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Griežtai sumažintas 
Rusijos biudžetas patinka 

Vakarams 
Arčiau prie laisvosios rinkos 

Maskva. Sausio 24 d. — 
Praėjusį penktadienį Rusijos 
parlamentarai, iš visų pusių 
pakritikavę savo vyrausybę dėl 
kainų kilimo, pagaliau patvirti
no savo vyriausybės pateiktą 
biudžetą. Rusų vyriausias fi
nansų tvarkytojas įspėjo parla
mentarus, kad atsisakymas nuo 
griežtų reformų plano ekonomi
nėje srityje šiuo metu tikrai 
reikštų chaosą. 

Rusijos prezidento Jelcino 
reformos dar kartą padidino 
maisto kainas keletą kartų. 
Lentynos pustuštės ir žmonės 
darosi nervuoti. Ministro pir
mininko asistentas Jegoras 
Gaidaras, reformų architektas, 
aiškino Par lamentu i , kad 
subalansuotas biudžetas ir 
griežta finansinė politika yra 
būtini dalykai, jei Rusija nori 
nugalėti infliaciją ir pastūmėti 
visą kraštą arčiau prie laisvo 
verslo ekonomijos. Jau trys 
savaitės, kaip prasidėjo ekono
mijos reformos, tačiau žymesnio 
pagerėjimo dar nėra. 

Infliacija 400% 
Tuo pačiu metu prez. Jelcinas 

bando suvaržyti rublio cirkulia
ciją. Biudžetas pirmą kartą pir
majam šių metų ketvirčiui pa
tvirtintas 420 bilijonų rublių 
sumoje. Rublio vertė labai 
įvairuoja, bet paprastai jo vertė 
yra maždaug 1 amerikiečių cen
tas. Gi paskutiniais keliais 
metais nesuvaržytas rublio 
spausdinimas leido suklestėti 
infliacijai. Finansų ministras 
Jegoras Gaidaras sako, jog 
pirmųjų trijų mėnesių infliaci
ja sieks maždaug 400%, bet kita 
ekonomijos politika dar daugiau 
padidintų infliaciją. Pats 
Jelcinas vyriausybės posėdyje 
pasakęs, jog krašto situacija 
šiuo metu prilygstanti II Pasau
linio karo dienoms. „Tassas" 
pranešė, jog Rusijoje šiuo metu 
yra 60,000 bedarbių, bet gali 
būti vėliau jų milijonai. 

Burbulio žodis 
Ministro pirmininko pirmasis 

pavaduotojas Gennadi Burbulis 
įspėjo savo parlamentarus, jog 
be Vakarų kreditų, kraštas 
neturės už ką pirktis grūdų 
užsienyje, kad ant savo stalo 
turėtų duonos. Rusų ūkininkai 
sulaiko grūdų pristatymą mies
tams. Nepriklausomų valstybių 
Bendrija, kurią sudaro 11 
valstybių iš buvusių 12 sovie-

Latvija tikrina 
kariškas mašinas 

Ryga. Sausio 25. (RED - Lat
vijos Aukščiausioji taryba 
nusprendė ir tuoj įsakė, kad visi 
buvusios Sovietų Sąjungos 
kariniai sunkvežimiai ir 
transporto mašinos būtų 
tikrinamos latvių muitinių 
pareigūnų, kai jie išvažiuoja iš 
Latvįjos teritorijos. Iki šiol tokie 
kariniai automobiliai prie 
sienos nebuvo tikrinami pagal 
Latvijos vyriausybės įsakymą, 
išleistą praėjusių metų 
pradžioje. Dabar jis atšauktas. 
Muitinių tarnybos viršininkas 
Imants Geidans pranešė, jog šis 
nutarimas nėra prieš buvusias 
sovietines karo pajėgas, bet kad 
Latvijos įstatymai galioja vi
siems lygiai jos teritorijoje. 

tinių respublikų, mielai prašo 
padėti atsistatyti ekonomiškai. 
Vakarai savo pagalbą pradės 
skraidinti lėktuvais vasario 10 
d. 

Ukraina dabar reikalauja 
savo respublikoje var to t i 
kuponus ir tuo pačiu ragina 
savo piliečius vykti į Rusiją ir 
atsikratyti rubliais, nusiper
kant dar ten gaunamų prekių. 
Šiuo metu Gudija ir Moldova 
planuoja turėti savo formos 
pinigus, kai Centro Azijos 
respublikų vyriausybės vėl 
įveda kainų kontrolę, kai iškilo 
žmonių nepasitenkinimas. 

Naujas ginčas 
Kai ekonominės vienybės 

negalima Bendrijoje pasiekti, 
tai ir politinė nestipri. Rusijos 
Parlamentas nutarė peržiūrėti 
perdavimą Krymo pusiasalio iš 
Rusijos priklausomybės Ukrai
nos Respublikai, kai tai padarė 
Nikita Chruščiovas 1954 m. Uk
rainos vadai teigia, kad tai buvo 
teisiškai teisingai padaryta. Uk
rainos prez. Leonidas Kravčių-
kas pareiškė, jog sprendimas 
atiduoti Krymą Ukrainai buvo 
padarytas pagai konstitucines 
normas, ir ne tik Rusijos ir 
Ukrainos parlamentų patvirtin
tas, bet ir Sovietų Sąjungos 
priimtas, rašo „Tasso" žinių 
agentūra. 

Rusija taip pat sumažino 
karines išlaidas. Jei pirmiau ka
riuomenė pareikalaudavo 25% 
visos Sovietų ekonomijos savo 
išlaidoms, tai dabar tos išlaidos 
sumažintos iki 4.5% Po Nepri
klausomų respublikų pasitari
mo, Rusija, kaipo didžiausia res
publika, sutiko prisiimti di
džiausią naštą buvusių sovieti
nių karių išlaidų dalį — 62.3%. 

Praėjusią savaitę Jelcino 
vyriausybė pertvarkė taisykles 
ekonominėms reformoms, įskai
tant ir mokesčių sumažinimą. 
Taip pat paskelbė, kad panai
kina valstybines monopolines 
organizacijas, kurios trukdė 
ekonominėms reformoms. 

— Japona i ir toliau kri
tikuoja Ameriką. Japonijos įsta
tymų kai kurie leidėjai savo 
Parlamente pareiškė, jog „Ame
rikos prekybos įmonių menedže
riai yra „žemesnio lygio" ir 
Amerikos vadai nesupranta nei 
savo pačių krašto nei Japonijos. 
„Tokyo laikraštis parašė, jog 
trys didžiosios JAV automobilių 
kompanijos planuoja griežtai 
sumažinti Japonijos geležies 
pirkimą. 

JAV viceprezidentas Dan Quayle, kairėje, ir Atstovu rūmų speakeris Thomas 
S. Foley ploja prezidentui G. Bushui jam pradedant sakyti kalbą apie krašto 
padėtį šiuo metu ir jo ateitį JAV Kongrese.praėjusio antradienio vakare. 

Maskvoje vyksta derybos 
dėl derybų •* 

Izraelio ir arabų pasikalbėjimai 
Maskva. — Reuteris praneša, 

jog prasidėjo trečiojo etapo eiga, 
kai į Rusijos sostinę suvažiavo 
įvairių kraštų delegatai Vidurio 
Rytų taikos klausimų svarstyti. 
Čia nebuvo tos dramatinės 
įtampos, kokia buvo Madride, 
bet jos nebuvo ir Washingtone. 

Į šią konferenciją atvyko Kini
ja ir Indija ir arabų kraštai, 
kurie neturi sienos su Izraeliu. 
Rusų, Izraelio ir arabų oficialūs 
asmenys sakėsi daug nesitikį iš 
šių pasitarimų. 

I Maskvą atvyko ir JAV Vals
tybės departamento sekretorius 
James A. Baker Etl. Su juo 
skridę oficialūs pareigūnai taip 
pat neduoda daug vilčių. Žurna
listai pastebėjo, jog rusai yra 
užsiėmę daugiau savo proble
momis ir nori, kad tik greičiau 
ta konferencija praeitų. Prez. 
Jelcinas net nedalyvavo jos 
atidaryme. Čia dalyviams susi
darė istorinė proga susėsti prie 
vieno stalo Izraeliui ir bent 
tuzinui arabų valstybių, ko 
niekas dar netolimoje praeityje 
net negalėjo įsivaizduoti. Tik 
Sirija su savo klientu Libanu 
boikotuoja šią konferenciją. 

Nauja padėtis po karo 
Arabų delegacijos pasisakė 

norinčios diskutuoti palesti
niečių pabėgėlių klausimus ir 
Jeruzalės statusą, tačiau Iz
raelis atsisako tuo klausimu 
kalbėtis. Amerika, norėdama, 
kad Europos Bendruomenės 
kraštai ir Japonija dalyvautų 
Vidurio Rytų pasitarimuose, 
rodo, kad vedama nauja politi
ka, kuri susidarė po Persų 
įlankos karo. 

Įdomiai pasakė Rusijos Užsie
nio reikalų komiteto pirm. 
Vladimir Petrovssy, jog „tai yra 
derybos dėl derybų. Nieko es
minio čia nebus diskutuojama". 
Bet Petrovsky mano, jog pats 
procesas yra svarDus. Libanas ir 
Sirija, dvi valstybės, kurios yra 
svarbios šioje sonferencijoje, 
nutarė nedalyvauti, norėdamos 
tuo pasaKyti, kai yra nepaten
kintos, kad nebuvo padaryta 
pažangos Washingtono pasita
rimuose. 

Palestiniečiai — Jordano 
delegacijoje 

Palestiniečiai delegatai, kurie 
yra Jordano delegacijos dalis, 
priekaištauja Amerikai, jog ji 
sulaužė savo pažadą leisti pales
tiniečiams gyvenantiems egzi-
lėje ir Jeruzalėje, jungtis su 
Vakarų kranto ir Gazos srities 
atstovais vienoje delegacijoje. 
Bet Rusija ir JAV, konferenci
jos šeimininkai, neleido dele
gacijai keisti savo sudėties. 
Sekr. Bakeris priminė, jog 
Madride buvo sutarta, kad 
palestiniečiai yra tik kitos 
delegacijos nariai. 

Rusijos Respublikos prezidentas Boris Jelcinas vizituoja savo laivyno bazę 
pietinėje Rusįjoje, kur tarėsi su aukštaisiais karininkais dėl naujosios situaci-
jos Bendrijoje. 

— Latvijos Parlamentas pri
ėmė įstatymą, kad visi krašto 
gyventojai privalo užsiregis
truoti. Tikslas — ruošimasis 
naujiems rinkimams, kurių 
data bus paskelbta vėliau. 
Panaši rinkiminė schema yra 
naudojama Danijoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagoje užvakar LOT 
Lenkijos lėktuvas nusileido su 
125 našlaičiais vaikais iš Uk
rainos, kurie apsigyveno ukrai
niečių šeimose ne tik Chicago
je ir jos apylinkėse, bet ir 
Wisconsine. Jie čia bus globo
jami šeimų, kurios neturi savo 
vaikų, arba nori turėti daugiau. 
Vėlyvą pavasarį jie vėl turėtų 
grįžti į Ukrainą, bet manoma, 
kad nemaža jų bus įsūnyti ar 
įdukrinti ir pasiliks čia gyventi. 

— Illinois gubernatorius Jim 
Edgar vakar Chicagoje esančia
me valstijos pastate paskelbė 
stipendijas tiems studentams, 
kurie nori būti mokytojais. Ši 
programa teikiama paskolos for
moje, nes studentai, baigę studi
jas ir pradėję mokytojų profesi
jas turės tą skolą grąžinti 
valstijai per 5 metus, kad vėliau 
ir kiti galėtų pasinaudoti šia 
programa. 

— Prezidentai — G. Bushas 
ir B. Jelcinas, abu planuoja pa
skelbti naują nusiginklavimo 
planą, kad būtų dar daugiau 
sumažinti branduoliniai gink
lai. 

— NASA vadovybė pratęsė 
Discovery astronautų kelionę 
erdvėse dar vienai dienai ilgiau 
— tai retas sprendimas 11-os 
metų erdvėlaivio programoje. 
Erdvėlaivis tur i nusileisti 
Californijos Edwards aviacijos 
bazėje 10:09 vai. Chicagos laiku 
šiandien. 

— Izraelio ministras pir
mininkas Y. Shamir vėl laimėjo 
Knesset balsavime, kur jo 
vyriausybei iškeltas nepasiti
kėjimo klausimas. 55 nariai 
balsavo už, o 49 prieš. Manoma, 
kad rinkimai bus skelbiami 
vėliau. 

— Maskvoje „Tasso" 
agentūra pranešė, jog praėjusio 
savaitgalio metu žuvo 20 armė
nų kalnuotoje Nagorno-Kara-
bacho srityje, kai azerbai
džaniečiai užpuolė Kari-Tak 
miestelį, kuriame beveik tik ar
mėnai gyvena. 

— Buenos Aires Argentinos 
vyriausybė atšaukė kontraktą, 
psirašytą su Iranu, parduoti 
branduolinei medžiagai, nes 
Teheranas norįs pasigaminti 
atominius ginklus. 

— Baltieji rūmai pareiškė 
pasitenkinimą Jelcino pažadu, 
kad Rusijos Respublikoje esan
tys branduoliniai ginklai nebus 
naudojami prieš Ameriką. 

— Filipinų prezidentė Cor-
azon Aąuino viešai pasisakė už 
buvusio Gynybos ministro Fidel 
Ramos kandidatūrą prezidento 
pozicijai ir paragino krašto 
gyventojus už jį balsuoti. 

— Prancūzijoje praėjusi 
sekmadienį buvo savivaldybių 
rinkimai ir juos valdančioji So
cialistų partija pralaimėjo. Jų 
populiarumas žmonėse .sumažė
jo, kokio nėra buvę per 10 metų, 
kai pradėjo vadovauti dabar
tinis prezidentas F. Mitterrand. 

— Pietų Afrikoje policija 
areštavo dešiniojo sparno, 
labiausiai kariškai nusitei
kusio, judėjimo vadą E. Ter-
reBlanche, kuris vadovauja 
neonacių rezistencijos judėji
mui, norinčiam priešintis prieš 
naująsias reformas,panaikinant 
aparteido gyvenimo būdą. 

— O'Hare aerouoste Chicago
je buvo sugedę radaro įrengimai 
penktadienio naktį ir daugiau 
kaip 100 lėktuvų negalėjo nusi
leisti arba pakilti skrydžiui. 

Prezidentas savo 
pranešime nepateikė 
„stebuklingų vaistų" 

Ragino pasitikėti jo vadovybe 

Washingtonas. Sausio 28. — 
Savo metiniame pranešime 
amerikiečiams, JAV prez. G. 
Bushas pastebėjo, kad jis savo 
naują biudžetą Kongresui įteiks 
jau kitą dieną, trečiadienį, ir 
prašė, kad jis būtų priimtas iki 
kovo 20 dienos. 

Atrodo, lyg norėdamas išgel
bėti savo prezidentūrą, prez. 
Bushas kreipėsi į Kongresą, 
kad per 50 dienų patvirtintų 
mokesčių pakeitimo ir kitas jo 
siūlomas programas, kurios, jo 
manymu, padėtų išeiti iš susi
dariusių krašte sunkumų. 

Jis, norėdamas duoti daugiau 
pinigų amerikiečiams, įsakė 
Mokesčių tarnybai pakeisti at
skaitymo lentelę, kad būtų 
mažiau atskaityta iš gaunamų 
čekių už darbą. Tai turėtų duoti 
vidutiniam mokesčių mokėtojui 
vieną dolerį dienoje daugiau 
šiais metais ir padėtų silpnė
jančiam ekonominiam gyveni
mui kasdien. Vidurinei 
gyventojų klasei tai nebūtų 
daug greitos paramos iš to 
mokesčių sumažinimo. Jis taip 
pat pasiūlė 15.4% mokestį už 
gautą pelną iš kapitalo trans
akcijų ir suteikti 5,000 dol. 
kreditą tiems, kurie pirmą 
kar tą perkasi namus ir 
mokesčių sumažinimą nekilno
jamo turto industrijoje bei 
prekybiniuose investavimuose. 

Sveikatos srityje beveik 
nieko naujo 

Tačiau prezidentas nesakė, 
kaip jis tuos mokesčių 
sumažinimus galės pateisinti, 
kai nėra subalansuotas deficitas 
ir ekonominis atoslūgis nėra su
mažėjęs. Politiniai komen
tatoriai pastebi, jog vidurinės 
klasės amerikiečiai yra labiau
siai nepatenkinti esama padėti
mi ir tai gali atsiliepti ir pir-
miniusoe balsavimuose šiais 
rinkiminiais metais, nežiūrint 
to, kad pažadėjo ateinančiame 
pusmetyje išleisti 10 bilijonų 
dolerių ekonominiams reika
lams. Mokesčių pakeitimo tai
syklės, kaip sako Baltieji rūmai, 
duotų maždaug 300 dolerių dau
giau metuose 90-čiai milijonų 
darbininkų. 

Sveikatos klausimuose prezi
dentas siūlo mokesčių kreditą 
padėti mažai uždirbantiems ir 
vidutinių pajamų šeimoms įsi
gyti apdraudą maždaug 3,750 
dol. sumoje vienai šeimai. 
Tačiau plačiau jis nepasisakė 
dėl savo siūlomos sveikatos 
draudimo programos ir visai 
nieko neminėjo, kad būtų įves
tas visuotinis sveikatos drau
dimas visiems amerikiečiams. 

Ginklavimosi mažinimas 
Ginklavimosi sektoriuje pre

zidentas siūlo sumažinti išlaidas 
50 bilijonų sumoje dolerių per 
ateinančius 5 metus. Jis taip pat 
siūlė sustabdyti B-2 bombonešių 
gamybą ir sulaikyti tarpkonti-
nentinių raketų gamybą, nes 
žlugus sovietiniam komuniz-

— Lenkijos vyriausybės pri
vatizacijos ministro pavaduotojas 
su savo delegacija lankėsi Chi
cagoje, kad surastų bent kelis 
kvalifikuotus menedžerius, 
kurie galėtų vykti į Lenkiją ir 
padėti privatizacijos reikaluose 
bent dvejus metus. 

mui, padėtis nebėra tokia pavo
jinga. Jau buvo patvirtinta 15 
minėtų bombonešių gamyba. 
Apsigynimui skirtos išlaidos 
bus sumažintos 30%. todėl ir 
„Midgetman" mažosios raketos, 
kurios jau turėjo būti pradėtos 
gaminti, turi būti sulaikytos. Jis 
taip pat sakė, jog nebebus gami
namos „Trident" raketų sprogs
tamosios dalys. Pirmą kartą 
Amerika nuo 1945 metų nebe-
gamintų branduolinių ginklų. 
Jis taip pat pasisakė už laivyno 
raketų gamybos sulaikymą. 

Prez. Bushas čia pasisakė, jog, 
jei Rusijos prez. Jelcinas, su 
kuriuo jis šį šeštadienį tarsis 
Camp David vasarvietėje, elimi
nuos žemėje esančias branduo
lines raketas su daugel sprogs
tamųjų dalių, tai ir Amerika 
eliminuos MX raketas bei su
mažins laivyno turimas raketas. 

Moratoriumas 
Prezidentas prašė, kad 

Kongresas priimtų jo pateiktą 
nusikaltimams tvarkyti įsta
tymą, kuriame yra ir mirties 
bausmė bei įvairios taisyklės 
procedūroje ir bausmės už nusi
kaltimus vartojant ginklą. 

Švietimo srityje studentų sko
loms bus panaikinamas palūka
nų mokėjimas visoms šeimoms. 

Jis taip pat pasakė, jog įsakė 
kabineto sekretoriams ir kitoms 
agentūroms įvesti 90 dienų mo
ratoriumą, kurio metu sulai
kytų tas išlaidas, kurios galėtų 
sustabdyti ekonominio 
gyvenimo augimą. Jis pasisakė 
imsis ir kitų žygių ekonomi
niam atoslūgiui sulaikyti, 
kuriems nėra reikalinga 
Kongreso patvirtinimo. 

„The Nevv York Times", ap
žvelgdamas šį prezidento „State 
of the Union Message", parašė, 
jog visiems buvo kas nors pasiū
lyta, išskyrus ekonomistus, 
kurie mano, kad jo pranešimas 
buvo skirtas daugiau iškelti 
savo populiarumui šiais 
rinkiminiais metais, negu kad 
išvesti kraštą iš recesijos ir po 
to pakelti ekonominį gerbūvį. 

Lietuvoje padidinti 
atlyginimai 

Vilnius, Sausio 28. (RFE) -
Vakar Lietuvos Respublikos vy
riausybės įsakymu paskelbta, 
jog mažiausias valandinis atly
ginimas yra 3.8 rublio, o mėne
sinis 650 rublių. Mažausias 
mėnesinis pragyvenimo stan
dartas buvo 620 rublių. Nuo 
sausio 1 dienos darbininkų 
atlyginimai iš valstybinio iždo 
padidinami 30%, o parama 
studentams 20%. Pensininkams 
bus išmokami papildomi priedai 
pradedant vasario mėnesio 
pradžia. 

KALENDORIUS 

Sausio 30 d.: Ipolitas, Ban
guolė. Jacintą, Liudvika, Mil-
gaudas. 

Sausio 31 d.: Jonas Bosco, 
Marcelė, Budvilė. Skirmantas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:06. leidžiasi 5:02. 
Temperatūra dieną 38 1.. 

naktį 28 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. sausio mėn. 30 d. 

ĮDOMI KULTŪRINE 
P O P I E T Ė 

Detroito ateit ininkai sausio 
26 d. Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre suruošė susipažinimą su 
Detroito universiteto psicholo 
gijos profesoriaus emerito dr. 
Just ino Pikūno knyga „Nuo as
mens iki asmenybės". Popietę 
pradėjo Janina Udrienė, pa-
kviesdama Michigan State 
univers i te to k l in ik inės psi
chologijos profesorių dr. Ro
mualdą Kriaučiūną apibūdinti 
knygos turinį. Dr. Kriaučiūnas 
t rumpu gerai paruoštu knygos 
apibūdinimu supažindino susi
rinkusius su veikalo pagrindine 
tema, atskleidžiančia požiūrį į 
ugdomą sąmoningą žmogų, pa 
brėžiant itin svarbius asmeny
bės formavimosi veiksnius sudė
tinguose gyvenimo tarpsniuose 
— vaikystėje, jaunystėje, pa
auglystėje. Dr. Kriaučiūno api
būdinamos knygos ištraukų 
skaitymus atliko Danutė Petru-
sevičiūtė. Popietė baigta auto
r iaus trumpu žodžiu ir padėka 
rėmėjams. Rengėjai. Detroito 
ateit ininkai sendraugiai, daly
vius pavaišino kavute ir pyra
gaičiais. 

DETROITO VYČIU VEIKLA 

Lietuvos Vyčiai šią savaitę iš
s iuntė penktąjį vaistų kon
teinerį į Lietuvą per World Me-
dical Relief organizaciją. Vyčių 
aukų vajus, vykdomas prie 
lietuvių parapijų bažnyčių sek
madieniais, susilaukė daugiau 
negu 4.800 dol. aukų siuntinio 
išlaidoms padengti. 

Det ro i te ve ik ianč ių trijų 
Lietuvos Vyčių kuopų tradicinis 
šv. Kazimiero minėjimas šiais 
metais rengiamas kovo 1 dieną 
Šv. Antano bažnyčioje. Po šv. 
Mišių vyks pietūs, kurių metu 
kalbės „Cari tas" Kauno diag
nostinės klinikos vedėja dr. 
Elba Marčiulionienė. Bilietai į 
pietus gaunami pas Lietuvos 
Vyčių kuopų valdybų narius. 

DAIL. P . J U R G U T I E N E S 
KŪRINIŲ P A R O D A 

Dailininkės Danguolės Jurgu-
tieiiės paveikslų paroda jau 
antrą mėnesį vyksta pagrindi
nėje Northvville miesto galerijo
je - ATRIUM GALLERY, 113 
Centre St.. Northville. Michi
gan. Eksponuojami tapybos dar
bai iš „Vaizdų" ciklo ir mišrios 
technikos kūryba su kolažu iš 
„Atspindėjimų" ciklo. 

A U D R O N Ė S 
TAMULIONYTĖS 

L I E T U V O J E LANKYMOSI 
ĮSPŪDŽIAI 

HR Strategies įstaigos atsto
vai dr. John Arnold ir Audronė 
Tamulionytė I.entz grįžo iš Vil
n i a u s , k u r buvo nuvykę 
L ie tuvos Aukšč iaus ios ios 
Tarybos kvietimu, patyrinėti ir 
įvertinti Lietuvos Ministerijų 
raštinių vykdomo darbo jėgas. 
Audronė Tamul ionytė savo 
kelionės įspūdžius papasakojo 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės sausio 24 d. laidoje. 
Paminėjo ir apie susitikimą su 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininku Vytautu Lands
berg iu , k u r i s malonia i 
p r i s i m i n ė savo l ankymąs i 
Det ro i te p e r n a i lapkrič io 
mėnesį. Audronė Tamulionytė 
pranešė, kad vasario mėnesį vėl 
kviečiama vykti j Vilnių ir tęsti 
Lietuvos įstaigų darbo analizę. 

AKTUALŪS P R A N E Š I M A I 
R A D I J O BANGOMIS 

VII Pasaulio Lietuvių Jau
nimo kongreso įspūdžius pra
nešė kun. Antanas Saulaitis, S J 
,.Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės klausytojams sausio 
21 dienos laidoje. Rita Dapkutė 
pasidalino įspūdžiais apie savo 
patirtį ir darbą Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Informacijos 
skyr iuje , sausio 28 dienos 
laidoje. „Lietuviškų melodijų" 
radijo valandėlė transliuojama 
antradieniais ir penktadieniais 
nuo 4 iki 5 vai. p.p. iš radijo sto
ties WPON, AM banga 1460. 
Danutė Petrusevičiūtė, daly
vavusi VII PLJK, savo įspū
džius pranešė per „Amerikos 
Balso" radijo programos laidą 
sausio 26 d. Iš Detroito kongrese 
dalyvavo Nida Černiauskaitė, 
Danutė Petrusevičiūtė, Asta 
Jurgutytė, Roma Sveraitė ir Ra
sa Veselkaitė. 

„ J O N I S " LINKSMINS 
D E T R O I T I E Č I U S 

Šeštadienį, vasario 8 dieną, 
6:30 vai. vak., Dievo Apvaizdos 
K u l t ū r o s cen t re p a s i r o d y s 
Lietuvos „Country" sti l iaus, 
muzikinis vienetas „Jonis". Po 
koncerte bus šokiai, proga pasi
v a i š i n t i , p a s i l i n k s m i n t i i r 
pašokti. Koncertą, vaišes ir 
šokius rengia Detroito sporto 
klubas „Kovas" ir kviečia visus 
a t s i l a n k y t i . S ta lus g a l i m a 
užsisakyti pas Narimantą Udrį, 
tel. 642-0472. Kaina mokslei
viams — 8 dol., pensininkams — 
10 dol., visiems kitiems — 12 
dol. asmeniui. 

l m 

S Ė K M I N G A S BALFO 
V A J U S 

BALFO 76-to skyriaus 1991 
metų vajus pasiekė rekordinę 
sumą. Dosnieji aukotojai sudėjo 
7,070 dol. Tais metais nar io 
mokesčio surinkta 424 dol. 
Stambesnes sumas aukojo 500 
dol. — kun. Stasys Maziliaus
kas; 250 dol. — adv. Kęstut is ir 
dr. Stefa Miškiniai; po 200 dol. 
— Gediminas Balanda, Vladas 
J u z ė n a s , Liucija P u s k e p a -
laitienė; 150 dol. — Alfonsas 
Russas; 125 dol. — Ben Norkū
nas (šimtinę paskyręs Karaliau
č i a u s s r i t i e s l i e t u v i a m s ) ; 
po 100 dol. kun. A. Babonas, J. 
D. Jurgučiai , F. Nemanis, V. J . 
Rugieniai ir John F . Uznis 
Builders. Visa eilė asmenų ir or
ganizacijų aukojo mažesnėmis 
s u m o m i s . Vajui v a d o v a v o 
Vladas Staškus. Jam padėjo Alf. 
Juška, M. Jankauskienė, R. Ma-
cionis, L. Mingėlienė, Č. Ša-
deika ir T. Vaitkūnaitė. Vajaus 
aukos jau pasiųstos BALFO cen
tro valdybai. 

Pageidaujantiems žinoti, k u r 
Ba l fas išleidžia p i n i g u s , 
pateikiu devynių mėnesių šalpos 
iš la idų s tambesnes s u m a s . 
Šalpa Lietuvai — iš Sibiro grįžu
siems bei kitiems vargstantiems, 
seneliams ir ligoniams — 62,738 
dol. Suvalkų Trikampio ir Len
kijos lietuviams (šelpiama 2000 
šeimų) - 22,187 dol. Kitiems 
kraš tams 997 dol. Naujiems 
i m i g r a n t a m s — 4,225 dol . 
Išsamesnius šalpos duomenis 
bus galima sužinoti skyriaus 
metiniame susirinkime, kur io 
data bus pranešta spaudoje. 

John D. Arnold, PH.D. , HR Strategies vicedirektorius ir Audronė Tamul iony tė Len tz , AFL-CIO 
unijų centro atstovė, prieš išvykdami Lietuvon, sausio 11d. kalbasi su Algiu Zapa racku . „Lietuviš
kų melodijų" radijo valandos Detroite vedėju 

N u o t r . J . U r b o n o 

Vyčių „Paga lb? L i e t u v a i " 
pirmininkas Robert Boris iš 
World Relief organizacijos yra 
gavęs daugiau negu keturių 
milijonų dol. vertės vaistų, me
dicininės aparatūros ir prie
taisų, kuriuos reikia supakuoti 
patiems lietuviams ir apmokėti 
konteinerių persiuntimo išlai
das. Robe r t a s Boris prašo 
paramos pinigais ir talkos paka
vimui. Pakavimas vykdomas 
antradieniais ir trečiadieniais 
nuo 9-tos vai. ryto World Medi-
cal Relief pastate, Detroite, 
11745 Rosa Parks Blvd. Visi 
kviečiami prisidėti prie šio dar
bo. 

JONO GAIŽUČIO 10 M. 
MIRTIES SUKAKTIS 

Korporacija Neo-Lithuania ir 
Tautinės sąjungos Detroi to 
skyrių valdybos rengia dipl. inž. 
Jono Gaižučio 10 metų mirties 
sukak t i e s paminėjimą. Jo 
prisiminimui, sekmadienį, kovo 
mėn. 8 dieną. 10:30 v.r. Sv. An
tano bažnyčioje bus aukojamos 
šv. Mišios. Rengėjai kviečia 
velionio bendraminčius, arti
muosius, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose. Velionis 
visuomeninėje veikloje atliko 
daug pozityvių darbų ir yra 
nusipelnęs Lietuvai. 

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

Detroito Lietuvių Organiza
cijų cen t r a s reng ia Vasar io 
16-tos ir Kovo 11-tos Nepriklau-
somkybės šven tė s minėjimą 
š.m. vasario 16 dieną, 12:15 vai. 
p.p. Kul tū ros centro salėje. 

Pamaldos už Lietuvą minė
jimo dieną vyks 10:30 vai. r. 
lietuviškųjų parapijų bažnyčio
se. Minėjimo akademija prasi
dės 12:15 vai . p.p. Kalbės dr. 
Aleksandras Štromas. Solistė 
Violeta Štromienė, „Audinio" 
taut in ių šokių šokėjai ir „Žibu
r io" l i t u a n i s t i n ė s mokyklos 
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Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St* St. Monica, CA 90403. 

P A D Ė K I T E S U P A K U O T I 
V A I S T U S LIETUVAI 

L. Vyčiai Detroite išrūpino 
medicininę pagalbą Lietuvai. 

T R E A S U R E COST 153 
KUOPA F L O R I D O J E 

1992 m. pirmą susirinkimą 
sausio 5 d. suruošė St. Paul of 
the Cross parapijos kavinėje. 
Prie Kalėdų eglutės, gražiai 
papuoštų vaišių stalų, gausiai 
rinkosi nariai. Pirm. Francis 
Daniels sveikino visus, linkė
dama viso geriausio naujuose 
metuose. Supažindino su naujo
mis narėmis: Ann Aukštikalnis 
ir Josephine Lubinski ir priėmė 
jų priesaiką. Visi vaišinosi, 
džiaugėsi naujaisiais metais. 
Nuotaiką kėlė ir muz. Liudas 
Stukas pravesdamas lietuviškas 
dainas. Džiaugsmas siejosi ir 
su nepriklausoma Lietuva, ku
rios vargus ir sunkumus nariai 
labai išgyveno. 

Pabaigoje buvo peržvelgti 
ateities plan*4 " į tarta iškil
mingai ko. x d. paminėti 
globėjo šv. Kazimiero šventę. 
Šia intencija šv. Mišios bus 
aukojamos 2 vai. p.p. Po pamal
dų, 3:30 v. p.p. vyks banketas 
Holiday Inn, 3 7 r J N. Ocean 
Drive, Singer lsland, FL 33404. 
Dalyvavimas — 16 dol. asmeniui 
I šias iškilmes yra kviečiami 
visi tautiečiai iš arti ir toli. 
Lietuvių t au t a taip pat šv. 
Kazimierą pas i r inkus i savo 
globėju, tad junkimės visi bend
roje maldoje, prašydami pagal
bos ta ip sunkiose valandose 
Lietuvos laisvės kelyje. Bankete 
pabendraukime su senosios 
išeivijos tėvynainiais , kurie 
silpnai kalba lietuviškai, bet 
savo lietuviškos kilmės neatsi
žada. 

Aldona Bi l iūnienė 

GINTARO APYGARDA 

Lietuvos Vyčių Gintaro apy
gardos seimelis vyko Šv. Kazi
miero parapijoje Pittston, PA, o 
jam šeimininkavo 143-čioji to 
miesto kuopa. Po prelato Gerald 

J. Burns atnašautų šv. Mišių, 
parapijos salėje vyko pietūs. 
Apygardos pirmininkas Jonas 
Mickūnas pasveikino susirin
kusius. 

Pasiūlius 1991- 92 veiklos 
metų valdybos sąstatą, vyko 
r inkimai . | va ldybą buvo 
išrinkti: pim. J. Mickūnas, 
vicepirm. Elsie Kosmisky, sek
retorė Agnietė Mickūnas, iždi
ninkė Eleonora Vaičaitienė, bei 
patikėtiniai Karolis Yuscavage 
ir Nellie Bayoras Romanas. Ko
mitetų pirmininkais išrinkti: 
viešųjų reikalų — Ona Elena 
McDonald, lietuviškų reik. — Al 
Klizas, kultūrinių re ik . — 
Jonas Mankus, korespondente 
— Aušra Maknis ir ritualų reik. 
— Diana Drumstas, Elena Ches-
ko bei Ona Challan. 

Seimelyje dalyvavo 37 dele
gatai, 25 svečiai bei penki apy
gardos valdybos n; riai Manda
tų komisijos nariai Petrauskaitė 
ir Vaičaitienė pranešė, kad buvo 
atstovaujamos devynios kuopos. 

Praėjusiu metų spalio mėn. 13 
dieną daug apygardos narių nu
vyko į VVashington, DC, daly
vauti tautinėje Nekalto Prasi-
dėj*mo šventovėje aukojamose 
šv. Mišiose, švęsti Šiluvos 
Motinos koplyčios įsteigimo 
sidabrinį jubiliejų. Po pamaldų 
susirinkome Baltimore, MD, lie
tuvių klube tradicinei lietu
viškai vakarienei. 

1991 metų lapkričio mėnesio 
2 dieną Frackville, PA.144-toji 
kuopa šeimininkavo Centro 
valdybos posėdžiui, vykusiam 
Anthracitt kultūriniame cent
re. 

Hazeltono, PA, 118-toji Lietu
vos Vyčių kuopa surengs šv. 
Kazimiem minėjimą vietos Šv. 
Kazimiero parapijoje 1992 m. 
kovo 8 dieną. 

Birže1 o mėnesį apyga*-' 
posėdį suruoš Binghamton. N Y, 
73-čioji kuopa. 

79-tasis Lietuvos Vyčių Vi 

suo t in i s s e i m a s r e n g i a m a s 
Allentovv-n, PA, Hilton viešbu
tyje liepos 16-19 dienomis. J a m 
šeimininkaus 144 kuopa. Pasi
matysime! 

O n a E l e n a M c D o n a l d , 

M E D I C I N I N Ė P A G A L B A 
L I E T U V A I 

1991 metų rugsėjo mėnesį 
Detroite veikiant i World Medi 
cal Relief, Inc., organizacija į 
Lietuvą pas iuntė tretįjį 40-ties 
pėdų ilgio vagoną medicininių 
p rek ių , k u r i ų v e r t ė s i e k ė 
daugiau negu du milijonus do
lerių. Siuntoje, t a rp kitų reik
menų buvo 8.000 akinių, IBM 
personalinis kompiuteris , 16 
š i rd ies p a c i e n t ų p r i e ž i ū r o s 
aparatų, „Ul t r a Sound Scan-
ner", daug chirurgijos prietaisų, 
bei telefono s is tema, sk i r t a 
„Car i tas" diagnost iniam cen
trui Kaune . 

Visų trijų j au pasiųstų siuntų 
ve r t ė , į s k a i t a n t p a g a l b i n ę 
sausio mėnesio oru pasiųstą 
siuntą, viršija 3,250,000 dol.. o 
pasiuntimo ka ina — vos 32.000 
dol. 

Lie tuvos nep r ik l ausomybę 
atgavus, p radedame gauti dau
giau prašymų, ir esame užtik
r in t i , k a d m ū s ų s iun tos į 
Lietuvą nenuklys ta Maskvon. 
D a b a r r u o š i a m o s s i u n t o s 
kepenų dializės kl inikai , S.O.S. 
- Vaikų kaimui ir Vilniuje orga
nizuojamai ka ta l ikų ligoninei. 

Labai įdomu gyventi šiuo 
istoriniu metu ir būti dalimi šių 
svarbių įvykių. Esame visiems 
dėkingi už praeityje suteiktą 
pagalbą, i r vil iamės, kad ir 
ateityje jūs paremsi te šį puikų 
projektą. World Medical Relief 
tęs medicininių re ikmenų tie
kimą tol, kol mes pajėgsime fi
nansuoti pers iunt imo išlaidas. 

Vil iamės ir meldžiamės, kad 
kuopos ir pavieniai Vyčiai bei 
d r auga i šį pro jektą l a i k y s 
aukšč iaus iu pr io r i t e tu š ia is 
naujais meta is . 

Aukas Lietuvos Vyčių pastan
gom Lietuvai paremti siųskite: 
Robert S. Boris. 4970 Brookdale 
Drive, Bloomfield, MI 48304. 
Čekius rašyki te „K of L Con
tainer Fund" . 

O n a E l e n a M c D o n a l d , 
V e r t ė 

A l e k s a n d r a s P a k a l n i š k i s . J r . 
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m o k i n i a i a t l i k s m e n i n ę 
programą. Amerikos Lietuvių 
Tarybos veiklai remti aukos bus 
renkamos prie lietuviškųjų pa
rapijų ir salėje prieš minėjimą. 

S t a s y s G a r l i a u s k a s 

* * * 

Būti paliktam savo jėgoms, ta i 
p i rmas žingsnis j pasisekimą. 

B. Franklin 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 ,'veikia 24 va i ) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDvTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Pirma 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd i - 3 v p p periKtd 

ir Šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312)778-6969 arba (1-312)489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9: antr 12-6; penkt 10-12: 1-6 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus \r kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 565-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm. antr. penkt 12-3 v p.p. ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

II 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Ctcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popie; 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
•'.ARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzla Ava. . 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Nauji pacientai priimami ir laukiami! 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago, III. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056 S. Robarta Rd., Hickory Kilia. IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (706) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba įietuvišk ') 

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

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

Paloa Vlalon Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708)448 1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago, IL 
81 St. ir Kaan Ava., Justlca, IL 
Tai . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Or. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wa*t Ava.. Oriand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin. Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu te* 708-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai . (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

Kalbame hetuv.škai 
6165 8. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madtcal Cantar-

Naparvflla Campua 
1020 E. Ogdan Ava.. Sulta 310. 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 1-706 527-OO90 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wa»t 63rd Straat 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6: 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Būti „pasaulio policininku" 

BRANGIAI KAINUOJA 
Kodėl Amerikos gyventojams 

prez. Busho retorika apie „nau
ją pasaulio santvarką" skamba 
taip tuščiai? Tarptaut inės poli
tikos specialistas kanadiet is 
Patrick Barnard, rašąs Corn-
monu'eal žurnale (1991.1.17), pa
stebi, kad panašūs išsireiškimai 
buvo vartojami ir praeityje, 
sužlugus stambioms pasaulio 
politinėms galybėms. 

Nuo 1800 metų, jis mato tris 
stambius pasikeitimus globali
nės ga l io s p a s i s k i r s t y m e : 
po-Napoleoninę erą dominavo 
Britanija. Europos modernių 
laikų „civilinis ka ras" - inter 
regntima.s - kuris tęsėsi nuo 
1914 iki 1945, kur nebuvo sta 
bilios, dominuojančios galybės, 
ir trečias, po Antrojo Pasaulinio 
karo prasidėjęs „dvi-galybinis 
periodas", kur pasaulio galios 
pas i sk i r s tymas sus igrupavo 
aplink dvi ašis: JAV-ių ir Sovie
tų Sąjungos, ir kuris pasižymėjo 
JAV-ių ekonominiu viršumu. 
Barnard konstatuoja, kad dabar 
jau gyvename ketvirtame perio
de, t u r inč iame visus inter-
regnumo ženklus — didžiulių 
pasikeitimų meto, ir nežinia dar 
kaip ir kokios susiformuos pa
saulinės galios pasidalinimo 
struktūros. 

Šis autorius savo teigimą pa
remia, nurodydamas j JAV-ių 
ekonominės būklės pasikeitimą 
nuo 1920 ir 1950 dešimtmečių. 
1920 dešimtmety, nors ne tik 
JAV-ėse, bet ir visame pasauly
je buvo dideli ekonominiai 
sukrėtimai, JAV-ėse buvo ir 
didelio ekonominio augimo me
tas. Amerika sparčiai ir sėk
m i n g a i vys tė t a r p t a u t i n ę 
prekybą. 1950 dešimtmetyje, 
pasibaigus karui ir JAV-ėms 
esant laimėtojų pusėje, kariams 
grįžus į darbovietes, vėl vyko 
didelio ekonominio aug imo 
laikotarpis. Tačiau nuo to laiko 
iki šiandien JAV-ių ekonominė 
padėtis žymiai pasikeitė. Kur 
tuomet JAV turėjo 409c pasau
lio produktyvumo, vadinamo 
GNP, šiandien JAV-ės teturi tik 
22r/£. Be to, šiandien, JAV-ių 
keliai, geležinkeliai ir susiži
nojimo tinklai, vadinamoji in
frastruktūra, yra pasenusi, ne
beatsakanti reikalavimams, pri
vačios investicijos žymiai suma
žėjusios, o tiek valstybinis, tiek 
ir privatinis įsiskolinimas tik 
auga. Kai prie to prisideda ir di
džiulis prekybos deficitas, maž-
tančios algų vertės ir krašte vis 
mažiau tikimasi ekonomiškai, 
„naujos pasaulio santvarkos" 
retorika nekelia džiaugsmo. 

Barnard supratimu, tarptau
tinėje politikoje ir ekonomikoje 
susilpnėjusi, o taipogi ir viduje 
silpstanti Amerika nebegali eiti 
pasaulio tvarkos policininko 
pareigų, kaip 19-to šimtmečio 
pradžioje darė Britanija ir dėl to 
JA V-ės galėjo gynybai skirti tik 
\^( visos savo produkcijos 
(GNP). Šiandien, jis nurodo, 
Japonija savo gynybai gali skir
ti tik l'Jt visos savo produkcijos, 
o JAV-ės jokiu būdu negali at
s ik ra ty t i t a r p t a u t i n ė s poli
cininkės pareigų. Kadangi eko
nomiją žymiai stipriau gali pa
stūmėti krašto gyventojų (priva
tus) investavimas į pramonę, 
negu ir masyvus valstybinis in
vestavimas į karo pramonę, juo 
toliau JAV-ės bandys karinio 
aparato varymu gelbėti eko
nomiją, neduodamos paskatų 
privačiam investavimui, juo 
toliau Amerika grims į eko
nominį liūną. 

Sovietų Sąjungos žlugimas 
dar nereiškia, kad dabar JAV-ės 
liko pačios vienos tvarkytis kaip 
nori pasaulyje. Iš tiesų, rašo 
Barnard. pokario, arba vadina
mojo Šaltojo Karo laikotarpio 
JAV-ių ekonominis augimas sa
votiškai priklausė nuo dviašio 
pasaulinių galybių susirikia
vimo. Esant Sovietinei grėsmei, 
JAV turėjo pagrindą ugdyti 

savo gynybinę pramonę ir iš 
tiesų, dėl tokios santvarkos, 
laikui e inant , tiek JAV-ių, tiek 
ir Sovietų Sąjungos ekonomika 
tapo militarizuota — nepropor
cinga dalis krašto produkcijos 
sk i r iama gynybai , i lgainiui 
n u k e n č i a n t socia l in ių pa
tarnavimų sektoriui. Tiesa, dėl 
to nukentėjo ne t ik Amerika. 
Kaip šiandien matome sužlugu
sioje Sovietų Sąjungoje, kur dar 
didesnė dalis krašto produkcijos 
buvo sk i r iama gynybai (ar. 
tiksliau kalbant, karinei agre 
sijai), gyventojai sumokėjo gam
tos tarša, Cernobilio ir pana
šiomis nelaimėmis, primityvia 
sveikatos priežiūra ir panašiai. 

Barnard konstatuoja, kad 
Sovietų Sąjungos žlugimo le
mianti priežastis buvo ne kokie 
nors JAV-ių karinio viršumo 
laimėjimai, bet komunikacijos 
priemonių visuotinumas, dėl 
kurio autori teto monopolis bet 
kur pasaulyje pasidarė nebe
įmanomas. Dėl visiems visur 
prieinamos informacijos, šių 
dienų pasaulyje žmonės buriasi 
apie įvairius centrus — ašis, 
nebe vieną a r dvi. Iš tiesų, ir 
JAV-ių į taka kituose pasaulio 
kraštuose mąžta, kai jų gyven
tojai patys išvystę savus susiži
nojimo t inklus jau gali burtis 
apie savo pasir inktus vadus ir 
politinio gyvenimo gali moky tis 
iš kitų kraštų, apie kuriuos la
bai lengva sužinoti. Šiandien 
pasaulyje y ra įsigalėjęs poli-
centrizmas, rašo Barnard, ir tai 
d r a s t i š k a i p a k e i t ė l igšiol 
buvus ių „d idga lyb ių" eko
nominę ir politinę įtaką — 
Sovietų Sąjungą daug ryškiau. 
JAV-es subtiliau. 

Šiandien ekonominė galia 
pasaulyje rikiuojasi aplink tris 
ašis: Šiaurės Amerikos (kur 
auga tiek Kanados, tiek ir Mek
s ikos p a j ė g u m a s ) . V a k a r ų 
Europos ir Japonijos su Pietry
čių Azija. Nors nuo 1973 metų 
vadinamieji Anglo-Amerikiečių 
kraš ta i (JAV-ės, Kanada ir 
Jungt inės Karalystės — Bri
tanija) vadovavo pasaulinei eko
nomikai, skat indami dirbtinos 
bedarbystės kūrimą kaip prie
monę stabdyti infliaciją (ir dėl 
to šiuose kraštuose yra dideli 
skaičiai nuolatinių bedarbių), 
dėl šios politikos atsiradusi be
darbystė ir bus pagrindinė pro
blema, su kuria teks susitvarky
t i , dabar t in io interregnumo 
metu. 

Tai ir priveda, rašo Barnard, 
prie šių laikų panašumo į inter
regnumo laikotarpį, prasidėjusį 
po I Pasaulinio karo. Tuo metu 
pagrindinis klausimas kitiems 
pasaulio kraš tams, buvo sura
dimas JAV-ėms ir Vokietijai ati
t inkamų rolių pasaulyje, pagal 
jų ekonominę įtaką pasaulyje. 
Šiandien šis galvosūkis tenka 
JAV-ėms, pasibaigusio Šaltojo 
Karo laimėtojams. JAV-ėms 
dabar tenka surasti Europai ir 
Japoni ja i j ų ekonomin i am 
įtakingumui pasaulyje atitinka
mas politines roles, kad nebe
reiktų JAV-ėms vienoms eiti 
pasaulio „policininko" rolės. Šis 
uždavinys šiandien yra žymiai 
pasunkėjęs, Sovietų Sąjungai 
suskilus į a tskiras respublikas 
ir įvairiems pasaulio kraštams 
s t e n g i a n t i s š iuos k r a š t u s 
į t raukt i į savo ekonominės 
įtakos sferą. 

Tad juo labiau tokioje pa
dėtyje Amerikai yra būtina ne 
vien retoriškai kalbėti apie 
naują pasaulinę santvarką, bet 
ir praktiškai pradėti kaip su ly
giom skaityt is ir bendriems 
uždaviniams organizuoti sava
rankiškus kraštus , kad viso 
pasaulio saugumas negultų 
vien ant JAV-ių pečių. Ne vien 
dėl to, kad tai apsunkina pačius 
JAV gyventojus, bet labiausiai 
dėl to, kad toks uždavinys 
JAV-ėms nėra įmanomas. 

a.g. 

VII PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS 

Pirmą kartą su svečiais iš Lietuvos 
VII PLJK Pietų Amerikoje 

1991.12.18-1992.1.8 a tšventė 
jaunimo kongresų dvidešimt-
penkmetį ir buvo pirmasis pla
tesnio masto pasaulinis lietuvių 
pasitarimas po Lietuvos respub
l ikos a t s t a t y m o . Kongre so 
nuotaikas ir programas esmi
niai paveikė pakviestieji atsto
vai iš Lietuvos. 

Kongrese oficialiai užsiregist
ravo apie 250 asmenų iš 13 
šalių, o sąskrydžio renginiuose 
dalyvavo apie 2000, prisidėjus 
Argentinos, Urugvajaus ir Bra
zilijos lietuviams. Dar prieš 
kongresą „Drauge" buvo Linos 
Mockutės straipsnis, o gruodžio 
14 d. vedamasis pabrėžė PLJK 
naudą ir kitose kultūrose vyks
tančio suvažiavimo sąlygas. 
Nuo III PLJK 1975-6 metais 
(taip pat Pie tų Amerikoje) 
sąskrydis tuo pačiu yra Pasaulio 
l i e tuv ių j a u n i m o sąjungos 
suvažiavimas. Šį kar tą 120 sta
tuto numatytų atstovų skaičius 
nebuvo pasiektas, nes dalyvavo 
apie 80 (iš JAV galimų 40 te
buvo 20 r inktų atstovų). 

Ruoša prasidėjo pačiame VI 
PLJK Australijoje prieš ket
verius metus, kai to kongreso 
ruošos pirm. Henrikas Antanai
t is sukvietė Pietų Amerikos at
stovus pas i tar imams, o pie
tiečiai skambino savoms bend
ruomenėms pritarimo gauti. Du 
didesni trijų kraštų posėdžiai 
„Li tuanicos" stovyklavietėje 
Brazilijoje sujungė platesnį 
ratą, o 1989 m. pradžioje iš
rinktos pirmininkės Arianos 
Rastauskaitės komitetas derino 
trijų kraštų komitetų veiklą ir 
palaikė ryšius su PLB. PLJS ir 
PLB globojamu Talkos komi
tetu JAV-se. 

Tik pirmasis PLJK vyko ma
žame plote — Dainavos sto
vyklavietėje ir Chicagoje, o visi 
kiti išsiplėtė per kelias šalis a r 
kelis miestus. Buenos Aires, 
Montevideo ir Sao Paulo did
miesčius skiria 1,200 mylių. 
Trečiąjį kartą kongresas ruoštas 
Kalėdų - Naujųjų Metų atosto
gų metu, tai yra pietinių šalių 
vasaros atostogų mėnesiais. 

Kongreso palydovai turistai ir 
morališkai ir finansiškai palaiko 
kongresus, ir dalis šios kelionės 
dalyvių ne pirmą kar tą su jau
nimu keliauja, nesibaidydami 
jaunimo triukšmo, judrumo, o 
domėdamiesi svarstybomis, ei
ga, noriai susipažindami su 
šalimis ir jų lietuviais. Beveik 
visi JK dalyviai pamatė Iguazu 
krioklius, išgarsintus „The Mis-
sion" filme, 10-12 m aukš-

A. SAULAITIS, S J 

t e sn ius už Niagarą, 4 km nuo
tolyje pasidalinusius į šimtus 
srovių. Argentinoje ekskursijos 
vyko į Ugnies Žemę, Barilochę 
Andų kalnuose. Rosario ir sos
t inės apylinkes. Iš Montevideo 
— į Urugvajaus Punta del Este 
vasarv ie tę Brazilijoje — po Rio 
de J ane i ro ir istorinius Minas 
Gera is valstijos miestus. Turis
tai , j aunimo dalyviai (tai yra ne 
P L J S atstovai) susirinkdavo 
visuomeniniuose renginiuose. 

P i rmos io s d i enos 
Argent inoje 

Kraš tų komitetai pasirūpino 
kelionėmis iš aerouostų į vietinę 
J K būst inę , iš kur svečiai iš
sk i rs ty t i po šeimas ir viešbu
čius. Pirmenybė šeimose skirta 
finansiškai silpnesniesiems — 
Pie tų Amerikos dalyviams, 
svečiams iš Lietuvos bei Su
valkų trikampio atstovams. 

Pirmoji stotis — Lietuvių cen
t r a s Buenos Airėse, kuris kar
tu su Susivienijimo lietuvių Ar
gentinoje namais Lanus prie
miestyje ir su Aušros Var tų pa
rap i ja Avellanedoje sudaro 
l ietuviškos veiklos trikampį. 
Kongreso plakatais papuoštoje 
salėje registracija, pinigų kei
t i m a s , pirmi susi t ikimai , o 
gruodžio 18 d. — susipažinimo 
vaka ra s , kurio metu orkestras 
ta ip garsiai grojo, kad susipa
žinti reikėjo beveik visai be 
žodžių. Visiems rūpėjo,kaip 
kel iaut i sekasi laukiamiesiems 
13 svečių iš Lietuvos. 

Ketvirtadienį, gruodžio 19 d., 
a t ida rymas >u šv. Mišiomis 
Buenos Airts katedroje, savo 
klasikiniu stiliumi šiek tiek 
p r imenanč io j e V i l n i a u s 
katedrą. Pamaldas suplanavo 
komite tas kartu su klebonu 
kun. Augustinu Steigvila, MIC, 
ir kun. Edžiu Putr imu, keletą 
mėnesių jau J K ruošai talki
nančiu per visus tris kraš tus . 
Vėliavų eisena ir vainikai žengė 
pirma, giedojo argentiniečių 
klasikinis choras bei visi daly
viai. Popiežiaus Jono Paul iaus 
II sveikinimą ir vysk. Pauliaus 
Baltakio žodžius perskaitė kuni
gai prieš pat iškilmingą vainikų 
padėjimą prie valstybės steigėjo 
San Martin kapo katedros kop
lyčioje (čia ir palaidotas neži
nomasis Argentinos karys). 

Netoli katedros universiteto 
patalpose —jaunųjų dailininkų 
paroda — vėl proga pabendrau
t i , o atidarymas — Argentinos 

centrinio banko rūmuose. Kad 
šis kongresas pasižymės tam 
tikru kuklumu iškilminguose 
renginiuose liudijo sklandus ir 
neišpūstas programas vedėjos 
Silvijos Ruplėnai tės įvadas, 
trumpos veikėjų bei pareigūnų 
pastabos — Lietuvos garbės kon
sulo Argentinoje Algimanto 
Rastausko, PLB pirm. dr. Vy
tauto B i e l i a u s k o , ALOST 
(maždaug Argentinoje LB pri-
lygstnačios jung t i e s ) p i rm. 
Juliaus Mičiūdo, PLJS pirm. 
Alvydo Saplio, VII PLJK pirm. 
Arianos Rastauskai tės , kaip ir 
valdžios atstovo, pasidžiaugusio 
šio renginio svarba ir Lietuvos 
naujai atgauta Nepriklausomy
be. Atidarymo metu salėn įėjo 
iš Europos atskridę atstovai, 
atogrąžų lietuje smagiai suliję. 
Meninė programa priminė prieš 
16 m. vykusį kongresą šiuose 
trijuose kraštuose: dainavo Ži
butės, kurios pirmą kartą per III 
PLJK kūčias pasirodė su vado
vu dr. Jonu Simanausku. 

Argentinos aviacijos kari
ninkų ramovėje — iškilminga 
puota su programos vedėja D. 
Surviliene. Per oficialią dalį 
ramiau sėdėjęs jaunimas ne
trukus nradėjo va ikš t inė t i , 
mainytis vietomis, su pažįs
tamais ir nepažįstamais susi
tikti, kol pietietiškas orkestras 
visus įtraukė į šokius. Prie durų 
— rengėjų griežta priežiūra, kad 
būtų įeinama tik su apmokėtais 
bilietais, nes visi jautė , kad šis 
kongresas gali duoti finansinių 
nuostolių. Tuo pačiu viena 
dolerinė kaina visiems, be 
išimčių a r nuolaidų vietiniam 
lietuvių jaunimui, apribojo daly
vaujančių skaičių ir nesuartino 
keleivių su visuomene, kaip 
tikėtasi. 

Argentinos visuomenė turėjo 
progos pasidžiaugti ir kitais 
rengin ia i s — Melbourno 
jaunimo teat ro humorist ine 
drama, torontiškio „Gintaro" 
ansamblio koncertais Buenos 
Aires ir Rosario, kol Mateo 
priemiestyje atstovai posėdžiavo 
studijų dienose. Kūčių vakarą 
kongreso turistai , dalyviai ir 
keletas vietinių lietuvių šventė 
Lietuvių centre po Šv. Rašto 
valandėlės su kun. E. Putrimu, 
o Kalėdų dieną kar tu su atsto
vais gaučių ūkyje užkandžiais, 
pietumis, šv. Miš iomis , 
jodinėjimu ir p ramogomis . 
Studijų dienose nedalyvau
jantys lankė tautinių tango 
šokių vakarą ir galėjo daugiau 
Buenos Aires miesto pamatyti. 
Viena iš privalomų įdomybių 

buvo Recoleta kapai su meniš
kais paminklais — čia palaidoti 
ir pulk. R. A. Chodasevičiaus, 
Paragvajaus karo didvyrio, 
palaikai. 

Šio krašto dalis žymiai pakėlė 
kongreso kainą, nes j au penkis 
mėnesius prieš kongresą inflia
cija buvo sulaikyta, ka i prekių 
bei patarnavimų kainos gerokai 
prašoko tolygius dalykus JAV 
ar net Europoje. Kavos puodu
kas — pusantro dolerio, alaus 
stiklinė — pusketvirto. Taip ir 
puota ir salių nuomos, autobu
sai ir kiti patarnavimai daug 
brangiau negu per praėjusius 20 
m. išėjo. 

Kultūros dienos 
Urugvajuje 

La Platos (Sidabrinės) upės 
kelionė iš Buenos Aires ir Mon
tevideo yra apie 200 km ir 
maždaug 8-10 valandų. Kai 
buvo laukta apie 400 dalyvių, o 
užsiregistravo 250, teko sam
dyti mažesnį laivą ir išlaidoms 
išlyginti priimti šiaip sau kelei
vių. Tačiau lietuvių buvo tokia 
dauguma, kad pranešimai laivo 
garsiakalbiu duoti lietuviškai. 
Pasirodė, kad laivo įgula, reika
laudama geresnių darbo sąlygų, 
sulėtino kelionę ir valandas 
prailgino iki 18: buvo galima iki 
nuovargio žvaigždes stebėti ar 
saulėje kaitintis, o kiti net 
siūlėsi irkluoti. 

Gruodžio 28 d. Montevideo 
prieplaukoje laukė šio krašto 
JK komitetas su talka, ištiesę 
plakatus, vėliavas, balionus 
iškėlę. Dalyviai teigia, kad čia 
autobusais kelionės ir visas ki
tas transportas buvo iš trijų 
kraštų geriausiai sutvarkytas 
su dvikalbėm gidėm, užrašais, 
tvarkaraščiais. 

Kadangi laivas vėlavo, aust
ralų drama vėliau prasidėjo, bet 
rengėjai sugebėjo sklandžiai 
visus nugabenti sostinės aikš
tėn vainiko prie krašto steigėjo 
Artigas paminklo ir Lietuvos 
Respublikos aikštėje centro pa
kraštyje. Vakare — Urugvajaus 
Lietuvių kultūros draugijoje pri
ėmimas, simbolinis ir tuo. kad 
šio klubo patalpas prieš II 
pasaulinį karą pastatė Lietuvos 
valdžia. Kaip ir Argentinoje, 
Urugvajaus lietuviai džiaugėsi 
neseniai šį kraštą lankiusiais 
atsikuriančios Lietuvos valdžios 
pareigūnais su viceprezidentu 
Kuzmicku. 

Sekmadienį — šv. Mišios lie
tuvių parapijoje. Klebonas kun. 
Jonas Giedrys, SJ, sveikino 
susirinkusius, pamokslą sakė 
kun. E. P u t r i m a s , giedojo 
Vytauto Dorelio vadovaujamas 
choras ir Toronto Gintaro mer
gaičių būrelis. Graži diena iš
vykai į miesto parką urugvajie-
tiškai kepsninei ir krašto tau
tinių šokių koncertui. Vakare — 

Gintaro pilnas koncertas su 
s e p t y n i ų i n s t r u m e n t ų an
sambliu. Kultūros draugijoje 
į rengtas kambarys su lietuvių 
liaudies meno ratelio rankdar
biais ir V. Dorelio austais tau
t iniais rūbais — šie darbai taip 
puikiai pagaminti, kad daug 
kas manė , jog jie iš Lietuvos at 
vežti. 

Po ekskursijos į pajūrį gruo
džio 31 d. talentų vakaras, ne 
toks iškilmingas kaip 1975-6 m. 
kongrese, bet labiau stovykliš-
kas ir nuotaikingas, kar ta is su 
labai improvizuotais pasirody
mais. Išsiskyrė kolumbiečių 
Audros ir Antano Slotkų t au 
tiniai šokiai, kanadiečių Ginto 
Sevčiko ir Alvydo Saplio dainos. 
Pirmąjį kongresą prieš 25 m. 
priminė dešimties asmenų „ok
t e t a s" su tuo metu mėgstama 
daina, o ryšį su Lietuva išreiškė 
šį k a r t ą Šveicar i ją a t s t o 
vaujančio Simo Zmuidzino dek
lamacija ir svečio iš Lietuvos 
Saul iaus Lovčiko žodžiai. 

Naujųjų Metų sut ikimas — 
miesto salėje. Scena papuošta 
t r i spalvia is balionais, s talai 
apkrau t i šaltais valgiais. Nuo
taika — kuo geriausia, o orkest
ras pasirodė pora minučių prieš 
vidurnaktį , kada Lietuvos gar
bės konsulas A. Rastauskas 
visus pakvietė pakelti taures . 
Aust ra la i jau buvo Australijos 
N. M e t u s a t šven t ę , o k i t i 
prisiminė, kada Naujieji Metai 
jų šalyje, taip kad buvo priežas
čių iki po ketvirtos ryto primąją 
metų dieną švęsti. 

Į Brazilijos karščius 

Kol Pietų Amerikiečiai su 
dalyviais iš Lietuvos autobusu 
iš Urugvajaus į Sao Paulį 36 
vai. važiavo, kit i skrido dienai 
į Iguazu krioklius, o dalis — tie
siai į Sao Paulį. Pietų Amerikos 
lietuvių sostinę. Čia iš Vila Zeli-
nos Šv. Juozapo bažnyčios šven
toriaus ties Lietuvos Respubli
kos a ikš te su Laisvės s ta tulos 
modeliu buvo išskirstyti vienos 
dienos nakvynei. 

Kol turistai vyko į ekskur
sijas, jaunimas sausio 3 d. nu
važiavo į „Lituanikos" vasar
vietę apie 90 km į kalnelius nuo 
Sao Paulo. Iš k i tur a tvykusius 
iš karto sužavėjo vietovės vešli 
žaluma, erdvė ir juos priimančių 
š e i m i n i n k ų d o s n u m a s . La
gaminus išvežiojo darbštus Bra
zilijos jaunimas , nors vienas 
kitas stovyklautojų ir pirmąją 
naktį be paklodžių (jeigu jų ir 
būtų reikėję ši l tame kl imate) 
išmiegojo. 

Žmogus gali išvengti dangaus 
siunčiamųjų nelaimių, bet jis 
negali išsigelbėti iš tų nelaimių. 
kurias j is pats sau užsi traukia. 

Rytų patarlė 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
A N D R I U S N O R I M A S 
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— Čia tu šeimininkė ir daryk, kaip t;:u geriau. 
Sakyk, minėjai lietuvišką mokyklą... Ar ir tokių čia 
yra? 

— Taip. J au pilna gimnazija šiais metai:- susidarė. 
Jau kelinti metai, kai pradėta mokyti. 

— Kamgi toji gimnazija priklauso? Tai yra — kokia 
valdžia išlaiko? 

— Ją išlaiko ne valdžia, o l ietuviška visuomenė. 
— Bet kas ją prižiūri, t ik r ina? Ar amerikiečiai? 
— Amerikiečiams visai nerūpi ką mes darome ir 

kai vaikus auklėjame! J iems atiduodam* visokius 
mokesčius ir vykdome bendras piliečiams uždėtas pa
reigas. Pabalsuojame — ir to gana. 

Stepas tyli. Jis negali tokių reikalų suvirškinti. 
— Ne! Bet kasgi išlaidas apmoka? Juk kainuoja! 
— Sakau, kad lietuvių visuomenė. Už kiekvieną 

mokinį mokamas mokestis, be to, gimnazija paremia 
ir mūsų veiksniai. Daug kas aukoja. 

— Ar mokytojai ir algas gauna? 

— Labai nedideles. Tai labiau ideologinis jų pasi
šventimas, lyg ir patr iot inė pareiga ir garbė dirbti 
tokioje vietoje. 

— Gal ir tu ten dėstai? J u k buvai mokytoja. 
— Ne. Dabar tapau siuvėja. Pirmiausia turiu iš

maitinti tą jaunimą, kad išliktų gyvais lietuviais. Tu
riu uždirbti pragyvenimui.. . 

Birutė išeina į virtuvę. Stepas girdi ją raginant 
vaikus gulti. 

— Laikas miegoti! Nebespėsit pasižiūrėti i kny
gas.. . Ko neprisivalgėte. to nebeprisilaižysite! Kiek iš
mokote per savaitę — tiek bus gana. Aušrele, tu pir
moji eik į tualeto kambarį praustis... Kad man nebūtų 
dėl to ginčų ir susigrūdimo! 

— Mamyte! Kol Aušra nusipraus. ar galiu pažiū
rėti televiziją? 

— Televiziją spėsi kitą kartą! Dabar yra proga 
pakalbėti su tėveliu. Turi su juo susipažinti. 

Arūnas nenoromis ir nedrąsiai įslenka į svetainę 
pas tėvą. Stepas jau pasisukęs žiūri į sūnų. Apkabina 
jaunuolį per pečius pasisodinęs šalia savęs. Pats stebi, 
žiūri į berniuką. 

— Na. papasakok man, kaip jūs čia visi gyvenat 
be manęs! 

Arūnui keista kalbėti apie tai, kas įvyksta kasdien. 
Nė neįsivaizdavo, kad dar yra žmonių, kurie nežinotų 
jo gyvenimo būdo. Žodis po žodžio, tėvui beklausinejant 
ir vis „traukiant už liežuvio", berniukas ima 
atsakinėti , o palengva įsitraukia ir į ilgesnį pasako
jimą apie mokslą, draugus, sportą, malonumus ir 
kasdienos rutiną namuose. 

Pamažu Stepas Vilainis tarsi vis priartina padi
dinamąjį stiklą prie objekto, vadinamo Amerikos gyve
nimu. Ima justi žmonių gyvenimo pulsą, žmonių, iš
drįsusių verčiau palikti gimtąjį kraštą, kaip kentėti 
okupantų terorą. Pa t s paskui save sudeginęs visus 
t i l tus jis junta, kad privalo suprasti. įsigilinti ir įsi
t raukt i į bendrą lietuvių išeivių gyvenimą. Be tam 
t ikro palankumo supratimas nėra įmanomas. Todėl 
stengiasi sukelti savyje tą palankumą žmonėms, ku
riuos bolševikų režimas už akių pasmerkė ir toliau te-

besmerkia . Stengiasi Vilainis pers iorentuot i ir 
tapti tokiu pat tremtiniu. Tai jam nesiseka, nes j is 
neįstengia susiniveliuoti, tik užsispyręs bando savyje 
panaikinti ano neapykanta ir smurtu pagrįstojo galvo
jimo ir dialektinio materializmo liekanų nuosėdas. Kas 
anapus uždangos atrodė balta, čia yra juoda, kas sovie
tuose buvo juodinama, čia beveik išskirtinai baltinama. 
Tačiau žmonės lyg ir tie patys, jų jausmai tokie patys , 
lygiai kaip ir reikalavimai a rba gyvenimo poreikiai. 
J iems šventas tėvynės vardas, bet pavergėjų net kva
pas prakeiktas . Jų kalba ta pat i . galvojimas vienodai 
lėtas ir lietuviškas, bet kokia bedugnė idėjose! Tik 
dabar Stepas mato kokia apgaulė ir melas siaučia 
anapus geležinės uždangos. Jo akys pačios atsiveria į 
naują tiesą, visai naują pažinimą. 

Nežymiai greit prasmunka savaitgalis ir nukr in ta 
i juodą užmaršties prarają. Visa šeima vaikštinėja po 
didžiulį miestą. Vaikai rodo naujai atvykusiam šeimos 
nariui įžymybes, daugiausia lietuvių gyvenamose 
vietovėse paliktuosius veikimo pėdsakus. Stepas ati
džiai stebi viską, daug klausinėdamas, ta ry tum moki
nys, geriau dėstomą dalyką įsisąmoninti norėdamas. 

Aplankius Birutės pažįstamus jis ta ip pat daugiau 
klausinėja ir teiraujasi, kaip pats pasakojasi apie save. 
Todėl labai nustemba vieną dieną gavęs žymios 
lietuviškos organizacijos raštišką kvietimą duoti 
visuomenei viešą pranešimą,nušviečiantį dabart inį 
gyvenimą sovietų valdomoje tėvynėje. Stepas nelaukė 
pasidaryti garsenybe, o laikraščiai jau provokuoja — 
jau pranešinėja apie jo atsiradimą šiame krašte, iškelia 
rizikinga pabėgimą laivu iš anapus ir jo stiprią valią 
trokštant pasiekti laisvės 

(Bus daugiau) 
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JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

PAREIGŪNAI 
WASHINGTONE 

Pareigas pereitų metų pabai
goje perėmusi naujoji JAV LB 
krašto valdyba su būstine Phi-
ladelphijoje, šalia vykdymo su 
lietuviškos išeivijos stiprinimu 
susijusių uždavinių, ryžosi ir 
toliau talkinti nepriklausomam 
gyvenimui bepris ikel iančiai 
Lietuvai . Pa t i r t i žinių apie 
JAV-bių teikiamą bei planuo
jamą teikt i paramą Lietuvai, 
užmegzti asmenines pažintis, o 
taip pat pasiaiškinti JAV-bių 
užimtos politikos klausimais, 
sausio 17 ir 18 dienomis JAV 
LB pare igūnai lankėsi Wa-
shingtone. 

Pirmą dieną buvo aplankyta 
D e m o k r a t ų par t i jos centro 
komiteto. Valstybės departa
mento, U.S. Agency for Interna
tional Development. U.S. Infor
mation Agency ir Baltųjų rūmų 
įstaigos. Antrąją dieną Lietuvos 
ambasadoje pasimatymas su 
amb. St. Lozoraičiu ir aptarti 
bendradarbiavimo bei veiklos 
derinimo klausimai. JAV LB 
delegacijos sudėtyje buvo krašto 
valdybos pirm. Vyt. Maciūnas. 
Visuom. reikalų tarybos pirm. 
Alg. Gečys, vicepirmininkai 
Rimantas Stirbys ir dr. Vitolis 
Vengris ir LB įstaigos VVashing-
tone direktorė Asta Banionytė. 

D e m o k r a t ų pa r t i jos c e n t r o 
k o m i t e t e 

Demokratų partijos centro 
komitete susit ikome su direk
tore balsuotojų grupuočių klau
simams Melinda Yee. Pokalbio 
metu LB atstovai reiškė rūpestį 
dėl JAV-se stiprėjančių nuotai
kų apie paramos užsieno kraš 
tams teikimą. Siūlymai para
mą mažinti pakenks Pabaltijo 
valstybėms, kurių gaunama pa
rama yra minimali. Demokratų 
partijos vadovybė yra prašoma 
įtaigoti savo atstovus Kongrese, 
kad dabart iniu Rytų Europai 

rant jiems galimybę tiesiogiai 
stebėti demokratinį procesą. Iš 
savo pusės Lietuva mielai 
pr i imtų demokratų partijos 
vadus, atvykusius susipažinti 
su Aukščiausios tarybos veikla. 

Va l s tybės d e p a r t a m e n t e 

Valstybės departamente kal
bėtasi su Rytų Europos depar
tamento vicedirektorium Shaun 
B y r n e s . kurio t ies ioginėje 
žinioje yra Pabaltijo valstybių 
skyrius. Keletą metų darbavęsis 
Maskvoje. Byrnes gerai yra 
susipažinęs su lietuvių vesta 
kova atgauti nepriklausomybę 
ir šiuo metu Lietuvą užgulusio
mis problemomis. Jis gerai in
formuotas apie prieš keletą 
dienų pasirašytą Lietuvos ir 
Lenkijos tarpvalstybinę dekla
raciją ir konsularinę konvenci 
ją 

CLASSIFIED GUIDE 

Priėmime pereitų metų pabaigoje Liautaud namuose. Iš kairės: pasigydžiusi Laima Vėžytė, Elena 
Vėžienė. dr. Regina Kulienė - ..Vaikų Vilties" prez.. Gražina Liautaud. Pat Michalski ir Birutė 
Jasaitienė N u o t r j . Taraulaičio 

ir 1.1. 1991 metų lapkričio- formavo apie planuojamą konfe-
gruodžio pradžioje Pabaltijo 
va ls tybėse lankėsi JAV-ių 
delegacija. Ji susipažino su 
esama padėtimi ir nustatė prio
r i te tus paramai te ikt i . Ap
silankymo Pabaltijo valstybėse 
išdavoje yra i š le is tas 138 

turi "ž'inių"apie "tą" dieną P u s l a P i u raportas, kur iame 
vykstantį V. Landsbergio vizitą 
Maskvoje. Pokalbio metu LB 
atstovai kėlė sovietinės kariuo
menės iš Lietuvos išvedimo, 
ekonominės paramos, privatiza
cijos, „trikampės" (trilateral) 
prekybos klausimus. Pastaroji 
sąlygoja paramą nepriklausomų 
valstybių sandraugai dalies 
skiriamų lėšų išleidimu Pabalti
jo ir buv. satelitinėse valstybė
se. Byrnes paminė jo , kad 
valstybės sekr. J. Baker yra for
maliai pasisakęs dėl sovietinių 
karinių jėgų išvedimo iš Pabal
tijo. Šiuo metu geriausia pasi
kliauti ..privačia" diplomatija. 
Vasario pradžioje Pabalti jo 
valstybėse lankysis viceprez. D. 
Quayle. Vizito metu praneš apie 
papildomos paramos paskyrimą 
Pabaltijo valstybėms. 

U.S. Agency for 
In te rna t iona l Deve lopment 

Va l s tybės d e p a r t a m e n t o 
globoje veikia U.S. Agency for 

pateikiami surinkti duomenys 
visa eile klausimų ir analizuo
jama paramos reikalingumas. 
D. Kresl ins LB a t s t o v a m s 
i ša i šk ino a d m i n i s t r a c i n i u s 
kanalus, kuriais parama Pabal
tijo valstybėms bus nukreipia
ma. Taip pat atsakė į pateiktus 
klausimus dėl mūsų organizaci
nių vienetų kvalifikavimosi tap
ti JAV-ių skirtos paramos per
davėjais Lietuvai. 

Bal tuosiuose r ū m u o s e 

Baltuosiuose rūmuose LB 
atstovai kalbėjosi su preziden
tiniu asistentu Sichan A. Siv ir 
jo pavaduotoju James Schaefer. 
P rašy ta sust ipr int i JAV-ių 
pastangas atitraukti sovietinę 
k a r i u o m e n ę iš Paba l t i j o 
valstybių, didinti joms teikiamą 
ekonominę paramą. Prašyta, 
kad prez. G. Bush Vasario 16 
proga padarytų specialų pareiš
kimą. Priminta, kad Amerikos 
lietuviams prez. Busho praeityje 

Lietuvių Bendruomenės atstovai pasitarime su Lietuvos ambasadorium. Iš kairės: ambasadorius 
St Lozoraitis. LB pirm. V. Maciūnas, Visuom. reik pirm. A Gečys, mokslinių reik. pirm. dr. 
V. Vengris ir R Stirbys. 

kritišku laiku teikiama parama 
nebūtų mažinama. Šiuo ir kitais 
Amerikos lietuviams rūpimais 
klausimais JAV-ių LB norėtu 
liudyti prieš prezidentinius rin 
kimus partijos pravedamuose 
apk laus inė j imuose par t inės 
paltformos reikalu M. Yee 
pažadėjo sudaryti galimybes LB 
atstovui asmeniškai platformos 
komisijai liudyti. Iš savo puses 
LB atstovai pažadėjo veikti į 
Amerikos lietuvius, kad jie 
aktyviau jungtųsi į politine 
veiklą. 

Pokalbio metu buvo paliesta 
politinių grupuočių formavi 
masis Lietuvos Aukščiausioje 
taryboje. Buvo paminėta, kad 
šiuo metu partijos tik pradeda 
formuotis. Pageidauta , kad 
Demokra tų part i jos centro 
komitetas pri imtų stažuotis 
keletą Aukščiausiosios tarybos 
frakcijų darbuotoju. tii'> suda 

International Development. LB 
atstovų susitikta su parama 
Pabaltijo valstybėms adminis
truojančia Dagnija Kreslins. 
1991 biudžetinių metų paramos 
dydis yra 14 mil. dolerių. 1992 
biudžetinių metų parama, tiki
masi, sieks 15 mil. dolerių. 
Skiriamą paramą galima sus
kirstyti į tris dalis: parama 
skatinti ekonominį atsistatymą 
<60^), pa rama s k a t i n t i 
demokratinę iniciatyvą (20^-) ir 
parama krašto gerovės pageri
nimui 120^). Pirmoji apima 
privatizaciją, verslo ir prekybos 
vystymą, bankinių struktūrų 
įvedimą Demokratinės inicia
tyvos sritis apima parlamenta 
rinės sistemos įtvirtinimą, teis
minio proceso reformas, žmo
gaus teisių garantijas. Krašto 
gerovei pagerinti parama liečia 
žemės ūkio našumo pakėlimą, 
medicininę pagalbą, energetiką 

užimtos pozicijos Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybės atžvil
giu buvo nesuprantamos, kaip 
ir neaiškūs kai kurie jo adminis
tracijos šiandieniniai ėjimai. 
JAV-ių LB yra pasipiktinusi 
Pabaltijo valstybių nepakvieti-
mu į Washingtone už kelių 
dienų įvyksiančią konferenciją 
ekonominės paramos nepriklau 
somų valstybių s and rauga i 
reikalu. Baltieji rūmai turėtų 
žinoti, kad ekonominius nepritek 
liūs kenčianti Lietuva paskuti
nia is ia is mėnesiais Rusijai 
suteikė stambią paramą maisto 
produktais. Taip pat žinotina, 
kad per Pabaltijo valstybių 
uostus bus vykdomas pagrin
dinis paramos teikimas Rusijai 
ir kitoms sandraugos valsty
bėms. Prašyta klaidą atitaisyti 
užsienio valstybių konferencijon 
pakviečiant Pabaltijo valstybes. 

Baltųjų rūmų pareigūnai in-

renciją specifiniai pristatyti 
klausimams liečiantiems Pabal
tijo valstybes. Baltųjų rūmų 
pa re igūna i deda pas tangas 
Pabaltijo valstybėms padėti per 
Ci t izens Democracy Corps 
organizaciją. Žadama pradėti 
leisti biuletenį skirtą Amerikoje 
esančioms etninėms — tautinėms 
grupėms. Dalis šių planų yra 
susiję su artėjančiais preziden
tiniais r inkimais. 

J A V informacijos agentūroje 

Išskirtiną dėmesį LB delegaci
jai skyrė Valstybės departamen
to žinioje veikianti U.S. Infor
mation Agency. Jai atstovavo 
keturių departamentų vadovai: 
James E.Smith, Stephan Strain, 
Susan Sut ton Robinson, dr. 
William James . Jų vadovauja
miems padal iniams tenka ad
m i n i s t r u o t i ke l ių milijonų 
dolerių vertės paramą švietimo, 
komunikacijos, valdžios admi
nistracijos sri t ims. Dabartiniu 
metu planavimo stadijoje yra 
Lietuvai ski r tos programos 
padėti anglu kalbos mokytojų 
ruošoje, ekonomikos ir verslo 
administratorių pasitobulinime, 
med ia ( te leviz i jos , radijo, 
spaudos) darbuotojų paruošime. 
Planuojama Lietuvai padėti 
įstatymų ruošos, prokuratūros 
pertvarkos, pasikeitimo akade
mikais bei studentais srityse. 
LB pareigūnai pageidavo, kad 
bū tų naudojamasi išeivijoje 
esančiais mūsų talentais ir 
veikiančiomis ietuvių mokslo ir 
švietimo institucijomis. Dr. V. 
Vengriui krašto valdyba yra 
pavedusi su JAV-ių valdinėmis 
ins t i tuc i jomis koordinuot i 
akademinių programų Lietuvai 
teikimą. 

Lie tuvos ambasado je 

Šeštadienio rytą LB parei
gūnai lankės; Lietuvos amba
sadoje. Tris v . landas trukusio 
pokalbio su arnbasadorium St. 
Lozoraičiu metu diskutuota 
Lietuvos pilie; bes ir nuosvybės 
atgavimo Liet įvoje klausimai, 
tartasi dėl * srpusavio infor
mavimo ir ve;-los derinimo. St. 
Lozoraitis pastebėjo, kad jo san
tykiai su LB vra „ne tik geri. 
bet ir labai g< - i" . Dėkojo pirm. 
V. Maciūnui už pradėjimą akci
jos organizuot tuometinei Lie
tuvos pasiuntinybei finansinę 
paramą. St Lozoraičio nuomo
ne, Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, išei. jos organizacijų 
rolė tebėra s\ arbi. LB tenka 
pa re iga p r i ž iū r ė t i , kad 
demokratijom pr inc ipa i ir 
demokratino ^ ruk tū ra Lietuvo 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

MIRĖ KUN. 
A. ŽIUBRYS 

Sausio 21 d. 7 vai. vak. St. 
Francis Nursing Center, Marš, 
PA, mirė a.a. Aleksandras Žiub-
rys, OFM. 

Aleksandras buvo gimęs 1920 
m. sausio 13 d., Kurmaičių 
kaime, Kretingos parapijoje iš 
Alberto ir Petronėlės Budriūtės. 
Pranciškonų ordinan įstojo 
1935 m. liepos 26 d. Kretingoje, 
pirmuosius įžadus padarė 1936 
m. liepos 27 d., o iškilminguo
sius — 1942 m. balandžio 14 d. 
Studijavo Miuncheno, Vokie
tijoje, pranciškonų seminarijoje 
ir buvo įšventintas kunigu 1943 
m. liepos 25 d. 

Kun. Aleksandras dirbo t a rp 
vokiečių Dietfurte, Landshute ir 
išvietintų lietuvių Vokietijos 
stovyklose. 1949 m. atvyko į 
Greene. Maine, ir 1950 m. studi
javo anglų kalbą pranciškonų 
Quincy, 111.. kolegijoje. 1951 m. 
vasario 5 d. buvo paskirtas Šv. 
A n t a n o , Br idgev i l l e , PA , 
lietuvių parapijos klebonu ir ten 
išbuvo iki 1988 m. spalio 5 d., 
kada dėl ligos turėjo pasitraukti 
iš parapijos, o pati parapija buvo 
pervesta diecezijos administ
ravimui. 

Kun . A l e k s a n d r a s tu rė jo 
cukrinę ligą, kuri vedė prie 
abiejų kojų amputav imo ir 
pagaliau prie širdies, kuri susto
jo plakusi. 

Kun. Aleksandras a ts ta tė be
mirštančią Šv. Antano lietuvių 
parapi ją , p r i t r a u k ė savo 
novenomis ir p a m a l d o m i s 
nemažą skaičių naujų, angliškai 
kalbančių parapiečių. Atnau
jino bažnyčią, pastatė parapijos 
salę su kitomis parapijos veiklai 
r e i k a l i n g o m i s p a t a l p o m i s , 
išpuošė Šv. Antano šventovę ir 
klebonijos priekyje pa s t a t ė 
pa t raukl ią Fat imos Marijos 
stovy lą. 

Velionio kūnas buvo pašar
votas Šv. Antano bažnyčioje, 
Bridgeville, kur sausio 23 d. 
buvo la ikomos šv. Mišios. 
Pamokslą sakė kun. Robertas 
Barber. Kennebunkporto gvar-
dijonas. Sausio 24 d. jo kūnas 
buvo pe rvež t a s l ė k t u v u į 
Brooklyną.Shalins laidotuvių 
koplyčią. V a k a r e buvo 
kalbamas rožinis, o sausio 25 d. 
mūsų vienuolyno koplyčioje pro-
vinciolas su kitais pranciš
konais ir kunigais laikė Mišias 
ir palaidojo Šv. Jono kapinėse. 
Lietuvos pranciškonų skyriuje. 

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 vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

\m 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. K*dzi« Av«., 

CMcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

Ontuifc 21 
E. MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

Buv 312-585-6100, rvs 312-778-3971 

QĮ MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena BHnstrublarta. 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax, 

5953 S. Kadzie Ave. 
Tol. 436-7878 

IGntuifc 

Parduodamas gražiame Kauno rajone 
erdvus. 4 kamb. butas mūriniame name 
Didele virtuvė ir prieškambaris; dengtas 
balkonas bei sandelio patalpa. Butas 
išklotas uosio parketu; uosines durys bei 
kt. gražūs įrengimai Priedo — didelis ga
ražas Kreiptis: 813-867-9329. 

FOR RENT 

Išnuomojamas saulėtas 4 kamb. butas 
pirmame a Brighton Parke. 46 St. & Whip-
ple Ave apyl. Su virykla. šaldytuvu; yra 
,,cable" TV prijungimas. $390 į mėn. Su 
šiluma ir karštu vandeniu. Skambinti vaka
rais 312-890-1877 arba 312-247-3777. 

KMIECIK REALTORS 
Irya 7922 s. Puiaski Rd. 
£A 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei nori te parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

IEŠKO DARBO 

50 metų lietuvė Ieško darbo* daro 
masažus, vairuoja automobilį, myli 
vaikus, dirba visus namų ruošos dar
bus Rašyti; Grinčallenė. 515—4th 
Ave., Asbury Park, N.J. 07712. 

U.S. SAVINGS BONOS 
THE GREAT AMF='CA\ V. ' f :-"MENi: 

Parduodu 2 kamb. butą Vilnių-
Ja. Kreiptis: Larisa (San Fran-
ciaco) 415-750-1468 arba So
fija (Vilnius) 41-52-32 

MISCELLANEOUS 

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

Tai. 376-1882 ar 376-5996 

10°/o—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Waat 95th Stret 
Tai . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
[VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

turiu ChKngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ninga* 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

S U T A R Ė DĖL BIUDŽETO 
je būtu išlaikyti. Sutarta šj 
pavasarį JA Y *e suruošti keliu Po sunkių pasitarimų gu-
dienų konfer< nciją investicijų bernatorius Edgar sutarė su 
(versloi pr*Kvbos Lietuvoje parlamentu dėl naujo 1992 m. 
reikalu. Konferencijos oficia Illinois biudžeto. Nuspręs ta 
liais rengėjai- bus Lietuvos am- išlaidas sumažinti 350 mil. dol., 
basada JAV -. jr JAV LB kraš- bet neskriaudžiant švietimo ir 
to valdyba paramos neturtėliams ir neke-

A.Gč. liant mokesčių. 

DRAUGE GAUNAMI LIETUVIŲ KALBA 
LEIDINIAI 

PER GIEDRĄ IR AUDRĄ, atsiminimai. My
kolas Vaitkus. 272 psl $3.00 

PAVASARIO LIETUS, romanas, Aloyzas 
Baronas. 261 psl $3.00 

SAULĖS GR{ŽIMAS, novelės. Aloyzas 
Baronas. 141 psl $3.00 

TARP DANGAUS IR ŽEMĖS, feljetonai. R. 
Spalis. 142 psl $1.50 

MANOJI DZŪKIJA, atsiminimai. Jonas 
Miškinis. 192 psl $3.00 

VIKTUTĖ, apysaka. Šatrijos Ragana. 143 psl. $2.00 
ŠIAURĖS ŽVAIGŽDĖ, atsiminimai. Mykolas 

Vaitkus. 297 psl $3.00 
LAIMĖS IEŠKOTOJAI, novelės. Irena Joerg. 

262 psl $3.00 
VYSKUPO P. BUČIO ATSIMINIMAI. I dalis. 

320 psl $1.00 
VYSKUPO P. BUČIO ATSIMINIMAI, II dalis. 

284 psl $1.00 
ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl. . $5.00 
TOLIMŲ KRAŠTŲ MIRAŽAI, kelionių įspūdžiai. 

Ava Saudargienė. 336 psl $4.00 
VILNIAUS MIESTO PLANAS $9.00 
BUKOLIKOS IR GEORGIKOS. Publijus Vergili

jus Maronas. 427 psl $3.00 
BAUSMĖ, novelės. Jurgis Gliaudą. 151 ps l . . . $3.00 
SENASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS. My

kolas Biržiška. 178 psl $3.00 
KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ, romanas. Felix Tim-

mermans. 189 psl $3.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

BENDROS ĮVAIRIŲ 
TAUTYBIŲ PAMALDOS 

Tradicija tapo, kad kiekviene-
riais metais visos Europos čia 
gyvenančios t au tybės vieną 
k a r t ą s u s i r e n k a bendrom 
pamaldom į Prince of Peace 
katalikų parapijos bažnyčią Or-
mond Beach, kur ių metu daž
niausia šv. Mišios aukojamos už 
anksčiau pavergtas tautas , o 
šiais metais dėkota Dievui už tų 
tautų išsilaisvinimą iš bolše
vikų okupacijos. 

Bendros p a m a l d o s š ia i s 
metais įvyko sausio 19 d. Prince 
of Peace katalikų bažnyčioje Or-
mond Beach. Š ia is meta is 
pamaldas organizavo lenkų tau
tybės žmonės. Bet pamaldose 
dalyvavo kroatai , estai, vokie
čiai, vengrai, latviai, lietuviai, 
ukrainiečiai. 

Pamaldos vyko jau naujoje 
šios parapijos gražioje bažny
čioje. Žmonių beveik pilna erd
vi bažnyčia. Į bažnyčią, pa
maldoms pras idedant , buvo 
įneštos visų čia minėtų tautų 
vėliavos su palyda ir eisenoje 
dalyvavo Knights of Columbus 
uniformuotų vyrų nemažas 
būrys. 

Šv. Miš i a s konce lebravo 
keturi kunigai , kurių metu 
paka i tomis giedojo įvair ių 
tautybių chorai. Lietuviams 
atstovavo choras Sietynas, vado
vaujamas muz. Antano Skri
dulio. Choras lietuviškai pagie
dojo Gloria, Parveski, Viešpatie 
ir Lietuvos himną. O muz. An
tanas Skridulis vargonais paly
dėjo ir ki tų t au tų himnus. 

Šv. Mišių metu visų tautų 
atstovai pareiškė Aukščiausia

j am padėką už toms tautoms 
sugrąžintą pilną laisvę ir nepri
klausomybe. Lietuvių vardu 
padėkos maldą lietuviškai ir 
a n g l i š k a i p e r s k a i t ė Juoze 
Daugėlienė. 

Šios gražios pamaldos baigtos 
kiekvienai tautybei sugiedant 
savo t a u t o s h i m n u s . Po 
pamaldų salėje įvyko visų tautų 
pabendravimas. 

LANKĖSI M I E L A S 
S V E Č I A S 

Daytona Beach lietuvių nau
sėdijoje savaitę laiko viešėjo sve
čias iš Chicagos kun. Vytautas 
Bagdanavičius. 

J is sausio 12 d. dalyvavo sau
sio 13-tosios minėjimo pamal
dose, Prince of Peace bažnyčioje 
drauge su kun. Ričardu Grasso 
a tnašavo šv. Mišias už tautos 
kankinius, pasakė gilių minčių 
pamokslą, o po pamaldų daly
vavo salėje minėjime ir pa
bendravo su čia sutiktais senai
siais savo pažįstamaisiais. 

Sausio 15 d. kun. Vytauto 
Bagdanavičiaus artimieji muz. 
A n t a n a s ir Valė Skriduliai 
suruošė svečiui gražų priėmimą, 
kur iame dalyvavo ir būrelis 
kun. V. Bagdanavičiaus senųjų 
pažįstamų. Svečių ta rpe daly
vavo ir rašytoja aktorė Birutė 
Pūkelevičiūtė ir kiti. Prie vaišių 
stalo su mielu svečiu buvo pasi
dal in ta lietuviškojo gyvenimo 
k u l t ū r i n ė m i s a p r a i š k o m i s , 
pasižvalgyta po Chicagos lietu
vių gyvenimą. 

Kun. V. Bagdanavičius, kelių 
knygų ir straipsnių autorius, 
įdomus pokalbininkas, visada 
besisielojąs dvasinėmis verty
bėmis ir mūsų tautos ateitimi. 
Pabendravimas vyko jaukioje, 

daug gražių prisiminimų at
skleidusiose nuotaikoje. Kun. V. 
Bagdanavičių globojo čia atosto
gaujanti jo sesutė M. Juškienė. 

RŪPINASI LB 
SUVAŽIAVIMU 

Lietuvių Bendruomenės Day
tona Beach apylinkės valdyba, | 
vadovaujama Juozo Paliulio, 
rūpestingai ruošiasi priimti LB 
Floridos apygardos suvažia
vimą, kuris įvyks balandžio 25 
d. Treasurer Island gražiame 
viešbutyje. 

Suvažiavimo re ika lus vėl 
svarstė valdyba savo sausio 14 
d. posėdyje vicepirmininkės dr. 
S ig i tos R a m a n a u s k i e n ė s 
namuose. 

Dr. Sigita Ramanauskienė pa
informavo susitarimus su vieš
bučiu. J a m e norintieji nakvoti 
suvažiavimo dalyviai kam
barius gaus papigintomis kai
nomis. Suvažiavimas prasidėtų 
8:30 vai. ryto ir tęstųsi iki vaka
ro 5:30 vai. Po pirmųjų posėdžių 
nuo 12 iki 2:30 būtų priešpiečių 
pertrauka, kurios metu įvyktų 
iškilmingi, bendri pietūs. Čia 
bū tų a t l i k t a p r o g r a m a ir 
pabendravimas. 

Į suvažiavimą pasižadėjo ir 
atvyksta JAV LB krašto valdy
bos p i r m i n i n k a s V y t a u t a s 
Maciūnas. O gal ir daugiau iš 
centro valdybos svečių. Suvažia
vimo d a r b o t v a r k ę ruoš i a 
apygardos valdyba. P i e tū s 
maždaug gali kaštuoti vienam 
asmeniui iki 15 dol. Suvažia
vimo rengėjams iš anksto reikia 
žinoti, kiek atvyks ir iš kur 
žmonių, kiek norės dalyvauti iš
kilminguose pietuose. Todėl 
apygardos valdyba jau dabar 
turėtų susisiekti su apylinkių 
valdybomis ir telkti reikiamas 
žinias. 

LB Daytona Beach apylinkės 
valdybon įėjo energinga veikėja 

Bi ru tė Kožicienė vicepirmi
ninkės pareigoms kul tūr in iams 
ir socialiniams reikalams. Malo
n u konstatuoti , kad LB ir klubo 
valdybos nuoširdžiai bendradar
biauja ir yTa pasižadėjusios 
viena ki ta i visuomet ta lk in in 

t i . 
LB valdyba iš anksto maloniai 

kviečia šio telkinio tėvynainius 
sk i r t i LB apygardos suvažia
v i m u i d ė m e s i o ir j a m e 
da lyvaut i . 

J u r g i s J a n ū s a i t i s 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. sausio mėn. 30 d. 5 

sugebama nelaimės patirtimi 
pasinaudoti, ji mums pavirsta 

Nelaimė praeina (ir tai yra l a į m e n e g m u g n u v a l o į r 

didele paguoda) , t a č i au ji u ž g r u d i n a 

palieka gilius pėdsakus; jeigu w Humboldt 

Floridos talkininkai prie ruošiamo j Lietuvą konteinerio 

BANKO NUOSTOLIAI 

Didžiulis Illinois bankas — 
First Chicago Corporation, iki 
šiol stipriai laikęsis, 1991 m. 
paskutinį ketvirtį turėjo 15.1 
mil. dol. nuostolių. 

DAUG SUSIRGIMŲ 

Chicagoje atsirado tiek daug 
susirgimų slogomis, kad greitoji 
pagalba sausio pirmoj pusėj 
nebeįstengė laiku visų nuga
benti į ligonines. 

N A U J A MOKYKLA 

Nors eilė mokyklų dėl fi
nansinių sunkumų uždaromos, 
tačiau Švč. Marijos (St. Mary of 
the Woods) parapija Chicagos 
šiaurvakaruose sutelkė 2.2 mil. 
dol. naujiems mokyklos rū
mams, kuriuos kard. Bernar
dinas pašventino. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JUOZAS 
BRIEDIS 

A. a. Juozas iškeliavo j amžinybę 1991 m. vasario 2 d. 
Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Už jo sielą bus 
atnašaujamos šv. Mišios šj sekmadienį, vasario mėn. 2 d. 9 
vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje, Chicago, IL. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a.a. Juozo sielą. 

Nuliūdę: brolis Stasys su šeima ir kiti giminės. 

A.tA. 
SOFIJA GRAUŽINIENĖ 

PETRAUSKAITĖ 

Gyveno Chicagoje, prieš tai 10 metų — Kolumbijoje. 
Mirė 1992 m. sausio 27 d. 
Gimė 1904 m. vasario 22 d. Žagarėje, Lietuvoje. Amerikoje 

išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, brolis Alfon

sas su seimą Lietuvoje, mirusių seserų ir brolio vaikai su 
šeimomis Lietuvoje ir Amerikoje, pusbrolis Ignas Petrauskas 
su šeima, vyro sesuo ir brolis su šeima ir kiti giminės. 

Priklausė Korp! Neo-Lithuania, Lietuvių Fondui, 
BALF'ui, Lietuvos Dukterų draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, sausio 30 d. nuo 2 
iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 31 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Šeima prašo gėlių nesiųsti. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras J u o z a s ir giminės. 

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

A.tA. 
MAGDALENA BALTRIMIENĖ 

AŠMYTĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Po ilgos ligos mirė 1992 m. sausio 29 d., 1:05 vai. ryto, 

sulaukusi 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šilutės apskrityje, Doviluose, Klaipėdos 

krašte. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime giminaitė Ieva Ašmytė, 

krikšto sūnus Ramūnas Lesniauskas bei artimi draugai-glo-
bėjai Konstancija Balzarienė, Antanina Noreikienė, Viktoras 
Lesniauskas, Jonas Jankauskas. 

Velionė buvo žmona a.a. majoro Stasio Baltrimo. 
Priklausė draugijoms: LDK Birutės, Lietuvos Dukterų ir 

Mažosios Lietuvos lietuvių. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, sausio 31 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 1 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijai. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę giminai tė , krikšto sūnus ir draugai . 

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

Mielas Dėde IGNAI , 
R e i š k i a m e d idž iaus ią užuojautą n e t e k u s 

ELZYTĖS, 
Tavo G y v e n i m o D r a u g ė s . 

Jūratė, Vida, Kastytis, Valdas, 
Diana ir Jaunutis su šeimomis 

Aldona ir Jurgis Gravrogkai 

A.tA. 
ELZEI BUMELIENEI 

Union P i e r L i e tuv ių draugi jos na re i mirus , jos vyrui 
IGNUI B U M E L I U I , g i m i n ė m s ir a r t imies i ems liū-
dint, r e i š k i a m e gilią užuojautą. 

Union Pier Lietuvių draugijos 
Valdyba ir nariai 

J 
Mielam p r i e t e l i u i i r bend raminč iu i 

A.tA. 
ALGIUI KASULAIČIUI 

mirus , jo ž m o n a i DALIAI , jo še imai i r g i m i n ė m s 
nuoširdžią užuo jau tą r e i šk ia 

A.tA. 
KOTRYNA CIBULSKIENĖ 

Gyveno Evergreen Park, IL, anksčiau Chicagoje, Mar
ąuette Parko apylinkėje. 

Mirė 1992 m. sausio 28 d., 7 vai. ryto, sulaukusi 93 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Urelių kaime, 
Krekenavos parapijoje. Amerikoje išgyveo 75 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Angelą Jonės, 
žentas Jim, Katherine Theresa Burger. žentas Al, Josephine 
Brazen, žentas Al; aštuoniolika anūkų, 21 proanūkas; sesuo 
Kazė Tumavičienė su vyru Jurgiu, gyv. Sun City, C A; brolis 
Bronius Antanaitis su šeima Lietuvoje; sūnėnas kun. Peter 
Cibulskis, MIC. 

Velionė buvo žmona a.a. Stasio, motina a.a. Gloria Drun-
gil ir dukterėčia a.a. MOTINOS MARIJOS KAUPAITĖS. 
S.S.C. 

Priklausė Tretininkams, Šv. Teresės draugijai ir buvo Šv. 
Kazimiero Seserų rėmėja. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadieni, sausio 30 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadieni, sausio 31 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta j švč M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Šv. Kazimiero Seserims. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, anūkai, proanūkai, sesuo, brolis, 
sūnėnas ir kiti giminės. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

Kiti 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwv. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickorv Hills 

Visų 
2424 W. 69 St * Chicago 

telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 7M Street 
C hicago. Illinois «KN 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
1H2(U South RoberK Ro.ul 
Palos Hills, Hnois M>4^ 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois MVoO 
708-652-100.3 

Laidotuvių nama i Chicagoje ir pr iemiesč iuose . 

V i sus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(3!2)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. sausio mėn. 30 d 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos Cicero skyr ius vasario 
16-tosios 74 metines minės va
sario mėnesį. Vasario 15 d., šeš
tadienį, 12 vai. vėliavos pakė
limas Cicero savivaldybės aikš
tėje. Iškilmingos pamaldos Šv. 
Antano par. bažnyčioje vasario 
23 d., sekmadienį, 11 vai. Po 
pamaldų 12 vai. Šv. Antano 
salėje akademinė ir meninė 
dalys. Visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti. 

x Susit ikimas su Lietuvos 
Respublikos parlamento infor
macijos biuro vedėja Rita 
Dapkute bus šį penktadienį, 
sausio 31 d., 7:30 vai. vak. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Viešnia nušvies da
bartinę Lietuvos politinę ir eko
nominę padėtį, atsakys į klau
simus. Po to vaišės. Visi mielai 
kviečiami atsilankyti. 

x Vaikų šv. Mišios bus šį 
sekmadienį , vasario 2 d., 9:30 
vai. Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčioje Lemonte. Tokios 
vaikų Mišios yra kiekvieno 
mėnesio pirmą sekmadienį. 
Kviečiami visi tėveliai ar sene
liai atvesti vaikus į jiems skir
tas Mišias. 

x Chicagos skautininkių 
d raugovės vasario 3 d. sueiga 
vyks draugininkės namuose, 
7253 S. Richmond Ave. Pradžia 
5:30 v.v. Kviečiamos visos narės 
ir viešnios, ypač neseniai į skau
tininkių laipsnį pakeltosios. 

x Dalia Dundzilienė yra IX 
išeivijos lietuvių Tautinių šokių 
šventės komiteto registracijos 
komisijos pirmininkė. Šventėje 
jau užsiregistravo 50 šokėjų 
grupių iš JAV, Kanados ir Pie
tų Amerikos. 

x „ Jon io" ansamblis , atli
kęs koncer t in ius įsiparei
gojimus rytinėse valstijose, 
vakar atvyko į Chicagą. Sausio 
2 d. 3 vai. p.p. koncertuos Jau
nimo centre. Bilietai gaunami 
Vaznelių parduotuvėje ir Mar
gučio raštinėje. Margutyje pri
imami ir telefoniniai bilietų 
užsakymai. 

x J A V LB Švietimo taryba 
stengiasi palaikyti ryšius su 
visomis lituanistinėmis mokyk
lomis. Palaiko ryšius taip pat ir 
su laisvos Lietuvos Švietimo ir 
kultūros ministerija. Palaikomi 
ryšiai su PLB švietimo rei
kalams vicepirmininke Milda 
Lenkauskiene. Švietimo tarybos 
pirmininkė Regina Kučienė 
susitiko su Kanados lietuvių 
švietimo vadove Giedre Paulio-
niene. Visi švietimo reikalai 
turi pamažu būti suvienodinti. 

x Lietuvos Dukterys, Los 
Angeles, Cal., apmokėdamos 
sąskaitą už skelbimus, pridėjo 
50 dol. auką ir palinkėjo geros 
sėkmės lietuviškos spaudos 
darbe. Labai dėkojame už 
mielus linkėjimus ir auką. 

x „Kalba Vilnius". Klausy
kite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas , 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų apara tų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x Lietuvos gener. konsulas 
Vacys Kleiza vasario 9 d. 11 
valandą kalbės LB Brighton 
Parko apylinkės ruošiamam 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo šventės sukakties 
minėjime. Kviečiame at
silankyti ir išgirsti tik ką 
grįžusio iš Lietuvos konsulo 
kalbos. 

x Ingeborga Dapkūna i tė , 
Lietuvos Valstybinio teatro 
aktorė, šiuo metu vaidina Step-
penworf teatre „A Slip of a 
Tongue". Su ja susipažinsime 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje pirmadienį, vasario 3 d., 
7 v.v. Visi kviečiami dalyvauti. 

x Vasario 16-osios meno 
parodos „Dailė '92" atidary
mas bus vasario 14 d. Čiurlionio 
galerijoje. Parodą organizuoja 
Algimantas Kezys, globoja 
Čiurlionio galerija. 

x Vakaronė su Klaipėdos 
Dramos tea t ro vyr. režisie
riumi bus sausio 31 d..penkta
dienį, 7:30 vai. vakaro Jaunimo 
centro kavinėje. Vakaronėje 
pasirodys P. Gaidys, o taip pat 
ir Chicagos „Vaidilutės" teatro 
aktoriai. Be to, bus parodyta 
videojuosta iš rež. P. Gaidžio 
režisuotų pastatymų Klaipėdos 
teatre. 

x „Virgo" Vilniaus univer
siteto studenčių choras Madi-
son ir Milwaukee universitetų 
kvietimu atvyksta į JAV. 1990 
m. kolektyvas taip pat universi
tetų kvietimu lankėsi Ameriko
je ir liepos 1 d. Jaunimo centre 
koncertavo. Studentės paliko 
šiltus atsiminimus. Atrodo, kad 
amerikiečių visuomenei jos irgi 
padarė įspūdį, jei yra ir vėl kvie
čiamos. Besilankydamos JAV-
bėse, ta pačia proga nori susi
tikt su lietuvių visuomene. Va
sario 23 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre rengiamas 
jų koncertas. Koncertą rengia ir 
visuomenę kviečia Jaunimo 
centras. 

x Pedagoginis Lituanist i
nis institutas šių mokslo metų 
II semestrą pradeda šeštadienį, 
vasario 8 d., 9 v.r. Visi aukšt. li
tuanistines mokyklas baigę jau-
nuoliai.-ės kviečiami naudotis 
galimybe plėsti savo lituanis
tines žinias. Informacijai kreip
tis į instituto direktorę St. 
Petersonienę arba šeštadienio 
rytą atvykti asmeniškai į 
institutą Jaunimo centre. 

x Paremkime mūsų Mon-
tessori mokyklėles ir dalyvau
kime madų parodoje „Skambėk, 
pavasarėli" vasario 23 d. Šį sek
madienį, vasario 2 d., galėsit įsi
gyti bilietus parodai ir loterijai 
Pasaulio lietuvių centre po 
vaikų Mišių ir 11 vai. Mišių 

(sk) 

Prof. dr. Jono Račkausko gimtadienį švenčiant. Iš kairės: Bronius Juodelis, Ramunė Juodeliene, 
Ramunė Račkauskienė — sukaktuvininko žmona, Dalia Čerauskienė, sukaktuvininkas prof. dr. 
Jonas Račkauskas ir Dalia Kučėnienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Pasaulio lietuvių cen t ro 
tradicinė madų p a r o d a ruo
šiama kovo 22 d. centro didžio
joje salėje. Pamatysime naujau
sias pavasario ir vasaros madas, 
naujausius spalvų derinius. 

(sk) 

x Vytas Petrulis , Liet. Fon 
do įgaliotinis Detroite, kovo 1 d. 
organizuoja koncertą atžymėti 
LF 30 metų veiklos sukaktį. 
Koncertą atliks Lietuvos Vals
tybinės Operos solistai Irena 
Milkevičiūtė ir Vaclovas 
Daunoras. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais". Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 

x American Travel Service 
parūpina lėktuvų bilietus at
vykusiems iš Lietuvos, kurie 
turi skristi iš New Yorko ir Wa-
shingtono į Chicagą, Los Ange
les, Cleveland, ar kitus miestus. 
Taip pat turi žmogų New Yorke, 
kuris sutinka atvykstančius iš 
Lietuvos ir juos palydi skren
dant į kitus miestus. Tą patj pa
tarnavimą atlieka ir grįžtan
tiems į Lietuvą. Taip pat 
darome nuotraukas pasams ir 
kitiems dokumentams, kurias 
galima tuojau atsiimti. Kreip
tis į American Travel Service 
9439 S. Kedzie Ave., Ever-
green Park , IL 60642. Tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

JUBILIEJAUS 
MINĖJIMAS 

Penkiasdešimtas gimtadienis 
amerikiečių yra laikomas žmo
gaus pajėgumo ir darbingumo 
viršūne. Iki šio amžiaus atlikti 
darbai jau nusako asmens vertę. 
Šis jubiliejinis Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centro valdy
bos pirmininko dr. Jono Rač
kausko gimtadienis buvo at
švęsta sausio 20 dieną Jaunimo 
centro kavinėje, dalyvaujant 
šimtinei lietuvių ir amerikiečių 
iš Chicago State universiteto, 
kur jis profesoriauja jau daugelį 
metų. 

Gimtadienio šventę suruošė 
Pedagoginio lituanistikos ins
tituto direktorė Stasė Peter
sonienė ir Chicago State 
universiteto administratorius 
prof. James Chrones. Švente 
pravedė vicepirmininkas dr. Ro
bertas Vitas. 

Svečiams pasivaišinus kok
teiliais ir šaltais užkandžiais, 

x Jurgis Lendraitis, Palos 
Hts., 111., vienas iš Mercy-Lift 
informacijos centro steigėjų, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų: Aldona Rukuiža, Oak 
Lawn, 111., Jurgis ir Liucina Gri-
galauskai, Berwyn, 111., Br. 
Paliulis, Boston, Mass., Mike 
Pasker, St. Petersburg Beach, 
Fla., Valeria Palčiauskas, St. 
Petersburg Beach, Fla., Rima 
Balčiūnienė, Palos Hills, 111., 
Jurgis Leskauskas, Naperville. 
111. Nuoširdus ačiū. 

x 55 SVARU MAISTO siun 
tinys yra pats mėgiamiausias 
Lietuvoje: dešros, sūris, aliejus, 
kruopos, kava, cukrus ir kt. 
produktai - $85. 22 SVARAI 
vien tik mėsos gaminių — $85. 
- ranspak 2638 W. 69 St., Chi
cago IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x ATLANTA IMPORT EX 
PORT PRANEŠA, jog. pabai 
gus siųsti Kalėdinius siun
tinius, ir toliau priima skubius 
siuntinius į Lietuvą; kaip ir 
anksčiau, ne tokiems skubiems 
siuntiniams, taikomas daug pi
gesnis tarifas: 79 et. už svarą; 
jei siuntinys sveria virš 100 
svarų — 69 et. Sunkiems 
laikams Lietuvoje atėjus, pasi
teiraukite dėl maisto siuntinių 
(skubus pristatymas). Skubus 
pinigų pervedimas giminėms 
Lietuvoje. ATLANTA IM
PORT EXPORT, 2719 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v.v., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

prasidėjo šventės programa 
visiems susėdus prie išpuoštų 
stalų karštai vakarienei. Tostu 
programą pradėjo prof. James 
Chrones, iškeldamas Jono 
Račkausko nuopelnus universi
tetui. Suskambėjo sol. Algirdo 
Brazio pravesti „Ilgiausių 
metų" linkėjimai, uždedant 
jubil iatui taut inę juostą. 
Daugybė sveikinimų rodė dr. J. 
Račkausko labai šakotą veiklą 
lietuvybės išlaikyme. Sveikino 
tarybos pirm. dr. A. Darnusis. 
Švėkšniškių vardu sveikino dr. 
V. Šaulys. Iš Ne vados atvykęs 
Vytautas Šliūpas sveikino dr. J. 
Šliūpo archyvo vardu. JAV LB 
vardu sveikino Br. Juodelis, 
dėkodamas už darbą Ben
druomenei, ypač švietimo srity
je. Istorijos draugijos vardu 
sveikino Juozas Masilionis. 
Lietuvių Fondo vardu sveikino 
dr. G. Balukas. Sveikino ir 
Jaunimo centro tarybos pirm. 
Vaclovas Momkus, ir valdybos 
pirm. S. Endrijonienė. Lietuvos 
ir giminių vardu sveikino iš Lie
tuvos atvykusi pusseserė J. Čer
niauskienė, tylos minute prisi
menant mirusius ir žuvusius. 
Pedagoginio lituanistikos in
stituto vardu sveikino direktorė 
Stasė Petersonienė ir stud. Lina 
Gaižutytė, įteikdamos jubiliatui 
labai menišką vario ir gintaro 
gėlėmis išpuoštą juostų 
kabyklą. 

Jautriausi sveikinimai buvo 
raštu iš Lietuvos. Sveikino 
Aukščiausiosios tarybos pirm. 
Vytautas Landsbergis, Nacio
nalinės bibliotekos direktorius 
V. Bulovas, Etnografinio mu
ziejaus direktorius E. Skrups-
kelis, Lietuvos enciklopedijų 
leidyklos direktorius M. Mikala
jūnas ir Vilniaus universiteto 
rektorius R. Povilionis. Buvo 
daugiau sveikinimų raštu. 

Visiems padėkos žodį tarė 
jubiliatas, džiaugdamasis, kad 
Lietuva labiausia įvertina jo ir 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centro darbą. Dėkojo visiems 
centro bendradarbiams, kurie 
visi susirinko į šią šventę. 
Kvietė lietuvių visuomenę fi
nansiškai remti centro išlai
kymą, kurio reikšmė didelė išei
vijai ir Lietuvai. Dėkojo ir savo 
šeimai, talkinančiai jo darbams 
centre. 

Šventės programoj buvo šam
panas ir smagus Šokiai su lietu
viškomis melodijomis, grojant 
orkestrui iš Lietuvos. 

Belieka tik palinkėti per pus
šimtį metų persir i tusiam 
Jubiliatui dar daug metų tęsti 
Pedagoginio lituanistikos in
stituto rektoriaus, pirmininko ir 
JAV LB tarybos nario pareigas, 
dirbant lietuviškam švietimui ir 
kultūrai išeivijoje. 

Br. Juodelis 

PIANISTU ZUBOVU 
KONCERTAS 

Lietuvos pianistai Sonata De
veikytė ir Rokas Zubovai sausio 
26 d. turėjo koncertą Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje. Koncertą suor
ganizavo muziejaus meno 
renginių direktorė Nyolė Marti
naitytė. Prieš koncerto pradžią 
ji susirinkusiai šimtinei pub
likai priminė, kad Zubovai čia 
turėjo koncertą prieš metus. 
Visą tą laiką jie, gavę sti
pendijas, gilina muzikos studi
jas De Paul universitete pas 
prof. D. Paperno ir dabar 
galėsime pamatyti jų pažangą. 

Reikia suminėti, kad Rokas 
Zubovas yra garsiojo Lietuvos 
grafo Zubovo vaikaitis. Jis su 
žmona atvyko į Chicagą prieš 14 
mėnesių. Sonata De Paul 

universitete siekia bakalauro 
laipsnio, o Rokas — siekia ma
gistro. Dar čia pasiliks pusantrų 
metų. Jiems abiems ar po vieną 
jau yra tekę koncertuoti, daly
vauti konkursuose Šveicarijoje, 
Bulgarijoje, Graikijoje, Maskvo
je. Dabartinį koncertą pradėjo 
Sonata Zubovienė, lengvai 
paskambindama Chopino Nok
tiurną Debussy, Štampus, kinų 
pagodos temą, Vakaras Grana
doje. Rachmaninovo Variacijas. 
Ji sudėtingus dalykus lengvai 
skambino. 

Rokas Zubovas pasirodė su 
ypatingai sunkia Chopino 
muzika. Davė net keturias 
vadinamas Studijas ir dar 
Brahmso Variaciją bei Fugą. 
Abudu pianistai labai gerai įsi
savinę tokius sudėtingus kū
rinius, kad stebino susirinku
sius. 

Pabaigoje N. Martinaitytė, 
jiems dėkodama pranešė, kad už 
metų čia vėl bus jų koncertas. 
Pakvietė publiką vasario 3 d. 
7:30 v.v. ateiti susipažinti su I. 
Dapkūnaite, kuri vaidins 
Chicago Stepenwolf teatre. Dail. 
V. Ramonis skatino atvykti į 
muziejų sausio 31 d. 7:30 v. 
vakare ir išklausyti pranešimo 
R. Dapkutės, paskutiniu metu 
dirbusios V. Landsbergio infor
macijoje Vilniuje. 

Koncerto dalyviai buvo pavai
šinti skaniais valgiais. Į pabai
gą atėjo ir tik ką iš Lietuvos grį
žęs St. Baizekas, papasakojo, 
kaip Lietuvoje reikia ilgai eilėse 
stovėti krautuvėse ir skatino 
siųsti į Lietuvą savo artimie
siems dolerius. 

Koncertą rengiant talkino ko
mitetas: D. Anysas, J. Anysas, 
V. Darąs, H. Moliejienė, Z. Mo-
liejus, M. Prapuolenis, N. Voke-
taitis bei fortepijono suderin-
tojas ir prižiūrėtojas E. 
Lisauskas. 

Juoz . Pr. 

LIETUVIU FONDO 
KONCERTU CIKLAS 

Jau beveik tapo tradicija, kad 
Lietuvių fondas rengia visą 
seriją koncertų. Chicagoje 
visokių koncertų ir kitų meni
nių renginių užtenkamai yra. 
Bet visai kita padėtis perife
rijose, kur, ypač geresnių ren
ginių, galbūt, pasigendama. 
Kadangi Lietuvių fondo nariai 
yra randami kiekvienoje lie
tuvių gyvenvietėje, tad fondas ir 
savo koncertus įvairiose vie
tovėse rengia. Fondo renginių 
vadovė Marija Remienė sten
giasi, kad koncertai būtų aukš
to lygio. 0 norint to pasiekti, 
reikia nemažų pastangų. 
Reikia žinoti, kad didelio pasi
rinkimo ir Lietuvoje nėra. Šių 
metų koncertams yra pakvies
ti: Irena Milkevičiūtė — sopr-
nas, Vaclovas Daunoras — bosas 
ir Robertas Bekionis — pianis
tas. Visuomenei jau jie yra gir
dėti, tačiau buvo pageidau
jančių balsų. Fondas klausosi, 
ką žmonės kalba, ir nori jų pa-

Prie Liet . oe ambasadoa minint sausio 13-tą dieną žvakutes uždega žuvusio giminaitė Nerija 
Kaspanp-.p ir įvykių liudininkė Asta Astrauskienė. 

Nuotr. Broniaus Cikoto 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Lietuvių J a u n i m o są
jungos naują valdybą sudaro 
daugiausiai JAV jaunimas, 
dalis yra iš Kanados. Pirmi
ninku i š r i n k t a s P a u l i u s 
Mickus iš Washingtono, 
v icepirmininkėmis Ginta 
Draugelytė iš Washingtono, 
Rūta Kalvaitytė iš Bostono, 
sekr. Siga Šnipaitė iš Bostono, 
ižd. Nida Mickutė iŠ Washing-
tono, nariai įvairiems reikalams 
Gailius Draugelis iš Washing-
tono, Darius Sužiedėlis iš New 
Yorko, kongreso ryšininkė Ina 
Balsytė iš Toronto ir kultūri
niams reik. Veronika Krausai-
tė iš Montrealio. Būstinė bus 
Washingtone, D.C., nes dau
giausiai valdybos narių yra kaip 
tik iš Čia. 

KANADOJE 

— Hamil tono Lietuvių ka
talikių moterų draugija suren
gė sausio 19 d. dr. M. Uleckie-
nės paskaitą „Akys ir jų dažni 
susirgimai". Paskaita susido
mėjimas buvo nemažas. 

geidavimus patenkinti. Be to, 
nors solistai jau ir girdėti, bet 
gerų koncertų niekuomet per 
daug nėra! 

Jau buvo minėta, kad koncer
tų bus visas ciklas, tad jie bus 
rengiami kovo 1 d. — Detroite, 
kovo 8 d. — Clevelande, kovo 15 
d. — Chicagoje, kovo 21 d. — 
New Yorke, kovo 28 d. — 
Baltimorėje, balandžio 2 d. — St. 
Petersburge ir balandžio 5 d.— 
Los Angeles. Kaip matote, kon
certų tinklas apima beveik visą 
kontinentalinę Ameriką. Yra 
daug darbo ir išlaidų, viską su
tvarkyti ir apmokėti oro lini
joms. Taip pat, kad būtų žmonės 
vietose, kurie tuos koncertus 
pravestų. Čia padėka priklauso 
fondo atstovams, kurie vietose 
tuos darbus atlieka. Be jų ne
būtų įmanoma, visa tai atlikti. 

Dabar trumpai susipažinkime 
su programos atlikėjais, jeigu jų 
dar nėra kas nors girdėję. Irena 
Milkevičiūtė bent Chicagai jau 
yra beveik sava. Kadangi be 
eilės koncertų, taip pat sėk
mingai dainavo Chicagos Lietu
vių operos pastatymuose. Ji yra 
šiuo mtu Vilniaus operos solis
tė. Operiniame repertuare yra 
visos pagrindinės rolės jos balso 
skalėje. Ypat ingai reikėtų 
atžymėti jos atliekamą Butter-
fly rolę, nes japonų kritikai ją 
laiko viena iš geriausių tos rolės 
atlikėjų. Jos talentas ir balsas 
ypatingai pasireiškia Normoje, 
kuri yra laikoma viena iš 
sunkiausių kūrinių muziki
niame repertuare. 

Vaclovas Daunoras, bosas, 
taip pa* viena iš žymiųjų figūrų 
Lietuvos operos scenoje. „Gerai 
įsidėmėkite Vaclovo Daunoro 
vardą. Jei šis pasižymėjęs lietu
vių bosas ir toliau taip dainuos, 
kaip vakar Orchestra Hali, jo 
vardas galės būti pirmuoju, bet 
kurios žymios pasaulio operos 
trupės sąraše". Taip rašė Ken-
net Sanson, amer ik ie t i s 
muzikos kritikas. Žinoma, tai 
buvojau senokai. Bet jis išlaikė 
savo pajėgumą. Esu tikras, kad 
tie,kurie jį jau girdėjo, šįkart 
ateis jo pasiklausyti. O tie, 
kurie nėra jo girdėję, turėtų da
bar jį išgirsti. 

Robertas Bekionis, pianistas, 
Vilniaus konservatori jos 
dekanas. Būtų netikslu pava
dinti jį akompaniatoriumi, nes 
greičiau — jis yra virtuozas pia
nistas. Neužtenka apie jį pasi
skaityti, bet reikia išgirsti ir 
pamatyti. Taip, pianistą reikia 
ir matyti. j ±ygM 
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