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„Bomba Maskvoje" 
Valstybės sekretoriaus susitikimas su 

pabaltiečiais ir respublikų vadais 
Washingtonas. — Valstybės 

d e p a r t a m e n t o sek re to r ius 
James Baker III penktadienį 
gali Maskvoje ,,numesti bom
bą", tai susitikimas su dvylikos 
Sovietų respublikų vadais, 
įskaitant ir Gorbačiovo politinį 
priešą Borisą Jelciną. Bakeris 
taip pat planuoja atskirą susi
tikima su Pabaltijo respublikų 
vadais. 

Tie, dar šiuo metu nepaskelbti 
kontaktai Rusijos širdyje, yra 
nustatyti tik dvi dienas prieš 
įvykstant referendumui, kuris 
turi išsaugoti Sovietų imperiją. 
Visa tai vyksta tokiu metu, kai 
Gorbačiovas turi kalnus proble
mų, įskaitant ir reikalavimus 
pasitraukti iš valdžios. Praeityje 
Gorbačiovas mažesnės reikšmės 
susitikimų nesulaikydavo. Jei 
jis ir šį kartą nesipriešins, tai 
Bakeris galės išdėstyti prezi
dento Busho dviejų būdų poli
tiką: palaikyti Sovietų prezi
dentą ten, kur galima, ir kartu 
atidaryti duris plačiau ryšiams 
su jo opozicija. 

Busho pagrindas 
Bushui netrūksta pagrindo 

antrajam būdui. Tai patiks 
respublikonams konservato
riams, kurie nekenčia Gor
bačiovo ir patiks tautiniams 
sąjūdžiams ir reformų šalinin
kams. Pats Gorbačiovas yra pra
radęs ryšius su opozicinėmis 
grupėmis, tačiau jei jis viešai su 
jais eitų, tai susilauktų „kietųjų 
komunistų" protestų, galinčių 
privesti priėjo pašalinimo. Bet 
Bakerio susitikimai iškelia dar 
didesne galimybę — sujungti 
abu šiuos kelius į vieną ir 
paskatinti susitaikinimą tarp 
Gorbačiovo ir demokratinės opo
zicijos. 

Tačiau nėra sunkesnio daly
ko, kaip sutaikinti Gorbačiovą 
su Jelcinu, kurie, atrodo, nori 
vienas kitą sunaikint, rašo 
,,NYT" užsienio žinių kores
pondentas L. Gelb vakar dienos 
laidoje. Bakerio tikslas, kaip at
rodo, esąs įrodyti, kad vienas be 
kito jie negalės išsilaikyti kaip 
reformų vykdytojai. 

Revoliucijos pavojus 
Pirmasis šiuo atveju Amerikos 

diplomatų žingsnis esąs, kad 
neįvyktų kita revoliucija ir 
norima juos nuo to sulaikyti, jei 

Landsbergis sveikino 
Gorbačiovą 

Vilnius. 1991 kovo 12. - Lie
tuvos Respublikos Aukščiausio
sios tarybos Informacijos biuras, 
kuriame dirba Rita Dapkutė, 
savo biuleteniu praneša, jog 
Lietuvos parlamento preziden
tas pasiuntė gimimo dienos pro
ga telegramą Sovietų Sąjungos 
prezidentui. 

Vytautas Landsbergis, Lietu
vos Respublikos Aukščiausio
sios tarybos pirmininkas, pa
siuntė 60-jo gimtadienio svei
kinimus telegrama Michailui 
Gorbačiovui kovo 2 d., linkė
damas jam sveikatos ir kant
rybės problematiškuose klausi
muose. Telegramoje Landsber
gis pareiškia viltį, kad ,,yra 
galima formulė, kuri supras
tintų Lietuvos kelią į nepri
klausomybę pagal tarptautinius 
įstatymus ir tautos suverenią 
valią". 

Landsbergis pabrėžia, jog toks 
sprendimas būtų naudingas 
visiems. 

reformų šalininkai tikrai to 
siektų. Iki praėjusio sekma
dienio Amerikos vyriausybės 
pareigūnai negalvoję, kad tai 
galėtų įvykti, bet dabar, kai 
susirinko pusmilijoninė žmonių 
minia prie Kremliaus ir reika
lavo Gorbačiovo pasitraukimo, 
revoliucijos pavojus pasidaręs 
visai galimas. 

Bet iš kito požiūrio demon
stracijų organizatoriai Maskvoje 
gerai žino, kad šiuo metu jie dar 
negalės pasiekti to, ką pasiekė 
Rytų Europos kraštai praėju
siais metais. Tačiau ir rinkimų 
būdu dar nemanoma, kad galė
tų laimėti demokratai, nes jie 
nėra dar taip gerai susiorga
nizavę kaip kad yra įsigalėjusi 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
partija, mano tas žurnalistas. 

Sekretor iaus pareigos 
VVashingtone dėl tokios situa

cijos nesijaudinama, nes Admi
nistracijos vyresnieji pareigū
nai, kaip ir Sovietų refor
matoriai, mano. kad Gorbačio
vas yra jau visam laikui perėjęs 
į griežtųjų ir senųjų komunistų 
eiles ir kad tik revoliucija galėtų 
juos pašalinti. Tačiau šalčiau 
esą galvoja prez. Bushas ir 
Saugumo tarybos viršininkas 
Brent Scowcroft. Tad Šiuo metu 
ir pasisakoma už atsargų kelią, 
tik iš tolo pritariant Sovietų 
reformų šalininkams. 

Šioje situacijoje blogiausias 
reikalas esąs, kad visos opo
zicinės jėgos Sovietų Sąjungoje 
dar nėra sudariusios koalicijos 
junginio, kad galėtų veikti su
derintai, bet ne sporadiškai. Ba-

JAV Valstybės departamento sekretorius James Baker III. dešinėje, ir 
kai Izraelis nepažadėjo pasitraukti ;š okupuotų palestiniečių sričių 

< mmisteris pirmininkas Yitzhak Shamir kelia tostus Jeruzalėje, 

Nieko naujo po pasitarimų Jeruzalėje streikas Lietuvoje 
Jeruzalė 

Izraelyje pirmą kartą 'ankėsi 
Valstybės sekretorius James 
Baker III ir baigė pasitarimus 
su Izraelio vyriausybės ir pales
tiniečių atstovais, kai ne viena 
pusė nepakeitė pagrindinių nu
sistatymų savo pozicijose. 

Bakeris kreipėsi į palestinie
čių vadus iš Izraelio okupuotų 
Vakarų pakraščio ir Gazos 
srit ies ir ragino juos atsisakyti 
Palestinos Išlaisvinimo organi
zacijos vadovavimo ir tiesiog 
pradėti pasitarimus su Izraeliu. 
Tuo pačiu metu Valstybės sek
retorius kreipėsi į Izraelio mi-
nisterį pirmininką Y. Shamirą, 
r a g i n d a m a s jį imt i s žvgių 

kerio tikslas esąs įrodyti Mask- pradėti derybas su arabų kraš-
voje šį kartą, jog, jei tautiniai t a i s ir su palestiniečiais. 

Karas nepakeitė jų nusistatymo 
1991 kovo 12 d. pastatų statymą okupuotose te- | 

ritorijose, sustabdyti palesti
niečių deportavimą, susilaikyti 
nuo palestiniečių areštavimo ir 
laikymo be teismo ir svarbiau
sia, kad Izraelis turėtų A taikos 
su s i t a r imą pas i t raukt i iš 
užimtų žemių. 

Palestiniečių atstovai pasakė 
Bakeriui, jog P.L.O. yra jų vie
nintelė reprezentante ;r kad jie 
nemano nuo tos organizacijos 
atsisakyti. Nors rpyi. pirm. 
Shamiras ir nieko nesaKė prieš 
Bakerio pasiūlymą pasitraukti 
iš okupuotų žemių, kad būtų 
pasirašyta taikos sutartis, tai 
kiti Izraelio vyriausybės nariai 
viešai pareiškė, kad to niekada 
nebus. 

sąjūdžiai, reformų šalininkai bei 
demokratai ir pats Gorbačiovas 
nesuras bendro susipratimo, tai 
pralaimės visi, jei klausimai bus 
sprendžiami gatvėse. 

Izraelio sąlygos 
Amerikiečiai pareigūnai, ku

rie kartu keliauja su Valstybės 
sekretoriumi, kaip jo įvairūs 
padėjėjai, sako, jog Persų 
įlankos karas beveik nepakeitė 
Izraelio ir palestiniečių galvo
senos. Jungtiniu 'i autų rezoliu
cija 242 reikalauja, kad Izraelis 
pasitrauktų iš okupuotų terito
rijų, o arabų kraštai pripažintų 
Izraelį kaip valstybę. Bet Sha-
mirc įstaigos direktorius Ben 
Aharon pasakė, kad derybos tu
rėtų prasidėti be jokių Izraelio 
pažadų pasitraukti ir neturėtų 
būti statoma jokių iš anksto 
pasitarimų sąlygų. Bakeris po 
to nebereikalavo iš Izraelio 
jokių pažadų. 

Bakerio ir palestiniečių 
sąlygos 

Pasi tar imo metu Bakeris pa
sakė, jog Izraelis, turi sulaikyti 

Visiems vilniečiams pasaulyje 

Kardinolas prašo melstis už 
Lietuvos nepriklausomybę 

šių metų sausio mėnesį jis iš
reiškė liūdesį, kai išgirdo pra
nešimus, jog Sovietų daliniai 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
panaudojo jėgą ir prievartą. Jis 
sako prisimenąs lietuvių lūkes
čius ir ateities norus, kurie jam 
buvo daugelio lietuvių išsakyti, 
ka i jis lankėsi Lietuvoje rugsė
jo mėnesį. Jis norįs tikėti , kad 
tie norai artėja prie išsipildymo 
su kiekviena nauja diena. ,,Aš 
jungiuosi su jumis maldoje, kad 
teisybė, ta ika ir laisvė ateitų 
Pabaltijo respublikoms". 

Kardinolas Bernardinas taip 
pat praneša, jog jis prašo visus 
ka ta l ikus Chicagos arkivysku
pijoje jungt is bendroje maldoje. 
, ,Aš paskyr i au sekmadienį , 
ba landžio 14 dieną Maldos 
diena už teisingumą, taiką ir 
laisvę Lietuvoje. Aš tikiu, jog tą 
dieną bus sustiprintas solidaru
mas tarp arkivyskupijos žmonių 
su Lietuvos žmonėmis". 

Tad balandžio 14 d. visose 
Chicagos arkivyskupijos baž
nyčiose bus meldžiamasi už 
Lietuvos nepriklausomybe. 

Kardinolas Joseph Bernardin, 
kurio patvarkymu balandžio 14 dieną 
bus meldžiamasi už Lietuva 

Chicago. — Chicagos Arki
vyskupijos įstaiga atsiuntė kar
dinolo skirtą pareiškimą lietu
viams kovo 11-osios proga. 

Šis tekstas buvo kardinolo 
Bernardino vardu perskaitytas 
jo atstovo Jim Lund demonstra
cijų metu Daley aikštėje minint 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymą. 

Kardinolas rašo, jog jis reiškia 
solidarumą su Lietuvos žmonė
mis. ..Jų be smurto vedama 
kova už savo pačių apsispren 
dimą nusipelno paramos visų 
tų, kurie yra už laisvę ir tei
singumą". Kardinolas rašo, jog 

— Kremliaus Generalinio 
štabo viršininkas gen. Michai
las Moisejevas laikomas „kie
tųjų komunistų linijos vyk
dytoju" ir esąs prieš Gorbačiovo 
pas tangas sugrąžinti kariuo
menės dalinius iš Rytų Europos. 

Vilnius. — Perduodame skai
tytojų žiniai gautą per Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Informacijos biurą 
visiems vilniečiams pasaulyje 
skirtą prašymą atvykti į Vilnių. 

Šiuo Lietuvos Respublikos at
gimimo metu visai supranta 
mas sąmoningų tautiečių būri
masis regionais, miestais ir 
netgi kaimais, telkiant tą didį 
atgimimą kuo spare.au ir na
šiau ugdyti. Tai matoma plačia
me Vilniaus krašte i' toli už jo 
ribų, kur t iktai atsin do vilnie
čiai, išblaškyti II-jo pasaulinio 
karo ir pokario sumaiščių bei 
žiauriosios stalinine- okupaci
jos. 

Šiuo reikšmingu metu iškilo 
gyvas reikalas viso p šaulio lie
tuviams vilniečiam? dar glau
džiau telktis. vienyt:s, drąsiai 
pakilti naujam gyvemmui ir lie
tuviškajai veiklai. Tuo svarbiu 
reikalu Lietuvos k u "ūros fon
das ir „Vilnijos" draurija sutarė 
surengti 1991 m Vrželio 1-3 
dienomis Vilniuje kao gausesnį 
tėvynainių suvaži;:\:mą ir su
daryti jiems, taipog: ų artimie
siems ir atžaloms palankias są
lygas pabendrauti bei iš arti 
susipažinti su atį: nstančios 
Lietuvos sostine ir k:tomis gim
tojo krašto vietovėmis. 

Suvažiavimas įvyks Vilniuje 
A. Jakšto g-vėje Nr 9, buvusios 
Vytauto Didžioje ..mnazijos 
salėje. Pirmojoje rogramos 
dalyje, birželio 1 d . matyti du 
pranešimai Vilniau- <rašto pra 
eities ir dabartie? K ausimais. 
kelių svečių pasisakymai ir 
sveikinimai, antrojoje dalyje 

koncertas. Birželio 2-3 dienomis 
išvykos grupėmis į Trakus, 
Druskininkus. Ignaliną ir Pe
lesą. 

Maloniai kviečiame visus, 
nepamirštančius savo Tėvynės 
ir gimtinės. 

Mieli tautiečiai, iki numatyto 
suvažiavimo liko nedaug laiko. 
Jau prasidėjo pasirengimo dar
bai. Mums reikia iš anksto 
žinoti, kas iš kur ir kada galės 
atvykti į Vilnių. Prašytume iš 
anksto pranešti atvykimo datą 
ir savo pasų duomenis. Mūsų 
adresas: 232600 Vilnius. A. Vie
nuolio 5.32, telefonas 51634. 

Pasirašo, 
Lietuvos kultūros fondo 

valdybos pirmininkas 
Jurgis Dvarionas 

ir ..Vilnijos" draugijos 
pirmininkas 

Kazimieras Garšva 

— Turkijos prezidentas Tur-
gut Ozai pasirašė Kremliuje 
sutartį su Sovietų Sąjungos 
prez. M. Gorbačiovu išlaikyti 
gerus kamynų draugystės ry
šius ir bendradarbiauti ekono
miniuose, moksliniuose ir tech
niškuose klausimuose. 

— Detroite veikiąs Ukrai
niečių Banduristų choras nu
sprendė pirmą kartą vykti į 
savo tėvynę su koncertais. 
Choras pradėjo veikti 1935 m. 
Karo metu daugelis choristų 
buvo internuoti nacių koncent
racijos stovykloje ir tik vėliau 
atvyko į JAV ir apsigyveno 
Detroito apylinkėse 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 

TELEFAKSAS (312) 585-8284 
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TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prez. G. Bushas po il
gesnio laiko pradėjo vėl domėtis 
krašto vidaus reikalais, kai 
baigėsi karas su Iraku. Jis 
pasiuntė Kongresui įstatymo 
projektą prieš nusikaltimus ir 
paprašė Kongresą grąžinti 
gatves vėl žmonėms. 

— Gen. H. Norman 
Schwarzkopf, kaip praneša 
AP žinių agentūra, „neužtrenk
siąs durų ir politinėje karjero
je". Bet šiuo metu jis nieko 
daugiau negalvojąs, nes turįs 
pabaigti šį darbą, kurį pasiryžo 
atlikti Amerikos labui. Kai 
grįšiąs su savo paskutiniu 
kareiviu namo, pagalvosiąs ir 
apie ateitį. 

— Kuwaito policija, kuri tik 
prieš porą savaičių pradėjo 
veikti sąjungininkų išlaisvin
tame savo krašte, kaip „Los 
Angeles Times" rašo, areštuoja 
šimtus žmonių, veža į slaptą 
vietą ir ten juos kankina. Jie 
yra palestiniečiai, jordaniečiai 
ir nesuspėję išvažiuoti irakie
čiai. Pabėgę trys iš tos vietos, 
papasakojo užsienio žurnalistui, 
kad ten yra specialus kambarys, 
kuriame vykdomi kankinimai. 
Ten jau buvo nukankintų, o ant 
žemės pilna žmonių plaukų ir 
kraujo klanų. 

— J A V prez. G. Bushas vakar 
sustojo Kanados sostinėje, prieš 
skrisdamas į Martinique salą 
pasi tar imui su Prancūzijos 
prezidentu. Čia jis su ministeriu 
pirmininku Brian Mulroney ap
tarė paskutinius įvykius pasau
lyje. 

— Valstybės departamento 
sekretorius James Baker III 
vakar lankėsi Sirijoje ir su Siri
jos prezidentu ir užsienio rei
kalų ministeriu aptarė pokarinę 
situaciją Persų įlankoje, ir ypač 
reikalus, susijusius su Izraeliu. 

— Washingtone buvęs Kon
greso narys Edward Madigan 
davė priesaiką sąžiningai eiti 
JAV Žemės ūkio sekretoriaus 
pareigas. Jis 16 metų yra buvęs 
Atstovų rūmų Žemės ūkio ko
miteto nariu. 

— Maskvoje „Tasso" agen
tūra pranešė, jog angliakasių 
streiko situacija blogėja kiek
vieną valandą. 

— Beirute įvyko Irako opozi
cinių grupių atstovų konferen
cija kaip sustiprinti kovą už Ira
ko išlaisvinimą ir kaip sudaryti 
naują vyriausybę Bagdade. 

— Izraelio Kneseto (parla
mento) pirmininko D. Šilanskio 
vadovaujama delegacija vizi
tavo lietuvos Parlamentą gruo
džio 19 d. Svečius priėmė Lie
tuvos Respublikos AT prez. Vy
tautas Landsbergis, kuris nese
niai buvo grįžęs iš Amerikos. 

— VVashingtone Pentagone 
vyresnieji pareigūnai sako. jog 
galbūt niekada nebus tiksliai 
žinoma, kiek Persų įlankos karo 
metu žuvo žmonių, tačiau kari
mai ekspertai mano, jog Irako 
kareivių galėjo žūti maždaug iki 
50,000 vyrų. 

KALENDORIUS 

Kovo 14 d.: Darmantas . 
Karigailė. Matilda, Sugardas. 

Kovo 15 d.: Klemensas, Gun-
ta. Lionginas. Tautas, Taut-
gintė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:06. leidžiasi 5:55. 
Temperatūra dieną 35 1., 

naktį 30 1. 

Vilnius. 1991 kovo 13. -
Vilniaus radijo dalių fabrike 
buvo vienos valandos streikas 
protestuojant prieš tebevykdo
mą Lietuvos radijo ir televizijos 
užėmimą, kaip praneša iš Lie
tuvos žurnalistas Rimantas Ka-
napienis. Sovietų daliniai tebe
laiko okupavę pastatą nuo sau 
sio 13 ryto, kuris tankais ir 
ginkluotų sovietų smurtu buvo 
užimtas. Beginkliai lietuviai 
norėjo apsaugoti pastatą, bet so
vietų specialūs daliniai nužudė 
17 žmonių ir šimtus sužeidė. 
Streike organizatoriai pasiuntė 
protesto telegramą Sovietų prez. 
M. Gorbačiovui ir Sovietų min. 
pirm. Pavlovui. Šis fabrikas yra 
unijos įmonė ir kontroliuojama 
tiesiai iš Maskvos. J is gamina 
tokias dalis, kurių nė vienas 
kitas fabrikas negamina Sovie
tų Sąjungoje. Pagal fabriko 
direktoriaus Linarto pasakymą, 
streikas nebuvo gerai organi
zuotas. Neįvyko jokių kitų nesu
sipratimų. 

Powell apsisprendė 
pasilikti 

VVashingtonas. — Čia buvo 
pasklidusios kalbos, kad prez. 
Bushas kitam savo terminui 
viceprezidentu pas i r i nks 
dabartinį generalinio štabo vir
šininką. Minima buvo ir Gyny
bos sekretoriaus Diek Cheney 
pavardė. Bet dabar Baltųjų 
rūmų štabo viršininkas John 
Sununu pasakė, jog gen. Powell 
ir toliau bus Jungtinio štabo 
viršininku ir viceprezidentas 
Dan Quayle liks ir toliau 
respublikonų sąraše tai pačiai 
pozicijai. Tai esąs šiuo metu 
teisingas pasirinkimas. 

— Valstybės departamento 
leidžiamame biuletenyje plačiai 
aprašomi Pabaltijo respublikų 
klausimai ir smerkiami Sovietų 
kariuomenės kruvini veiksmai 
Vilniuje ir Rygoje. Ten rašoma, 
jog buvo įsakyta JAV ambasa
doriui Matlock Maskvoje 
padaryti Sovietų Užsienio mi
nisterijoje demaršą dėl šių 
jvykių. 

— Paryžiuje Tarptautinio 
ekonominio bendradarbiavimo 
organizacijos atstovas pranešė, 
jog Japonija pralenkė Ameriką 
su pagalba Trečiojo pasaulio 
kraštams, kurie dar yra atsili
kę savo ekonomiieje ir sociali
nėje srityje. Taponija 1989 m. 
tam reikalui išleido 9 bil. dol., 
o Amerika 7.7 bil dol. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. kovo mėn. 14 d. 

PALAIDOTAS 
A.A. MARIJONAS 

ŠNAPŠTYS 

Vasario 28 dieną, Holy 
Sepulchre kapinėse, po gedulingų 
šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje, 
buvo palaidotas diplomuotas tei
sininkas Marijonas Šnapstys. 79 
m. amžiaus. Velionis paliko 
žmoną Nijole, dukras Vyte ir 
Rūtą. sesute Cese su šeima 
Lietuvoje, daug kitų giminių ir 
pažjstamų. Velionis buvęs 
aktyvus Detroito Lietuvių 
namų, Dariaus ir Girėno klubo, 
St. Butkaus šaulių kuopos ir 
Detroito Lietuvių klubo narys. 
Atsisveikinimas su velioniu 
įvyko vasario 27 dieną Baužos 
laidotuvių namuose . Atsi
sveikinime kalbėjo Šaulių 
sąjungos Centro valdybos pirmi
ninkas Mykolas Abarius ir teis. 
Stasys Šimoliūnas. Atsisvei
kinimui vadovavo laidotuvių 
direktorė Yolanda Zapa-
rackienė. 

SUSITIKIMAS SU 
ST. LOZORAIČIU 

Detroito lietuvių žurnalistų 
skyriaus susitikimas su Lietu
vos atstovu Washingtone Stasiu 
Lozoraičiu įvyko kovo 9 dieną. 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre. Pasikalbėjimas buvo per
duotas ..Lietuviškų melodijų" 
radijo valandėlės kovo 12 d. 
laidoje. 

PAGERBTAS 
KONGRESMANAS 
S. BROOMFIELD 

LB Detroi to apylinkės 
valdyba pagerbė JAV kongres-
maną William S. Broomfield, 
18-to distrikto. Kongresmanas 
nuo 1961 metų yra Atstovų 
Rūmų Užsienio komiteto narys 
ir šio komiteto vicepirmininkas. 
Palankus lietuvių reikalams. 
Praėjusiais metais, po palankios 
rezoliucijos priėmimo, vadovavo 
keturių kongresmanų dele
gacijai, jų tarpe ir Lietuvių 
kilmės kongresmanai Durbin ir 
Sarpalius. aplankė Lietuvos 
pasiuntinybę Washingtone ir 
painformavo atstovą Stasį Lozo
raitį apie kongreso paramą 
Lietuvai. Kongresmanas yra 
daug padėjęs lietuvių rei
kaluose, ypač radijo valan
dėlių t rans l iavimo eigai į 
Pabaltijo kraštus. Kongres-
manui. prieš sakant kalbą Kovo 
11-tos dienos minėjime, buvo 
įteikta lietuvių tautinė juos
t a ir pažymėjimo lentelė . 
Šias dovanas kongresmanas 
pakabino savo Washingtono 
raštinėje. Detroito 7 ir 50 Tele
vizijos kanalai ir WWJ radijo 
žinių stotis perdavė kon-
gresmano ir Stasio Lozorai
čio pasisakymus apie vaizdus 
iš Kovo 11-tos dienos minėjimo 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre. Minėjimą rengė LB Detroi
to apylinkės valdyba. Aukos 
buvo renkamos LB politinės 
akcijos išlaidoms padengti. 

R E K O L E K C I J O S 
ŠV. ANTANO PARAPIJOJE 

Šv. Antano parapijoje gavė
nios rekolekcijos prasidės kovo 
14 dieną 5 vai. vakaro. 
Rekolekcijos baigsis kovo 17 
dienos, sekmadienio, 10:30 v.r. 
šv Mišių metu. Rekolekcijas ves 
kun. Petras Daugintis, S.J. 

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS 
PARODA 

Lietuvos istorijos ir etnogra
fijos muziejaus „Lietuvos prisi
minimai" paroda kovo 9-10 
dienomis wko Dievo Apvaizdos 

Kultūros centro parodų kam
baryje. Parodą a t idarė LB 
Detroito apylinkės valdybos 
pirm. Nijolė Zelwender. Kalbėjo 
Lietuvos Istorijos ir Etnografijos 
muziejaus direktorius Eugeni
j u s Skrupske l i s . Parodos 
atidaryme dalyvavo Lietuvos 
atstovas Washingtone Stasys 
Lozorai t is ir L i tuanis t ikos 
tyrimo ir studijų centro direkto
rius dr. Jonas Račkauskas iš 
Chicagos ir parodos mecenatas 
„Inoveca" Vilniaus firmos gene
ralinis direktorius Eugenijus 
Ša lč ius . Parodą a p l a n k ė 
daugiau negu 500 žiūrovų. 

SOLISTAI IŠ LIETUVOS 

Nežiūrint visų sunkumų, ku
riuos pergyvena mūsų už laisvę 
kovojanti tėvynė, jos meni
ninkai nepamiršta išeivijos. Šį 
pavasarį į mūsų kontinentą at
vyks pirmaujantieji Lietuvos 
solistai: tenoras Virgilijus No
r e i k a ir sopranas I r e n a 
Milkevičiūtė. Jiems akompa
nuos pianistė Gražina Lands
bergienė. Jie atliks visą eilę 
koncertų JAV lietuviškuose 
telkiniuose, jų tarpe ir Detroite. 
Visą šį koncertų ciklą rengia 
Lietuvių Fondas bei jų įgalio
tiniai. Detroite koncertas įvyks 
balandžio 28 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p.p. Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje. Kviečiame 
visus Detroito ir apylinkių lietu
vius pasižymėti šią datą ir daly
vauti šioje muzikinėje šventėje. 

lm 

KAZIUKO MUGEI 
P R A Ė J U S 

„Gabijos" ir „Baltijos" tuntai 
nuoširdžia i dėkoja v is iems 
prisidėjusiems prie šių metų 
Kaziuko mugės sėkmės. Ačiū vi
siems atsilankiusiems, talki
ninkams ir rėmėjams; jūsų dar
bas, laikas ir aukos Detroito 
skautijos aukštai vertinamos. 
Ypatingas ačiū šeimininkių dar
bui įs ipareigojusioms O. 
Abarienei, V. Viskantienei ir 
visiems talkinusiems virtuvėje 
bei valgykloje — už jų sunkų 
darbą atliktą su šypsena. 
Det ro i to skautės ir s k a u t a i 

VELYKINIU KEPSNIU 
IŠPARDAVIMAS 

Artinantis Velykų šventėms, 
Lietuvos Dukterų Detroi to 
skyrius, sekmadienį, kovo 24 d.. 
Dievo Apvaizdos parapi jos 
Kultūros centre, tuoj po 10:30 
vai. pamaldų, ruošia velykinių 
kepsnių — tortų ir pyragų išpar
davimą. 

Lietuvos Dukterys laukia 
savo narių ir visų detroitiečių 
paramos; tuo prisidėsite prie 
šalpos Lietuvoje nelaimių ir 
vargo ištiktų tautiečių. Laukia
me visų. 

V a l d y b a 

resniųjų detroitiečių. Išskren-
dama iš Detroito liepos 21d. ir 
grįžtama rugpjūčio 6 d. Tos 
datos dar gali keistis. Kelionės 
kaina maždaug tūkstantis dole
rių. Klubo pirmininkas Algis 
Rugienius tariasi su lėktuvų 
bendrovėmis. Iki kovo galo 
reikia susitvarkyti dokumentus 
dėl vizų gavimo. Nedelskite, o 
norintieji prisijungti prie šios iš
vykos, kuo skubiausiai pra
neškite, sporto klubo „Kovas" 
pirmininkui Algiui Rugieniui, 
30717 Lund Drive, Warren, MI. 
48093; arba tel. (313) 573-9448. 

J o n a s Urbonas 

SPORTININKAI VYKS 
Į LIETUVA 

Detroito sporto klubo „Kovas" 
narių susirinkime kovo 3 d j 
kuriame dalyvavo svečias iš 
Chicagos ŠALFASS valdybos 
narys ir sportininkų išvykos į 
P a s a u l i o Lietuvių Spor to 
ža idynes org. k o m i t e t o 
v icep i rm. V y t a u t a s Gry
bauskas, buvo pasiinformuota 
apie išvyką į Lietuvą. Iš pasi
tar ime gausaus dalyvių būrio 
matyti, kad susidomėjimas išvy
ka yra didelis. Klubo pirmi
ninkas Algis Rugienius infor
mavo, kad jau yra užsiregist
ravę daugiau negu 117 sporti
ninkų ir su jais vykstančių vy-

KOVO 11-JI - KELIAS J 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo metinių minėjimas. 
LB Detroito apylinkės kovo 10 
d. ruoštas Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje ir Kultūros centre, 
buvo labai gerai suorganizuotas 
ir galėtų būti pavyzdžiu pana
šiems minėjimams. 

Visa programa buvo atlikta 
per vieną valandą ir penkias 
minutes . Minėjimą pradėjo 
Jonas U r b o n a s . Vadovavo 
Janina Udrienė. Kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius invokacijoje 
dėkojo Dievui, kad mūsų tauta 
globojo per tuos sunkius 50 metų. 
kad mūsų sesių ir brolių širdyse 
išliko neužgesinta viltis ir taiki 
stiprybės dvasia. Pagerbti žuvu
sieji už Lietuvos laisvę. Žvilgs
nis nukrypo į sceną, kur šalia 
didžiulės trispalvės buvo įreng
tas improvizuotas aukuras pa
puoštas gėlėmis, kryžiais ir tau
tiniais simboliais, o virš jo — 
daili plokštė su vardais žuvusių 
Vilniuje nuo Sovietų brutalios 
jėgos. Jų vardus perskaitė Rima 
Idzelytė. 

Algis Zaparackas kalbėtoją 
kongresmaną Wil l iam S. 
Broomfield apibūdino kaip 
didelį lietuvių draugą ir nuošir
dų Lietuvos Nepriklausomybės 
pripažinimo rėmėją. Kongres
manas buvo apjuostas tautine 
juosta. Jis (kalbėjo 15 minučių) 
pasakė, kad šį karą laimėjo ne 
prezidentas, bet JAV-ės ir kad 
Lietuvai turi būti taikoma tas 
pat, kas ir Kuvvaitui, JAV-ės 
nepatenkintos kraujo pralie
jimu Pabaltijyje ir bus daromi 
žygiai, kad Sovietų Sąjunga 
nevar totų jėgos. JAV turi 
dabar paskelbti diplomatinį 
pripažinimą. Kongresmano 
Broomfield kalbą publika, atsi
stodama ir sukeldama didžiules 
ovacijas, pertraukė kelis kartus. 

Jonas Urbonas pristatė Stasį 
Lozoraitį, Lietuvos atstovą prie 
Šv. Sosto Vatikane ir JAV — 
Washingtone. S. Lozoraitis 
(kalbėjo 15 min.). padėkojęs 
kongre smanu i Broomfield. 
prisiminė Gorbačiovo įspėjimą 
lietuviams: pagalvoti 1,000 va
landų prieš atsiskiriant nuo 
Sovietų Sąjungos. St. Lozoraitis 
pasakė, kad lietuviai galvojo 
432,000 valandų ir kovo 11-tą 
pasisakė už Lietuvos Nepri
k lausomybės ats tatymą. 
Lietuvos problema neesanti 
vien Lietuvos, bet Baltijos 
tautų, Sovietų Sąjungos ir viso 
pasaulio, todėl reikia turėti 
reikalų ne vien su Gorbačiovu, 
bet su visomis laisvės 
siekiančiomis respublikomis. 
JAV-ių spauda labai gina 
Lietuvą. Reikia milžiniško pasi
ryžimo, vienybės ir sugyvenimo, 
kai prasidės derybos. Politinė 
šviesa yra Vasario 16-toji ir iš 
to išplaukianti Kovo 11-toji. yra 
vienas kelias — pirmyn į Nepri
klausomybę. S. Lozoraičio kalba 
taip pat kelis kartus buvo per
t raukta didžiulėmis ovacijomis 
ir atsistojimu. Abiem kalbė 
tojams buvo įteiktos dovanėlės. 

L i e t u v o s Vyčiy jubi l ie j inio 75-to s e i m o m e t u s u v ė l i a v a b a ž n y č i o n ž y g i u o j a 
A n d r i u s Bot-c. Danie l le G u d ž i ū n a i t ė , A u d r o n ė N o w a k . M a r i j a C i u s i r 
J u o z a p i n a Novvak. 

N u o t r . O n o s G u d ž i u n i e n ė s 

ILū1BVWOO 

Redaguoja Aleksandras Paka ln i šk i s J r . . 1043 Fif th S t . , St . M o n i c a . C A 90403 . 

Minėjimas buvo pradėtas JAV 
ir Lietuvos himnais, kuriuos, 
publikai pritariant, sugiedojo 
Pranas Zaranka Užbaigtas 
giesme „Lietuva brangi". 

Minėtinas Janinos Udrienės 
labai sklandus ir pavyzdingas 

DALYVAUKIME 
KĖGLIAVIMO 

PIRMENYBĖSE 

Lietuvo- Vyčiai yra žinomi, 
k a i p kėgliavimo sporto 
entuziastai ir net pasižymėję 
savo ruošiamais tarpmiestiniais 
kėgliavimo turnyrais. Šiemet 
yra proga visiems kėgliavimo 
mėgėjams dalyvauti 1991-jų 
metų Šiaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
sąjungos ruošiamose kėgliavimo 
pirmenybėse, ku r io s š.m. 
balandžio 13 d. vyks Laredo 
Lanes, 3900 W. Columbus (S-W 
Highway& Pulaski). Chicago. 
IL. Varžybų pradžia 12 vai. vi
durdienyje. Varžybos komandi
nės ir individualinės. Koman
dos. 4 asmenų, gali būti vyrų, 
moterų arba mišrios. Dalyvių 
registracija iki š.m. balandžio 8 
d. pas varžybų koordinatorę 
Nancy Shotas, 7140 S. Cali-
fornia. Chicago. IL 60629. Tel. 
(312)776-2192. 

programos vedimas. Taip pat 
reikia pagirti Jono Urbono or
ganizacinius sugebėjimus su 
savo talkininkais rengiant šią 
švente. 

Pristatant šį įvykį spaudos. 
TV atstovams ir amerikiečiams 
svečiams reikėjo pa r ink t i 
asmenį gerai mokantį anglų 
kalba, kad jie suprastų, jog buvo 
kalbama angl i ška i , o ne 
lietuviškai. Prisimena vieno 
tautiečio demonstracijoje pareiš
kimai, kad Gorbačiovas su 
lietuviais kovoja šypsniu pri
dengtais geležiniais dantimis. 
Vyresniems lietuviams sunku 
taisyklingai i š t a r t i žodį 
„Teeth", todėl amerikiečiai jį iš
girdo kaip „Teat"... Visi suklys
tame, bet tai netemdo Įdėtų 
pastangų ir gero darbo. 

TAUTOS FONDO POPIETĖ 

Tautos fondo atstovybė Det
roite, kurios pirmininkė yra 
Eugenija Bulotienė, balandžio 7 
diena Šv. Antano parapijos 
kavinėje rengia t radic inę 
popiete Pradžia 12:30 vai. p.p. 
Kalbės Matilda Marcinkienė iš 
Chicagos. Rėmėjams bus įteikti 
padėkos žymenys. Meninę dalį 
atliks Manvydas Šepetys, 
veiklus studentas, visuomenei 
žinomas skautų vadovas ir radi
jo programų pranešėjas. Ofi
cialiai daliai pasibaigus bus 
pietūs, kurių metu bus laimin
giesiems paskirstytos dovanos. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti 
šiame renginyje. 

Stasys Gar l iauskas 

36-TOJI L I E T U V O S VYČIU 
K U O P A C H I C A G O J E 

Lietuvos Vyčių 36-tos kuopos 
Chicagoje rengtos bendros Kū
čios jau praėjo, tačiau jos ilgai 
pasiliks mūsų atmintyje. Kun. 
Fabi jonas Ki re i l i s p ravedė 
vakarienės maldas ir mes pasi
dalinome kalėdaič ia is (plot-
kelėmis). Vieni kit iems linkėjo
me laimės, sveikatos, geros klo
ties ir j a u t ė m ė s kaip viena 
didelė, l inksma šeima. 

Įdomią programą atliko E. 
Sirutienė ir William Liauba. 
kurioje buvo p r i s i m i n t i 
lietuviški kalėUfniai papročiai. 
Buvo padeklaAuoti lietuviški 
eilėraščiai ir Lietuvos Vyčių 
šokėjai pašoko kelis t au t in ius 
šokius. F. Grigaliūno suruošta 
loterija pradžiugino ne vieną 
laimingąjį. Ieva Otros laimėjo 
visų narių papuoštą kalėdinę 
eglutę. Ją suspėjome papuošti 
prieš vakarienei prasidedant. 
Po v a k a r i e n ė s giedojome 
lietuviškas kalėdines giesmes, o 
tai sujaudino daugelį daly
vavusiųjų. 

Sausio mėnesio susirinkimu 
pradėjome naujus metus. Ka tik 
buvome a t š v e n t ę L ie tuvos 
Vyčių choro 75-ių metų veiklos 
jubiliejų metiniu banketu su 
šokiais. Sveikiname nar ius , 
chore dalyvavusius net 30-tį 
metų. Tai vadovas ir dirigentas 
Faustas Strolia, Teresė Stro-
lienė ir Ona Marija Kassel. 

Vasario 3-čią dieną įvyko 
„Lietuvos prisiminimų" banke
tas, kur iame dalyvavo daug 
vyčių ir svečių. Už puikų jo 
organizavimo darbą sveikinam 
Eveliną Ožel iene. r eng imo 
komiteto pirmininkę. 

Vasario 9-tą ir 10-tą dienomis 
dalyvavome Chicagos Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių parapijos 
Mardi Gras festivalyje. Daug 
vyčių prisidėjo prie šio savait
galio organizavimo darbų. 

Vasario 24-tą dieną dalyva
vome Lietuvių Bendruomenės 
rengtame Nepriklausomybės 
minėjime. Daug narių buvo 
pasipuošę tautiniais drabužiais, 
jų tarpe buvo daug jaunučių 
vyčių. Andr iu s Boese nešė 
Lietuvos vėliavą, jo palydovė 
buvo Krist ina Cius. O Lisa, 
Allen ir Marija Boese nešė 
Lietuvos Vyčių vėliavą. Ona 
Marija Cius su Sabina Henson 
da lyvavo k a i p j a u n u č i ų 
vadovės. 

Vasario mėnesio susir inkime 
paminėjome Nepriklausomybės 
paskelbimo met ines . Birutė 
V i n d a š i e n ė kalbėjo ap i e 
Lietuvos nepriklausomybę. E. 
Sirutienė, W. Liauba ir Aldona 
Grincevič ienė padek lamavo 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

p a t r i o t i n i u s e i lėraščius . 
Tegyvuoja vėlei Lietuva!... 

Ypatingai sveikinom 103-jį 
gimtadienį vasario 25-tą dieną 
sulaukusią Tekią Ruchiene. 

Gavėnios metu ruošiamės 
Velykų šventei. Šias ketu
riasdešimtį dienų bandysime 
dvasiniai užsigrūdinti. 

Sabina Henson, 
Verte Aleks. Pakalniškis , J r . 
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DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIU LIGOS 

39O0 W 95 St T«l (708) 422-0101 
Vaiaiaos paga: sjs.tarn~ią 

P rrr.a 3 v p p-7 v v , antrd 12 30-3vpp 
•rečC uždarytaa ketvd :-3 vop penkta 

' šeštc 9 v ' - i? v o p 

6132 S. Keazle Ave., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 
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Kaip sovietai vertina sąjungininkus 

IRAKO KARE 
Amerikos vadovaujamų jung

tinių pajėgų žaibiška pergalė 
Fersų įlankos kare nebūtinai 
prisidės prie stabilesnio jėgų 
balanso pasaulyje. Nors sovietų 
ka r in inka i skuba a i š k i n t i 
pasauliui, kad jų apginkluoto 
Irako žiaurus pralaimėjimas 
neaiškintinas sovietinių ginklų 
primityvumu, o prastu Irako 
karvedžių paruošimu jie kitaip 
kalba saviesiems. 

Majoras Ivan Skrylnik, sovie
tų Gynybos kalbėtojas, vakarie
čių žurnal is tams Maskvoje 
aiškino, kad Irako kariuomenė 
vis t ik esanti trečiojo pasaulio 
pajėga, neparuošta konfrontuo
ti Vakarų karines pajėgas. J is 
aiškino, kad Irakas neturėjo 
pačių geriausių sovietų ginklų. 
Spaudos konferencijoje daly
vavę kiti sovietų valdžios atsto
vai pasakojo, kad sovietai.taip, 
kaip ir Vakarai,apribojo. kokią 
techniką, kokius ginklus ir kokį 
jų kiekį jie parduoda Irakui. Lt. 
pik. Vladimir Lyasčenko nurodė 
pavyzdi, kad net ir modernieji 
sovietiniai T-72 tankai, kuriuos 
Irakas naudojo, vis tik neturėjo 
pačių naujausių ugnies kontro
liavimo sistemų ar reakcinių 
šarvų, kurie sugertų antitan 
kinių ginklų smūgius. 

Maršalas Jazov, savo kalboje 
sovietų parlamentui kovo mėn. 
pradžioje pažymėjo, jog Irako 
oro pajėgose tėra tik labai ribo
tas skaičius sovietų pažangiau
siųjų MIG-29 karo lėktuvų ir 
kritikavo, kad turimųjų jie 
reikiamai nesaugojo, išsta-
tydami juos į sunaikinimo 
pavojų pietiniuose Irako karo 
aerodromuose. Tačiau Daniel 
Snyder. The Christian Science 
Monitor korespondentas Mask
voje, mano. kad tokios sovietų 
karininkų kalbos yra skirtos ne 
tiek užsieniečiams stebėtojams, 
kiek sovietų piliečiams, kurie 
reikalauja mažinti lėšas, ski
riamas ginklų gamybai. Šie ar
gumentuoja, jog karo išvada pa
rodžiusi, kad sovietų ginklai vis 
tiek niekam tikę, tad geriau 
būtų valdžios pinigus skirti 
krašto gyventojų poreikiams. 

Snyder cituoja kovo 4 d. sovie
tų kariuomenės dienraštyje 
„Raudonoji žvaigždė" atspaus
dintą s t ra ipsnį , pa rašy tą 
Sovietu tankų pajėgų vyriau 
siojo vado maršalo Olek Losik. 
kuriame jis bara liberalus, 
kurie reikalauja mažesnės ka 
riuomenės. ir argumentuoja, 
kad sovietų kariuomenei esą 
kritiškai svarbu išlaikyti karint 
lygybę su Vakarais. 

Losik rašė: „Jei kas nors šian
dien įgijo viršumą, o prieši 
ninkas pasirodė turįs deficito ar 
nepakankamumo problemą. ... 
tam kyla pagunda demonstruo 
ti savo viršumą. Ar to nerodo 
karo tarp JAV vadovaujamu 
tarptaut inių pajėgų ir Irako po 
budis ir išvada?" 

Tokie būkš tav imai , anot 
Snyder. sąlygoja ir kietėjančią 
sovietų laikyseną derybose dėl 
nebranduolinių pajėgu Europoje 
(NPE) sutarties. Šios sutarties 
pasirašymą teko sulaikyti, kai 
sovietai pranešė, kad jie tris pės
tininkų divizijas perklasifikavo 
kaip pajūrio gynybos dalinius ir 
tad jos neįeinančios į ribojamųjų 
pajėgų skaičių. Sovietų gynybos 
pareigūnai aiškina, kad toks 
perklasifikavimas esąs teisėtas, 
bet jie prideda, kad Varšuvos 
pakto panaikinimas Sovietų 
Sąjungą pastato į silpnesnę 
poziciją. NPE sutartyje kalbama 
apie NATO ir Varšuvos pakto 
pajėgas, o sovietai argumen 
tuoja, kad jų buvusių sąjun 
gininkų kraštų kariuomenės iš 
tiesų nebesančios jų pusėje. To 
pasekme, anot Losik. „mes 
stovime prieš karines pajėgas, 
kurios yra tarp 150^ ir 200^ 
pajėgesnes už mus". 

Tokių sovietinių sampro
tavimu akivaizdoje, išeitų, kad 

KONTROLIUOKIM AUKŲ RINKIMĄ 

vakariečių technikos ir per
sonalo p r a n a š u m a s Persų 
įlankos kare gali nenuraminti, 
o paskat in t daugiau lėšų sky
rimą sovietų kariuomenei ir net 
jos reformavimą — gerinimą. 

Nors savo viešose kalbose 
sovietų pareigūnai stengiasi 
menkinti sąjungininkų pergalę, 
privačiai jie pripažįsta, kad stra
teginis ir technikinis vakariečių 
viršumas jiems padarė didelį 
įspūdį. Pulk. V. Lyasčenko, 
kuris dar prieš prasidedant 
žemės karui pranašavo, kad 
koalicija greitai išsikovosianti 
pe rga lę , bendrai a u k š t a i 
įvertino sąjungininkų ofenzyvą 
užsienio žurnalistams duotame 
interviu. „Irako dalinių apsupi
mas Kuvvaite gali būti palygi
namas su Stalingrado kauty
nėmis", jis pareiškė, pridur
damas, kad ši patirtis žymiai 
papildė karinės teorijos žinyną. 
Bet, anot jo, sąjungininkų lai
mėjimas ir galimos karinės teo
rijos pamokos šiek tiek sumaž-
t a , a ts ižvelgus į t a i , kad 
irakiečiai taip menkai gynėsi. 

Sovietų Gynybos ministerijos 
paskirtas sovietologas taip pat 
išvardino kelias sritis, kuriose 
sąjungininkai gerai pasirodė: jų 
pajėgumas greitai kilnoti armi
jas iš vienos vietos į kitą, o taip 
pat ir jų sugebėjimas greitai 
manevruoti po didžiulius plotus. 
Šie dalykai, anot jo, buvo le
miantys koalicijos pergalei. 

Be to, jam didelį įspū
dį padarė prieš Irako tankus 
naudoti antitankiniai ginklai, 
ypač precizinės antitankinės 
raketos, šaunamos iš Apache 
malūnsparnių ir A-10 lėktuvų. 
„Šis karas duos didelę paspirtį 
greitam antitankinių ginklų 
vystymui", pareiškė pik. V. 
Lyasčenko. , . 0 l a se r in ia i 
taikymo įtaisai bus ateitis". 

Sovietai taip pat pripažino, 
kad oro pajėgos vaid ino 
lemiamą rolę nualinant, „su
m i n k š t i n a n t " I rako ka
riuomenę. „Oro puolimai buvo 
sudėtingi ir tikslūs, sudarydami 
naują faktorių, kuris buvo neda-
vertintas", pripažino Lyasčen
ko. „Tai žymiai sumažino Irako 
pulkų efektyvumą žemės kare, 
nes lėktuvai buvo visur ir 
nuolat virš jų". 

Tačiau sovietų karininkai 
spaudos konferencijoje paminėjo 
ir koalicijos technikos trūkumų. 
J ie nematė ženklų, kad jų 
tankai būtų labai pasižymėję 
žemės kare. Televizijoje rodomi 
Irako tankai atrodė esantys 
daugiausiai nukentėję nuo 
savęs pačių. Lyasčenko mano, 
kad irakiečiai patys šaudė 
granatas į savus tankus, kad 
nereikėtų kariauti su vakarie
čiais. Bet to Abrams M-l tanko 
gazolinu varomas turbininis 
motoras prastai veikė dykumoj. 

Sovietų nuomone, super-tech 
F 117 Steal th bombonešis 
mažai tepaveikė karo eigą — 
nepateisino didelės jo kainos. 
Tačiau Jazovas viešai išreiškė 
susirūpinimą, kad sovietai turė
sią rimtai peržvelgti savo oro 
gynybos pajėgumą. Persų įlan
kos karo pamokų akivaizdoje. 
Tačiau nežiūrint to, Jazovas ir 
kiti karininkai vis vien pabrė
žė, kad Irako turimi sovietų 
lėktuvai ir naikintuvai būtų 
pajėgę nušauti visus sąjunginin
ku vartotus lėktuvus, imtinai ir 
F-117 Stealth bombonešį, pri
mindami, kad Irako pralaimė
jimo priežastis buvo ne tech
nika, o irakiečių personalas. 

Pagaliau, šis karas taip pat 
sovietams parodė, kad tokiam 
karui vesti nebetinka prievarta 
imami kareiviai, o reikia gerai 
ištreniruotų savanorių. Jeigu 
tai privers sovietus pergalvoti 
prievartinį kariuomenės perso
nalo ėmimą iš okupuotų kraštų, 
šis karas bus turėjęs teigiamą 
poveiki ir Lietuvai. a 

Prieš trejetą metų, praplyšus 
komun i s t i ne i uždangai i r 
plačiau pravėrus vartelius į 
laisvąjį pasaulį , padažnėjo 
svečių lankymasis iš Krem
liaus bolševikų okupacijoje te
belaikomos Lietuvos. Išeivija 
nuoširdžiai pr iėmė atvyks
tančius giminaičius, kultūri
ninkus, mokslininkus, sporti
n inkus , pol i t ikus ir k i t u s 
kitokius. Ne tik priėmė, bet 
gausiai apdovanojo, nežiūrint 
kiek jie buvo prisidėję ar prisi
deda prie Lietuvos laisvinimo 
eigos. Ansambliai, muzikantai, 
solistai, dailininkai, rašytojai 
plūste plūdo į jų išsvajotą 
Ameriką, nes grįžusieji dar la
biau sustiprino gandą, kad 
Amerikoje doleriai auga ant 
medžių a r mėtosi ant prišiukš
lintų šaligatvių, t ik re ikia 
pasilenkti ir pakelti ar nusi
skinti. 

Ilgainiui atsirado nepasitenki
nimo vieni kitais ir pagausėjo 
nesusipratimai ne tik t a r p 
g iminaič ių , bet ir k i t ų 
lankytojų, panorusių ne t ik 
apsirūpinti paskutinių modelių 
kompiuteriais, video ar ki
tokiais elektronikos aparatais, 
bet ir panorusių parodyti savo 
pranašumą, kultūrinį išprusi
mą. Pasigirdo žeminantys išsi
reiškimai — jankiai, auksinės 
kiaulės ir kiti. Išeivija reikalin
ga tik duoti, aukoti, bet nepa-
tarinėti. Komunistinis auklėji
mas ir okupacinis režimas 
pasėjo lietuvių tarpe nepasi
t ikėj imą, i šauklė jo sava
naudžius ir viską sau grobs
tančius žmones. Jokio altruiz
mo, jokios pagarbos, jokio pasi-

ANTANAS JUODVALKIS 

gailėjimo artimui. Suprantama, 
ne visi yra tik savanaudžiai ir 
gobšai, yra ir pasiaukojančių ir 
kovojančių už tautinį sava
rankiškumą, bet tie nelaksto po 
svetimus kraštus, ieškodami 
geresnio gyvenimo ar pasipini
gavimo. 

L i e t u v o s Aukščiausiosios 
tarybos laisvi rinkimai, kuriuos 
didele balsų dauguma laimėjo 
Sąjūdžio remtieji kandidatai, 
toli pralenkdami komunistus, 
parodė tautos valią. Sąjūdiečių 
tarpe taip pat buvo komunistų, 
pasi t raukusių iš partijos ir 
rėmusių Sąjūdžio kandidatus. 
I š r i n k u s Aukščiaus ios ios 
t a r y b o s p i r m i n i n k u prof. 
Vytautą Landsbergį, o minis-
t e r i ų kab ine to p i rmin inke 
e k o n o m i s t ę Kaz imierą 
Prunskienę, turėjusią komunis
tų partijos aukštas pareigas, bet 
jau spėjusią pasitraukti iš par
tijos, prasidėjo sunkus ir iš
tvermės reikalaujantis vals
tybės atstatymo darbas. Bolše
vikiniai Kremliaus valdovai nė 
galvoti nenorėjo apie Lietuvos 
atsiskyrimą iš Sovietų Sąjungos 
ir darė trukdymus. Lietuvos 
Aukščiausiajai tarybai 1990 m. 
kovo 11 d. paskelbus Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Kremlius to negalėjo suvirškin
ti ir įvedė blokadą. 

Tuo metu abu pirmininkai — 
V. Landsbergis ir K. Pruns
kienė lankė Vakarų Europą ir 
Šiaurės Ameriką, ieškodami 
po l i t i nės i r m a t e r i a l i n ė s 

paramos. Vadus pasekė ir kiti 
deputatai bei ministeriai, o taip 
pat atgaivintų įvairių organiza
cijų nariai, disidentai, politiniai 
kal in ia i , tremtiniai ir kiti 
kitokie. Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymas, o vėliau ėjusi 
blokada jaudino susipratusią 
išeiviją ir minkštino jų širdis. 

Išeivijos vadovaujantieji 
veiksniai suprato susidariusią 
padėtį, įsteigė specialius fondus 
L ie tuva i padėt i , s iuntė 
elektronines priemones, kom
piuterines spaustuves ir remia 
naudingą veiklą, nors ne viskas 
tiksliai pasiekė nurodytus adre
satus. Buvo ir savanaudiškumo, 
buvo ir apgavysčių, buvo ir 
paprasčiausio asmeninio 
išnaudojimo. 

Sausio 13 d. parašiutininkų ir 
t ankų ataka prie Vilniaus 
TV bokšto ir gynėjų pralietas 
kraujas iš naujo sujaudino 
išeiviją ir net visą pasaulį. Pra
sidėjo nauja akcija rinkti aukas 
šelpti žuvusiųjų šeimas ir or
ganizuot i vaistų s iunt imą 
sužeistiesiems . Čia įsijungė ir 
amerikiečiai, o didžiosios vaistų 
gamyklos aukojo vaistus ir 
medicininius aparatus. Vienas 
po kito riedėjo konteineriai su 
įvairiomis gėrybėmis — vais
tais, drabužiais, knygomis ir t.t. 
Tai labai gražu ir sveikintina. 

Lietuvoje atsisteigusios ir 
besisteigiančios organizaci
jos siunčia savo vadovus, kurie 
bando susipažinti su išeivijoje 
atitinkamų organizacijų veikla 
ir gauti materialinės paramos. 
Išeivijos organizacijų ir veiksnių 
vadovai lankosi Lietuvoje ir tie
siogiai susipažįsta su ten esama 

Muzikos šventės rengimo komiteto posėdžio dalyviai. Iš kairės A Steponavičienė. A Vaitienė. 
R. Vaitys. D. Bindokienė.E. Kėželienė, B. Jasaitienė, St. Baras — pirm., ir R. Juškienė 
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politine ir ekonomine padėtimi. 
Čia neminimi giminių apsilan
kymai, sus i t i k ima i ir ap
dovanojimai. Kiekvienam valia 
savaip gyventi ir tvarkytis, bet 
viešųjų rinkliavų metu gautos 
aukos reikalingos tinkamos 
atskaitomybės ir patikrinimo. 
Neužtenka tik paskelbti auko
tojų s ą ra šus ir suauko tas 
sumas, patogiai užmirštant 
pažymėti net bendrą aukų 
sumą. Gausė jan t r inkėjų 
skaičiui, reikalinga didesnė 
koordinacija ir veikiančių 
bendrinių institucijų rekomen
dacijos. J a u yra atvykusių 
asmenų, apsirūpinusių atitin
kamais įgaliojimais ir j au 
renkančių vienam ar kitam 
tikslui aukas ir reikmenis. Pa
vienių asmenų pastangos nėra 
smerktinos, bet susiduriama su 
tikslingumo ir atskaitomybės 
klausimais. 

Lietuvoje veikiančios or
ganizacijos ar institucijos siųs
damos savo atstovus su įgalio
jimais rinkti aukas, turėtų susi
rišti su išeivijoje žinomomis in
stitucijomis, ir tik joms pritarus, 
vykdyti aukų rinkimą. Apeiti 
Vliko,Alto, Balfo, LB-nės, Reli
ginės šalpos ar kitas instituci
jas, kurios jau 40 metų veikia 
politiniame, kultūriniame ar 
šalpos darbe, negalima. Pavie
nių aukų rinkėjų nuolat didėja 
ir pradeda neigiamai veikti 
aukotojus ir net stelbti vietinę 
veiklą. 

Išeivijos kultūrinė veikla stip
riai pradeda silpnet', o Lietuvos 
profesionalinių ansamblių pasi
rodymai dar labiau atsiliepia į 
vietinio jaunimo entuziazmą. 
Apsikeitimai ansambliais, spor
tininkais ir kultūrininkais yra 
naudingi, bet neturėtų stelbti 
išeivijos veiklos. 

Išaugę fondai iki šiol daugiau 
rėmė išeivijos kultūrinę, švie
timo ir politinę veiklą, tik so
c ia l in iams ir r e l ig in iams 
reikalams parama buvo teikia
ma kitur gyvenantiems lietu
viams. Pagyvėjus ryšiams su 
Lietuva, teko ir ten paramą 
teikti. Kai kurie fondai įstatais 
yra suvaržyti paramą duoti 
komunistų valdžioje esantiems 
kraštams. Nors Lietuva 1990 m. 
kovo 11 d. ir paskelbė atku
rianti nepriklausomybę, bet 
Kremlius ir šiandien tebelaiko 
ją savo naguose, net dar kiečiau 
varžydamas pras iveržus ias 
demokratines laisves. 

Tokioms nuotaikoms ir pa
dėčiai esant. LB valdybos ėmė 
organizuoti specialius fondus 
dienos reikalams patenkinti. 
Pradėjo veikti „Dovana Lie
tuvai" fondas. „Pagalba Lietu
vai" fondas, „Mercy Lift" ir kiti. 
Vieni perka kompiuter ius . 

faksus, o kiti elektroninius bei 
med ic in in ius į r a n k i u s ir 
vaistus. 

Atvykstantieji iš Lietuvos 
įvairių organizacijų atstovai ar 
vadovai, deputatai ir net vyriau
sybės pareigūnai susisiekia su 
čia veikiančių artimų organiza
cijų vadovybėmis, kurios su
ruošia jiems priėmimus, pri
stato visuomenei ir vykdo aukų 
rinkliavas saviems tikslams. 
Tokios surinktos aukos nėra 
kontroliuojamos ir skelbiamos 
visuomenei, tik su viena kita 
išimtimi. Pastaruoju metu tik 
atvykę ar ilgesnį laiką jau čia 
gyvenan t i e j i . ap s i rūp inę 
Lie tuvos organizaci jų a r 
institucijų išduotais įgalio
jimais, pradeda rinkti aukas. 
Tokia praktika griauna išeivijos 
gyvenimo nusis tovėjus ią 
tvarką. 

Mūsų bendrinių institucijų 
vadovai lankėsi Lietuvoje, susi
t iko su ten veikiančių organi
zacijų vadovybėmis, kalbėjosi su 
politikais, sakė prakalbas Aukš
čiausiosios tarybos posėdžiuose, 
nėra abejonės, kad aptarė išei
vijos ir atgimstančios Lietuvos 
santykiavimo formas. Kiek jų 
pokalbiai lietė aktualius išei
vijos ir tėvynės riekalus, viešai 
nebuvo diskutuota, tik įsteigti 
nauji fondai padėti Lietuvai. 
Žmonės buvo pakankamai jaut
rūs ir dosniai aukojo įsteigtiems 
fondams. 

Visais laikais buvo renkamos 
aukos vienam ar kitam tikslui, 
dažniausiai švietimo reikalams, 
gimnazijoms steigti, studentų 
namams statyti ar vaikų bei 
senelių prieglaudoms išlaikyti, 
bet nebuvo tokio rinkėjų antplū
džio, kaip dabar. 

Atėjo l a ikas iš Lietuvos 
a t v y k u s i ų aukų r i n k i m ą 
daugiau kontroliuoti, nes pa
vienių asmenų surinktų pinigų 
niekas netikrina ir nežinoma, 
ku r daiktai ir pinigai sunaudo
jami, kam jie atitenka. Neužten
ka tos ar kitos organizacijos 
įgaliojimą pateikti, bet reikėtų 
tokius aukų rinkėjus išeivijos 
organizacijų įstaigose registruo
ti ir gauti jų pritarimą. Duodan
čios įgaliojimus Lietuvos organi
zacijos atskirais raštais turėtų 
painformuoti išeivijos įstaigas ir 
paprašyti jų sutikimo aukas 
rinkti . 

Juk yra ne vienas žinomas at
vejis, kad surinkta a r skirta 
p a r a m a nuėjo ne s k i r t a m 
tikslui, bet panaudota asmeni
n i a m s r e ika lams . Išeivijos 
l ie tuvių geraš i rd iškumo ir 
dosnumo negalima leisti išnau
doti, nes visada atsiras vienas 
ki tas savanaudis ar net aferis
tas . Vienas nesąžiningas atve
jis gali visą išeiviją apvilti. 

RANKOS 
VACYS KAVALIŪNAS 

Išgirsta jis tame tamsos šauksme ir visą jį su
krečiančius žodžius „Non serviam" — netarnausiu. Ir 
išsigandęs ir visas drebėdamas — lyg kas jį būtu stumte 
pastūmėjęs — nušoka nuo akmens ir ilgai stovi 
nejudėdamas. 

Nežino nei ką daryti, nei kur eiti. Visur tamsu ir 
tuščia. Tamsu ir tuščia ir jo sieloje. Skaudžia- tuščia 
ir beprasmiška. Ir tik šauksmas, begalini^ tamsos 
šauksmas — „Non serviam, non serviam!". 

O a š o aš?.. — Aš tarnauju, girdi jis savo mintis, 
eidamas į kluono pusę. Sustoja prie sienos. Ilgai stovi. 
Paskui pakelia rankas ir delnais paliečia nuo saulės 
suaižėjusius sienojus. Jie šilti — dar nespėję atvesti nuo 
vasaros saulės kaitros. 

Jaučia jis ir šieno kvapą. Prisimena — ir. r«dos, net 
ir mato — sugrįžta praeities vasarų rytai. Jiedu su Vin
cu šienauja. Ką tik užtekėjusios saulės spinduliai 
žėruoja rasotose pievose. Ga landamu da lg ių 
skambėjimas susilieja su vieversių čirenimu, kylančiu 
į žydrą dangaus skliautą... O vakarais, grįžtant namo, 
ilgesingos jų dainos nuaidi ligi raudonuojančio vaka
rų horizonto. 

Vasarą jie ir miegodavo ant šieno. Vinca> tuojau 
užmigdavo. O jis ilgai ilgai svajodavo — dažnai ligi auš
ros. Savo mintimis vis būdavo su Konstancija 0 kokios 
būdavo gražios jo nemigos vasaros naktys' !'' dienos 
— kokios jos saulėtos ir šviesios! ir tie neužmirštami 
ir tebegyvi šeštadienių vakarai su Konstanr a, bėga 

jo mintys ir vaizdai kenčiančios jo sielos gelmėmis. 
Mato jis ir savo tėvą. Girdi ir jo žingsnius — ateina 

ir atidaro kluono duris. Ir deda į rezgines šieną. Neš 
arkliam. Jis mato ir juos. Pasiilgę poilsio, ramioje tvar
to tyloje tingiai kramsnoja kvepiantį šieną. Ir gilus 
ramybės ir poilsio ilgesys perbėga jo sielą. 

— O, kad ir aš. kad ir aš galėčiau taip viską, viską 
užmiršti, atsigulti, užmigti ir ilsėtis. Ir niekad, niekad 
nepabusti. Ir nebūti, niekad nebūti. — ištaria jis gar
siai savo mintyse ir taip. tarytum tai suvirpa jo būties 
gelmėse ir nuaidi vidurnakčių tamsos plotais. 

Ir jo motina. Mato jis ir ją. Eina ji paruge apsirišusi 
juoda skarele, glosto liesa sudžiūvusią ranka rugių var
pas ir nesusilaikydama verkia. Ir verkia taip širdį 
veriančiai ir graudžiai, kad jis pajunta ir jos skausmą. 

Ir jam vėl atrodo, kad drauge su motina verkia ir 
rauda ir visa jų žemė — laukai ir pievos, sodas ir visi 
trobesiai ir kad toji rauda kyla iš pačių jų žemės gelmių. 

Ir Vytukas. Mato jį Drugys. Atbėga basas rasota 
kiemo žole, apkabina jo kojas ir tuoj: „Reikiam joti. 
reikiam joti". Ir joja. Ir jaučia jis ir Vytuko rankutes, 
įsikabinusias į jo plaukus, ir kojas kaip tikro raitelio, 
mušančias į jo šonus ir raginančias savo „žirgą" bėgti. 
O kokios laimingos buvo tos dienos! Kokios buvo jos 
laimingos!.. — su dideliu prisiminimų skausmu bėga 
jo mintys. 

Pažiūri jis į pirkios pusę. Dar visur labai tamsu. Ir 
temato jis tik juodą tirštą siluetą. Ir tylu — niekur jokio 
garso. Tarytum visa yra sustoję. Tiktai kluono pa
stogėje sucipsi savo lizdelyje žvirbliukas. Nutyla kiek 
ir tuoj vėl — lyg kuo skųsdamasis. 

Gal alkanas, girdi jis savo sieloje žodžius. Išbudo 
ir negali užmigti. O gal jam ir šalta? Ir staiga jis mato 
— Konstancija. Ir kalba savo mintyse ir garsiai: 

— Mano žvirbliukas, mano žvirbliukas... Gal ir ji 
alkana ir negali užmigti? Gal ir sušalusi ir miršta 

badu? — Ir mato — ateina ji sniego užverstu keliu ir 
klupdama. Ir tokia visa išbalusi — tarytum šešėlis. 

Ir jaučia — jo veidais rieda ašaros. Nesulaikomos 
ir taip. tarytum jos lietųsi ir jo siela. Taip jis dar niekad 
nėra verkęs. Ir jam rodosi, kad toji jo rauda susilieja 
ir su visa aplinka, kad ji kyla į neperveriamai 
juoduojančio dangaus aukštumas ir grimzta į nesibai
giančias žemės skausmo gelmes. 

Pasidaro lyg kiek lengviau. Ir jis ilgai stovi, pa
skendęs savo mintimis ir siela tos dar vis tebegirdimos 
raudos ir to žemės skausmo aidėjimuose. Paskui apsi
dairo. Dar vis visur labai tamsu. Ir dar vis niekur nieko 
nematyti. 

O jis mato. Mato savo rankas. 
Naktį jo brolio žmona krūptelia, pašoka iš miego 

ir visa drebėdama ima šaukti: 
— Vincai, Vincai, Vincuk! — ir judina už peties 

giliai įmigusį savo vyrą. 
— Kas? 
— Kelkis, kelkis... 
— O ko? 
— Šūvis. 
— Šūvis? 
— Šūvis. Ar negirdėjai? 
— Ne. 
— Kelkis ir išeik pažiūrėt. 
— Miegok, miegok. — ir jis apsiverčia ant kito šono. 
Anksti rytą, vos saulei užtekėjus, varosi Vytukas 

I laukus gyvulius. Ir staiga, viską palikęs ir išsigandęs, 
atbėga į pirkią: 

— Mama, mama!.. 
— Kas. kas? 
— Prie mūsų kluono negyvas žmogus. 
— Žmogus? Negyvas žmogus0 Prie mūsų kluono? 
— Ir dviratis. 

(Pabaiga) 
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IŠKILMINGAS VASARIO 
16-SIOS MINĖJIMAS LEMONTE 
Raiškiai buvo matomas šie

metinis Vasario 16 minėjimas, 
kuris vyko Lemonto centro di
džiojoje salėje, talpinusioje apie 
500 dalyvių ir 100 programos 
atlikėjų — Maironio lituanis
t i n ė s mokyk los mok in ių . 
Atrodė, kad gaivalinga laisvės 
banga atvilnijo čia iš narsiai su 
p r i e š u b e s i g r u m i a n č i o s 
Tėvynės. Tai galėjai jus t i kiek
vienoj j auna tv i ška energija 
atliekamoj dainoj, tau t in iam 
šoky, k iekvienam skanduo
j amam šūky. 

JAV LB Lemonto apylinkės 
ruoštas Vasario 16-sios minėji
m a s pras idė jo š e š t ad i en į , 
vasario 9 d. rytą. Lemonto mies
to centre vyko Lietuvos vėliavos 
p a k ė l i m a s , s u t r a u k ę s apie 
šimtinę apylinkės lietuvių. Po 
t rumpo šios apylinkės LB pirm. 
K. Sušinsko žodžio buvo sugie
doti Amerikos ir Lietuvos him
n a i , v i l t ingai nuaidėję šio 
kalvelėse išsidėsčiusio miestuko 
ribose. (Reikia paminėti , kad 
šioje vietovėje jau iš seno gausu 
l e n k ų t a u t y b ė s gyventojų , 
tačiau lietuvių „invazija" jau 
aiškiai pastebima). 

Sekmadienio, vasario 10 d., 
p r o g r a m a pras idėjo centro 
sodelyje JAV ir Lietuvos vėlia
vų pakėlimu, sugiedotais him
nais ir vėliau iškilmingomis šv. 
Mišiomis. atnašautomis Pal. 
J u r g i o Ma tu l a i č io misijos 
kapeliono kun. L. Zarembos, SJ. 
J i s ir gražų, svarių minčių 
pamokslą pasakė. Mišių iškil
mingumą didino sol. Laimos 
įStepaitienės, akomp. muz. M. 
Motekaičio, ir bažnytinio choro 
giedamos lietuviškos giesmės 

. Lemonto apylinkės pirm. Kęstu
t is Sušinskas. Iš jo lietuvių 

, kalba tarto sveikinimo žodžio 
t r y š k o ryž t ingas pa t r io t i š 
kumas. Po to jis anglų kalba 
k r e i p ė s i į salėje esanč ius 
amerikiečius — valdžios parei
gūnus. Minėjimą vesti buvo 
pakviesta tautiniais drabužiais 
pasipuošusi jaunesnės kartos 
atstovė Silvija Radvilienė. Jai 
K. Bradūno eilėraščiu išsakius 
m ū s ų visų gilius Tėvynei prie
ra išumo jausmus. Maironio lit. 
mokyklos mokinė Lora Krump-
ly t ė p e r s k a i t ė Lie tuvos 

KAUNO MEDICINOS 
INSTITUTO STUDENTAMS 
GALIMYBĖ S T U D I J U O T I 

BOSTONE 

Pernai, gegužės mėn., Bostone 
lankėsi Kauno Medicinos insti
t u t o Farmaci jos f aku l t e to 
dekanas dr. Edv. Tarasevičius. 
J i s a p l a n k ė N o r t h e a s t e r n 
Universiteo Farmacijos kolegiją 
bei kelias ligonines. Susitikime 
su Farmacijos kolegijos va
dovybe, buvo įsteigtas „sister-
school" bendrada rb i av imas , 
pas ikeič iant s tuden ta i s bei 
dėstytojais. Amerikos lietuviai, 
norintys studijuoti farmaciją ar 
art imas medicinos šakas (allied 
health), prašome kreiptis pas 
Michael Montagne, Ph.D.,113 
Mugar Building, Northeastern 
Univ., Boston, MA 02115. Tel. 
617-437-4202 dė l įstojimo 
galimybių. Šios kolegijos stu
dentai, per Northeastern Inter
national Co-operative Educa-
tion Program. galėtų studijuoti 
Kauno Medicinos institute. 

Šį pavasarį, birželio 10-20 die
nomis, Northeastern Univ. Far
macijos kolegija ruošia 11 dienų 
ekskursiją iš Bostono į Kauno 
Medic inos i n s t i t u t ą . Joje 
kviečiami dalyvauti farmacinin
kai ir jų draugai. Programoje 
y r a numatytos paskaitos bei 
pramoginės išvykos. Dėl eks
kursijos smulkesnių mformaciiu 
kreipt is į John Sudol, Osco 
Drug, tel. 617-396-8235 arba ) 
dr . Michael Montagne. j j ^ 

Nepriklausomybės paskelbimo 
aktą. 

Lietuvių Jaunimo sąjungos 
Chicagos skyr. pirm. adv. L. 
Žliobienė energingai kvietė į 
vasa r io 16 d. r eng iamas 
demonstracijas Chicagos miesto 
centre. Kvietė padėti jaunimui 
paruošti plakatus. 

J minėjimą atsilankęs 13 dis-
trikto kongresmanas Harry S. 
Fawell su dideliu susirūpinimu 
kalbėjo apie lietuvių pastangas 
išsilaisvinti. Savo kalbą baigė, 
palygindamas Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo aktą 
su Amerikos nepriklausomybės 
deklaracija, paskelbta prieš 
daugiau negu 200 metų. 

Illinois valstijos guberna
toriaus Jim Edgar proklamaciją 
perskaitė jo asistentė etniniams 
reikalams Pat Michalski. J i 
savo ruožtu iškėlė susižavėjimą 
lietuvių tikėjimu, ryžtingumu, 
patriotiškumu, užtikrindama, 
kad guberna tor ius d a u g 
dėmesio skiria lietuvių pa
s t angoms išlaisvinti savo 
gimtąjį kraštą ir kad jo įstaiga 
visada atidarą lietuvių spaudos 
žmonėms. 

DuPage apskrities tarybos vi
cepirmininkė Patricia Throw-
bridge (lietuvių kilmės) perskai
tė šios įstaigos proklamaciją, pa
brėždama savo priklausomumą 
lietuviams. Dar žodį tarė Bud 
Finley, Lemonto apylinkės 
respublikonų komiteto narys, ir 
George Bracken, kalbėjęs 
Lemonto mero vardu, perskai-
tydamas jo deklaraciją. Taip pat 
buvo perskaitytas ir negalėjusio 
dalyvauti IV distrikto kongres-
mano George Sangmeister laiš
kas, prisiųstas K. Sušinskui. 
Jame jis užtikrina savo visą pa
galbą veikliai Lietuvių Bend
ruomenei. 

Toliau programa buvo tęsia
ma lietuvių kalba. Pirmasis 
kalbėjo JAV LB krašto valdybos 
pirm. dr. A. Razma, tardamas, 
kad šios šventės proga lenkiame 
galvas visiems mūsų pilkie
siems didvyriams — šventie
siems, kurie per 73 Lietuvos 
valstybės gyvavimo metus savo 
darbu, pralietu krauju stojo ir 
tebestoja į Tėvynės vadavimo 
darbą. Šiam darbui mes nega
lime bū t i abejingi, stovėti 
nuošalyje. Savo sveikinimo žodį 
ir linkėjimus išreiškė ir LB Vid. 
Vakarų apygardos pirm. B. 
Vindašienė. 

Lietuvių Fondo vald. pirm. 
adv. A. Ostis. džiaugdamasis 
Lemon to apyl inkės gražia 
ve ik la , sveikino fondo va
dovybės vardu, linkėjimus paly
dėdamas fondo skirta parama 
Lemonte veikiančioms lietu
v i škoms mokykloms: Mon-
tessori „Žiburėlio" darželiui ir 
Ma i ron io l i tuan is t ine i 
mokyklai. Čekiai buvo įteikti 
„Žiburėlio" vedėjai D. Dir-
vonienei ir Maironio mokyklos 
tėvų kom. pirm. dr. V. Vasai-
tienei. 

Minėjimo dalyvius pradžiu
gino energingojo Rimo Gulbi
no, vieno iš „Hot Line" ir 
„Lithuanian Mercy Lift" va
dovų, pranešimas, kad į Lietuvą 
išsiunčiamas jau devintas di
džiulis 35 tonų vaistų ir medi
cininių reikmenų krovinys. 
Reiktų pažymėti, kad abiejose 
šiose institucijose nuo pat pra
džių darbuojasi puikūs jaunes
nės kartos darbuotojai. Iki šiol 
jau pasiųsta daugiau negu 2 
mil. dol. vertės vaistų. 

Pusvalandį trukusią pagrindi 
nę kalbą pasakė iš Washingto-
no atvykęs Lietuvių Informa 
cijos centro direktorius Viktoras 
Nakas , gabus, profesionalus 
vertėjas, geras Lietuvos reikalų 
žinovas, tvirtu lietuviškų Šaknų 
atžala. Gražia lietuvių kalba šis 
jaunosios kartos paskaitininkas 
sudomino klausytojus, pradžioje 
pacitavęs Charles Dickenso 

CLASStFIED GUIDE 

Lemonto Maironio lit. mokyklos vaikai at *a programą Vasario 16 proga. 

eilutes iš jo knygos „Pasaka 
apie du miestus", parašytos 
prieš pat prancūzų revoliucijos 
pradžią: ,,Tai buvo geriausi lai
kai, tai buvo blogiausi laikai". 
Analogiškai tai labai tinka da
bartinei Lietuvos padėčiai. 
Kalbėtojas plačiai apžvelgė visą 
šio šimtmečio lietuvių tautos 
kilimo kelią į laisvę ir siūlė save 
paklausti: „Kodėl esu išeivijos 
l ie tuvis?" Taip pa t siūlė 
peržvelgti veiksnių darbą ir, jei 
būtų reikalo, keisti veiklos 
būdus. 

Užsiminė ir apie šį pavasarį 
įvyksiančius LB Tarybos rinki
mus. Patarė kad turėtume 
atsiliepti į laikotarpio iššūkį 
naujam valstybinio gyvenimo 
etapui. Savo kalbą baigė šiais 
anksčiau pasakytais Lietuvos 
prez. Vyt. Landsbergio pranašiš
kais žodžiais: „Jei reakcinių 
jėgų atnešta ūkanų naktis ap
gaubtų Lietuvą, ji būtų trum
pa". (Duok Dieve, kad taip 
įvyktų!). Po paskaitos publika 
atsistojimu ir gausiais plojimais 
dėkojo kalbėtojui. Pranešta, kad 
aukomis galima paremt i 
sunkiai besiverčiantį Lietuvių 
informacijos centrą, įsteigtą 
Lietuvių Katalikų religinės 
šalpos, pasižyminčios gyva 
veikla. 

Meninės dalies programoj, 
pirmiausia pasirodė Maironio 

mokyklos I ir II skyrių moki 
niai. Lietuvos him-:o deklama
cija ir labai energ inga i 
sudainuotomis dagelėmis jie 
sukėlė visų pasigėrėjimą. 
Mojavo mažose jų rankutėse lai
komas trispalves, dainų žodžiai 
buvo gražiai tariami. Po to 
vyresniųjų skyrių mokiniai 
pašoko „Vėdarą" ir „Žvejų 
polką". Dainų ir deklamacijų 
montažą atliko visi mokyklos 
mokiniai. Šiam spalvingam 
jaunimo pasirodymui, įpinant ir 
giesmės į Mariją posmus, vaikų 
psichologiją gerai įžvelgianti 
mokytoja R. Šoliūnaitė-Posko-
čimienė pritarė pianinu ir var
gonėliais, jaunimo dvasią lyg 
ant sparnų keldama. Abi su 
mokytoja L. Ringiene paruošė 
entuziastingai mokinių atliktą 
pasirodymą. 

Pabaigoje įsijungė dar ir patys 
mažiausieji — I ir II skyrių 
mokiniai, labai ryžtingai dekla
mavę, kad jie „lietuviais gimę, 
lietuviais nori ir but" Baigdami 
dar užtikrino, kad „atgims ir 
žydės brangi Lietuva!" Kas 
beliko daryti jų tėveliams, 
seneliams ir visiems čia susi
rinkusiems plačių apylinkių 
lietuviams, susirūpinusiems 
sunkiu į laisvę skinamu keliu 
einančią mūsų Tėvynę? Kartu 
su l ietuviškoje dvasioje 
aug inamu savo p r i eaug l iu 

nuoširdžiai sugiedoti „Lietuva 
brangi"! 

Minėjimo programą lietuvių 
ir anglų kalbomis sklandžiai 
vedė, t rumpais įtarpais jos 
punktus jungdama, žavi jaunes
nės kartos atstovė S. Radvi
lienė. Buvo paruoštas specialus 
laiškas ir dalyvių pasirašoma 
peticija prez. G. Bushui prašant, 
kad Lietuva būtų oficialiai 
pripažinta kaip savarankiška, 
nepriklausoma valstybė; Būtų 
reikalaujama, kad Raud. armija 
atsitrauktų iš Lietuvos; Lietu
vai tiesiogiai būtų teikiama 
humani tar inė pagalba, kad 
Amerikos prezidentas priverstų 
M. Gorbačiovą tartis su Lietu
vos prezidentu Vyt. Landsber
giu. 

Nors visos šios iškilmės ir šv. 
Mišios užtruko apie 4 valandas, 
laikas dalyviams neprailgo, nes 
programa ėjo sklandžiai , 
papunkčiui, kalbėtojai kalbėjo 
„taupiai". Po minėjimo1 dar 
buvo suruoštos vaišės. Dalyviai 
skirstėsi su troškimu širdyse, 
kad kitų metų Vasario 16-ji ir 
Kovo 11-ji bus švenčiamos 
pilnai išsilaisvinusioje Lietu
voje! 

Sofija Je l ionienė 

Perdėtos linksmybės pavirsta 
kentėjimais. 

Bertuch 

RELIGINIS 
KONCERTAS 

Marga r i t a M o m k l e n ė , 
sopranas 

Rengia Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo 

parapija 
Chicago, Illinois 

Genova i t ė Maže i k i enė , 
mezzosopranas 

1991 m. kovo 24 d., 
sekmadienį, 
3 vai. popiet 

Antaną* Pavasaris, 
tenoras 

Antanas U n a s , 
dirigentas 

Dalyvauja parapijos 
choras, 

simfoninis orkestras ir 
pianistas 

Manigirdas Motekaitis 

Bilietai gaunami 
Vaznelių prekyboje 

ir parapijos raštinėje 

REAL ESTATE R E A L ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida 

H 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 8. Kedbde Ave., 
C h i c a g o , IL 9 0 8 2 9 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agenta i kalba l i e tuv iška i 
• Nuolaida pensininkams 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimait is, Realtor 
Irena Bllnstrublanė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tai. 436-7878 

M L S Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių P IRKIME bei PARDA
V I M E . V e l t u i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSIN INKAMS. 
S k a m b i n t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 a r b a 
3 1 2 - 7 6 7 - 0 6 0 0 ONE STOP R E A L 
ESTATE, I N C . , 6600 S. Pulaski R d . , 
Chicago, IL 60629 

FOR R E N T 

AMTECH REFRIGERTION & 
APPUANCE CO 

GuarartKt! 
Repairs* 

Socs 
1968 

FAST4 
CONVENIENT 
IN HOME OR 

CARRY IN 
SERVICE 

MAJOR APPUAHCE 
SPECIAUST 

• AIF Cordit,o««*, • R#trigerc»ori 
• Freozeri • Goi & Electric Rancei 
• Mic'0-wovw • Woih« j • Dryari 
• D'ihwcrthef j « D.sposols 
LICENSED BONDED INSURED 

• Can <cx Dėtais 
NORTH 

6121 W Aadison 312-286-8700 
SOUTH 

3615 W 95th Evergreen Pk 708-423-0441 
Juozas PHkartls. Serv Mgr 

Shamrock Tuckpolnt tng 
Sąžiningai atliekami 

Plytų ir mūrijimo remontai 
Pilnai apdrausta 

..FHA—VA repairs" 

Tel. 708-499-3728 
Sav John Gallagher 

GREITA IMIGRACIJOS PROCEDŪRA! 
PATYRĘS IMIGRACIJOS KONSULTANTAS 

ANTANAS KIRSCHNER 
Skambinkite: 312-725-6253 
PATARSIME. KAS DARYTINA 

JŪSŲ ATVEJU 

I š n u o m o j a m a s g a r d e n ap t . " b u 
tam: 2 m ieg . . su š i luma, šaldytuvu, 
v i ryk la. ga l ima tuoj pat užimti; 71 St 
ir Francisco A v e ; $450 + . .deposi t " 
S k a m b i n t i : 3 1 2 - 4 3 6 - 0 8 4 4 . Kalbėt i 
angliškai 

I šnuomojamas puikus 4Vz 
kamb. butas arti bažnyčios; ,,ra-
diant" šiluma, skalbykla 

Tol. 312-925-9571 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20° /o—30% pig iau mokės i t 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMĄ. 

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

312-77"»-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Dr. Juozas Olekas 
Lietuvos Sveikatos Apsaugos ministras, ką tik 
atvykęs iš Lietuvos „Lithuanian Mercy Lift" pastan
gomis, kalbės apie dabartinę padėtį Lietuvoje, apie 
savo susitikimus su JAV valstybės atstovais 
VVashington D.C., ir apie Lithuanian Mercy Lift. 

Šeštd.. kovo 16 d. 7:00 v.v. 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 

6500 So. Pulaski, Chicago, IL 

Sokmd., kovo 17 d. 1:00 v. p.p. 
Pasaulio Lietuvių Centre 

511 E. 127 St 
Lemont, IL 60439 

Informacija. 
LITHUANIAN HOTLINE 

1-708-257-6777 
Įėjimas veltui 

Vaclovas M o m k u i , 
baritonas 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsni, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos Saly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją Įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti Draugas. 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. 



FONDAI FONDE 

Dr. Janina Stankuvienė su dr. Kaziu Ambrozaičiu, LF Pelno skirstymo 
pirmininku. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Phoenix, AZ 
ATŠVĘSTA VASARIO 16-JI 

Arizonos lietuvių bendruo
menės suruoštas Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo minė
jimas įvyko vasario 24 dieną, 
sekmadienį. Iškilmės prasidėjo 
šv. Mišiomis už Lietuvą, į 
k u r i a s buvo suėję ne t ik 
Phoenbc, bet ir tolimų apylinkių 
lietuviai. Ypatinga puošmena — 
arti 50 tautiniais drabužiais 
apsirengusių „Spindulio" an
samblio jaunuolių, kurie ne tik 
gražiai giedojo, bet nešė aukas 
ir atliko liturginius skaitymus. 
Mišias atnašavo ir patriotišką 
šiai dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė misijos kapelionas kun. 
Romanas Klumbis. 

Po pamaldų minėjimas buvo 
tęsiamas netolimoj salėj, kuri 
šiemet buvo ypatingai gražiai 
papuošta gyvomis gėlėmis, 
tautiniais motyvais bei daugybe 
vėl iavėl ių. Tai Audronės 
Bartytės ir Aldonos Morkienės 
nuopelnas. Po pietų, kuriuos 
paruošė lietuvės šeimininkės, 
vadovaujant Sofijai Narkienei, 
prasidėjo pagrindinė minėjimo 
programa. Įžanginį žodį tarė 
ir programai vadovavo Arizonos 
apylinkės pirmininkė Antonija 
Petrulienė. Kun. Klumbiui 
sukalbėjus maldą, iš Lietuvos 
atvykusi viešnia uždegė sceno
je simboliška žvakę ir ta proga 
visi susikaupę pagerbė žuvusius 
už Lietuvos laisvę. Ypač buvo 
prisimintos sausio 13 d. aukos. 
Lietuvos nepriklausomybės ak
tą perskaitė dr. Paulius Žygas, 
o prezidento George Busho svei
kinimą ir Lietuvos dienos pa
skelbimą — Edvardas Užumec-
kis. Šiltais ir padrąsinančiais 
žodžiais sveikino pavergtų 

RŪPESTIS LIETUVOS 
NAŠLAIČIAIS 

JAV LB Švietimo taryba in
formuoja, kad gretos už rūpestį 
Lietuvos vaikučiais vis didėja. 
Jūs praskaidrinote debesis, 
besikaupiančius suvargusių 
vaikučių širdelėse, nes nieko 
nėra gražesnio už džiaugsmu 
nušvitusias vaiko akutes: An
tanas ir Viktorija Valavičiai, 
Chicaga, Vitas ir Margarita 
Šereliai. Chicaga, dr. Vytenis ir 
dr. Loreta Grybauskai, Chicaga: 
Vytautas Petravičius. Hartford, 
CT, Eleanor Demikis, Hartford, 
CT, Frank Stankus. Hartford. 
Ct, A. Krušinskienė, Church-
ville, PA, Juozas Juška, St. Pe-
tersburg Beach, FL, Lemonto 
„Žiburėlio" Montessori mokyk
lėlė, Omahos, Rochesterio Min
daugo Tamonio. Philadelphijos 
Vinco Krėvės. Gary Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos ir Our Lady of Perpetual 
Help Mission per Jane Valeikie
nę. Primename, kad šis Lie
tuvos vaikučiams būtinas vajus 
tęsiasi toliau. 

tautų skyriaus pirmininkas 
Walter Chopiwskyj , latvių 
bend ruomenės p i r m i n i n k ė 
Rasma Ekmanis, Arizonos sei
mo a t s tovas Landis Aden 
• Eidintas), kuris net pažadėjo 
rašyti apie Lietuvą savo re
daguojamame žurnale. Taip pat 
širdingai sveikino didelis lie
tuvių draugas, buvęs „Chief of 
the European affairs" ir dabar 
labai veiklus pavergtų tautų 
komitete George McDavitt. 

Pagrindinį žodį lietuvių ir 
anglų kalbomis t a r ė Baltų 
Laisvės Lygos vicepirmininkė 
Danutė Mažeikienė, ypatingai 
pabrėždama reikalą neužsida
ryti tik savo tarpe, bet kovą už 
Lietuvos laisvę perkelti į plačią 
Amerikos visuomenę, ypač 
spaudos bei televizijos dar
buotojus. Kiekvienas iš mūsų 
turi užsitraukęs didelę skolą 
Lietuvai už mūsų brolių ir 
seserų kančias, mirtį, už drąsą 
stovėti prieš riedantį tanką... 

Stiprią ir išsamią rezoliuciją 
Lietuvos laisvės reikalu paruošė 
ir perskaitė Vytautas Adomai
tis. Ji buvo priimta gausiu plo
jimu ir bus nusiųsta Amerikos 
prezidentui, spaudos atstovams 
ir aukštiems Amerikos pareigū
nams. 

Meninę dalį atliko iš Los 
Angeles atvykęs tautinių šokių 
ir dainų ansamblis „Spindulys". 
Šokių vadovė Danguolė Varnie
nė, choro vedėjas Viktoras 
Ralys. Kaip ir kitais metais, jie 
gražiai ir su jaunatvišku entu
ziazmu atliko eilę šokių ir 
dainų. Pasirodė ir jauniausioji 
karta. Aidas ir Marius Petruliai 
smuikais ir Jonas Zygas vio
lončele nuotaikingai pagrojo 
kelis dalykėlius. Pirmininkei A. 
Petrulienei padėkojus progra
mos dalyviams ir visiems sve
čiams, minėjimas buvo užbaig
tas Lietuvos himnu. Lietuvos 
reikalams buvo suaukota netoli 
2,500 dolerių. 

LIETUVIŲ M I S I J O S 
REKOLEKCIJOS 

Vasar io 13-17 dienomis 
Phoenixo lietuvių katal ikų 
misija turėjo labai malonią 
progą išgi rs t i garbingą 
svečią prelatą Vytautą Balčiū
ną. Per penkias dienas jis 
pateikė rekolekcijų dalyviams 
daug minčių ir šviesos, ieškant 
kelio į Dievą. Susidomėjimas 
buvo labai didelis ir beveik visi 
misijos nariai dalyvavo šiose 
įspūdingose rekolekcijose. Tai 
buvo tikras dvasinis atsinauji
nimas. Visi yra labai dėkingi 
prelatui už didelį pasiaukojimą 
atvykstant į šią mažą ir tolimą 
lietuvių telkinį. Didelė padėka 
priklauso ir misijos kapelionui 
kun. Romanui Klumbiui už sve
čio pakvietimą ir taip pat se
niems prelato Balčiūno drau
gams Vytautui ir Onai Adomai-
čiams už jo priėmimą savo na
muose. 

Vikt. Zakar ienė 

Tarp 6377 Lietuvių fondo 
narių atsiranda aukotojų, kurie, 
sk i rdami didesnę auką, 
pareiškia norą, kad jo auka 
būtų panaudojama specialiam 
reikalui. Ir tokį aukotojo norą 
visuomet respektuoja. Jau nuo 
pa t LF pradžios įrašėme 
garantiją į statutą, kad aukotojo 
noras bus išpildytas. LF įstatų 
8 paragrafas sako: „Aukotojas, 
duodamas didesnę kaip trijų 
tūkstančių dolerių auką, gali 
nurodyti taip pat ir tikslą, 
kuriam jo pinigai ir jų realizuo
tas pelnas turi būti naudojami. 
LF vykdo tokio aukotojo 
nurodymus, bet jo auka jam 
nesuteikia LF nario teisių". 

Šiuo metu LF yra 22 tokie 
„fondeliai" sumoje nuo 5 tūks
tančių iki 150 tūkstančių dol. ir 
kiekvienas iš jų tur i savo 
paskirtį. Tų fondelių metinis 
pelnas LF tarybos ir valdybos 
apskaičiuojami kartu su viso LF 
pelnu ir praneša Pelno skirs
tymo komisijai, kiek ir kam 
paskirti. 

Pirmasis tokio fondelio auko
tojas buvo Jonas Krukonis, kurį 
su LF supažindino ir į jį nukrei
pė dr. J. Kazickas ir kun. V. Da-
bušis, vieni iš pirmųjų LF entu
ziastingų rėmėjų. Krukonio fon
das siekė iki 140,000 dol. Pagal 
Krukonio norą iš to fondo pelno 
y r a sk i r iamos stipendijos 
studentams ir parama jauni
mui. Yra keletas ir stambesnių 
įnašų su specialia paskirtimi, ne 
visi aukotojai leidžia viešai 
skelbti. Iš jų paminėtini prel. J. 
Prunskio, Zabulionių, dr. O. 
Vaškevičiūtės ir kt. 

Vienas iš charakteringų įnašų 
yra dr. Antano ir dr. Janinos 
Stankų fondas, skirtas jų vie
n in te l io sūnaus dr. Algio 
Stankaus ir jo sužadėtinės atmi
nimui, kurie pačioj jaunystėje 
tragiškai žuvo. Šio 20,000 dol. 
fondelio pelnas skiriamas jauni-
mui s t ipendi joms. Dr. A. 
Stankus neseniai mirė. Dr. Ja
nina Stankuvienė viena gyvena 
Stuart, Floridoj. Šių metų pra
džioje, būnant Floridoje, ją teko 
specialiai aplankyti. Ji yra silp
nokos sveikatos, mažai gali 
judėti, daug skaito, su lietuviais 

pala iko ryšį ska i tydama 
„Draugą", ją kartais aplanko 
pravažiuojantieji kaimynai , 
retkarčiais aplanko ir giminės. 
Jai buvo priminta, kad per 
kiekvieną LF metinį nar ių 
suvažiavimą jos sūnus ir vy
ras suvažiavimo dalyvių yra 
prismenami maldoj ir mintyse 
laike specialaus mirusiųjų LF 
narių pagerbimo. Dr. Janina 
Stankus iš savo pusės priminė, 
kad davė instrukcijas savo 
patikėtiniams dėl pirmykščio 

įnašo padidinimo. 
Šių 22 fondų dėka Lietuvių 

Fonde padidėjo s t ipendijų 
skaičius lietuviams studentams. 
Praei tame LF metiniame narių 
suvažiavime buvo nutarta skirti 
vieną milijoną dolerių atsiku
r i a n č i a i L i e t u v a i . Šis 
suvažiavimas, kur is įvyksta 
kovo 23 dieną, svarstys toli
mesnes to paskyrimo detales. 
LF taryba patarė Pelno skirs
tymo komisijai 50% stipendijų 
skirti Lietuvos jaunimui ir besi
tobulinantiems akademikams. 

Kazys Ambraza i t i s 
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PRIIMA l POLICIJĄ 

Chicagos policijos depar
tamentas priima kolegijų stu
den tus ir k i tus į policijos 
tarnybą. Prašymų b lankus 
galima gauti miesto biblio
tekose. Pirmą kartą per 3 metus 
priimama | policiją. 

ATOMINES JĖGAINĖS 
IR VĖŽYS 

Chicagoje leidžiamas Amer. 
gydytojų b i u l e t e n i s AMA 
skelbia, jog tyrimai parodė, kad 
gyvenimas netoli atominių jė
gainių nepadaugina susirgimų 
vėžio liga. Taip yra JAV-se. 

A.tA. 
RAIMUNDUI HORNUI 

tebūna šviesi Amžinoji Ramybė! Liūdinčią jo Motiną, 
mūsų draugijos mielą narę , ANTANINĄ HORNIE-
NE nuoširdžiai guodžia 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
MALVINAI VELECKIENEI 

mirus, jos sūnui EVALDUI VELECKIUI , marčiai 
ČESEI, dukraitei LINDAI s u vyru ALGIMANTU ir 
visiems artimiesiems re iškiame gilią užuojautą. 

Santara-Šviesa 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Mūsų mylimą Mamytę 

A.tA. 
BRONĘ BANIONIENĘ 

daugelį metų gyvenusią Marąuette Parke, Aukščiausias į savo 
Amžinuosius Namus pašaukė 1990 m. kovo 27 d. 

Vienerių metų mirties sukaktyje prisiminsime ją su giliu 
liūdesiu, meile ir dėkingumu šv. Mišių aukoje. Už jos sielą 
Tėvų Marijonų koplyčioje kovo 16 d. 10 vai. ryto bus 
atnašaujamos mišios. 

Visus a a. Bronės Banionienės artimuosius ir pažįstamus 
nuoširdžiai prašome tą dieną ją prisiminti ir pasimelsti užjos 
sielą. 

Nuliūdime likusi šeima 

Tarp 1991 gruodžio ir 1992 sausio 
susitiksime Pietų Amerikoj svarbiam 
tikslui: pasaulio lietuvių jaunimo 
vienybei. 
Tuo laiku Pietų Amerikoje įvyks VII 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sas 
Ten susipažinsime. Pasimatysime su 
senais draugais. Nagrinėsime ben
dro darbo galimybes. Ir aišku, 
turėsime — Fiestą! 
Pasilinksminimas yra numatytas ofi
cialioje programoje. Tai nepamirš
kite! Pasiruoškite PLJK-ui! Mes jau 
pradėjom! 

KADA 

1991X11.19 
XII.20-26 

XII 24 

XII.28-30 

Xll.31 

KAS 

Kongreso atidarymas 
Studijų Dienos 
Kūčių Vakaras 

1992 
1.1-8 

Kultūros D enos 
Ekskurs os 

Naujų Metų 
Balius 

KUR 

Buenos Aires mieste, 
Argentinoje 

StovyK a 
Kongreso C'lcialus 

Uždarymas 

Montevideo mieste, 
Urugvajuje 

Sao Paulo mieste, 
Brazilijoje 

SMULKESNĘ INFORMACIJĄ GAUSITE JŪSŲ KRAŠTO/MIESTO 

LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS SKYP'JJE 

&0 
gua* 

i w 
ARGENTINOS URUGVAJAUS & BRAZILUOS 
LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS 

A£ROUN£AS A*G£NTMAS 

Brangiai Motinai ir Močiutei 

A.tA. 
MALVINAI VELECKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų 
EVALDĄ su marčia ČESE ir anūkę 
LINDĄ su vyru ALGIMANTU bei kitus 
giminaičius. 

Regina ir Raimundas Ošlapai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA LR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
• Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t ida ro n a u j u s laidotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r ą u e t t e Parke 

Kiti S . C . Lack laidotuvių n a m a i : 
11028 S o u t h w e s t Hwy. * Pa los Hi l l s 
9236 S. Robe r t s Rd. * H icko ry Hi l l s 

2424 W . 69 St. * Ch i cago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

vitrrvBfc. 
SnPOYBt 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

"08-430-4455 

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 la idotuvių namus galite pas iekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1991 m. kovo men. 14 d. 

x „Draugo" administraci ja 
p r a n e š a , kad ji išsiuntinėja 
dienraštį kiekvieną dieną laiku 
prieš nustatytą valandą. Ne 
siuntinėjimas, bet pašto prista
tymas yra kaltas, kad dienraštis 
ir visi laikraščiai laiku nepri-
statomi. Taip pat redakcija 
skundžiasi , kad ir laiškus, 
reikalingus redakcijai, gauna iš 
pašto dažnai pavėluotus net sa
vaitę, dvi ar tris. Pašto sutvar
kyti „Draugas" negali. 

x Lietuvių Moterų k lubų 
federacijos pirmininkė Aldona 

įkaitė Pintsch praneša, kad 
Lietuvių Moterų klubų federaci
jos visuotinis suvažiavimas bus 
balandžio 13 d., šeštadienį. Pra
džia — 9:30 vai. ryto Kultūros 
Židinyje Brooklyne. N.Y. Visų 
klubų narės kviečiamos kuo 
gausiau dalyvauti. Smulkesnė 
informacija yra siunčiama klu
bų pirmininkėms, 

x Donna Naujokas, mate
mat ikos mokytoja Rol l ing 
Meadows, rengia seminarą, 
kuris bus penktadienį vakare 
Arlington Heights bibliotekoje. 
Diskusijų vadovas bus \Vayne 
Wagner. Vietiniai gyventojai, 
kuriems rūpi Pabaltijo likimas, 
prašomi paremti pastangas savo 
dalyvavimu. Atsiveskime ir 
savo draugus bei pažįstamus 
kitataučius išgirsti diskusijas 
pabaltiečių ir sovietų klau
simais. 

x Ats iuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
E. ir M. Valiukėnai. Maria Griš-
kėnienė. L. Mikolajūnas, Kazys 
Pabedinskas, Antanas Tuske-
nis. M. Puskarskis. Filomena 
Černius, Jadvyga Poškienė, visi 
iš Chicago, 111., E rnes t 
Lengvinas, Hamilton. Kanada. 
Eugenijus Meškauskas. Hamil
ton, Kanada. Juozas Ignaitis, 
C u p e r t i n o . Cal . , A n t a n a s 
Bakšys. Visiems tariame ačiū. 

x Ats iuntė p o 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Pranė Gailiunas. C. V. Baltra-
maitis, Bronius Vascelga. B. 
Jucėnas. E. Barskėtis, Anna Sli-
ter is . Ramunė Kubilius, R. 
Sliazas. dr. K. Narcius. Regina 
Daivis. Bertha Vinick, Tadas 
Bauža. Labai dėkojame. 

x Lietuva Amerikos Televi
zijoje II dalis. Dviejų valandų 
vaizdajuostė, rodanti Sovietų 
smur tą užslopinti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Spaudos rūmų užėmimas , 
k r u v i n a s i s sekmadien i s , 
nužudytųjų laidotuvės, emocin
ga lietuvių demonstracija Bos
tone ir kitur. Pasaulio reakcija 
ir komentarai. Naujas Lietuvos 
vaizdų, poezijos ir dainų 
montažas. Įrekorduota VHS vi
deo kasetėje. Kaina su persiun-
t imu $35.00. Čekį su savo 
adresu siusti: F . Kontautas , 
747 E. Broadway, So. Boston, 
MA 02127. Tel. 617-268-5876. 

(sk) 

x A U K Š T O S KOKYBĖS 
R Ū K Y T O S D E Š R O S . PA-
LKNDVICA su pristatymu j 
namus Lietuvoje — $84.00. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.. 
C h i c a g o , IL 60629. tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
x Select Wines & Liquors. 

3018 Hobson Rd.. YVoodridge. 
IL 60517 pris tato gėrimus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis: Vytas Miceika, tel. 
708-969-3880. 

(sk) 
x G.T. INTERNATIONAL 

parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor 
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC., 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills. IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x „Draugo" a tkarpoje šian
dien baigiame Vacio Kavaliūno 
novelę ..Rankos" Rytoj pra
dedame spausdinti Rimvydo 
Sidrio ..Dienoraštis iš Vokie
tijos". 

x Gražus gavėnin is kon
cer tas , kurį rengia ..Draugo" 
renginių komitetas ir atliks Los 
Angeles vyrų kvartetas, bus 
kovo 17 d., sekmadienį. 2 vai. 
p.p. Akompanuos p i an i s t ė 
Raimonda Apeikytė. Bilietus 
galima įsigyti iš anksto Vazne-
lių Gifts International parduo
tuvėje Marąuette Parke arba 
sekmadienį prie du: 
PP 

x Stud. Aidas Palubinskas , 
dirbęs Lietuvos parlamente ir 
buvęs prezidento Vytauto 
Landsbergio vertėjas, šį šešta
dienį ateitininkų sendraugių 
susirinkime kalbės apie ..Kru
vinąjį sekmadic -tininkų 
namuose. Visi kviečiami daly
vauti. Susirinkimas bus 5 vai. 
va k. 

x Lietuvos istorijos ir etno
graf i jos muziejaus paroda 
„Liet tvos j -įminimai" bus 
atidaryta penktadienį, kovo 15 
d.. 7 vai. vak.. Čiurlionio gale
rijoje Jaunimo centre. Parodą 
atidarys gen. kons. V. Kleiza. 
Praėjusį savai tgal į paroda 
sulaukė didelio pasisekimo 
Detroi te . Jo s a t g a b e n i m o 
Amerikon visas išlaidas paden
gė Eugenijaus Šalčio vadovau
jama Vilniaus firma Inoveca. 

x Muzikos šventės rengi
mo komitetas yra išsiuntinėjęs 
Lietuvių Bendruomenės apy
gardoms ir apylinkėms laiškus. 
Rengėjai nusiskundžia, kad 
gauta mažai atsiliepimų. Si 
šventė yra visos išeivijos, o ne 
vien Chicagos. tad lauktinas ir 
visų įsijungimai 

x Dr. J u o z a s Olekas , Lietu 
vos Sveikatos Apsaugos minist
ras, kalbės apie dabartinę pa
dėtį Lietuvoje, apie savo susi
tikimus su JAV biu atstovais 
Washington'e ir apie ..Lithua-
nian Mercy Lift": kovo 16 d., 
šeštadienį. 7 v.v. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje. 6500 S. 
Pulaski. Chicago. IL.ir sekma
dienį, kovo 17 d.. 1 v. p.p. 
Pasaulio Lietuviu centre. 511 E. 
127 St.. Lemont. IL. Įėjimas 
veltui. Informacija: L i thuanian 
Hotline, tel . 1-708-257-6777. 

<sk> 

x Lietuvių Muzikos Šven
tei aukojo: p<- $1.000 dr. Ferdi
nandas ir Vanda Kaunai. dr. K 
ir M. Jablonskiai, po S25C 
Edvardas ir Jadzė Biskiai, dr 
Motiejus ir Aldona Rimai. S11C 
V. Majauskas, po $100 Euge 
nijus ir Danguolė Bartkai, kun. 
Hansas ir Donna Dumpiai, 
Feliksas Kontautas. Ted Navic
k a s , V y t a u t a s Vizgi rda . 
Dėkojame ir prašome remti 
šventę, siųsti aukas: Lithuanian 
Music Festival P O. Box. 
Chicago. IL 60629 0185. 

(sk) 

x ..Kalba Vilnius". Kla 
k i tę Gi r a d i j a i - . 6 
modeliai. Gradinskas, 2512 VV. 
\~ St.. Chicago, I L 60632. tel . 
.'512-376-1998. Garantu* I 
vokišku aparatu taisymas. Pir 
miausia paskambinkit. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tes ; Mutual Kedcral Savings . 
2212 West Cermak Road - ei. 
VI 7-7747. 

ski 

x Jėzui tų koplyčioje tradi
cinės gavėnios rekolekcijos bus 
kovo 21, 22. 23 ir 24 dienomis. 
Lankytojų patogumui pamaldos 
bus du kartus kasdien: 10:30 vai 
ryto ir 7 vai. vak. Pamaldų 
tvarka — šv. Mišios su apmąs 
tymu ir konferencija. Šešta
dienio vakare 7 vai. konfe
rencija, sus i ta ikymo sak
ramento apeigos, išpažintis ir 
šv. Mišios. Verbų sekmadienį 10 
vai. įvadas į šv. Mišias, šv. Mi
šios ir pusryčiai. Rekolekcijom 
vadovaus Aldona Zailskaite. 
Vedamoji rekolekcijų mintis — 
melstis ir gyventi su Kris
tumi. 

x Dr . R o b e r t a s V i t a s , 
V a l d a s A d a m k u s , la tvė 
advokatė Ilga Berzkalns, estė 
Gildą Karu ir sovietofilai daly
vaus seminare ,,Road to 
Freedom: Baltics vs. Soviet 
Union" penktadienį, kovo 15 d.. 
8-10 vai. vak. Arlington Heights 
Memorial Library, 500 N. Dun-
ton. Arlington Heights. Visi 
prašomi atvykti ir atsivesti savo 
kitataučius draugus ir daly
vauti diskusijose. Vadovas bus 
Wayne VVagner, dirbantis Roll
ing Meadows aukšt. mokykloje. 

x Kun. A. Olšauskas , Los 
Angeles. Cal.. R. Nakas, Bucha-
nant. Mich., Charlis Česna, 
Worcester. Mass.. D. M. Snars-
kis, Thompson, Conn., An
tanina Stonys, Southfield. 
Mich.. Zenonas Pajaujis, Mt. 
Clemens. Mich.. Danutė 
Surdenas, Woodhaven, N.Y., 
Petras Tutinas, Brooklyn, N.Y., 
P. J. Nasvytis, Avon, Conn., F. 
Jarašius, St. Petersburg Beach, 
Fla., Ant. Kalvaitis, Ormond 
Beach. Fla. „Draugo'* rėmėjai, 
garbės prenumerator ia i su 
p renumera tos p ra tęs imu 
atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Ats iuntė po 20 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: dr. 
Justinas Pikūnas, Northville, 
Mich.. B i ru t ė J a sa i t i enė , 
Evelina Oželienė, Chicago, 111., 
Rūta Musonytė, Enfield, Ct., R. 
ir A. Vaitys. Highland Park, 111., 
Apolinaras Bagdonas ir Kleopą 
Girvilas, Chicago, 111. Labai 
dėkojame. 

x Ats iuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Valerija ir Jonas Žadeikiai, Oak 
Lawn. 111., Juozas Šabrinskas, 
Cicero. 111.. Petras Kudukis. 
Cleveland. Ohio. Praur ima 
Murinienė, Melrose Park, 111., 
Vytautas Budrionis, Seminole, 
Fla.. Arvid ir Mary Povilaičiai. 
Bloomingdale . 111., Stasė 
Vaišvila, Oak Lawn. 111. Labai 
dėkojame. 

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Birutė Šležas. Veronika Dubic-
kas. Antanas Kuliešis, Jūratė 
Dovilas. Bruno Petrauskas, P. 
Juodikis. B. Jozaitis. Vyto Sta
nevičius. Jonas Ruzgys, R. Zor-
ska. A. Lukoševičius. Jonas 
Cinkus. Marija Barienė. Z. 
Orvidas. K. Martinkus, Balys 
Budra i t i s , D. P e t r u t y t ė , 
Casimer Nalis. Labai dėkojame. 

x TIK $928.00 IKI VIL
NIAUS P E R BERLYNĄ! No 
rintys vykti į Lietuvą ankstyvą 
pavasarį gali tai padaryti la
bai pigiai jeigu pirksit bilietą 
iki kovo 15 dienos, planuojant 
būti Lietuvoj neilgiau kaip 30 
dienų ir galit išvykti nevėliau 
gegužės 20 dieną. Skambin
kit į G. T. INTERNATIONAL, 
tel. 708-430-7272. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N r . 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio, 2 kg „Žal
girio" dešros. 2 kg „Suvalkie
tiškos" dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros. 1 kg. File plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 - kreiptis „Žai
b a s " 9525 South 79th Ave., 
Hickory Hills, m. 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Standard Federalinio banko tarybos pirmininkas ir prezidentas Dovydas H. 
Mackevičius {teikia banko 3.500 dol. ir savo asmenišką 500 dol. auką Muzikos 
šventes iždininkei Alei Steponavičienei, stebint banko vyr. prezidentei Rūtai 
Juškienei (dešinėje) ir Lietuvių Muzikos šventės pirmininkui Stasiui Barui 
' kairėje). 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
LIETUVA IR MELODIJOS 
MARGUČIO KONCERTE 

Margutis kovo 10 d. Jaunimo 
centre surengė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo kovo 
11 d. minėjimą ir patrauklų 
koncertą. A t ida rė pa ts 
Margučio vadovas P. Petrutis, 
primindamas, kaip prieš metus, 
minint Vanagaičio gimimo 100 
m. sukaktį, buvo gauta žinia 
apie naują nepriklausomybės 
paskelbimą Lietuvoje. Priminė, 
kad sukakties proga norvegų 
tauta Lietuvos Aukšč. tarybos 
pirmininkui V. Landsbergiui 
ryžosi įteikti 3 mil. kronų 
dovaną. Mes mintimis ir širdimi 
su Lietuva. 

Gen. kons. V. Kleiza priminė, 
kad kovo 11d. pažymėta kovos 
ir kraujo žyme. To nepriklauso
mybės paskelbimo pasiekta 
Aukšč. tarybos ryžtu. Jau ir Če
koslovakija pažadėjo pripažinti 
Lietuvą nepriklausoma. Tik 
Sov. Sąjunga viską trukdo, o 
vakarai dar vis nerodo pakan
kamos paramos Lietuvai. Visi 
išvien turime belstis į laisvojo 
pasaulio duris, s iekdami 
paramos Lietuvai, kuriai ateis 
prisikėlimas. 

Margučio tarybos pirm. V. 
Adamkus pažymėjo, kad kovo 
11d. mums primena džiaugsmą, 
bet dar ir priespaudos ašaras. 
Kūrybinis, patriotinis darbas 
mus vienija su tauta. Mes 
esame gyvi ir būsime gyvi ir 
laisvi. Pasiūlė pas iųs t i 
sveikinimą Lietuvos Aukšč. 
tarybos pirm. V. Landsbergiui, 
išryškinant mūsų solidarumą su 
tauta. L. Narbutis perskaitė iš
trauką iš laiško apie kruvinuo

sius okupanto darbus šių metų 
pradžioje. Paskaitė pavardes 
okupantų nužudytųjų. Jie buvo 
pagerbti atsistojimu ir sugie-
dant Lietuvos himną, fortepionu 
palydinti muz. M. Motekaičiui. 

Pa t s koncertas buvo tur
tingas. Soliste J ina Varytė išėjo 
scenon su spalvingu lietuvišku 
drabužiu . Publ ika gaus ia is 
plojimais lydėjo, kai ji dainavo 
Mano gimtinė (A. Kačanausko). 
Dzūkų kraštas (A. Vanagaičio). 
Voverėlė (J. Gruodžio), Robertos 
ariją iš operos „Amerikoniška 
tragedija" (V. Klovos). _Savo 
dainas ji lydėjo taikliais gestais, 
i šgyvenimą i š ry šk indama 
mimika. Solistei palydą sudarė 
muz. M. Motekaitis. 

Pianistas Povilas Stravinskas 
sudomino publiką virtuoziškai 
paskambindamas M. Čiurlionio 
Nokturną ir du preliudus bei 
Debussy ir Chopino kūrinius. 
Tai atliko su įgudimu, su pirštų 
vikrumu, su virtuoziškumu, 
kad publika sukėlė ovacijas. 

Antroje dalyje solistė J. 
Varytė su ypatingu pasisekimu 
dainavo Schumano, J. Brahmso 
C. Saint-Saens kūrinius, juos 
ryškiai atlikdama vokiečių ir 
prancūzų kalbomis. Taip pat 
atliko Aš bijau pasakyt (A. 
Vanagaičio), Dobilėlis (Vana
gaičio-Jakubėno) ir romantišką 
H a b a n e r ą iš Bizet operos 
, ,Carmen". Stiprus publikos 
p a s i t e n k i n i m o r e i š k i m a s 
palenkė ją dar duoti bisui. 

Pianistas P. Stravinskas vėl 
stebino publiką at l ikdamas 
Mozarto Sonatą ir Chopino 
baladę. Visą laiką su tokiu rim
ties šal tumu veide, bet su 
virtuozišku bėgiojimu pirštais 

AUSTRALIJA 

— A.a. P r a n a s Pusdešr is , 
73 metų amžiaus, po sunkios 
ligos mirė Adelaidėj kovo 9 d. 
Jis buvo didelis lietuvių parapi
jos veikėjas, redagavęs parapi
jos biuletenį, rašęs poeziją ir 
kitokius raštus, kurie buvo 
Australijos lietuviams paska
tinimas. J i s taip pat parašė 
Australijos lietuvių istoriją. 
Pasku t in iu metu, vyskupui 
Pauliui Baltakiui rekomenduo
jant, buvo apdovanotas Pro Ec-
clesia et Pontifice medaliu už 
nuopelnus katalikų Bažnyčiai. 
Jį aplankė Australijoje lanky
damasis Telšių vyskupas An
tanas Vaičius. Liko nuliūdime 
žmona Saulė Šilingaitė-Pusdeš-
rienė. 

BRAZILIJOJE 

— Dipl. inž. Algirdas Mo-
šinskis , 85 m., mirė šių metų 
vasario 8 d. Sao Paulo mieste, 
Brazil i joje. Aukš tuos ius 
mokslus ėjo Sorbonos universi
tete Prancūzijoje ir Charlotten-
burg Technische Hochschule 
Berlyne Vokietijoje. Dirbo 
Lietuvos Susisiekimo minis
terijoje, Lietuvos Raudonajame 
Kryžiuje, Dailės institute — 
architektūros katedros dėsty
tojas. Dirbo taip pat įvairių pa
s ta tų projektavimo srityje. 
Ar tė jan t ant ra ja i Sovietų 
okupacijai, su šeima pasitraukė 
į Austriją, o iš ten 1947 m. 
emigravo Brazilijon. Gyveno 
Sao Paulo mieste ir darbavosi 
Kalnų ir Sunkiosios pramonės 

įmonėse. Priklausė Lietuvių 
sąjungai Brazilijoje, Pasaulio 
Lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos Brazilijos sky
riui, Lietuvių Bendruomenei, o 
taip pat Lietuvių Kata l ikų 
mokslo akademijai Romoje. 
Domėjosi senais žemėlapiais ir 
dokumentais, kurių didelį kiekį 
yra padovanojęs VDU Kaune. 
Yra išsiuntęs Lietuvos ir Bra
zilijos bibliotekoms ir universi
tetams daug vertingų knygų ir 
kitokių leidinių, l iečiančių 
Lie tuvą ir jos okupaci ją . 
Nuliūdime liko žmona rašytoja 
— poetė Halina Didžiulytė, 
sūnūs — Antanas ir Jurgis , 
dukterys — Janina ir Liudvika. 

KANADOJE 

— Kun. Iz idor ius S a d a u s 
k a s iš Montrealio išvyko į 
Kanados vakarus pravesti prieš-
velykines rekolekcijas ir susi
kaupimo dienas. 

— Eugeni ja i r J o n a s Gir-
d a u s k a i artimųjų tarpe Mont-
realyje atšventė moterystės 50 
metų sukaktį. Tą pačią dieną 
kun. Jonas Bobinas juos 1941 
m. Šv. Kazimiero bažnyčioje su
tuokė. 

— A. a. Ona Bob ina i t ė mirė 
vasario 17 d. Montrealy. Po 
pamaldų Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje ji buvo palaidota 
Cote des Neigęs kapinėse. Liko 
brolis ir giminės. 

— A. a. P e t r a s E fe r t a s , 91 
metų amžiaus, mirė vasario 17 
d. Montrealyje. Palaidotas po 
pamaldų Šv. P r a n c i š k a u s 
Asyžiečio parapijos bažnyčioje. 

po fortepiono klavišus. 
Koncertas buvo aukšto lygio. 

Girdėjosi balsų, kad pavyktų 
tam mūsų pianistui prasimušti 
į plačiuosius pasaulio vandenis. 
Juo mes galime didžiuotis. Po 
koncerto dar buvo kavinėje 
vaišės. 

Juoz . Pr . 

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių susirinkimas vasario 15 d. 
6:30 vai. vak. vyko parapijos 
salėje. Po trumpo susirinkimo 
buvo pakviesta valdybos narė A. 
Repšienė pravesti Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
73 metų ir Lietuvos Nepriklau
somybės tęstinumo atkūrimo 1 
metų minėjimą. Pravedėja. 
padėkojusi pirmininkui už 
pakvietimą, pasveikino visus 
susirinkimo dalyvius, priminė, 
kad stovime didžiosios mūsų 
tautos šventės — Lietuvos 
Nepriklausomybės išvakarėse. 
Pasidžiaugė, kad Namų savi
ninku organizacija jau kelinti 
metai pamini šią brangią šventę 
savo vasario mėnesio susirinki
muose. 

Toliau priminė, kai, kuriantis 
Nepriklausomai Lietuvai 1918 
m. lapkričio 23 d., Krašto apsau-

Studentn: ) s Kalifornijos universiteto prisideda prie lietuvių suren>rto gedulo , r 
minėjimo demonstracijų 

Vasario 16 

gos ministerio buvo išleistas 
pirmas įsakymas kurti Lietuvos 
k a r i u o m e n ę . P a s k e l b u s šį 
įsakymą, šimtai jaunų vyrų 
metė mokslą, a r k l ą , t ėvų 
namus ir stojo savanoriais , 
kurie davė pradžią Lietuvos 
kariuomenei. Jie narsiai kovo
jo. Kovą laimėjo, bet daugelis jų 
į namus negrįžo... Gyvų likusių 
jau mažai turime. Už savano-
rius-kūrėjus, karius, partizanus 
ir visus žuvusius ir gyvus, 
kovojusius dėl Lietuvos laisvės 
jų prisiminimui žvakę uždegė J. 
Budrys ir S. Rudokienė. Už 
žuvusius mūsų brolius ir seses 
sausio 13 d., ginant radijo, tele
vizijos bokštus ir parlamentą 
Vilniuje, jų garbei žvakę uždegė 
dr. A. Statkevičius ir A. Ras-
t i enė . Už r y ž t i n g ą kovą, 
s iek ian t pi lnos n e p r i k l a u 
somybės, kad Aukščiausias lai
mintų šį jų tikslą, žvakę užde
gė A. Zaura ir V. Sakevičiūtė. 

Trumpą p a s k a i t ą s k a i t ė 
Lietuvos Laisvės lygos atstovas 
dr. Algirdas Statkevičius. Jis 
savo paska i to je pas igedo 
moralės, tvarkos ir teisingumo 
principų pasaulinėje politikoje. 
Apolinaras Bagdonas paskaitė 
keletą savo kūrybos eilėraščių, 
skirtų tai dienai. Baigiant buvo 
sugiedota ..Lietuva brangi" . 

Programos p ravedė ja pa
dėkojo visiems kuo nors prisi
dėjusiems prie šio kuk laus 
minėjimo ir pakvietė gausiai 
dalyvauti pagrindiniame Lietu
vos Nepriklausomybės minė
jime vasario 16 ir 17 d., kurį 
rengia Amer ikos L ie tuv ių 
Taryba. Po to visi buvo pavai
šinti kavute su pyragaičiais. 

Kitas susirinkimas bus kovo 
15 d., penktadienį. 6:30 vai. 
vakare parapijos salėje. Bus 
daug kitų reikalų svarstoma, o, 
be to. bus paliestas ir pavasa
rinis renginys, kur i s įvyks 
balandžio 27 d. parapijos salėje. 

Nariai ir svečiai kviečiami 
susirinkime dalyvauti. Po susi
rinkimo — kavutė. 

Ant . Repš ienė 
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