 16 gimnazijai remti būrelį, 
rėmė įvairias organizacijas. Už 
jo vėlę šv. Mišios bus aukojamos 
liepos 28 d. St. Gabriel baž
nyčioje Windsore, Kanadoje. 
Likę liūdesyje žmona, sūnus ir

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

77-TOJO LIETUVOS 
VYČIŲ VISUOTINIO 

SEIMO DARBOTVARKĖ

Liepos 25-29 dienomis vyks 
Lietuvos Vyčių Visuotinis 
suvažiavimas Pittsburgo mies
te, lietuvių angliakasių Penn
sylvanijos valstijoje.

Trečiadienis, liepos 25 d.
9:15 — Išvykstama iš She- 

raton viešbučio į golfo laukus.
1:00 — Kultūrinių paminklų 

Pittsburgh mieste apžiūrėjimas.
8:30 — Susipažinimo vakaras 

Sheraton viešbutyje.
Ketvirtadienis, liepos 26 d.
9:00 — Centro valdybos 

posėdis.
10:00 — Autobusai pradeda 

kursuoti į bažnyčią.
11:00 — Atidaromosios šv. 

Mišios Šv. Kazimiero parapijoje.
2:00 — Atidaromasis posėdis 

Sheraton viešbutyje.
7:00 — Trijų upių iškyla Gate- 

way Clipper laivu.
Penktadienis, liepos 27 d.
9:00 — Antras darbo posėdis 

Sheraton viešbutyje.
8:00 — Kultūrinė vakaronė

Sheraton viešbutyje.
Šeštadienis, liepos 28 d.
8:30 — Šv. Mišios Sheraton 

viešbutyje.
9:30 — Ketvirtas darbo 

posėdis Sheraton viešbutyje.
1:00 — Penktas darbo posėdis 

Sheraton viešbutyje.
5:30 — Autobusai pradeda 

kursuoti į Lietuvių salę. (Kok
teiliai.)

7:00 — Uždaromasis Seimo 
banketas.

10:30-12:00 — Autobusai kur
suoja į Sheraton viešbutį.

Sekmadienis, liepos 29 d.
9:00 — Autobusai kursuoja į 

Šv. Kazimiero parapiją.
10:00 — Uždaromosios Šv. Mi

šios. po kurių bendra nuotrauka.
12:30 — Pietūs Sheraton vieš

butyje.
Laikai gali (išskyrus trečia

dienį ir sekmadienį) pasikeisti.

dvi dukros prašo draugus ir 
pažįstamus savo maldose 
prisiminti a.a. Petrą Janušką.

A.a. Petras Januška buvo ty
laus, taikaus būdo su visais 
gerai sugyveno, niekuomet 
nesiskundė.

ŠAULIŲ KUOPOS IŠVYKA

Liepos 22 d. St. Butkaus 
šaulių kuopa ruošia tradicinę 
metinę kuopos išvyką „Švytu
rio” j. šaulių stovykloje 
„Pilėnai”. Išvykai kuopos šau
liai ir šaulės stropiai ruošiasi.

PROJECT ORBIS, INC.

Dr. Steponas Laukaitis 
mokslinius laipsnius įsigijo 
New Yorko valstybiniame uni
versitete Buffalo mieste bei St. 
Louis medicinos mokykloje Mis- 
souri valstijoje. Baigęs me
dicinos mokslus, specializuojasi 
oculoplastikoje bei tarptautinėje 
ophthalmologįjoje, septynerius 
metus specializavosi ophthal- 
mologijoje. Kurį laiką Texas bei 
Texas Tech universitetuose dir
bo kaip asistuojantis klinikinis 
profesorius, o 1986-tais metais 
įstojo į Project ORBIS, kaip 
fakulteto narys. Netrukus buvo 
paskirtas Lauko medicinos 
direktoriumi.

Project ORBIS yra tarptau
tinė, nepriklausoma organiza
cija, kovojanti prieš aklumą 
pasaulyje, bei puoselėjanti 
taikingą šalių kooperavimą 
šioje srityje. Ši organizacija 
55-kiuose kraštuose jau įvykdė 
97-ias misijas, pasitarnaudama 
ir išgydydama net 8000 pa
cientų. Tikimasi, kad ir Lie
tuvoje jai bus leista veikti.

Dr. Laukaitis dažnai skaito 
paskaitas ir skelbia mokslinius 
darbus medicinos žurnaluose 
bei vadovėliuose. Jo tėvai, 
Norbertas ir Alicija Laukaičiai, 
yra Maspeth (NY) 110-tos Lie
tuvos Vyčių kuopos nariai. 

Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr.

KONGRESMANAS 
R. J. DURBIN - LIETUVOS 

VYTIS

Malonu pranešti, kad lietuvių 
kilmės (iš motinos pusės) 
kongresmanas Richard J. Dur
bin yra ir veiklios Chicagoje Lie
tuvos Vyčių 5-tos kuopos narys. 
Narė ir jo žmona Loretta. 
Kongresmanas didžiuojasi savo 
Jurbarke gimusia mamyte. Pra
ėjusį kovo mėnesį, kartu su 
kitais trimis JAV kongresma-

Šaulės turės pakankamai lietu
viško maisto patiekalų, o šauliai 
— gėrimų. Bus turtingas dova
nų stalas. Visus linksmins lie
tuviška muzika iš kasečių ir 
draugiška šaulių nuotaika. Do
vanų stalui daiktus priima kuo
pos iždininkas Matas Baukys.

Kuopos valdyba prašo 
Detroito ir apylinkių lietuvius 
atvykti į „Pilėnus” ir dieną pra
leisti kartu su šauliais. Tad iki 
pasimatymo gražiuose „Pilė
nuose”. Stovyklos vartai bus 
atidaryti nuo pat ryto.

A. Grinius

nais lankydamasis Lietuvoje, 
kongr. R. J. Durbin apsilankė ir 
savo mamytės gimtinėje Jur
barke. Visi gerai prisimenam 
Sovietų Sąjungos pastangas 
neįsileisti JAV kongresmanų, 
neduodant jiems vizų, kai jie 
norėjo dalyvauti Vilniuje.Lietu- 
vai kovo 11-tąją paskelbiant 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymą. Vizos vėliau jiems 
buvo duotos, bet tik po minėto 
istorinio įvykio.

Kongresmanas Richard J. Durbin.

Gegužės mėn. pabaigoje — 
birželio pradžioje prezidentui 
Michailui Gorbačiovui Wa- 
shingtone susitikus su JAV pre
zidentu George Bushu, kur tarp 
įvairių politinių pasitarimų 
buvo svarstoma ir įvairiopa 
JAV pagalba Sovietų Sąjungai, 
kongr. Durbin ir kiti Kongreso 
nariai pravedė pasiūlymą, kad 
JAV neteiktų technologinės ir 
kitos paramos Sovietų Sąjungai, 
kol nebus tariamasi su Lietuva 
ir išspręsti žydų emigracijos 
reikalai.

Po apsilankymo Lietuvoje 
kongr. R. J. Durbin reiškiasi 
stipria veikla,siekiant Lietuvos 
išsilaisvinimo ir ekonominės 
gerovės. Jis plačiai reiškiasi 
įvairiose Lietuvos reikalu 
demonstracijose, susirinki
muose, televizijos debatuose ir
kt.

Sveikinam kongr. R. J. Dur
bin, įsijungusį Lietuvos Vyčių 
veiklon.
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ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcsl Center- 

Napervllle Campus 
1020 W. Ogden Ava., SuKa 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 1-706-527-0000 

Valandos pagal susitarimą

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tol. (1-312) 434-5040 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312)735-4477;
Rez. (706)246-0067; arba (706)246-6501 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą______

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

3000 W. 05 St.
Tol. (706) 422-0101

______Valandos pagal susitarimą _

6132 S. Kedzle Avė., Chicago 
(1-312) 025-2670 arba (1-312) 480-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road.
Tel. (1-312) 565-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr., ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

2659 W. 59th St., Chicago, IL
Tel. (1-312) 476-2112 

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL. 
Tel. (708) 508-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4150 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Avė., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tel. (1-312) 565-2060 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 at Street 

Kabineto tel. (1-312) 737-1166; 
Rezid. (708)385-4811

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

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

ketv 9-12. Penkt. 2-7

Kab. tel. (1-312) 565-0348;
Rez. (1-312) 770-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
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$70.00 $40.00 $25.00
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų atraips- 
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą.

Lengvai papeikiame kitų 
ydas, tačiau retai tuo pasinau
dojame iš savųjų pasitaisyti.

Rochefoucauld

Kab. tel. (1-312) 471-3300;
Rez. (700) 442-0207

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

7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago, III. 60652

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629

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

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

Namų (700) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 8. Kedzle, Chicago, III.
Tel. (1-312) 025-2670 

1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

0055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 508-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (1-312) 737-5140 
Vai. pagal susitarimą.

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

Tel. (708) 448-1777

JONAS V. PRUNSKIS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas
Šherman ligoninė, Elgin, IL

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

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. (1-312) 434-1818; Rez. (708) 882-0880
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.

3 iki 7 v.v. Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS
2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 

Tel.: (1-312) 436-0100 
11800 Southvvest Highvvay 
Palos Helghts, III. 60463 
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Kaip geriausiai padėti

SOVIETŲ SĄJUNGAI
Vykstant ekonominiams pasitari

mams Houstone, įdomu buvo 
paskaityti Mark Sommer, moks
lininko, dirbančio Taikos ir 
Tarptautinio Saugumo in
stitute, Cambridge, Mass., 
nuomonę apie centralizavimą 
JAV-ių ir Europos ekonominės 
pagalbos Sovietų Sąjungai. Ži
nome, kodėl šiuose ekonominiuose 
pasitarimuose Vokietijos Kohl 
ir Prancūzijos Mitterand taip 
stipriai įtaigavo šių kraštų 
vieningą ekonominę paramą 
Sovietų Sąjungai. Tai buvo pa
ties Gorbačiovo pastatyta sąly
ga Rytų ir Vakarų Vokietijos 
susijungimui. Jų numatoma 
pagalba tam Sov. Sąjungos at
statymui bus daugiausia 
paskolų forma, padedant vaka
riečių firmoms investuoti į nau
jai kuriamą pramonę Sovietų 
Sąjungoje ir ypač padedant Sov. 
Sąjungos susižinojimo ir susi
siekimo tinklams pasiekti vaka
rietiškus standartus, be kurių 
joks efektyvus ekonominis 
bendravimas su Vakarais ne
įmanomas.

Tam tikslui buvo sukurtas iš 
pradžių Fr. Mitterando pasiūly
tas Europietiškas Bankas 
Atstatymui ir Vystymuisi, ku
rio 40-ties fundatorių-investa- 
torių tarpe yra ir JAV, paža
dėjusios 10% jo bendro 12 bil. 
dol. kapitalo. Anot Mitterand, 
bankas vaidinsiąs „katalizato
riaus rolę, padėdamas įvykti 
sąveikai tarp vakariečių 
kapitalo ir žinoviškumo ir ry
tiečių biznio-verslo iniciatyvų”.

Anot Mark Sommer, visas šio 
europiečių banko fondas yra tik 
viena penkioliktoji to, ką po II- 
jo Pasaulinio karo investavo vie
nos JAV, padėdamos Vakarų Eu
ropos kraštams atsistatyti vadi
namuoju Marshall planu. Šiuo 
planu, pradedant 1947 metais, 
JAV-ės Europai davė13.3 bili
jonus dolerių keturių metų 
laikotarpy, kas 1990 doleriais 
išeitų 180 bil. dol. Ir ta suma 
buvo šelpiamos tik šešios vals
tybės, kurios, nors žiauriai karo 
nuniokotos, tebeturėjo žmones, 
kurių mokslinis pasiruošimas, 
darbo patirtis ir kultūrinės 
savybės atitiko rinkos eko
nomikos reikalavimus.

Visai kita padėtis yra šian
dien su penkiomis iš Sovietų 
Sąjungos išsilaisvinusiomis 
valstybėmis ir milžiniška Sovie
tų Sąjunga, kuri tebelaiko na
gus giliai įleidusi į pavergtas 
respublikas. Norint šiuos kraš
tus įjungti į vakarietišką rinkos 
ekonomiką, reikės tų kraštų žy
miai didesnį gyventojų skaičių 
ir patį okupantą išmokslinti, 
perauklėti ir perduoti demokra
tišką, rinkos ekonomiką palai
kančią kultūrą. Neužteks tik at
statyti visų tų kraštų susiži
nojimo ir susisiekimo tinklus, 
investuoti į jų pačių verslo-pra- 
monės iniciatyvas. Dvylikos 
bilijonų dolerių sumos jokiu 
būdu tokiam uždaviniui 
neužteks.

Be to, rašo Mark Sommer 
tame straipsnyje Christiąn 
Science Monitor laikraštyje 
(1990.VII.9), kadangi šis pro
jektas yra tokios masyvios 
skalės, ir jam nebus įmanoma 
išvengti centralizuotos, nuo 
viršūnės į apačią veikiančios or
ganizacijos, kuri visą sprendimų 
darymo galią sukoncentruos 
viršūnėje, kuriai neįmanoma 
būti laiku ir pilnai informuotai 
apie mažyčių padalinių kasdie
nius poreikius. Tad toks planas 
komunistinio bloko kraštų 
atstatymui tik duos tokią pačią 
ekonomiškai pražūtingą or
ganizaciją, kurią ji jau turi 
Maskvoje ir kurią reformatoriai 
taip nesėkmingai stengiasi 
išardyti.

Iš tikrųjų, rašo Sommer, ne
centralizuotos rinkos eko
nomikos statymas jau eilė metų 
vyksta per vadinamą „piliečių 
diplomatiją”, kur eiliniai Ame

rikos piliečiai per savas, neval- 
diškas įstaigas pradėjo or
ganizuoti įvairius profesinio ap
sikeitimo, apsilankymo pro
jektus. Tų projektų Apimtyje ir 
daugybė Lietuvos mokslininkų 
atvyksta į JAV-ių mokslo įstai
gas ir pramonės bendroves, ir 
ne vienas išeivių lietuvių yra 
lankęsis Lietuvos mokslo ir ki
tose įstaigose.

Dabar, rašo Sommer, atėjo 
laikas sukurti ir „piliečių eko
nomiką”, arba necentralizuotą 
sistemą, pagal kurią įmonės 
priklauso viena nuo kitos įvai
riais tiekimo ir pirkimo ryšiais, 
ką jis vadina „decentralized 
interdependence”. Šią eko
nomiką sukurtų ne valstybės 
įstaigos, o įvairios piliečių, 
pramonininkų, verslininkų, pro
fesionalų draugijos, mokyklos, 
bažnytinės grupės, universite
tai, miestų savivaldybės ir pan., 
susirišdami su panašiomis pri
vačiomis grupuotėmis Sov. 
Sąjungos kraštuose.

Nors anksčiau vykę tokie 
pasikeitimai buvo abejotinos 
vertės, rašo Sommer, nes ameri
kiečiai buvo verčiami bendrau
ti tik su komunistų partijos 
patvirtintais „taikos komitetų” 
nariais, šiandien tokie pasikei
timai turi veikti laisvai, išei
dami iš valstybinės ar partinės 
kontrolės ribų, kad vakariečiai 
galėtų bendrauti su daugybe 
Sovietų kraštuose susiformavu
sių demokratinių sąjūdžių na
riais, kurie nori pakeisti 
komunistinę sistemą, susi
pažinti su vakarietiška kultūra.

Daugelis sovietų ekonomistų 
specifiniai prašo tokios ne
centralizuotos, nevaldiškos 
pagalbos Sov. Sąjungai, „nes tai 
yra vienintelis būdas apeiti 
stalinistų biurokratiją, stipri
nant trapius demokratinės, lais
vos rinkos kultūros daigus”. 
Viena rusų ekonomistė sako: 
„Kai sovietai keliauja užsieny, 
jie įkvepia laisvės oro. Kai jie 
patiria laisvę, nebeįmanoma jų 
grįžusių užčiaupti”.

Šiuo metu įvairios amerikie
čių menedžemento ir versli
ninkų draugijos savomis lė
šomis praveda savos srities 
seminarus sovietų versli
ninkams apie tarptautinę eko
nomiką, menedžemento ir pre
kiavimo (marketing) techniką, 
bei kompiuterių pritaikymus. 
1985 m. buvo tik 7,600 lanky
tojų iš Sov. Sąjungos. 1990 m. 
tikimasi 100,000. Vienas ame
rikietis tokių apsikeitimo pro
gramų organizatorius sako, kad 
tik lėšų ribotumas apriboja 
besilankančių mokytis sovietų 
skaičių. Tad M. Sommer many
mu, lėšos teiktinos tokiems so
vietinio žmogaus ugdymo užmo
jams verčiau negu fabrikų, 
geležinkelių statymui, neper- 
auklėjus žmonių.

Panašiai galvoja ir atsakingi 
lietuviai: tol, kol Lietuvą valdo 
vakarietiškos kultūros nepažįs
tąs okupantas, siųsti valiutą 
tiesiog Lietuvon yra okupanto 
rėmimas, ne Lietuvos. Tad gal 
svarbiau šiuo metu ir išeivijos 
lėšų daugiau skirti - Lietuvos 
mokslininkų, būsimų vadų, stu
dentijos mokslinimui Vaka
ruose ir ne tik JAV universite
tuose, bet dar labiau Europos, 
kad jie sugebėtų grįžę vesti 
Lietuvą į kultūringų, pajėgių 
tautų būrį. Lietuvai tebesant 
okupuotai, reiktų daugiau lėšų 
skirti Lietuvos moraliniam 
ugdymui, remiant religines in
stitucijas, turtinant Lietuvą 
būtinomis knygomis, kultūrine 
parama. Mūsų uždavinys turėtų 
būti ne iš jų pasipelnyti, o padėtį 
jiems prieiti prie krikščioniškos, 
laisvės kultūros lobių. Jų prisi
sotinę jie mokės gyventi ir dirb
ti savo krašto gęrovei, vieni ki
tiems tiesdami ranką, o ne vien 
ieškodami pasipelnymo galimy
bių silpnesniųjų sąskaiton.

a.g.

LIŪDNI VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJOS ATGARSIAI

JAV užsienio politikos vingiai
„Napoleonas pasitraukė iš 

Rusijos tik žiemos šalčiams 
užėjus. O mūsų prezidentas 
pasidavė sovietams net ir 
žiemos šalčių nesulaukęs”. 
Taip viršūnių konferenciją api
būdino „Orlando Sentinel” re
dakcinio štabo narys Charley 
Reese. Šis žinomas žurnalistas 
pasakė įdomią kalbą Daytona 
Beach pabaltiečiams, minint 
Pabaltijo valstybių bolševikinės 
okupacijos 50 metų sukaktį. 
Minėjimą surengė vietos Baltie
čių taryba.

Kalbėtojo nuomone, šiame 
viršūnių susitikime Bushas ati
davė Gorbačiovui ne tik viską, 
ko jis prašė ir reikalavo, bet dar 
savo noru pridėjo ir daugelį da
lykų, kurių Kremliaus valdovas 
neprašė ir net nesitikėjo gauti. 
Bet svarbiausia, kad už tą visa 
JAV prezidentas savo šaliai 
nieko neišsiderėjo ir nieko iš 
Sov. S-gos negavo. Tad ir šiai 
konferencijai pasibaigus ir 
žiemos šalčiams neatėjus, sovie
tų komunistams nėra reikalo nė 
vienu coliu pasitraukti iš savo 
užimtų pozicijų.

Jie ir toliau gali Kuboje 
laikyti ir stiprinti savo karines 
atominių ginklų bazes ir remti 
Castro pastangas skleisti 
komunizmą į Vidurio ir Pietų 
Amerikos šalis. Gorbačiovas ir 
toliau gali siųsti ginklus Afga
nistano komunistams ir žudyti 
nekaltus tos vargo šalies 
žmones. O svarbiausia, šioje 
konferencijoje JAV prezidentas 
atidavė galutinai komunistų 
valiai Lietuvos ir kitų Pabalti
jo tautų likimą.

Savo pralaimėjimus Bushas 
Amerikos visuomenei ir lais
vajam pasauliui aiškino, kad

——-------------------- ----------------
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Praėjo nepaprastai ilgas, kankinantis pusvalandis. 

Tėvai spėliojo, įsivaizdavo baisius dalykus. Kaltino 
vienas antrą. Gailėjosi savęs arba sūnaus, pakaitomis. 
Vėl peikė jį, vėl vienas antrą ramino. Praėjo valanda 
šitaip kankinantis. Kiek kartų Jurgis bandė į Smith 
namus skambinti, bet vis susilaikydavo. Pagaliau su
gaudė durų gongas, pranešdamas policijos atvykimą. 
Marija pati nuskubėjo atidaryti, nes Stasė su vyru, 
einančiu daržininko pareigas, šiandien turėjo laisvą 
dieną ir abudu jau buvo pasitraukę į savo butą, virš 
garažo.

Duryse tikrai policininkai. Rimti, oficialūs, 
neatlaidūs. Jurgis neramiai žvelgė į pareigūnus, 
kuriuos Marija pakvietė įeiti.

— Ten buvo savotiškas balius...
Jurgis juto policininko žodžiuose slypint kažką.
— Juk ten jie šventė gimtadienį.
— Jie ten ne gimtadienio švęsti buvo susirinkę... 

Ten buvo paprastoji sesija...
— Ką tai reiškia?
— Argi nežinote? Sesija, arba orgija... Nuogos 

merginos, alkoholis iki nukritimo. Svarbiausia, narko
tikai, kaip LSD, kokainas. Žinoma, rūkoma tik 
marihuana.

— Marihuana?

JONAS DAUGĖLA

šiandien yra būtinas reikalas 
gelbėti iš visokių bėdų Gorbačio
vą ir tuo pačiu komunistinę sis
temą. Bet tuo pačiu Bushas pa
darė visa apsaugoti raudonąją 
„blogio imperiją” nuo jos galu
tinio subyrėjimo. Bushas, kalbė
damas Lietuvos nepriklausomy
bės klausimu, nesidrovėjo viešai 
pareikšti, kad Lietuva yra per 
mažas objektas, kad dėl jos 
galėtume paaukoti gerus san
tykius su Sov. S-ga.

Metai iš metų JAV prezi
dentai ir politikos vadovai tvir
tino ir gyveno tikėjimu, kad 
vėliau ar anksčiau bolševikinė 
Rusijos imperija sugrius, o tuto 
pačiu sugrius ir komunizmas 
visame pasaulyje. Šiuo tikėjimu 
buvo puoselėjamos ir pavergtųjų 
tautų išsilaisvinimo viltys. Bet 
kai šiandien tos raudonosios 
imperijos pamatai pradėjo braš
kėti, ne kas kitas, o pats JAV 
prezidentas pirmasis šoko ją gel
bėti. Šiai pagalbai pateisinti jis 
numetė į šalį ir Pabaltijo vals
tybių bolševikinėje okupacijoje 
nepripažinimo aktus.

JAV ir visas Vakarų demok
ratinis pasaulis iki šiol ilgus 
metus gyveno nuolatinėje bolše
vikinio pavojaus baimėje. Juos 
gąsdino Sov. S-gos militarine 
jėga, kurią jie patys padėjo 
sukurti. Tačiau dabar atrodo, 
kad tie patys Vakarų sąjungi
ninkai dar daugiau išsigando 
matydami, kad Sov. S-ga silp
nėja ir gali pasidaryti visai 
bejėgė.

, Ch. Reese teigimu, vakarų 
pasaulio vienybę gali palaikyti 
tik nuolatinė stipraus priešo 
grėsmė. JAV ir jos sąjungi

ninkai visai nebesusigaudo savo 
gyvenimo kasdienybėje, kai prie 
jų vartų nebėra mirtino priešo. 
Tad ir šiandien jie griebiasi 
visokiausių priemonių komu
nizmui paremti.

Tačiau šio šimtmečio istorijoje 
tai nėra pirmas kartas. Jeigu 
per ilgus metus Vakarų demok
ratijos nebūtų rėmę Sov. S-gos 
komunistinės diktatūros, komu
nizmo pasaulyje jau seniai ne
būtų.

Leninas nebūtų išsilaikęs val
džioje, jeigu JAV nebūtų davusi 
jam didžiulės piniginės paskolos 
ir Amerikos prekybininkai ne
būtų užmezgę prekybinių ryšių. 
1933 m. JAV užmezgė diploma
tinius ryšius su Sov. S-ga ir tuo 
pačiu ją įteisino pasaulio vals
tybių šeimoje. Kai rusų sąjun
gininkas Hitleris užpuolė Rusiją 
ir grasino pašalinti Stalino val
džią, JAV pasiuntė 11 bilijonų 
dol. tą žmogžudžio valdžią iš
gelbėti. O vėliau laisva valia 
tam pačiam Stalinui atidavė 
pusę Europos. Kai 1956 m. 
Vengrijos patriotai išvadavo 
savo šalį iš bolševikinės vergijos 
ir savo jėgomis išvarė raudonąją 
armiją, JAV nedarė jokių 
pastangų Vengrijos laisvei 
apginti. Priešingai, sudarė visas 
sąlygas, kad raudonoji armija 
galėtų vėl sugrįžti į Budapeštą 
ir išžudyti visus Vengrijos 
sukilimo vadus. Pagaliau JAV 
leido Kuboje įsitvirtinti Castro 
ir leido bolševikams toje saloje, 
kuri yra vos už 90 mylių nuo 
Amerikos, įsteigti milžinišką 
karinę bazę.

Tad nenuostabu, kad ir dabar, 
kada bolševikų imperija, nežiū
rint tos visos pagalbos, pradeda 
griūti, Bushas pakeitė savo
užsienio politiką ir šoko žūt būt 
vėl išgelbėti „bTogio Tmperiją”
ir dabartinį valdovą.

Bet juk Gorbačiovas yra tas 
pats, kuris Stalino laikais iš
davinėjo KGB mirčiai savo 
draugus ir už tai net ir tais lai
kais pradėjo kopti komunistinės 
karjeros laiptais. Jis yra tas 
pats, kuris ištikimai tarnavo 
Brežnevui ir tik po jo mirties iš
drįso jį kritikuoti. Jis yra tas 
pats, kuris padėjo Andropovui 
žudyti Vengrijos tautą. Už tai ir 
į partijos aukštumas jį įkėlė ne 
kas kitas, kaip tik tas pats 
buvęs KGB viršininkas 
Andropovas.

Ir šiandien pagrindinis Gor
bačiovo užsienio politikos tiks
las yra sunaikinti NATO, nu-

JAV LB krašto valdybos pirm. dr. Antanas Razma su nauja Liet. Jaunimo grinkluoti JAV, pašalinti 
sąjungos pirmininke Sigute Šnipaite. Amerikos kariuomenę iš

Minutę abudu Bartoniai negalėjo nė žodžio ištarti. 
Jų nuomonė apie sūnų buvo visai kitokia! Jų protas 
negebėjo aprėpti įvykio košmariškumo. Nedaug žinojo 
apie narkotikus, bet pakankamai apie alkoholį ir apie 
moteris.

— Ir narkotikai?!
— Taip. Mes keliolika jaunuolių nugabenome į 

nuovadą išsiblaivymui. Galėsite ir jūs savo sūnų iš ten 
atsiimti. Jie visi dar nepilnamečiai. Tokių nebaudžiam. 
Matau, kad jūs nieko nežinojot, bet ateityje būkite 
atsargesni, nes turėsite atsakyti už nepilnametį.

Policininkai išėjo. Marija stovėjo išbalusi, kone 
apsvaigusi. Susmuko čia pat ant svetainės kilimo. 
Susimąstęs apie Vytauto jauną išvaizdą, leidusią polici
jai galvoti jį esant nepilnamečiu, Jurgis nepastebėjo 
Mariją nukeipus. Atsisukęs pribėgo, pakėlė ir nunešė 
ją į minkštasuolį staiga tokią suglebusią, pasunkėjusią. 
Atsinešė stiklą vandens. Rankos drebėjo iš susi
jaudinimo. Sūnaus poelgis ir Marijos nualpimas buvo 
jam per sunkus krūvis. Galva tarytum karštos lavos 
pripilta, mintys išsidraikiusios, lyg voratinkliai vėjuje... 
Tik lūpos vis maldavo Visagalį suteikti jam jėgų 
atlaikyti šį gyvenimo smūgį.

Kai šilto vandens prisunktas rankšluostis užklojo 
Marijos krūtinę, o buraon įsunktas gurkšnis grąžino 
ją tikrovėn, nelaiminga motina prapliupo tyliomis 
skausmo ašaromis, bet liko gulėti. Pasiskundė 
gniaužimu krūtinėje ir gerklėje, silpnumu ir energi
jos netekimu. Stvėręs telefono ragelį Jurgis išsišaukė 
šeimos gydytoją, visada atvykstantį į namus skubiais 
atvejais. Kol atvyko gydytojas, Jurgis vargais negalais 
nunešė Mariją laiptais į miegamąjį, paguldė ir apklos
tė. Visaip ramino, guodė ir globojo.

Netrukus atvyko visada malonus, paslaugus ir

Pabaltiečių minėjime Daytona Beach, Fla. Iš kairės: Ch. Reese, J. Daugėla 
ir komiteto atstovas N. Karaša.

Europos žemyno. Bet ar ne tų 
pačių tikslų siekė ir Stalinas, ir 
Brežnevas, ir Andropovas? Tik 
jie daugiau vartojo prievartos ir 
gąsdinimo priemones ir jiems 
nepavyko. O Gorbačiovas varto
ja šypseną, apgaulingus 
pažadus bei perestroiką. Ir jam 
gali pavykti.

Tad Ch. Reese ir klausia: 
„Kas gi iš esmės pasikeitė Rusi
jos imperijoje, kad mes esame 
priversti viešai ginti jos egzis
tenciją, paaukodami net ir pa
vergtųjų tautų laisvo apsispren
dimo teises?” Lietuvos laisvo 
apsisprendimo teisės nė vienu 
žodžiu neužstojo Bushas pasku
tinėje konferencijoje. Ogi 
lietuvių tauta iš galingiausiojo 
pasaulyje vadovo nieko kito 
neprašė — tik žodinio ir 
diplomatinio užtarimo. Tačiau 
stipriausias demokratinio 
pasaulio prezidentas mažai 
lietuvių tautai liko kurčias ir 
šiam nekaltam prašymui.

Žvelgiant į visa tai grynai iš 
lietuviško taško, kažkaip 
neįtikėtina, kad tokią JAV 
užsienio politiką vykdo JAV 
valdžia, kurios viršūnėje yra 
respublikonų partijos administ
racija. Juk metų metais mes 
tikėjome ir buvome tikinami, 
kad tik respublikonai yra verti 
mūsų visuotinio pasitikėjimo. 
Respublikonų partija yra daug 
atsparesnė prieš komunizmą 
ir daug drąsiau pasisako už 
pavergtųjų tautų išlaisvinimą. 
Tam reikalui steigėme lietuvių 
respublikonų klubus, organiza
vome tautybių lygas. Tiesa, šiuo 
tikėjimu gyveno ir didelė dalis 
šios šalies piliečių. Kai kas net 
tvirtino, kad demokratai, tie 
nelemti liberalai, ne tik lietuvių 
tautą, bet ir visą Ameriką 
paklos po kojomis bolševikams...

Žinoma, šiandien sunku spė
lioti, ar JAV nūdienė užsienio 
politika eitų kita kryptimi, jei
gu Baltuosius rūmus valdytų

senas šeimos draugas, gydytojas Šilinis. Ilgai tyrė 
pulsą, kvėpavimą, kraujo spaudimą ir širdies plakimą. 
Suspaustos siauros lūpos slėpė gilų rūpestį. Nusivedęs 
Jurgį į šalį, tyliu balsu užjautė:

— Įvyko širdies smūgis... Tik elektrokardiograma 
galės parodyti kokios apimties. Tuoj pat gabenkite 
ponią į ligoninę. Jai reikės labai ilgo, lėto gydymo. 
Svarbiausia, daug poilsio ir daug daugiau ramybės.

Ak, Marija taip mėgo savo namų gražiai, skoningai 
apstatytą ir erdvų saloną, Jurgio visada lietuviškai 
vadinamą svetaine. Didelis koncertinis rojalis stovėjo 
pačiame svetainės viduryje. Jis teikė ypatingą charak
terį ir savotišką nuotaiką visam kambariui. Ir dabar 
tebeteikia. Iš jaunystės mokėdama gerai skambinti 
Marija, ypač po ligoninės, mėgdavo prie jo sėdėti. Il
gas valandas skambindavo kažką be ištisos melodijos, 
jos pačios kūrybą ekspromtu. Tarytum derino akordus. 
Tokius gilius, minoriniai liūdnus, jog klausantis 
šiurpuliai pagaugom nueidavo. Kažkur į tolį įbedusi 
akis, nieko jomis nematydama kas dedasi aplink, ji tik 
skambino, skambino... Tylios muzikos veikiama verkė 
nebyliomis ašaromis. Gal prisimindama praėjusią 
jaunystę. Gal apgailėdama sūnaus nuklydimą. Gal 
apverkė išbloškimą svetimon žemėn? Gal laukdama, 
tikėdamasi ir ilgėdamasi geresnio, šviesesnio gyvenimo 
ir savo pasveikimo?... Visą laiką ašaros nenustojo 
drėkinusios jos skruostų. Neišsakomo skausmo išraiška 
jos veide leisdavo Jurgiui suvokti kas dėjosi žmonos 
sieloje. Giliai paveiktas jos kančios prieidavo ją iš
blaškyti. Maldaute maldavo nesijaudinti, negalvoti 
apie liūdnus dalykus, nes tuo labiau kenkia savo 
sveikatai.

(Bus daugiau)

demokratų prezidentas. Bet vis 
dėlto paskutiniu metu mūsų 
laisvės byla daugiau pritarimo 
rado demokratų valdomame 
kongrese, nei respublikonų 
Baltuosiuose rūmuose.

Netenka abejoti, kad mes, 
kaip Amerikos piliečiai, 
privalome dalyvauti šios šalies 
politiniame gyvenime. Bet tie
siausias kelias į šio gyvenimo 
sūkurius eina per vietinių poli
tinių partijų organizacinius 
vienetus. Tiek respublikonų, 
tiek demokratų partijų orga
nizaciniai vienetai (jaunimo, 
moterų, veteranų ir t.t.) veikia 
kiekvienoje apskrityje (county) 
mieste ir miesteliuose. Aktyviai 
įsijungti į juos nėra jokių 
sunkumų, kalbu iš asmeniško 
patyrimo. Dalyvaujant šioje 
veikloje, susidaro puikios 
galimybės užmegzti asmeniškus 
ryšius su vietiniais politikos 
veikėjais ir perjuos prieiti prie 
aukštesniųjų pareigūnų.

Susibūrę į tautinius politinių 
partijų junginius, mes poli
tikuojame ir džiaugiamės 
laimėjimais tik savųjų tarpe ir 
atsiribojame nuo bendrinės poli
tinės veiklos.

Bet kokie ar tai demokratų ar 
respublikonų tautiniai klubai ir 
tautybių lygos iki šiol bendra
jam mūsų tautos reikalui ne
daug pasitarnavo, o gal kai ku
riuo atveju net ir pakenkė.

MARINA CITY BUS 
VIEŠBUTIS

Marina City, modernus 
dangoraižis Chicagoje, ne
beįstengė rasti jų butų nuomi
ninkų. Nuspręsta tuos rūmus 
paversti nuosaikių kainų vieš
bučiu. Bus reikalingi pravesti 
remontai. Nuomojimas prasidė
siąs 1992 m. ir būsią galima 
gauti net tik už 50-60 dol. 
nakčiai, bet bus ir brangesnių. 
Bus arti 500 kambarių.
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LIETUVOS ATSTOVO 
WASHINGTONE 

VEIKLOS POREIŠKIAI
JUOZAS B. LAUČKA

Iš visų lietuviškų įstaigų 
veiklos turbūt mažiausiai 
visuomenė žino apie Lietuvos 
atstovo ir jo vadovaujamos 
pasiuntinybės darbus. Kartais 
prasiveržia spaudoje žodis kitas 
su klausimu, o ką veikia Lie
tuvos atstovas Washingtone?... 
Mažai kas rašoma tuo klau
simu. Gal nemažai lemia 
vadinamos diplomatinės plony
bės, neleidžiančios užsienio 
diplomatui „reklamuoti” savo 
veiklos. Užsienio valstybės 
atstovui ne visada lūpos būna 
neužčiauptos, kad jis galėtų vi
siems ir visada pranešinėti apie 
savo veiklą, susijusią su jo tie
sioginėmis pareigomis. Tačiau 
niekas pasiuntinybių ir nevaržo 
pateikti bendro pobūdžio 
informacijų apie jų veiklą, jeigu 
atsiranda „smalsuolių” pasitei
rauti ir apie bendrybes.

Panorau būti smalsuoliu ir 
kreipiausi į jos raštinę, 
prašydamas bent šiek tiek pain
formuoti apie Lietuvos atstovo 
Stasio Lozoraičio ir jo vado
vaujamos pasiuntinybės veiklos 
poreiškius per paskutinius 
keturis mėnesius, tai yra nuo 
kovo 11 d., kai Lietuvos Aukš
čiausioji taryba paskelbė valsty
bės nepriklausomybės atkū
rimą. Raštinės vedėja Margari
ta Samatienė mielai sutiko at
sakyti į klausimus, pasinau
dodama savo metodiškais kas
dieniniais užrašais. Tęgul datos 
ir įvykiai kalba už save...

Rašysiu chronologine tvarka.,
Pasikalbėjimas su Wall Street 

Journal-korespondentu kovo 13 
d. politinis seminaras („prezi
dentinė klasė”) Shoreham vieš
butyje.

Atskiri pasikalbėjimai su 
Knight-Ritter laikraščiu tinklo 
ir su Cleveland Plain Dealer 
žurnalistais kovo 14 d. Vizitas 
Valstybės departamente, o 
vakare primėmimas Nijolei Sa- 
dūnaitei.

Politinis seminaras kovo 15 d. 
pasiuntinybėje 80-ties studentų 
grupei. Atskiri pasikalbėjimai 
kovo 16 d. su Associated Press, 
Prancūzų žinių agentūros ir 
World Monitor televizijos atsto
vais. Antras pasikalbėjimas 
kovo 19 d. su World Monitor 
News televizija. Kardinolo 
James A. Hickey kvietimu ko
vo 22 d. specialiose pamaldose 
Šv. Mato katedroje, popiet — 45 
studentų grupės seminaras 
pasiuntinybėje. Spaudos kon
ferencija balandžio 3 d. 
pasiuntinybėje dalyvaujant 
keliasdešimt vietos ir užsienio 
žurnalistų ir keliolikos tele
vizijos stočių korespondentams.

Pasikalbėjimas ABC „Good 
Morning America” programoje 
balandžio 4 d., o po to susi
tikimas su kongresmano 
Broomfield vadovauta dele
gacija, pareiškusią pritarimą 
Lietuvai ir įteikusia Lozoraičiui 
JAV nepriklausomybės dekla
racijos nuorašą. Vėliau — susi
tikimas su Vilniaus televizijos 
grupe „Krivulę”, kuri ruošė 
dokumentinį filmą Lietuvos 
televizijai.

Užsienio reikalų instituto 
seminaras balandžio 5 d., 
studentų seminaras pasiunti
nybėje, pasitarimas su Vliko 
pirm. dr. K. Bobeliu ir Domu 
Krivicku. ABC televizijos pro
gramai įkalbėjimas balandžio 6 
d., pasikalbėjimas su žurnalu 
„Liberation”. Pasitarimas su 
Latvijos atstovu.

CNN televizijos programoje 
balandžio 7 d., o Diploma
tiniame spaudos klube 
balandžio 9 d. Lozoraitis daly
vavo kaip svečias kalbėtojas.

Japonijos ekonomistų grupės 
balandžio 10 d. atsilankymas ir 
pasitarimas pasiuntinybėje, 
pasikalbėjimas su „Washington 
Post” bendradarbiu, CNN tele
vizijos laidos „Crossfire” pro
gramoj drauge su Pat Buchanan 
ir Sovietų žurnalistu V. Posner.

C-Span „gyvos” laidos progra
moje balandžio 11 d., o pasikal
bėjimai su italų ir švedų žurna
listais balandžio 12 d. Susitiki
mas su episkopalų Šv. Margari
tos parapijos atstovu balandžio 
17 d., atskiri pasikalbėjimai su 
vokiečių „Stern” ir Kanados 
televizijos žurnalistais balan
džio 18 d., pasikalbėjimas su 
ispanų spaudos atstovu. Telefo
ninis pasikalbėjimas su Šveica
rijos spaudos atstovu balandžio 
21 d., 80 studentų politinis semi
naras pasiuntinybėje balandžio 
26 d.

Politinis seminaras pasiun
tinybėje gegužės 3 d., susi
tikimas su Lietuvos premjere 
Kazimiera Prunskiene ir jos 
palydovais gegužės 4 d. Lietuvių 
jaunimo seminaro politinio 
seminaro baigiamasis posėdis ir 
pamaldos gegužės 4 d. pasiun
tinybėje. St. Lozoraitis pasakė 
jaunimo aktyvistams jų darbo 
įvertinimo žodį. Washingtono 
gegužės 8 d. užsienio reikalų in
stituto seminare Lozoraitis buvo 
svečias kalbėtojas. Vizitas Vals
tybės departamente gegužės 9 d. 
Pasikalbėjimas su National 
Geographic žurnalu ir politinis 
seminaras gegužės 10 d. ir 
seminarai vyresniesiems 
piliečiams gegužės 17 ir 24 d. 
Plačios apimties spaudos konfe
rencija pasiuntinybėje, daly
vaujant JAV ir užsienio spaudos 
ir televizijos korespondentams, 
gegužės 29 d. Ši konferencija su
ruošta JAV ir Sovietų pre
zidentų konferencijos išvakarių 
proga. Tą pačią dieną — S. Lo
zoraitis dalyvavo Amerikos uni
versiteto seminare. Pasikalbė
jimai su kelių televizijos stočių 
žurnalistais gegužės 30 d., o 
vakare — 10 vai. žinių laidoje 
tiesioginis atsakinėjimas į 
paklausimus. Pasikalbėjimai su 
Kanados radijo, Olandijos spau
dos ir Vokietijos televizijos 
žurnalistais gegužės 31 d.

Pasikalbėjimai su Bostono 
ABC televizijos ir su Italijos 
radijo korespondentais birželio 
1 d. Pasikalbėjimas su Kanados 
radiju birželio 2 d. Popiet — 
lietuvių demonstracijos užbai
gos pamaldose Katalikų tau
tinėje bažnyčioje. Painformavi- 
mas Blair rūmuose (aukštie
siems užsienio svečiams rū
muose). Nacionalinės jaunų 
vadovų konferencijos semina
ras pasiuntinybėje birželio 6 d. 
Virginijos Rotary klubo pie
tuose birželio 12 d. S. Lozorai
tis — svečias kalbėtojas. 
Wm. Randolph Hearst pietuose 
birželio 13 d. Lenkų meno ir 
mokslų instituto metiniame 
susirinkime Georgetown uni
versitete birželio 16 d. Lozo
raitis buvo svečias kalbėtojas. 
Tarptautinio sporto instituto 
susirinkime birželio 18 d. Tą 
dieną pietūs su Šveicarijos am
basados pirmuoju sekretorium. 
Pusryčiai su kongresmanu Jack 
Fields birželio 19 d. Senatoriaus 
Specter įstaigoje besilavinančių 
studentų vizitas pasiuntinybėje, 
vakare Lozoraitis dalyvavo 
Vakarų Vokietijos ambasados 
atsisveikinime su ambasado
rium dr. Schweppe. CBS telc 
vizijos birželio 20 d. žinių pro
gramai įkalbėjimas CBS studi
joje. Vėliau — S. Lozoraitis buvo 
garbės svečias respublikonų 
studijų komiteto susirinkime

Kongreso Longworth rūmuose. 
Politinio seminaro „Close Up” 
pietūs birželio 21 d. Sheraton 
National viešbutyje Arlington, 
Virginijoje.

Lozoraitis kalbėjo Gynybos 
fondo forume Kongreso štabų 
nariams birželio 22 d. dalyvavo 
Amerikos balso forumę, o vaka
re atsisveikinimo su Vakarų 
Vokietijos ambasadorium 
Schweppe pobūvyje. Kardinolo 
James A. Hickey kvietimu 
birželio 23 d. Lozoraitis daly
vavo Šv. Mato katedros pamal
dose, įšventinant jaunų kunigų 
grupę, kurioje buvo ir vienas 
lietuvių kilmės kun. Joseph G. 
Stankavage (iš Pennsylvanijos).

Prezidentinės klasės jauniems 
amerikiečiams birželio 24 d. pri
ėmime Shoreham viešbutyje S. 
Lozoraitis buvo svečias kalbė
tojas. Baltuosiuose rūmuose bir
želio 25 d. prezidento ir ponios 
Bush diplomatinis priėmimas, 
jo metu S. Lozoraitis turėjo pro
gos pasikalbėti su prezidentu 
Bushu, painformuodamas apie 
Lietuvos pasiruošimus dery
boms su Kremlium. Lozoraitis 
birželio 26 d. kalbėjo Miesto fe
deralinio klubo pietuose. 45 
studentų seminaras birželio 27 
d. pasiuntinybėje.

Sąmoningai negrupavau įvai
rių įvykių, manydamas, kad 
bent pažvelgimas į „kalendo
riaus” būdu pateiktus duomenis 
leis susidaryti tikslesnį vaizdą 
tiek apie Lietuvos atstovo 
veiklą, tiek ir apie jos apimtį. 
Norėčiau dar pažymėti, kad 
politiniai studentų seminarai 
pasiuntinybėje susidarė lyg pa
stovi savaitinės darbotvarkės 
dalis. Kiekvieną savaitę vieną 
dieną atvyksta nuo 40 iki 80 
kolegijų studentų, besidominčių 
tarptautine politika — 
susipažinti su Lietuva, jos poli
tine padėtimi. Seminaras tęsia
si kartais ilgiau kaip dvi valan
das. Seminarams pravesti dau
giausia talkina pasiuntinybės 
štabo narė Emilija Sakadols- 
kienė, be to Margarita Sama
tienė, Ginta Palubinskaitė ir 
Darius Sužiedėlis.

Šiame „kalendoriuje” daug 
kas ir nepažymėta. Lietuvos 
atstovas ne retai pasikvie
čiamas į Valstybės depar
tamentą painformavimui ir 
pasiinformavimui. Dažnai 
tariasi su Estijos ir Latvijos 
atstovais. Šiemet jau kelis kar
tus buvo išvykęs į Romą ryšium 
su savo pareigomis kaip Lie
tuvos atstovas prie Šventojo 
Sosto. Liepos 1 d. jis dalyvavo 
Romoje Šv. Kazimiero kolegijoje 
popiežiaus Jono Pauliaus II at
silankymo metu. Ilgesniame 
pasikalbėjime su Šventuoju Tė
vu S. Lozoraitis perdavė jam 
Lietuvos Aukščiausios tarybos 
pirmininko Landsbergio 
kvietimą atsilankyti Lietuvoje.

Kurį laiką S. Lozoraitis 
praleido ir kelionėje po Rytų 
Europą — jis ten Lietuvos 
reikalais lankėsi keliose sos-

Pasaulio Lietuvių Centras 
Pokylių salė

Nuomojama dabar!
Telpa iki 400 žmonių

Nuostabi vieta
Vestuvėms • Krikštynoms • Susirinkimams • Išleistuvėms • Jubiliejiniams vakarams 

• Privatiems pokyliams

Skambinkite dabar, jei norite 
užsakyti pokylių salę pasi
rinktai dienai!

Dr. Petras Kisielius birželinių minėjimų proga Lemonto Lietuvii 
Bendruomenės renginy skaito paskaitą.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Lemont, III.

JAV LB APYLINKĖ 
PRISIMENA

Birželio 17 d. JAV LB Lemon
to apylinkės valdyba paminėjo 
liūdnuosius birželio įvykius Lie
tuvių centre Lemonte. Dienos 
programą pradėjo apylinkės 
valdybos pirmininkas K. Su- 
šinskas. Po jo trumpo žodžio, 
giedant Tautos himną, buvo 
iškeltos Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos vėliavų aikštėj. Garbės 
sargybą susidarė iš Lemonto Li
tuanikos uniformuotų skautų ir 
tautiniais rūbais apsirengusių 
organizacijų vienetų, kurie 
veikia apylinkės ribose. Tačiau 
tiktai Lituanikos skautukai, 
vadovaujami R. Rupinsko ir V. 
Januškio, dalyvavo. Po vėliavų 
pakėlimo visi susirinkę 
apylinkės nariai nuėjo į Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijos koplyčią šv. Mišioms.

Koplyčia buvo perpildyta 
gausiu dalyvių skaičiumi. 
Įnešus JAV, Lietuvos ir Li
tuanikos tunto vėliavas, prasi
dėjo pamaldos, kurias atlaikė 
kun. Leonas Zaremba, misijos 
kapelionas ir direktorius kartu 
su asistentu iš Lietuvos kun.

tinėse. Apie tai jis pasisakė 
spaudos konferencijoje pavasarį, 
tik nepaminėdamas lankytų 
sostinių vardų.

Paskutiniu laiku S. Lozoraitis 
kelis kartus davė pareiškimus 
„Amerikos balso” ir „Laisvosios 
Europos” radijo lietuviškoms 
laidoms. Lietuvos sutikimą pri
imti šimto dienų moratoriumą 
kovo 11d. aktui Lozoraitis pa
vadino didžiule Lietuvos auka, 
išreikšdamas viltį, kad Lietuvos 
taikios pastangos nenueis nie
kais.

Antanu Gražuliu, Vilniaus 
katedros asistentu. Šiai prograi 
gerai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. Gražulis. Pamaldų 
metu gražiai giedojo misijos 
choras, vadovaujamas Rz Posko- 
čimienės.

Po pamaldų visi susirinko di
džiojoje salėje. Apylinkės pirmi
ninkas tarė įžanginį žodį. Tada 
pakvietė šios dienos prelegentą 
dr. Petrą Kisielių, kuris 
išsamiai priminė dalyviams šios 
dienos prasmę. O toliau kalbėjo 
apie šių dienų atsakomybę ir 
uždavinius.

JAV LB apylinkės valdyba 
dėkinga prelegentui dr. P. 
Kisieliui, kun. L. Zarembai, 
kun. A. Gražuliui, R. Posko- 
čimienei bei Lituanikos skau
tams už prisidėjimą prie šio 
minėjimo pasisekimo.

kps

IŠGELBĖJO LIEMENĖ
Policininką James Loke buvo 

pagrobę piktadariai ir šovė į jį 
keturis kartus. Jis būtų buvęs 
nušautas, bet jį išgelbėjo neper
šaunama liemenė. Dabar Chica
goje nuspręsta išleisti įsakymą, 
kad visi policininkai tarnyboje 
būtų su neperšaunamomis lie
menėmis. Kas nepaklausys, bus 
atleistas. Jau keturi policinin
kai, kurie nedėvėjo neperšau
namų liemenių, šiemet buvo 
Chicagoje nušauti.

ATEIVIŲ DRAMA
Stage Left teatras Chicagoje, 

3244 N. Clark, Stato Mary Gal- 
lagher dramą „De Donde”, kur 
ryškiai atvaizduojamos nelega
liai iš Meksikos, Centro Ameri
kos į JAV atvykusiųjų proble
mos ir sunkumai. Įgudę aktoriai 
perteikia JAV sargybų ir tokių 
ateivių pergyenimus.

Pasaulio lietuvių centras 
511 E. 127th Street, 

Lemont, IL 60439 
Tel.: (708) 257-8787

CLASSIFIED GUIDE
V-

REAL ESTATEREAL ESTATE

RE/MAX
REALTORS

GREIT
PARDUODA

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus kliįentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

Parduodame greičiau 
už didesnę kalnąl

įkainojimas veltui!
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose.
Išlavinti ir patyrę tarnautojai.
MLS kompiuteris.
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes.
Vietinė įstaiga.

ALEXANOER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD.

6610 8. Pulaskl, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas.

Parduodamas 2 butų mūrinis namas 
geresnis už daugelį naujųjų. Oro vėsinimas, 
ir du atskiri šildymai. Mūro garažas. Tikrai 
reta progai Prašau teirautis: tel. 
312-737-7200 arba 312-737-7202. 
Valdi* Realty.

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd. 

, 4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na

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

For Sale
Truck 1988 Chev. modai Fleet- 
side Pickup V8-1500 9930 
mi—$8;200.00. Call from 5 to 9 
p.m. 312-581-0258 D. Klimas.

ČESLOVO GRINCEVIČIAUS

VIDUDIENIO VARPAI
pasakojimų ir pasakų knyga

Apie šią knygą daugelio romanų ir 
novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
„Laiškuose lietuviams” tarp kitko 
rašo: „Dešimt rinktinės pasakojimų 
rodo įvairias epochas, turi buities skonį 
pasakos žanre... Autorius yra 
intensyvėjančio įspūdžio mediumas — 
toks gi tai gero beletristo darbo 
metodas!.. Plonoji (120 puslapių) 
.Vidudienio varpų’ rinktinė yra drūta ir 
aptekusi pasakojimo menu”.

Knygą išleido Lietuviškos knygos 
klubas. Kaina su persiuntimu 7 dol. Illi
nois gyventojai moka $7.50.

Rašyti:
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ FESTIVALIS

įvyks liepos 13-14-15 d. tarp 43 St. Ir 47 St. Ir VVestern Avė., 
pievoje, po atviru dangum. Visas tris dienas gros Kauno Kaimo 
kapela, specialiai iškviesta iš Lietuvos. Pasirodys visas tris dienas 
nuo 2 v. p.p. iki 6 v.v. Gros, šoks ir dainuos. Sponsorius — Stan
dard Federal bankas.

šeštadienio vakare koncertuos Algio Bylos orkestras, o sekma
dienį— Šveicarų Alpių orkestras, šoks jaunieji Vyčių šokėjai. Daly
vaus restoranai su lietuviškais valgiais. Gaivinantys gėrimai 
suaugusiems ir vaikams.

Festivalyje dalyvaus Chicagos miesto ir Illinois valstijos įvairūs 
valdžios atstovai.

Kviečiame visu* dalyvauti Ir paremti lietuvius Iš Lletuvosl

® MLS KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX — INSURANCE
6529 S KEDZIE

778-2233

□ AM3
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzle Avė.
Tel. 436-7878

HELP WANTED

Ieškome darbininko namų 
remontui Ir dažymui. 

Skambinti: 312-471-2643 
arba 312-737-2239

Ieškom moters ar margaitės prižiū
rėti 6 mėn. kūdikį tris dienas savaitėj 
Marąuette Pk. apylinkėj. Skambinti po 
6 v.v. 312-438-7978.

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
M O V I N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996

' 10%—2O°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. ’

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 VVest 95th Street

Tel. — GA 4-8654
-------------------------------;—------- -

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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 Vi Vi Printing. Tai graži 
dovana įvairiomis progomis. Kaina 
su persiuntimu 22.75 dol. Illinojaus 
gyventojai dar prideda 1.60 valsti
jos mokesčio. Užsakymus siųsti:

„DRAUGAS”
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629



Kretingos stovykloje Kanadoje Gamtos būrelis su savo vadovais. Iš kairės: Matas Stanevičius 
ir Saulius Valatka su vaikais — Dailindaite, Kušlikiu, Nakrošium, Dragūnu, Simanavičium, 
Kaleininkaite, Kongats ir Petrauskaite.

ATVEŽUS VAIKUS Į 
STOVYKLĄ KRETINGOJE

Z**"

-M
• V

LIETUVIAI FLORIDOJE DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. liepos mėn. 12 d. 5

Sekmadienį, liepos 1 d., 93 
vaikai iš Montrealio, Toronto, 
Hamiltono, Detroito bei 
Lietuvos (2) suvažiavo prie Wa- 
sagos pliažo esančią lietuvių 
pranciškonų nuosavybę — Kre
tingos stovyklą. Tai smėlio 
kopomis, eglių ir beržų miškų 
apsupta stovyklavietė, kuri yra 
mažiau dviejų valandų važia
vimo į šiaurę nuo Toronto 
miesto.

Šiais metais lietuviškai 
kalbančiųjų stovyklautojų 
skaičius pagausėjo iki 93 vaikų 
(pernai 85). Iš viso mergaičių 
stovyklauja 50, o berniukų 43. 
Pagal amžių — 10 metų ir 
žemiau yra 32 mergaitės ir 30 
berniukų, 11 metų ir daugiau 
yra 18 mergaičių ir 13 
berniukų. Daugumas vaikų yra 
iš Toronto.

Lietuviškai kalbančiųjų 
stovykla tęsiasi dvi savaites. Po 
to kitas dvi savaites vyks lietu
vių kilmės, bet lietuviškai 
nekalbančių vaikų stovykla. 
Jau aštunti metai, kai stovykla 
ruošiama Prisikėlimo parapijos 
tarybos globoje Linos Vaitiekū- 
naitės-Kuliavienės, tarybos 
jaunimo sekcijos pirmininkės, 
pastangomis. Stovyklos ūkine 
priežiūra rūpinasi Melnykas iš 
Toronto su visa eile talkininkų.

Stovyklos programos vadovės 
ir stovyklos koordinatorės Linos 
Vaitiekūnaitės-Kuliavienės 
visų metų ruošos darbo vaisius 
— tai viso mėnesio laikotarpyje 
pravedamos abi vaikų stovyk

los. Jos įdėtų pastangų dėka 
rasti tinkamiausius vadovus, 
pasinaudojant jų talentais 
ir paruošiant kuo įdomesnę 
vaikams programą. Šiais metais 
stovyklos komendantu sutiko 
būti vaikų psichologas dr. 
Rimas Petrauskas iš Toronto. 
Jis taip pat praveda pasi
kalbėjimų būrelį, per kurį 
vyresnieji stovyklautojai iš
diskutuos parodytas filmukes 
įvairiom jaunuoliams aktua
liom temom. Taip pat globoja 
vyriausių berniukų būrelį „Iš
dykėlius”. Mokytojas Algiman
tas Nakrošius iš Toronto pra
veda sporto pamokas. Stovyklos 
metu organizuojama ir sporto 
diena. Algimantas taip pat glo
boja jauniausių berniukų būre
lį — „Skruzdėlės”. Kunigas Edis 
Putrimas iš Romos praveda 
tikybos pamokas-pokalbius 
vyresniesiems. Studentas 
Darius Udrys iš Jackson, Michi
gan, kartu su mokytoja Rasa 
Šoliūnaite-Poskočimiene iš Le
monto praveda dainavimą visai 
stovyklai. Taip pat ruošiama 
stovyklos naujai sukurta opere
tė. Darius kartu su komendantu 
globoja „Išdykėlių” būrelį. 
Studentas Mykolas Šileika iš 
Toronto praveda strėlėm 
šaudymo būrelįbei išsilaikymo 
miške užsiėmimą. Globoja 
berniukų „Krepšinio ko
mandos” būrelį. Studentas Sau
lius Valadka iš Toronto praveda 
gamtos-aplinkos pažinimo 
būrelį, medžio drožinėjimo-sta-

tybos užsimėmimą ir globoja 
jaunesnių berniukų „Žiurkių” 
būrelį. Studentas Matas Sta
nevičius iš Hamiltono praveda 
orientacijos su kompasais būrelį 
ir globoja berniukų „Gyvačių” 
būrelį. Studentas Kastytis 
Šoliūnas iš Lemonto praveda 
rankdarbių būrelį bei meno 
pamokas su jauniausiais 
stovyklautojais bei globoja 
berniukų būrelį „Uodus”. 
Seselė Margarita iš Lemonto 
praveda tikybos pamokas — 
pokalbius jaunesniesiems 
stovyklautojams. Mokytoja 
Donata Puterienė iš Toronto 
ruošia stovyklos laikraštėlį bei 
praveda scenos vaizdų pa
ruošimo užsiėmimų būrelį, ku
ris paruoš scenovaizdžius 
stovyklos marionečių pasi
rodymui, operetei bei vaidini
mams. Studentė Ona Sta
nevičiūtė iš Hamiltono praveda 
pamoką — susipažinimą su da
bartine Lietuva. Tąjp pat pra
veda užsiėmimą — stovyklos 
radijo programą ir globoja 
mergaičių „Sūpynių” būrelį. 
Programos vedėja Lina Kulia- 
vienė, iš Toronto, globoja mer
gaičių „Piktžolių” ir „Šaltų 
dušų” būrelius. Studentė Rima 
Macikūnaitė iš Niagara Falls 
praveda darbelius ir meną 
vyresniesiems. Globoja „Šei
mininkių” ir „Nuodingų ge
benių” vyresnių mergaičių bū
relius. Studentė Vika Ross iš 
Toronto praveda pasakų 
pamoką ir ruošia marijonetes 
vaidinimo pastatymui per užsi
ėmimus. Globoja jauniausių 
mergaičių „Vėliavų” būrelį. 
Studentė Loreta Genytė iš To
ronto praveda darbelius ir meną 
vidutinėms grupėms. Globoja 
mergaičių „Smėlėtų lovų” 
būrelį. Studentė Andrėja 
Kušneraitytė iš Toronto pra
veda tautinius šokius bei 
žaidimus ir meno užsiėmimų 
būrelį. Globoja mergaičių 
„Barakų” būrelį. Rimas 
Smalenskas iš Toronto praveda 
medio drožinėjimo būrelį vyres
niesiems berniukams.

Kasdien vyksta apsitvar- 
kymas, kuris yra stovyklos 
vadovybės įvertinamas taš
kų davimu atsakingiems būre

IŠTIESKIME PAGALBOS RANKĄ
Praėjusių metų rudenį jaunas 

Lietuvos figūrinio skraidymo 
čempionas lakūnas Vytautas 
Lapenas lėktuvo avarijoje 
neteko visos kairės kojos, kairės 
rankos visų pirštų ir dešiniosios 
kojos sausgyslių (baisus apde- 
gimas, vėliau gangrena).

Liepos pradžioje jis yra 
vežamas Austrijon, kur jam bus 
pritaikyta protezai, kainuo
siantys apie 10,000 dol. 
(tikslenė suma vėliau). Apmo
kėjimui Vakarų valiuta 
Lietuvos lakūnai prašo skubios 
finansinės paramos. Vyt. Lapė- 
no vardu Salzburge yra atida
ryta banko sąskaita, adresu: 
Bankhaus Spangler, Salzburg,

liams. Stovyklautojai išmoks
ta pasidalinti stovyklos na
mų ruošos darbais ir su malo
numu juos atlikti. Būreliai 
paeiliui ruošia ryto ir vakaro 
maldas, dengia stalus valgiams, 
tvarko prausyklas bei šluoja 
salę ir tvarko barakus. Už 
tvarkingumą ir daugiausia 
taškų surinkimą, pavyzdingiau
sias vyresnių mergaičių ir 
berniukų ir pavyzdingiausias 
jaunesnių mergaičių ir berniu
kų būrelis laimi iškylą į „Water 
World” arba pizza balių mies
telyje. Kas rytą, tarp 10-12:30 
vai. stovyklautojai lanko 
pamokas: dainavimo, tautinių 
šokių, darbelių, sporto bei 
pokalbių — pasakų. Po pietų 
laisvalaikis, maudymasis 
puikiame Georgian Bay įlankos 
pliaže. Po maudymosi vyksta 
užsiėmimai stovyklautojų pasi
rinktuose užsiėmimų būreliuose 
meno, scenovaizdžių paruošimo, 
orientacijos kompasu, išgyve
nimo miške ir t.t.

Vakarai stovykloje žada būti 
tikrai įdomūs. Pirmąjį sekma
dienio vakarą vyko susipa
žinimą skatiną žaidimai. Pirma
dienį ruošiamas žaidimas 
„Taškų taškai”. Antradienis 
paskelbta stovyklos Kasų diena 
per kurią visi stovyklautojai 
nešioja kokias nors kasas. 
Vakare — talentų vakaras. 
Trečiadienį — Kalėdų diena, 
dešrelių kepimas prie laužo, o 
vakare jaunesniesiems ieškinys, 
o vyresniesiems — filmų 
vakaras. Ketvirtadienį 
laukiama Nijolės Sadūnaitės 
atsilankymo stovykloje. Vakare
— tautos vakaras tema „Lietu
va bus laisva”. Penktadienį — 
kaukių vakaras — šokiai. Šeš
tadienį didysis laužas, į kurį 
kviečiami tėveliai ir visuomenė. 
Sekmadienį orientacijos su 
kompasais vakaras. Pirmadienį
— sporto šventė. Antradienį 
stovyklon atvyksta Ontario pro
vincinės policijos „True Team” 
(SWAT Team) savo darbo de
monstracijai. Vakare — susi
kaupimo vakaras. Trečiadienį 
jaunesniesiems filmų vakaras, 
vyresniems havajietiška „luau” 
vakarienė. Ketvirtadienį — 
stovyklos operetė ir mari- 
joniečių pasirodymas. Penkta
dienį — užbaigimo banketas ir 
šokiai. Šeštadienį, liepos 14 d., 
vykstama namo.

Oesterreich. Siunčiant čekius 
pažymėti: Vytautas Lapenas, 
Konto nr. 100-195001. Siun
čiant telegrama, pažymėti dar ir 
Bankleitzahl (routing no.) 
19530.

Geradariai yra prašomi 
pranešti savo siunčiamą sumą 
Dariaus-Girėno Albumo komi
tetui, c/o E. Jasiūnas, 3704 W. 
70th Place, Chicago, IL 60629. 
Jų pavardės bus paskelbtos 
spaudoje. Iki šiol jau paaukojo: 
Dariaus-Girėno Albumo k-tas 
1,500 dol., Antanina Liorentai- 
tė ir Stasys Virpša — po 100 dol. 
Balys Dundulis 50 dol. ir 
Justinas Šidlauskas 20 dol.

E.J.

Daytona Beach, Fla.
KAD BŪTŲ DAUGIAU 

TOKIŲ

Paskutiniųjų kelių mėnesių 
laikotarpyje tarptautinėje poli
tikoje plačiai ir dažnai buvo 
linksniuojamas Lietuvos var
das. Sovietų Sąjungos ir JAV 
prezidentų susitikimas ypač iš
judino laisvojo pasaulio lietu
vius, kurie demonstracijomis, 
delegacijomis, telegramomis, 
laiškais ragino JAV prezidentą, 
senato ir kongreso narius padėti 
Lietuvai politiškai ir eko
nomiškai, prašyta pripažinti 
Lietuvos paskelbtą kovo 11 d. 
nepriklausomybės atstatymo 
aktą.

Malonu pažymėti, kad į šią 
politinę akciją aktyviai įsijungė 
ir mūsų negausi lietuvių kolo
nija. LB apylinkės valdybos 
žmonės prof. dr. Sigita Rama
nauskienė, dr. Vytautas Ma
jauskas, apylinkės pirmininkas 
Juozas Paliulis, vykdydami 
JAV LB krašto valdybos įparei
gojimus, paruošė laiškų, tele
gramų tekstus, kongreso ir 
senato narių adresus, TV ir 
spaudos, palankiai atsiliepusių

Kaip kadaise darė mūsų tėvai 
mums, taip dabar auginantys 
savo jaunas šeimas jungiamės į 
stovyklinį darbą ir mes tėvai. 
Savanorių tėvų, šeimininkių bei 
ūkvedžių nuopelnas, kad vaikai 
skaniai valgo ir išlaikomas 
geras ūpas. Stovyklos ūkvedžiai 
Jurgis Kaleininkas ir Rimas 
Smalenskas abu iš Toronto. 
Stovyklos produktų aprūpinto
ja Marytė Hearst iš Toronto. Su 
ūpu virtuvės darbais dalinasi 
stovyklos šeimininkės Sylvija 
Freimanienė, Regina Ginio- 
tienė, Barry Wilkinson, Rūta ir 
Michael Jaglowitz, Nijolė Bates 
visi iš Toronto, Dana Enskai- 
tienė iš Hamiltono ir Loreta 
Kongats iš Burlingtono. 
Stovyklos slaugė Dalia Agur- 
kytė, o kapelionas kun. Edis 
Putrimas. Stovyklos video 
juostą suka Andrius Kaknevi
čius.

Atvežus savo prieauglį į vaikų 
stovyklą, negalima apsieiti be 
tam tikro sentimento pergyve
nimo, kad taip gyvenime viskas 
ciklais ir kartojasi. Prisi
mintinos savo vaikystės va
saros, praleistos toje pačioje 
aplinkoje — mamų ir tėvų dar
bas virtuvėje ar stovyklos štabe. 
Tas kartojimasis suteikia ir tam 
tikrą ramybę — stabilumą, kad 
tai, kas buvo sėkmingai ir nau
dingai daroma praeityje, turi 
vertės ir naudos dabar ir užtat 
yra kartojama mūsų vaikų atei
čiai. Tai ženklas, kad išeivijoje 
esame dar gyvi. Nors sąlygos ir 
aplinka gal keičiasi, tačiau tai, 
kas vertingiausia, liekas tas 
pats.

Gabija Petrauskienė

Lithuanian
“HOTLINE”
51 1( , ; ■> Zth Street.. lemont.. IL 60439
f AJ0] ?5 Z H//7 • f Į7OB) 257-6907

PADĖKIME LIETUVAI!

1. Pavergtų tautų savaitėje, š.m. liepos 11-12-13 d., III. State 
Bldg. įvyks lietuvių parodėlė apimanti ir genocido prisiminimą. 
Liepos 11 d. 6 v.v. ten pat įvyks „Captive Nations” banketas, 
(ėjimas $10. Visuomenė kviečiame. Pavergtųjų tautų komiteto 
rengiamų demonstracijų nebus.

2. JAV Senatas ir Kongresas grįžta į darbą liepos 10 d. Nieko 
nelaukę, skambinkite ir rašykite senatoriams, kad remtų „Senate 
Bill #2757”, kuris suteiktų Lietuvai 10 mil. dol. humanitarinę 
pagalbą. Kongre. Cox pasiūlys panašų įstatymo projektą atstovų 
rūmuose.

Paramos teikimas atsikuriančiai Tėvynei — neatidėliotinas! 
LITHUANIAN „HOTLINE** PRAŠO TALKOS IR AUKŲ!

apie Lietuvos problemas, sąra
šus ir ta informacija buvo pa
skleista skubos keliu šios kolo
nijos lietuvių tarpe, prašant 
skubios akcijos.

Kiek žmonės tokių laiškų, 
telegramų išsiuntė, kiek atliko 
skambinimų, tuo tarpu tikrų 
duomenų neturima, tačiau ši 
politinė akcija buvo gana gyva.

Štai vienas tik iš daugelio pa
vyzdžių. Pensininkė, Lietuvoje 
buvusi mokytoja, nuolatos besi
sielojanti Lietuvos ateitimi, 
Kazimiera Jankauskaitė akty
viai įsijungė į šią politinę akciją 
ir parašė JAV prezidentui, vals
tybės sekretoriui, George Shult- 
zui, Floridos senatoriams ir 
kongreso nariams, senatoriams 
ir kongresmanams gynusiems 
Lietuvos interesus, TV ir spau
dos komentatoriams daugiau 
kaip 50 laiškų. Daugumas 
laiškus gavusiųjų Kazimierai 
Jankauskaitei padėkojo ir paža
dėjo ir ateityje ginti Lietuvos 
reikalus. Tylioji Kazimiera Jan
kauskaitė nelaiko savęs žymia 
veikėja, bet, kaip ji sako, atlieka 
pareigą tėvynei, kuriai esanti 
už duotą mokslą ir gyvenimą 
skolinga. Gražus pavyzdys, kad 
būtų tokių pareigingų žmonių 
daugiau.

Kazimiera Jankauskaitė 
neseniai atšventė savo amžiaus 
deimantinę sukaktį pačių arti
miausiųjų ratelyje. Šios 
sukakties proga ji per LF įgalio
tinį jau turimą Lietuvių fonde 
1000 dol. įnašą padidino 250 
dol., pažymėdama, kad Lietuvių 
fondas rūpinasi šakota lietuvių 
išeivijos veikla, dirba kon
krečius, naudingus darbus, o 
paskutiniuoju laiku teikia ir pa
galbą Lietuvai, tad ir jungiuosi 
su kukliu įnašu padėti ko
vojančiai Lietuvai. LF įgalioti
nis šiai mielajai Kazimierai 
nuoširdžiai padėkojo.

Vykdant politinę akciją buvo 
renkamos aukos Lithuania Mer
cy Lift fondui. Aukojo 44 
asmenys. Aukų gauta 1840 dol. 
Aukas klubo valdybos iždi
ninkas Narimantas Karaša per
siuntė į centrą.

Visuomenininkas, žurnalis
tas, klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla birželio 15 d. atšventė 
savo 75-rių metų amžaus sukak
tį. Birželio 23 d. sukaktuvi
ninką pasveikinti ir jo vardadie
nį prisiminti buvo susirinkęs 
nemažas šios kolonijos lietuvių 
būrys, kur jo žmona oper. sol. 
Juoze Daugėlienė svečius sve
tingai priėmė, o varduvininkui 
ir jubiliatui svečiai palinkėjo 
šviesios, kūrybingos ir laimin
gos ateities.

ALT s-gos Daytona Beach 
apylinkių skyrius ruošiasi rug
sėjo mėn. paminėti Tautos 
šventę ir drauge įvykdyti „Dir
vos” deimantinės sukakties

vajų. Skyriui vadovauja Vytau
tas Abraitis. Planuojama tai 
progai ir speciali programa.

Jurgis Janušaitis

Mielai

A.tA.
VANDAI JUČIENEI

mirus, jos sūnui VYTAUTUI ir dukrai IRENAI su 
šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir liūdime 
kartu.

Bronius ir Eleonora Paliulioniai 
Liucija ir Regimantas Vedegiai

A.fA.
POVILUI JANUŠONIUI

mirus, jo žmonai JUZEI, sūnui VYTAUTUI, marčiai 
dr. PALMIRAI, vaikaičiams RIMUI ir GINTUI 
reiškiame gilią užuojautą.

Stefanija Baltūsienė 
Tadas ir Genė Baužai 
Vytas ir Indrė Šemogai

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

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1
\ 4348 S. California Avenue 

Telefonas - (1-312) 523-0440

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ

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

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

NAUJAS GYDYTOJŲ 
VADOVAS

Chicagoje savo centrą turinti 
Amerikos gydytojų sąjunga 
savo nauju egzekutyvo vadovu 
išsirinko dr. James S. Todd. Jis 
šiai sąjungai faktinai vadovavo 
nuo vasario mėnesio.

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

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

l-(312)-476-2345

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

708-430-4455

Petkus Funeral Home
1410 South 50th Avenue

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS LAVVRENCE C. GASUNAS

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI
1424 So. 50 Avė., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE
Tel. (708) 652-5245
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x Prof. dr. Jonas Kubilius,
Vilniaus universiteto rektorius, 
lydimas dr. Kazio Ambrozaičio, 
lankėsi „Draugo” redakcijoje ir, 
kadangi jau buvo po redakcijos 
darbo, jis rado tik dvi redakto
res — Aušrą Liulevičienę ir | 
Aldoną Zailskaitę, bet apžiūrėjo 
visą spaudos darbą.

x Egidijus Mažintas, Kauno 
muzikinio teatro solistas, giedos 
šį sekmadienį Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Parke šv. Mišių 
metu 10:30 vai. dieną.

x Vilniaus universiteto
mergaičių choras „Virgo”, 
atlikęs įsipareigojimus Tarptau
tiniame chorų festivalyje Mon
tanos valstijoje, sugrįš į Chica
gą ir liepos 22 d. 10 vai. ryto 
giedos Švč. Mergelės Nekalto 
Prasidėjimo parapijos
bažnyčioje ir tą pačią dieną 3 
vai. p.p. atliks programą Jau
nimo centre.

x Adv. David Shestokas, 
gyvenąs La Grange ir kandida
tuojąs į JAV kongresą, parašė 
,,Life-Citizen” laikraštyje 
straipsnį apie Lietuvą ir Gor
bačiovo maišymą įstatymo su 
konstitucija. Tai jis gerai skiria, 
nes jo studijos kaip tik yra iš 
šios srities. Taip pat D. Shes
tokas yra aprašytas „Southwest 
News-Herald” laikraštyje.
WX The Augie J. Altar sti
pendija teikiama ateinantiems 
metams Illinois gyventojams ir 
lietuvių kilmės fizinių mokslų 
studentams. Pareiškimus reikia 
paduoti iki liepos 23 d. 7115 W. 
91st St., Bridgeview, IL 604055.

x Patikslinimas. Antanas 
Kalanta nėra Lietuvos Aukš
čiausios tarybos deputatas, kaip 
rašo Juozas Vitėnas „Draugo” 
liepos 10 d. laidoje, o tik seimo 
narys.

x Vidas Dargis, Madison,
Wisc., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 30 dol. 
auką. Labai dėkojame.

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Mykolas Bajorūnas, VI. Jocas, 
Stasė Paulauskas, Jonas 
Veselka, V. Šilėnas, Aleksas 
Liutkus, Balys Pakštas, S. Ras- 
tutis ir J. ir S. Kavaliūnai. 
Visiems tariame ačiū.

x American Travel Service 
Bureau praneša, kad turis
tams ir privatiems asmenims 
dabar išduodamos vizos į Lietu
vą. Norintieji vykti, prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western 
Avė., Chicago, IL 60643, tel. 
312-238-9787.

' (sk)

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333.

(sk)
x Galiu sutikti jūsų gimi

nes ir artimuosius iš Lietuvos 
Niujorko ir Vašingtono aerodro
muose ir atvežti į Čikagą ir jos 
priemiesčius norimu adresu. 
Taip pat nuvežu išvykstančius 
į tuos pačius aerodromus. 
Skambinti tel. 1-312-476-8734.

(sk) .
ARAS

Dengiame ir taisome visų rū&lų 
STOGUS 

Su dideliu patyrimu.
Esame apdrausti.

Pats prižiūriu darbą. 
ARVYDAS KIELA 

312-737-1717

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį, lie
pos 15 d., 12 vai. kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, atnašaus šv. Mi
šias. Šiaurės Indianos lietuviai 
melsis, kad Lietuvos vyriausybė 
ir Bažnyčia, viena kitai padė
damos ir bendradarbiaudamos 
atstatant Lietuvos . Nepri
klausomybę, atkuriant Lietuvos 
valstybingumą, siektų visos 
mūsų tautos tiek valstybinio, 
tiek dvasinio atsinaujinimo. Tai 
maldos tąsa Pasiaukojimo Šv. 
Jėzaus Širdžiai.

x Kauno kaimo kapela 
„Griežlė” koncertuos Brighton 
Parko lietuvių namų savininkų 
festivalyje liepos 13, 14 ir 15 
dienomis. Atsisveikinimo 
koncertas ir nauja programa 
bus Jaunimo centre liepos 20 d., 
penktadienį, 7 vai. vak. Vado
vauja Dalius Ivanauskas.

x „J Laisvę fondo” narių me
tinis susirinkimas įvyks rugpjū
čio 15, trečiadienio vakare, 
Dainavoje. Tuo metu Dainavoje 
vyks Lietuviškųjų studijų sa
vaitė, rengiama Lietuvių Fron
to bičiulių. „Į laisvę fondas” or
ganizuoja ir remia studijas 
lietuvių kultūros ir rezistencijos 
klausimais, leidžia knygas ir 
finansuoja kitų leidžiamas. Na
riai turės aptarti fondo ateities 
veiklos kryptį ir išrinkti naują 
vadovybę.

x Alfonsas Šyvas, Juozapo 
ir Karolinos (Tumaitės) Syvų 
sūnus, ieško savo artimų gimi
nių iš motinos pusės, kurie po 
pirmojo pasaulinio karo išvyko 
į Ameriką. Lietuvoje liko tik 
Karolina, kuri susilaukė 4 
vaikų ir viena sesuo,kuri vaikų 
neturėjo, visos šaknys Ameriko
je. Prašoma kreiptis: A. Šyvas, 
Smilgos 2-42, Kėdainiai, 
Lithuania.

x Dr. Joseph A. Šonta, 
Akron, Ohio, Vladas Abrami- 
kas, Springfield, III., Teodoras 
Blinstrubas, Chicago, III., 
Joseph Janulaitis, Toronto, 
Kanada, Pius Domeika, Webs- 
ter, N.Y., „Draugo” garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su visa 
šimtine. V. Abramikas labai 
nusiskundė pašto prastu 
dienraščio pristatymu, nes kar
tais vėluoja visą savaitę ir žinios 
būna pasenusios. Norėdamas 
palaikyti lietuvišką spaudąją 
remia, bet kartais ir kitaip 
pagalvoja. Nuoširdus ačiū už 
aukas ir pastabas.

x Pratęsdami prenumera
tą ar kita proga pridėjo po 10 
dol. aukų: Petras Jadviršis, P. 
Uginčius, dr. J. Skučas, Irena 
Mačionis, M. Šilkaitis, Juozas 
Skaudys, Jonas Valukonis, J. 
Kabliauskas, D. Surantas, 
Simon Mankus ir Antanas Švit
ra. Labai ačiū.

x Ieškoma Marija Ročku- 
vienė-Milvydaitė. Ieško pus
brolis Stepas Surkus, nori susi
rašinėti. Marija, prašau atsiliepti 
ir rašyti: S. Surkus, 27 Beumont 
Rd., VVorcester, Mass. 01604.

(sk)

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS, tvarko PALIKIMUS, 
pigiai perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garantija 
VIDEOaparatūrai, TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame kompiuterius, 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir t.t. Viską galim persiųsti 
apmokėtu muitu ir pristatyti 
į namus Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629, 312-436-7772.

(sk)

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

(sk)

Vilniaus universiteto rektorius prof. dr. Jonas Kubilius „Draugo redakcijoje su dviem 
redaktorėmis. Iš kairės: Aušra Liulevičienė, prof. dr. Jonas Kubilius ir Aldona Zailskaitė.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
METRAŠTĮ - VILTIES 

METAI - PASKLAIDŽIUS

Kristijono Donelaičio aukš
tesnioji lituanistinė mokykla 
kiekvieneriais metais išleidžia 
mokyklos metraštį, kuriame sa-

x Už kalėdines korteles, 
kalendorių atsiuntė po 10 dol. 
kun. Stanley J. Saplis, MIC, 
Jonas Pečkaitis, A. Petrauskas, 
V. Trumpa, Kazys Urbšaitis, Jo
seph Kalėda, J. G. Leskauskas, 
Vaclovas Slusnys, R. Rudai- 
tienė, Antanas Rukšėnas, Char
les M. Gricius, B. Užemis, S. 
Kvantas, V. Tomkus, A. 
Bakšys. Labai ačiū.

x Antanas Adomėnas, La
Cresenta, Cal., „Draugo” gar
bės prenumeratorius, nuoširdus 
jo rėmėjas, pratęsė prenumera
tą su visa šimtine ir laiškučiu: 
„Malonu skaityti išsamiai 
pateiktas iš Lietuvos aktualijas, 
gerai apibūdintą mūsų kolonijų 
gyvenimą. Gi kultūriniame 
priede yra pakankamai vietos 
net labai išlepintiems skoniams 
pasmaguriauti. Ištvermės ir 
gero vėjo ir ateityje!”. Nuoširdus 
ačiū už mielus žodžius ir auką.

x Pratęsė prenumeratą ir 
pridėjo po 10 dol. už kalėdines 
korteles, kalendorių: dr. Jonas 
Stikliorius, Antanas Kava
liūnas, Juozas Giedraitis, Vy
tautas Kutkus, J. Kaciliauskas, 
Stasys Lukas, Gražina Valaitis, 
Emilia Zilly, S. Mikaliukas, 
Alfonsas Venclovas, Eleonora 
Rastenis, Bronė Szydagis, 
Maria Poška. Labai ačiū.

x Pratęsė prenumeratą su 
10 dol. auka už kalėdines kor
teles, kalendorių: Eglė Vilutis, 
Jonas Karaliūnas, Juozas 
Getneris, Sofia Vėbras, Ign. 
Serapinas, Jonas Savickas, 
Julia Lungys, Janina Pranins- 
kas, J. Matusevičius, Irena 
Truskunas, Valė Lavinskas, 
Jadvyga ir Povilas Plekšniai, J. 
Gvazdinskas, Sophie Draugelis, 
Elena Radzevičiūtė. Visiems 
tariame ačiū.

x Duodu lietuvių kalbos 
pamokas. Teirautis Vaidos 
tel. 778-0574.

(sk)
x Jei kas turėtų nereikalin

gų lietuviškų ar angliškų kny
gų, jas mielai priglaustume ir 
perduotume tiems, kam jos la
biausiai reikalingos Lietuvoje. 
Kreiptis: tel. 778-0574.

(sk)
x „Skeveldros” ir „Žvaigž

dėtos naktys” J. Augustai- 
tytės-Vaičiūnienės knygos. Jei 
kas turite, prašau jas parduoti 
man, kad galėčiau pasiųsti į 
poetės tėviškę prie Alksnėnų, 
Lietuvoje. Sumokėsiu gerą 
kainą. Siūlykite šiuo adresu: 
Kun. Theo Palis, 3155 Winter- 
brook Dr., Pittsburg, CA 
94565.

(sk)

vo sugebėjimus parodo moki
niai.

1990-tųjų metų 24-toji abi
turientų laida savo metraštį pa
vadino „Vilties metai”. Jau eilę 
metų medžiagą paruošia ir met
raščius redaguoja mokyklos 
inspektorė ir šiuo metu esanti 
LB Švietimo tarybos pirmninkė 
Regina Kučienė. Metrašty rašo 
aukštesniosios mokyklos 
mokiniai įvairiomis temomis, 
bet daugiausia apie mokyklos 
renginius ir lietuvių rašytojus, 
poetus ar iš Lietuvos besilan
kančius veikėjus, kultūri
ninkus.

Kr. Donelaičio aukšt. lituanis
tinę mokyklą 1990 m. baigė 9 
abiturientai: Eugenijus Alfimo- 
vas, Daina Ancevičiūtė, Dana 
Butts, Vida Gaižutytė, Dalius 
Gilvydis, Kristina Jakštytė, 
Algirdas Tamulaitis, Elena 
Tijūne lyte ir Tomas Vasiliaus
kas. Metraštis pradedamas di
rektoriaus Juliaus Širkos žodžiu 
ir mokytojų nuotraukomis. Pri
simenama didžioji lietuvybės 
išlaikymo ir Lietuvai laisvės at
gavimo kovotoja buvusi gen. 
konsule Juzė Daužvardienė, iš
keliavusi amžinybėn 1990.1.29 
d.

Apie metraščio vardo „Vilties 
metai” parinkimą įdomiai sam
protauja 6 abiturientai, kurie 
mano, kad šie metai yra tikri 
vilties metai, siekiant Lietuvai 
nepriklausomybės. Toliau 
duoda mokinių porą eilėraščių, 
o aštuntokai nagrinėja poeto 
Kazio Bradūno kūrybą. Metraš
tyje paliestos įvairios temos ir 
svarbesnieji tautos įvykiai. Čia 
rašoma apie Lietuvos laisvę, 
tikėjimą, tremtinių kaulų 
perkėlimą iš Sibiro į Lietuvą, 
kalbos reikšmę, nagrinėjama 
mūsų rašytojų kūryba ir susi
tikimai su kūrėjais. Rašiniai 
perpinti eilėraščiais ir nuo
traukomis. Metraštis užsklei- 
džiamas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo minėjimo ir 
lietuviško žodžio švenčių 
aprašymais.

Pirmoji metraščio dalis skirta 
mokytojų bei abiturientų nuo
traukoms, o tolimesnė met
raščio dalis yra nauja ir kūry
binga, daug nuotraukų. Redak

Iš Žemaitės komedijos „Trys mylimos” spektaklio Jaunimo centre. Atliko 
Lietuvos Jaunimo teatro aktoriai. Iš kairės: Algirdas Grašys (Kozeris), Kris
tina Kazlauskaitė (Petronėlė), Vanda Marčinskaitė (Kyverienė).

Nuotr. Jono Tamulaičio

torė Regina Kučienė yra įdėjusi 
daug darbo ir sumanumo, pa
ruošiant be' tvarkant mokinių 
pateiktą medžiagą.

Spauda gera ir nuotraukos 
yra švarios ir ryškios.

Regina Kučienė yra ilgametė 
Kr. Donelaičio mokyklos in
spektorė, o pastaruosius porą 
metų ir JAV LB Švietimo tary
bos pirmininkė. Pasiimtus dar
bus atlieka laiku ir pasišventu
siai. Tai reto darbštumo auklė
toja.

„Vilties metai” Kristijono Do
nelaičio aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos 1989-90 mokslo 
metų metraštis, 124 psl., redak
torė Regina Kučienė, nuotrau
kos Jono Tamulaičio, spausdino 
M. Morkūno spaustuvė 
Chicagoje.

Atskirai tenka paminėti ir Kr. 
Donelaičio mokyklų leidžiamą 
laikraštėlį „Pirmieji žingsniai”, 
išeinantį tris kartus metuose. 
Laikraštėlyje įdėta 13-kos mo
kinių, baigusių pradžios 
mokyklą ir 6-to skyriaus auklė
tojos Bronės Prapuolenienės 
nuotraukos, mokinių darbeliai, 
piešiniai, eilėraštukai, trumpes
ni ar ilgesni apsakymėliai, 
konkursą laimėjusieji rašiniai.

Laikraštėlį redaguoja jauno
sios mokytojos, buvusios abitu
rientės — Vida Brazaitytė ir Ri
ma Polikaitytė, leidžia Kr. 
Donelaičio mokyklos, o finan
suoja tėvų komitetas.

Kaip mokyklos metraštis, taip 
ir laikraštukas „Pirmieji žings
niai” padeda mokiniams pasi
reikšti savo kūryboje ir gera 
priemonė lavintis lietuvių 
kalbos rašyboje.

(ąj)

VILNIETĖS MUMS DAR 
KONCERTUOS

Yra gerų chorų ir išeivijoje, 
bet moterų choro, pajėgiančio 
suruošti ištisą poros Valandų 
koncertą, mes neturime. Gal 
niekad ir neturėjome, todėl ir 
gretinti vilniečių „Virgo” nėra 
su kuo. Tikėkim, kad liepos 1 
dienos Jaunimo centro didžioji 
salė buvo perpildyta ne vien 
dėl gražių Vilniaus studenčių, 
bet ir dėl smalsumo pasiklau-

J. A. VALSTYBĖSE

— Linas Kojelis, atvykęs iš 
Washingtono į Palm Springs, 
Calif., buvo pagrindinis kal
bėtojas metinėje konferencijoje, 
kurią birželio 13-15 d. suor
ganizavo Pietų Californijos 
Federal Executive Board ir Col- 
lege Federal Council. Konfe
rencijos pagrindinė tema buvo: 
„Pasikeitimai Rytų Europoje — 
realybė ir potekstės”. Kojelis 
kalbėjo tema „Pabaltijo valsty
bių ekonominės politikos plana
vimas”. Konferencijoje daly
vavo federalinės valdžios Pie
tinėje Kalifornijoje agentūrų 
vadovai, federalinės valdžios 
užsakymus vykdančių kompa
nijų atstovai ir akademikai. At
vykęs į Los Angeles, Kojelis 
tarėsi su UCLA universiteto at
stovais dėl akademinių kursų 
suorganizavimo Pabaltijo aukš
tosiose mokyklose telekomu
nikacijos būdu. Šiame projekte 
labai maloniai bendradarbiauja 
prof. Algirdas Avižienis, tarp
tautiniai žinomas kompiuterių 
mokslininkas ir naujai išrinktas 
pirmasis Kaune atkurto Vytau
to Didžijo universiteto rekto
rius. Palm Springs dienraštis 
„The Desert Sun” paskelbė 
Douglas Haberman straipsnį, 
perduodamas Lino Kojelio min
tis ir painformuodamas apie jo 
sukurtą US Baltic Foundation. 

KANADOJE

— Jonas Ažubalis staiga 
mirė sulaukęs 82 metų. Paliko 
nuliūdime žmoną Onutę, kilu
sią iš Punsko apylinkės. Taip 
pat paliko du sūnus Joną .dir
bantį liet. bankelyje, ir Liną, 
studentą ir gerą krepšininką. 
Velionis buvo ilgametis „Drau
go” prenumeratorius ir dosniai 
aukodavo įvairiems lietuviš
kiems reikalams.

— Motinos dienos minėji
mas Edmontone, Alb., buvo ge
gužės 12 d. ir ta proga buvo pa
sodinta Nepriklausomybės me
delis. Šešių pėdų išaugintą pušį 
parūpino Mariana ir Edvardas 
Melikauskai. Žodį tarė dr. P.

syti jų dainavimo. Ir reikia 
pasakyti, kad šį kartą 
dainavimas nuo grožio neat
siliko. Lietuvaitės visos yra la
bai gražios, tačiau tas grožis jau 
nebe tai auditorijai, kurioje vy
rauja žilas plaukas arba visiškai 
praplikusi kakta. Tokie beliko 
mūsų koncertų lankytojai.

Mes dar nenorim pasiduoti. 
Mes norim parodyti jums, kad 
ir tas grožis dar ne visiems 
paskutinėje vietoje, užtat ir 
pasikvietėm „Virgo” į Lemontą, 
į tą mūsų naują ir mielą 
lietuvišką centrą, kur klausyto
juos žada vyrauti jaunesnioji 
generacija. Tarp jos — ne vienas 
ir gyvenimo draugės besidairąs.

Bet „Virgo” temptis; ne
reikia. Jų dainavimas be prie
kaištų. Sudėtingą repertuarą 
Jaunimo centre atliko pasigė
rėtinai. Labai gražus buvo jų 
piano, tikslūs įstojimai, preciziš
ki perėjimai, įspūdingas kiek
vieno kūrinio pabaigimas, gerai 
išlyginti balsai. Taip pat puikus 
skiemenų ir ypač priebalsių iš
dainavimas. Tiesiog ryte rijo 
kiekvieną išdainuotą garsą, 
suprantamai ištartą žodį, ypač 
lietuvių kalbos. Choras labai 
muzikalus, išlaikantis ritmą be 
muzikinės palydos ir jautriai 
harmoningas su muzikine 
palyda, kurią sudarė fleita, 
smuikas ir violončelė. Ta palyda 
pridėjo merginoms nauju spalvų 
prie ir -taip jau įvairaus 
muzikinio lankstumo.

Choras palyginti jaunas, 
teturi tik vienuolika metų, 
tačiau kaip meno vienetas jau 
visiškai subrendęs, todėl ir 
įvertintas Lietuvoje ir užsienyje. 
Už Lietuvos ribų Vakarų 
Europoje koncertuodamas yra ir 
premijų laimėjęs, kurios, kaip 
žinome, Lietuvos menininkams

Klemka, LB Edmontono apy
linkės pirmininkas. Programą 
atliko vaikai, vadovaujami D. 
Dubausko, mažieji, vado
vaujami K. Nazarienės. Po to 
buvo suneštinė vakarienė, prieš 
kurią maldą sukalbėjo jaunasis
J. Klemka.

— Motinos dienos minėji
mas Windsore, Ont. prasidėjo 
šv. Mišiomis, kurias atlaikė 
kun. K. Simaitis ir pasakė ati
tinkamą pamokslą. Akademinę 
ir meninę dalį atliko V. Taut- 
kevičienė, O. Vindašienė. Paro
dė Lietuvos ministerės pirm.
K. Prunskienės keliones 
Kanadoje.

ARGENTINOJE
— Kun. Alfonsas Svarins

kas, Sibiro kalinys, lankėsi Ar
gentinoje ir turėjo pranešimus. 
Geriausiai pavykęs buvo Lietu
vių centre, kur svečias 
papasakojo savo išgyvenimus ir 
kančias bei ragino nenusimin
ti ir pagelbėti atsikuriančiai 
Lietuvai. Jam buvo įteikta gėlių 
puokštė, kurios įteikimui buvo 
iškviesta Sofija Kisieliūtė-Jonu- 
šienė ir Juozas Pulikas.

— Simpoziumą apie Lietu
vą Susivienijimo Lietuvių Ar
gentinoje pravedė prof. Ernestas 
Paršelis. Į simpoziumą buvo pa
kviesti ir dalyvavo R. Staliorai
tis, J. Mičiūdas, S. Ruplėnaitė, 
J. Brazaitis, dr. A. Šlepetys, VI. 
Survilienė, P. Ožinskas, kun. A. 
Steigvilas. Visi pareiškė savo 
nuomones, o užsklandos žodį ir 
suvestinę davė prof. E. Paršelis.

VOKIETIJOJE

— A. a. dail. Alfonsas Kri
vickas po ilgos vėžio ligos mirė 
birželio 22 d. Palaidotas birželio 
28 d. Huettenfeldo kapinėse, 
kur palaidota jau daug lietuvių. 
Velionis buvo gimęs 1919 m. 
rugsėjo 3 d. Kaune. Baigė taiko
mosios dailės institutą Kaune ir 
jau pasirodė parodoje Kaune. 
Pabėgęs nuo antros komunistų 
okupacijos, buvo ilgametis Va
sario 16 gimnazijos mokytojas. 
Parodas ruošė Vokietijoje, Pran
cūzijoje. Liko šeima ir giminės.

buvo visada šykščios.
„Virgo” mums parodė, kad jis 

vertas kiekvienos civilizuoto 
pasaulio scenos, o platesnės 
apylinkės gyventojai užsi- 
spyrėme jų dar kartą pasiklau
syti, pasikvietėme vėl sugrįžti į 
Chicagą ir šį kartą užsukti ir į 
Lemontą. Chicagoje „Virgo” su
stos liepos 22, sekmadienį, o 
Lemonte lankysis liepos 24 d., 
antradienį. Liepos 22 d. per pa
grindines pamaldas giedos 
Brighton Parko lietuvių 
bažnyčioje ir 3 vai. po pietų kon
certuos Jdunimo centre. Liepos 
24 d., antradienį, 7:30 vai. 
vilnietės studentės koncertuos 
Lemonto lietuviškame centre, 
įsitikinusios, kad savo skardžius 
balselius ir labai gražius vei
delius reikia parodyti ir po 
užmiesčius pasklidusiai vėles
nei mūsų kartai.

Jaučiam, kad Chicagoje 
sekmadienį, nors ir vasaros 
vidury, Jaunimo centro salei 
antrą kartą pripildyti klausy
tojų dar užteks, tačiau šiek tiek 
jaudinamės dėl Lemonto, nes 
koncertas ten vyks šiokiadienį. 
Todėl užmiesčio publiką 
raginame „pasispausti” ir 
vilniečių neapvilti. Laukiami ir 
dainos nemėgstantieji, nes po 
koncerto bus dar ir vaišės, kur 
bus galima su jaunomis vilnie
tėmis arčiau susipažinti, pa
bendrauti ir gal net artimesnę 
draugystę užmegzti. Taigi labai 
prašome.

B. Nainys

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


