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Landsbergis už Islandijos 
dalyvavimą 

Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Kovo 18 d. (Elta) -
Europos Bendrijos konferencijo
je Reykjevike Islandijos užsienio 
reikalų ministras Baldvinas Ha-
nibalsonas pasakė, kad šį 
mėnesį Kopenhagoje įsteigus 
dešimties valstybių Baltijos 
tarybąjo šalį šiaurės kaimynai 
paliko nuošalėje. Islandijai buvo 
gana atvirai pasakyta, kad, 
nepaisant 40 metų trukusio 
šiaurės šalių bendradarbiavimo, 
ji yra nepageidaujamas svečias 
prie Baltijos tarybos stalo, 
apgailestavo jis. Kaip žinoma, į 
Baltijos tarybą įeina Danija, 
Suomija, Vokietija. Norvegija, 
Švedija, Lenkija, Lietuva, Lat
vija, Estija ir Rusija. 

Ryšium su tuo Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis padarė pareiškimą, 
su kuriuo kovo 17 dieną žurna
listus supažindino Aukščiau
siosios Tarybos atstovas spaudai 
Audrius Ažubalis. Pareiškime 
sakoma: „Islandijos narystę 
naujoje valstybių Baltijos 
taryboje turėtų lemti ne jos 
geografinė padėtis, o visi Islan
dijos ligšioliniai ryšiai su 
šiaurės šalimis. Ir galbūt 
Lietuva ir Islandija yra šie 
regione kraštutiniai taškai, 
tačiau jaučiamės esą labai ar
t imi . Aš norėčiau matyti 
Islandiją šioje Baltijos jūros ba
seino valstybių grupėje, kurias 
sieja istoriniai, kultūriniai, 
politiniai ir ekonominiai ryšiai. 
Šie ryšiai yra daug svarbesni už 
formaliniai suprantamą geogra
fiją. Tikiu, kad Danija ir 
Norvegija palaikys šią poziciją. 

Apdovanoti korespondentai 
Kovo 17 d. Vytautas Land

sbergis įteikė sausio 13 atmi
nimo medalį Vokietijos tele-
kompanijos ODI koresponden
tui Dytmarkui Barsigui. Jis ir 
jo kolegos Horgenas Hekas ir 
Adreasas Zilesas sausio įvykių 
dienomis, kai dauguma infor
macijos kanalų neveikė, padėjo 
perduoti pasauliui žinias apie 
Lietuvą. 

Sovietų kariškiai grasina 
Kovo 17 dieną apie 16 vai. 

Kaune dislokuotos Sovietų ar
mijos 7-osios oro desantinės 
divizijos 108-ame pulke buvo pa
skelbta kovinė parengtis. Grupė 
karininkų, vadovaujamų divizi
jos vado pavaduotojo Sanikovo 
grasino Krašto apsaugos minis
terijos Kauno komendantūrai 
užimti buvusius Lietuvos Res
publikos karininkų namus „Ra
movė". Po vicepremjero Z. 
Vaišvilos pokalbių su Rusijos 
valstybės sekretoriumi G. Bur
buliu bei krašto apsaugos mi
nistro A. Butkevičiaus pokalbių 
su Rusijos kariuomenės Šiaurės-
Vakarų grupės štabo atstovais 
Rygoje įtampa šiek tiek suma
žėjo. 

TDO atstovo viešnagė 
Visą savaitę Lietuvoje viešėjo 

Tarptautinės darbo organizaci
jos (TDO) vyriausiasis patarėjas 
Centrinei ir Rytų Europai, pro
fesorius Herbertas Smidtas. 
Svečias susitiko su socialinės 
apsaugos ministerijos, vyriau
siosios socialinio draudimo 
valdybos, Lietuvos darbo biržos 
darbuotojais, darbdavių ir prof
sąjungų atstovais, Socialinių 
problemų instituto mokslinin

kais, lankėsi Kauno darbo bir
žoje. 

Buvo tartasi ir dėl TDO eks
pertų paramos rengiant socia
linio draudimo nuo nelaimingų 
atsitikimų norminius aktus, 
pertvarkant socialinę ir darbo 
statistiką. Tarptautinė darbo or
ganizacija išanalizuos galimy
bes surengti Lietuvoje Baltijos 
šalių konferenciją darbo statis
tikos klausimais, šiais metais 
Vilniuje ketinama surengti 
Baltijos valstybių konferenciją 
dėl socialinės partnerystės. 

Gedimino Vagnoriaus vizitas 
Švedijoje 

Šioje šalyje viešintis Lietuvos 
Respublikos oficialios delegaci
jos vadovas ministras pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
ir Švedijos minis t ras pir
mininkas Karlos Bildtas kovo 
17 d. pasirašė dvišales sutartis 
dėl užsienio investicijų garan
tijų ir laisvosios prekybos. 

Lietuvos Švietimo ministro 
vizitas Suomijoje 

Lietuvos Švietimo ir Kultūros 
ministras Darius Kuolys kovo 
17 d. pradėjo trijų dienų vizitą 
Suomijoje. 

Jis susitiko su Suomijos švie
timo ministre Ryta Uosukainen 
ir kultūros ministre Tiuti į so 
hokana-Asunma. 

Kitos žinios 
Viešinčios Lietuvoje Taikos 

korpuso delegacijos nariai po
kalbyje su Kultūros ir Švietimo 
ministru Dariumi Kuoliu pashV 
lė atsiųsti iš Amerikos prity
rusių anglų kalbos dėstytojų 
Respublikos vidurinėms mokyk
loms. Pagalbininkai numatę at
vykti anksčiau, kad galėtų 
susipažinti su Lietuvos istorija, 
kultūra, mokyklų pertvarka. 

Į Prahą dalyvauti Europos 
bendrijos socialistų partijų 
konfederacijos seminare išvyko 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatai Aloyzas Sakalas ir Kazi
mieras Antanavičius. 

Tarppar lament inės sąjun
gos Britų taut inės grupės 
kvietimu į Londoną artimiau
siomis dienomis išvyks Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojas Bronislovas Kuz
mickas ir Aukščiausiosios Tary
bos deputatas Jonas Tamulis. 

Vilniuje viešėjusi Lenkijos 
televizijos ir radijo komiteto 
delegacija, vadovaujama žinomo 
kino režisieriaus, komiteto pir
mininko Januso Zaorskio, pasi
rašė su Lietuvos televizijos ir 
radijo vadovais bendradar
biavimo 1992-1995 metams su
tartį. Numatyta keistis laido

mis, kūrybinėmis grupėmis. 

Rusija organizuoja savo 
Gynybos ministeriją 

Sandraugos valstybės steigia savo dalinius 

Ukrainietis karininkas iš Sandraugos nepriklausomų valstybių demonstruoja šį antradieni Ki
jeve, kad jam būtų leista atlikti karinę tarnybą Ukrainoje. Sandraugos karinių pajėgų 
išsiskirstymas tęsiamas toliau, kai Rusijos prezidentas Boris Jelcinas savo dekretu įsteigė Rusi
jos Gynybos ministeriją. 

Amerika paseks Europą — 
pripažins 4 naujas valstybes 

Washingtonas. Kovo 11. — 
JAV planuoja pripažinti 
keturias nepriklausomas Ju
goslavijos respublikas galbūt 
jau kitą mėnesį, kai tai bus pa
dariusios Europos Bendrijos 
valstybės, rašo AP žinių agen
tūros korespondentas iš Wa-
shingtono. 

Administracijos oficialūs as
menys sako, jog prezidentas 
Bushas patvirtino planą praė
jusią savaitę ruoštis pripažini
mui maždaug po dviejų mėnesių 
svarstymų ir pasitarimų. Bal
tieji rūmai ilgą laiką laikėsi 
atokiai nuo Jugoslavijos krizės. 
Sovietų respublikas daug grei
čiau pripažino, nors tos keturios 
respublikos pačios kėlėsi iš 
Jugoslavijos civilinio karo 
griuvėsių, o be to, administra
cija laukė tol, kol Jungtinės 
Tautos pasiųs taiką saugojan
čius dalinius į Kroatijos karo 
zoną. Šiuo metu 14,000 įvairių 
tautybių karių pradėjo savo 
pareigas Jugoslavijoje. 

Kar tu su sąjungininkais 
Valstybės sekretorius Brius

selyje NATO valstybių posė
džiuose pasakė, kad einama prie 
pripažinimo po pasitarimų su 
112 narių bendruomene. James 
Bakeris čia norėjo suderinti 
Amerikos politiką su Europos 
sąjungininkų politika. Užsienio 
reikalų ministrai susirinks ba
landžio 6 d. diskutuoti Jugos
lavijos klausimų ir galbūt 
Bosnijos ir Herzegovinos ir 
Macedonijos kartu su Kroatija 
ir Slovėnija pripažinimą. Eu
ropos Bendrija paskutiniąsias 

dvi jau pripažino sausio mėnesį. 
Bosnija ir Herzegovina 

pravedė savo referendumą kovo 
1 d., kurios gyventojai pasisakė 
už nepriklausomybę ir suvere
numą. Balsavimus boikotavo 
serbų mažuma. Macedonijos 
Respublikos suverenitetas buvo 
priimtas Europos Bendrijos 
komisijoje gruodžio mėnesį. Bet 
Graikija protestavo prieš pava
dinimą „Macedonia", nes esą 
tai vien tik graikams tegali pri
klausyti. Būdamas Briusselyje, 
Valstybės sekretorius pasakė, 
jog Amerika greitai pripažins 
Slovėniją ir Kroatiją, bet jis visą 
šį kompleksą norįs suderinti su 
Europos valstybėmis. 

Argi melavo? 
Administracijos pareigūnai 

sako, jog Bakeris nenori išskirti 
slovėnų ir kroatų, kadangi jie, 
kai jis tarėsi su jais Belgrade, 
pažadėjo jam nesiimti jokių 
ypatingų žygių, tačiau praėjo 
tik penkios dienos ir Kroatija su 
Slovėnija paskelbė atsiskirian
čios iš Jugoslavijos, tai reiškia, 
kad jos melavo, yra pasakęs Ba
keris. Jis tai priminė ir liudy
damas Senato komitete. 

Žurnalistai paskelbė, jog JAV 
diplomatinius ryšius su respub
likomis palaiko ambasadorius 
Warren Zimmerman, kuris ap
sistojo Belgrade ir iš ten 
važinėja į tų respublikų 
sostines, norėdamas objektyviai 
nustatyti tikrąją padėtį visoje 
Jugoslavijoje. 

Įteikta premija spaustuvės „ab" darbuotojams Juozui Bacevičiui ir Vytautui 
Andriuliui už nuostabų darbą žiauriomis okupacijos sąlygomis. „Lituanicoe" 
laureatus sveikino vyskupas Sigitas Tamkevicius, Lietuvos Rašytojų sąjungos 
pirmininkas V. Martinkus bei kiti. Laureatai: kairėje — V. Andziulis, dešinėje 
J. Bacevičius. 

Kęstučio Jūrelės nuotrauka 

Sąjūdžio sesijoje 
Vilnius. Kovo 14 d. — Čia 

šiandien įvyko Sąjūdžio nauja 
sesija, kurios metu buvo per
rinktas pirmininku Juozas 
Tumelis. Sesijoje kalbėjo to 
Sąjūdžio garbės pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Penki 
asmenys, kuriuos jis pasiūlė, 
buvo išrinkti į Sąjūdžio tarybą, 
kurių tarpe yra parlamentarai 
Zita Sličytė ir Algirdas 
Patackas. Kai kurie iš Sąjūdžio 
pasitraukę asmenys vėl grįžo į 
aktyvią veiklą. Sąjūdžio sesija 
priėmė nutarimą, kad Lietuvos 
radijo ir televizijos viršininkai 
pasitrauktų iš savo pareigų, 
pranešė „Laisvės radijo" žinios 
Miurrhene. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Antradienio pirminius rin
kimus Illinois ir Michigan 
valstijose laimėjo Demokratų 
partijos sąraše Arkansas guber
natorius Bill Clinton, o Respub
likonų partijos kandidatų sąra
še labai didele balsų persvara 
laimėjo dabartinis prez. George 
Bushas. 

— Pirminius r inkimus po 42 
metų pralaimėjo mums gerai 
žinomas demokratas senatorius 
Alan Dixon. Buvo išrinkta Carl. 
M. Braun. Illinois senatoriui 
Paul Simon šį kartą nereikėjo 
dalyvauti rinkimuoe, nes jis 
buvo išrinktas anksčiau. 

— JAV Kongresinius pir
minius rinkimus iš trečiojo dis-
trikto pralaimėjo kongresmenas 
Marty Russo. Laimėjo jo opo
nentas kongresmenas William 
Lipinski. 

— Latvijoje antradienį buvo 
ramu. Buvo sakoma, jog kovo 17 
d. įvyks buvusių komunistų de
putatų suvažiavimas ir ta pro
ga gali įvykti naujas pučas 
perimti vyriausybės pastatus ir 
atsteigti sovietinę tvarką. 
Tačiau planuotos demonstra
cijos neįvyko. Planuot i 
manevrai Baltijos valstybėse 
buvo atšaukti, pranešė RFE 
žinios iš Miuncheno. Pabaltijo 
vyriausybės prieš tokius ma
nevrus buvo pareiškusios pro
testą. 

— Šveduos Parlamentas nu
spręs kaip kompensuoti nusa
vintus Lietuvos aukso rezervus, 
kuriuos Švedija perdavė Sovietų 
Sąjungai 1940 m., pranešė po 
pasitarimų su Švedijos ministru 
pirmininku Carl Bildt Lietuvos 
ministras pirm. Gediminas Vag
norius šią savaitę Stockholme. 

— Washingtone Sveikatos 
departamentas paskelbė, jog 
JAV ligoninės daugiau negu 
200 milijonų dolerių perėmė už 
gydymą iš federalinės vyriau
sybės Medicare fondų. Valdžios 
inspektoriai sako, jog buvo 
rastas netvarkingas tų ligonių 
knygų vedimas, dvigubai išra
šomos sąskaitos, sunaikinami 
dokumentai ir sąskaitos už 
padarytus gydymus, kurie 
niekada pacientams nebuvo 
at l ikt i . Iš 76 pat ikr in tų 
ligoninių nebuvo viešai nė 
vienos pavadinimas paskelbtas, 
leidžiant joms „pasitaisyti". 

Maskva. Kovo 16. Prezidento 
Boriso Jelcino sprendimas 
turėti atskirą Rusijos Gynybos 
ministeriją yra pirmas žingsnis 
kartu ir turėti savo nepri
klausomą Rusijos kariuomenę, 
bet kartu ir smūgis pokomunis
tinei Sandraugai tų valstybių, 
kurios pasižadėjo sudaryti 
bendrą sąjungą. Jis pats 
pasisakė vadovausiąs šiai mi
nisterijai. 

Šimtai tūkstančių kareivių 
Rusijos Respublikos teritorijoje 
techniškai dar lieka Sandraugos 
žinioje, sako Rusijos ministro 
pirmininko pavaduotojas Sergei 
M. Šachrai, kuris pranešė prez. 
Jelcino sprendimą spaudai. Bet 
pats Jelcinas išsireiškė, jog 
Rusijos kariuomenė turi būti 
Rusijos vyriausybės jurisdikci
joje. Jis pasakė nuspręsiąs jos 
biudžetą ir asmeninius pakei
timus. Buvo gerai žinoma, kad 
pats Jelcinas ilgai buvo prieš 
Rusijos kariuomenės sufor
mavimą. Bet susidarė visai 
nenormali situacija, kad kariuo
menė egzistuoja nepriklausyda
ma bet kokiai valstybei. 

Silpnėja Sandrauga 
Kazachstanas, antroji didžiau

sioji Sandraugos valstybė, 
žengė dar toliau praėjusį pir
madienį — paskelbė savo 
Respublikos kariuomenės 
organizavimą, kuri priklausys 
tik šios Centrinės Azijos res
publikos prezidentui, pranešė 
Itar-Tass žinių agentūra. Ir 
Ukraina, Belarus, Moldova ir 
Azerbaidžanas jau planuoja 
turėti savo kariuomenes. Jas 
gali pasekti ir kitos respublikos. 
Vien tik Rusija ir Kazachstanas 
sudaro maždaug 3.7 milijonus 
karių, kurie tarnavo sovietinėje 

armijoje. 
Jelcinas anksčiau pareiškė, 

jog jis sutiks su kariuomenės 
įsteigimu Rusijoje tik tada, jei 
visos pastangos išlaikyti tą 
naują Sandraugą bus nuėjusios 
veltui. Daugelio respublikų poli
tikai, o labiausiai Ukraina, 
naująją Sandraugą vadina 
niekuo daugiau kaip perėjimo 
metą tvarkingam Sovietų Są
jungos išformavimui. 

Kariai nusileidžia... 
Savo dekrete pačią pirmąją 

dieną, kai jis sugrįžo iš savo 
kelių savaičių atostogų, 
Jelcinas pats pasiskelbė save 
Gynybos ministru. Tuo jis 
sulaužė ilgų metų Sovietų 
buvusią praktiką, kad Gynybos 
ministras yra kariškis. Pasku
tinis civilis, kuris vadovavo 
Rusijos daliniams, buvo Alek
sandras Kerenskis, revoliucijos 
metais, kol bolševike i perėmė 
valdžią 1917 m. lapkričio mėn. 

Ukraina vis dar reikalauja, 
kad Juodosios jūros laivynas 
priklausytų jai. Bet kai Jelcinas 
turės savo kariuomenę, tai jis 
bus geresnėje pozicijoje tartis su 
Ukrainos prez. Kravčiuku, kai 
šį penktadienį susitiks su San
draugos vadais. Rusija pasis
kelbė taip pat perimanti buvu
sius Sovietų dalinius Vokieti
joje, Lenkijoje, Mongolijoje ir 
Kuboje. Rusijos Parlamente kal
bėjęs gen. Dmitri Volkogonov, 
karinių reikalų patarėjas prez. 
Jelcinui, pasakė, kad Rusija 
turės 1.4 karių savo komando
je po dviejų metų. 

Prez. Jelcinas šiuo metu turi 
tris pozicijas — prezidento, 
ministro pirmininko ir Gynybos 
ministro. 

— Argentinoje sprogo galin
ga bomba, sujudinusi Izraelio 
ambasadą. Sprogimo metu žuvo 
10 žmonių ir 95 buvo sužeisti. 
Prezidentas Carlos Menėm pa
vadino tai teroristų puolimu. 
Argentinoje gyvena daugiau 
kaip 300,000 žydų. Jeruzalėje, į 
tai reaguodamas Izraelio mi
nistras pirmininkas Y. Shamir, 
pasakė, kad „tai dar viena 
ataka teroristų karo prieš mus". 

— Kinijos žinių agentūra 
pranešė, jog vienas vyresniųjų 
pareigūnų Deng Xiaoping pata
rė įvesti kapitalistines reformas 
ir tuoj susilaukė pritarimo iš 
daugelio saviškių. Bet žymieji 
kinų ekonomistai pareiškė, kad 
tokios reformos negali būti 
pravestos be ideologinių komu
nistinių kliūčių pašalinimo. 

— Chicagos miesto tarnauto
jams mero įstaiga išsiuntinėjo 
pranešimą, jog 1,988 miesto 
tarnautojų šeimų narių, kurių 
susidarė 3,228, nutraukiama 
apdrauda, nes trūksta įrodomų
jų dokumentų, kad jie yra tikri 
šeimos nariai. Tai sumažins 
miestui milijonus dolerių, kurie 
būdavo išmokami sveikatos ap-
draudos kompanijoms. 

— Pietų Afrikoje įvykęs 
baltųjų gyventojų referendumas 
pritarė savo prezidento F. de 
Klerk programai įvesti krašte 
tikrą demokratiją ir visiškai 
panaikinti aparteido sistemą. 

— Alžirijoje buvo teismo 
sprendimu sustabdytas didelės 
opozicinės politinės islamo 
grupės veikimas. 

Armėnijos-
Azerbaidžano 

paliaubos? 
Teheranas. Kovo 16 d. — 

AP žinių agentūra pranešė, jog 
armėnų ir azerbaidžanų delega
cijų nariai Teherane įvykusių 
pasitarimų metu sutiko pada
ryti paliaubas, kad būtų baigtas 
4 metų karinio pobūdžio kon
fliktas dėl Nagorno-Karabacho 
srities. Šiuos susitarimus turi 
patviritnti abiejų kraštų vadai. 

Taip pat pranešama, jog šis 
susitarimas padarytas po dide
lių diplomatinių pastangų, kad 
šitame regione būtų sustabdytos 
kovos, kuriame jau buvo skelb
tos paliaubos kelis kartus ir 
žuvo daugiau negu 1,000 
žmonių. 

Irano Užsienio reikalų minist
ras Ali Velayati pasakė, jog į tą 
susitarimą įeina paliaubos, 
pasikei t imas kaliniais, 
atsiėmimas žuvusių žmonių 
kūnų ir atšaukimas ekonominių 
sankcijų iš Armėnijos ir kitų 
regionų. 

KALENDORIUS 

Kovo 19 d.: Šv.Juozapas, 
Nautilė. Vilė, Vilys. 

Kovo 20 d.: Žygimantas, Ir-
mgarda, Tautvile, Žiba. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:58. leidžiasi 6:00. 
Temperatūra dieną 37 1., 

naktį 25 1. 
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PALAIDOJOM 
JUOZĄ JENECKA 

Po gedulingų šv. Mišių ir kle
bono kun. V. Krišciūnevičiaus 
pamokslo Dievo Apvaizdos baž
nyčioje, kovo 13 d. Holy 
Sepulchre mauzoliejuje buvo 
palaidotas a.a. Juozas Jeneckas, 
miręs kovo 10 d. Velionis buvo 
gimęs Alytaus apskrityje. Pa
liko giliam nuliūdime žmoną 
Eleną. Velionis buvo aktyvus 
Detroito kolonijos narys; daly
vavęs Suzanos Mikšienės 
dramos ratelyje, Amerikos „Lie
tuvių Balso" radijo klubo valdy
boje, tautininkų veikloje bei ki
tose patriotinėse organizacijose. 
Viešą atsisveikinimą su velio
niu pravedė laidotuvių direk
torė Yolanda Zaparackienė. 

METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Dariaus ir Girėno klubo me
tinis narių susirinkimas šaukia
mas sekmadienį, kovo 22 d., 1 
vai. po pietų Dariaus ir Girėno 
klubo patalpose. Bus dik
tuojama klubo veiklos ateitis. 
Visi nariai prašomi susimokėti 
nario mokestį ir dalyvauti me
tiniame narių susirinkime. Da
riaus ir Girėno klubui vado
vauja Vitalis Seputa. 

LIETUVOS DUKTERYS 
KVIEČIA 

Lietuvos Dukterų susirin
kimas vyks kovo 28 d., 2 vai. 
p.p. Stasės Bliūdžiuvienės na
muose, 23303 McAllisster, 
Southfield, Michigan. Susi
rinkime pabendravimas, valdy
bos pranešimai, pasitarimai su 
narėmis ir l i teratūros 
valandėlė. Visos moterys 
kviečiamos įstoti į Lietuvos 
Dukterų draugiją. Kreiptis tele
fonu 313-355-2539. 

KOVO 11-SIOS MINĖJIMAS 

1990 m. kovo 11 dieną Lietu
vos paskelbto nepriklausomy
bės atstatymo minėjimas 
Detroite vyko kovo 15 d. Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. Pa
grindinę kalba pasakė Lietuvos 
gen. konsulas Vaclovas Kleiza. 
Anglų kalba kalbėjo Baltųjų 
Rūmų Visuomeninių reikalų 
skyriaus atstovas C. James 
Schaefer, IV. Meninę programos 
dalį atliko solistė Vida Dirgė-
laitė-Milmantienė. Gubernato
riaus John Engler laišką per
skaitė Linas Udrys. Buvo gau
ta senatoriaus Mathevv Dunas-
kiss ir senatorių Potsthumus, 
McManus, Dinello, Ehlers, Ar-
thurhultz, Bouchard, Faxon, 
Vaughn ir Welborn priimta 
Michigano Senato rezoliucija 
Nr. 396. Michigano senatas 
kovo 4 dieną paminėjo Lietuvos 
kovo 11 dienos nepriklausomy
bės atstatymo sukaktį savo 
posėdyje. Lansinge. Minėjimui 
vadovavo Janina Udrienė. 
Minėj mą rengė LB Detroito 
apylinkės valdyba, pirminin
kaujama Jono Urbono. Mi
nėjimas sutraukė daugiau 150 
dalyvių. Po minėjimo dalyviai 
buvo pavaišinti kava ir lengvais 
užkandžiais. 

LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ 

VAKARONĖ 

Kovo 14 dieną Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre įvyko Lietu
vių Respublikonų vakaronė, 
kurioje kalbėjo Baltųjų Rūmų 
Visuomeninių reikalų skyriaus 
atstovas C. James Schaefer IV 

ir Michigano Gubernatoriaus 
Detroito įstaigos vedėja Suzan 
J. Heintz. Po vakaronės, pa-
baltiečiai dalyviai turėjo progos 
pasikalbėti su C. J. Schaefer 
apie prezidento Bush programą, 
liečiant Pabaltijo kraštus. 

PASIKALBĖJIMAS SU 
KONSULU V. KLEIZA 

Kovo 17 d. laidoje buvo per
duotas ilgesnis pasikalbėjimas 
su Lietuvos generaliniu konsulu 
Vaclovu Kleiza per „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlę, kuri 
yra transliuojama WPON-AM 
1460 banga. Kovo 24 d. laidą 
redaguos ir praves žurn. Stasys 
Garliauskas. 

lm 

KRIKŠČIONIŠKOS 
MEILĖS DARBELIS 

Detroito Karaliaus Mindaugo 
Moksleivių Ateitininkų kuopa 
praėjusį rudenį pardavinėjo 
populiarias „Entertainment 92" 
kuponų knygeles. Gautą pelną 
nutarė panaudoti kilniam tiks
lui. Tas tikslas paaiškėjo, kai 
Regina Garliauskaitė-Goebel 
mums parodė vaizdajuostę ir 
papasakojo apie Neurologinę 
Vaikų ligoninę Vilniuje. Tai li
goninė į kurią tėvai atveža 
vaikus su negaliom (neurolo-
gical impairments) fiziniai 
terapijai. Tam tikslui yra įreng
tas vienas kambarys su žaislais. 
Deja, tų žaislų labai nedaug ir 
tie patys jau labai sudėvėti. Iš
girdę tai, moksleiviai tuoj 
supirko naujų spalvingų žaislų 
ir juos pasiuntė į Vilnių. 

Karaliaus Mindaugo kuopa 
dėkoja visiems, kurie pirko 
kuponų knygeles ir tuo prisidėjo 
prie šio krikščioniškos meilės 
darbelio įgyvendinimo. 

DMN 

LĖŠŲ SUTELKIMO PIETŪS 

Detroito (Lithuaiian-Ameri-
can disability and rehabilita-
tion) programai paremti lietu
višku papročiu rengiami pietūs. 
Bilietus galima įsigyti Dievo 
Apvaizdos parapijoj pas Stasę 
Bliūdžiuvienę ir Sv. \ntano pa
rapijoje pas Bronę Ciunkienę. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St, St. Monica, CA 90403. 

LIETUVOS VYČIAI 
PAMINĖJO ŠV. KAZIMIERA 

Lietuvos Vyčių Vidurio Vaka
rų apygarda kovo 8 d. suruošė 
savo globėjo šv. Kazimiero 
iškilmingą minėjimą. 11:30 v.r. 
visi vyčiai rinkosi Šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salėn, 
iš kur, išsirikiavę su vėliavomis, 
pajudėjo bažnyčios link. įspū
dingai atrodė arti 15 jaunučių, 
pasipuošusių tautiniais dra
bužėliais, dalyvavir s eisenoje. 
12:15 v. p.p. prasid > iškilmin
gos šv. Mišios koncelebruo-
jamos šešių k- nigų. Vyriausias 
celebrantas buvo kun. Antanas 
Zakarauskas, toliau klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas, kun. An
tanas Puchenski, kun. Petras 
Cibulskis, kan. Vaclovas Zaka
rauskas ir kun . Jonas 
Savukynas. 

Aukas prie altoriaus nešė 112 
kuopos pirm. Donald Petkus ir 
rengimo komiteto pirm. Estella 
Rogers. Mišių skaitymus atliko 
Zuzana Binkis ir Al. Mockus, o 
giedojimui vadovavo Danis 
Zakarka. Reikšmingą pamoks
lą pasakė kun. Ant. Zakaraus
kas, iškeldamas šv. Kazimiero 
dorybes. Jo šventas gyvenimas 
ir pamaldumas į Švč. Mergelę 
yra gražiausias šių dienų 
jaunimui. 

Po pamaldų visi rinkosi į 
parapijos salę tęsti šios šventės 
minėjimą. Invokaciją sukalbėjo 
kleb. J. Kuzinskas. Po to penki 
vyčiai už aktyvią veiklą Vyčių 
organizacijoje buvo pakelti į 
trečiąjį laipsnį. Šioms apeigoms 
vadovavo kun. A. Zakarauskas, 
apygardos dvasios vadas ir An-
na Marie Kassel. Pakeltieji na
riai: Aušra Padalino, Clara Day, 
Frances Urnozas, Susan Binkis 
ir Ann Marie Juraitis. Po to 
vyko pietūs, kur be minėtų 
kunigų dalyvavo ir prel. Juozas 
Prunskis, kun. Vito Mikolaitis 
ir kun. Larry Mc Nally, taip pat 
Antanas ir Marija Rudžiai, iš N. 
Jersey atvykusi garbės narė 
Loretta Stukas. 

Po pietų buvo pagerbti 1991 
metais pasižymėię vyčiai: Ele
onora Kasputis už naują narių 

• telkimą ir Albertas Dagis, kuris 

Lietuvių fondo įgaliotinis Detroite 
timui remti. 2000 dol. čekį įteikia 
Rūtai Mikulionienei. 

Vytautas Petrulis, lituanistiniam švie-
.Žiburio" lituanistinės mokyklos vedėjai 

Nuotr. J o n o U r b o n o 

per 34 metus be pertraukos 
buvo įvairiose vyčių valdybose. 
Abiems buvo įteikti meniški ad
resai įplaketės). Baigiant 
minėjimą maldą sukalbėjo 112 
kuopos dvasios vadas kan. V. 
Zakarauskas ir buvo sugiedotas 
Vyčių himnas. Dalyvių buvo 
pilnutėlė salė. Renginio šeimi
ninkais buvo 112 kuopa, vado
vaujant rengėjų komitetui, kurį 
sudarė pirm. Estella Rogers, 
Eleonora Laurin ir Lorraine 
Švelnis. 

Minėjimas puikiai pavyko ir 
parodė, kad vyčiai yra gyva ir 
veikli organizacija, dirbanti 
mūsų visų tėvynės Lietuvos 
labui. 

APB 

DUOMENYS APIE JAV-BIŲ 
TAIKOS KORPUSĄ 

JAV Taikos korpusas ieško 
kelių gerų vyrų bei moterų dve
jus metus pasidarbuoti Lietuvo
je, Latvijoje arba Estijoje. 1991 
metų gruodžio 11-tą dieną 
Taikos korpuso atstovai susitiko 
su Amerikos pabaltiečiais ir 
pranešė apie užsimojimą užpil
dyti 60 vietų (20 kiekvienoje Pa
baltijo valstybėje). Taikos 
korpusas viliasi tai atlikti iki 
šių metų vasaros. Šiame susi
tikime buvo aptarti būdai kaip 
būtų galima iš Amerikos pabal-
tiečių visuomenės kooptuoti 
savanorius. 

Šioms pozicijoms reikiamų 
žinių bei išsimokslinimo lygis 
dar nėra nuspręstas, kadangi 
Taikos korpusas bando išpildyti 
kviečiančio krašto pagei
davimus. Sausio mėnesio 
viduryje korpuso atstovai apsi
lankė Pabaltijo valstybėse spe
cifiniai aptarti pagalbos rūšį. 
Visi trys kraštai principiniai 
sutiko Taikos korpuso pagalbą 
priimti. Detales dar reikia išly
ginti, tačiau nujaučiama, kad 
Taikos korpusui reikės anglų 
kalbos mokytojų bei verslininkų 
pagalbos. Vis dėlto pabrėžiama, 
jog tai nėra galutinis sprendi
mas. 

Savanoris turi būti JAV pilie
tis, bent 18-kos metų amžiaus, 
fiziniai sveikas, ir, jei vedęs, an
troji pusė taip pat turi užsian
gažuoti korpuse tarnauti. Priim
ti savanoriai yra apmokomi tris 
mėnesius prieš juos siunčiant į 
užjūrį. Intensyvus trumpalaikis 
apmokymas teikia progą bendrą 
išsilavinimą turintiems pasi
ruošti tarnybai c ^ecifiniam pro
jektui. Po to se. krašto kalbos 
bei kul tūros ė^ruokymas. 
(Nemokėjimas lietuvių kalbos 
nereiškia negalėjimo korpuse 
tarnauti Lietuvos valstybėje. 
Tačiau kalbos mokėjimas gali 
pagelbėti parinkimo procese.) 
Korpusas parūpina kelionę į ap
mokymo vietovę, į tarnybos 
kraštą ir atgal. Ištikus nelaimei 
šeimoje, taip pat parūpinami ke
lionpinigiai sugrįžti. Esant ap
mokyme ir tarnyboje, savanoris 
gauna mėnesinę stipendiją 
apsimokėti nuomai, maistui, ke
lionėms bei visoms medicini
nėms išlaidoms. Be to, kas 
mėnesį yra įmokama 200 dol. į 
specialų fondą,kuris atitenka 
savanoriui jam-jai atlikus dviejų 
metų tarnybą. 

Taikos korpuso administra
toriai negarantuoja savanoriui 
paskyrimo Lietuvon. Tačiau 
išsilavinimas, kalbos mokėji
mas, interesai ir kitos priežas
tys b- veik užtikrina, kad 
savanoris bus paskirtas ten, ar
ba kitame Pabaltijo krašte. Kai 
atsiranda tinkamas savanoris, 
tada jam yra paskiriamas tarny

bos kraštas. Tuomet savanoris •*" 
gali atsisakyti ten tarnauti, j 
Vienu žodžiu, nėra galimybės, 
kad savanoris būtų paskirtas į 
nenorimą kraštą. Jei esate 
susidomėję, kreipkitės į Taikos 
korpuso raštinę. Informacijai 
kreipkitės: Peace Corps, Wa-j. 
shington, DC 20526 arba skam- i 
binant nemokamai telefonu 
(800) 424-8580 Ext 93. 

Vincentas Boris 

1991-JŲ METŲ LIETUVOS 
VYČIŲ FONDO RAŠINIŲ 
KONKURSO DUOMENYS 

Paruošti temą met iniam J 
Lietuvos Vyčių fondo rašinių ' 
konkursui nelengva užduotis. 
Fondo direktoriai nagrinėja 
metų įvykius Lietuvoje, Ame
rikos lietuvių bei Vyčių tarpe. .' 
Pernai mus nustebino didelis 
jaunimo įnašas į Lietuvos pa- ' 
stangas atgauti nepriklausomy
bę. Didelė dalis Lietuvos . 
ministrų, parlamento narių bei ' 
televizijos stoties, spaustuvių, 
parlamento rūmų bei kitų ! 
institucijų budėtojai dar 
nesulaukę 30-to gimtadienio. 
Kruvinąjį sekmadienį gyvybes 
paaukojo taip pat jauni. 

JAV jaunimas pasižymėjo 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo pastangose,, imdami 
vadovaujančias pareigas dau
gelyje ad hoc Lietuvos nepri
klausomybės komitetų, kurie 
dygo įvairiose valstijose. Jie or
ganizavo laiškų rašymo vajus ir 
demonstracijas, dirbo informa
cijų centruose ir palaikė ryšius 
su kitų pavergtų tautų atsto
vais. 

Kyla klausimas kodėl jau
nimas yra abejingas apsiimti 
atsakingas pareigas Lietuvos 
Vyčių organizacijoje? Ar mūsų 
veikla ir tikslai turėtų būti 
pakeisti, kad pr i t rauktume 
jaunimą? O gal jaunuoliai nepa
sitiki savo gabumais? Gal 
vyresnieji nariai neskatina, 
netgi atbaido narius, nesulau
kusius 30 metų "amžiaus. Ką 
galime atlikti kuopose, apy
gardose, Centro valdyboje, kad 
jaunieji nariai veržtųsi tapti or
ganizacijos vadovais? 

Lietuvos Vyčių fondas suteikė 
kiekvienam nar iu i progą 
pasidalinti savo mintimis šiais 
klausimais pernykščių metų 
rašinio konkurse. Konkursas, 
prel. Juozo Prunskio dosnumu 
įgyvendintas, skelbė temą 
„Kaip Lietuvos Vyčiai gali in
spiruoti jaunesnius narius ap
siimti organizacijos vadovų 
pareigas?" 

Konkurso dalyviai į klausimą 
turėjo atsakyti 450-500 žodžių 
rašiniu. Dalyvauti galėjo visi 
nariai ir jaunučiai nar ia i . 
Teisėjais buvo Tomas Brūzga 
Aldona Ryan, Loretta Stukienė 
ir užpernai konkursą laimėjęs 
Vladas Svekla. 

Rašiniai buvo prisiųsti iš 
devynių kuopų penkiose apy
gardose. Buvo kre ip iamas 
dėmesys į turinį, stilių, grama
tiką, kūrybingumą, bendrą iš
vaizdą ir laikymąsi konkurso 
taisyklių. Kai kurie rašiniai, 
nors ir netiesiogiai lietė temą, 
visgi suteikė naudingų minčių. 
Laimėtojai buvo apdovanoti 
78-tame Visuotiniame Lietuvos 
Vyčių suvažiavime. Jie buvo — 

Brunonas Rutkūnas ir Maspeth 
N Y 110-tos kuopos ($300), Ona 
Sikora iš Anthracite, PA 114-tos 
kuopos ($200), Genė Gobis iš 
Amsterdam, NY 100-tosios 
kuopos ($100), ir Marijona Gray 
iš Cleveland, OH 25-tos kuopos 
bei Steponas Walinsky iš Wor-
cester, MA 26-tos kuopos (abu 
po $25). 

Šis rašinių konkursas vyksta 
kasmet. Premijos bus panašios, 
tik rašinių tema skirsis. Netru
kus bus paskelbta 1992-rųjų 
metų rašinių konkurso tema. 
Jury komisijoje dalyvaus Lietu
vos Vyčių fondo direktoriai bei 
praėjusių metų laimėtojas B. 
Rutkūnas. 

Lietuvos Vyčiai yra dėkingi 
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prel. J. Prunskiui, kuris pasky
rė lėšas fondui specifiniai šiam 
konkursui įgyvendinti. Tai 
įgalina mūsų organizacijos na
rius pamąstyti ir pasidalinti 
mintimis aktualiomis temomis. 

Dėkojame visiems praėjusių 
metų konkursantams ir ra
giname visus narius rimtai ap

mąstyti ateinančio konkurso 
temą, pareikšti mintis raštu ir 
dalyvauti konkurse. 

Loretta Stukienė 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, CMeago 
T o l . (1-312) O M s l (veikia 24 vai.) 
i rm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

= Kab. (1-312) 735-4477; 
(708)246-O0«7; arba (708)246-4581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MKDICAL BUILDING 

• 4 4 9 t o . Pulaakl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

D R . E. B. G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (7M) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v.. antrd. 12:30-3 v p p 
trecd. uždarytaa. ketvd. 1-3 v.p.p., penktd 

ir se&d. 9 v.r.-l2 v.p.p. 

• 132 S. Kedzte Ave., Chicago 
(1 -312) 776-6969 arba (1 -312) 488-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tei . (1-312) 5*5-2802 

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 
Tol. (1-312) 476-2112 

9525 S. 79th Ave . Hickory H.lls. IL 
Tel . (70S) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) M5-0348; 
R*x. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. ta i . (1-312) 471-3300; 
Raz. (7M) 442-8297 

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

7722 S. KedUe Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr, ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

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 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

• 1 3 2 S. Kedzla, Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln. IH. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai . kabineto Ir buto: (708)652-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
OR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MIcNgan Ava . , SuHa 324 Ir 

5535 8 . Puleakl Rd.. Chicago, IL 
81 St. Ir Kaan Ava., Just lca IL 

Tai . (1-312) H M M (veikia 24 vai.)" 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penki 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr McElIlgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ava., Ortand Perk 
708 349-8100 

10 W Martin. Napervllla 
708-355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 704-857-8383 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

PaJoe Vision Centor, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts, ill Ketv. vai. 3-6 v.v 

Tel . (70») 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 778-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
• 1 5 5 S. Archer Ava. (prie Austin) 

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

A R A S Ž U O B A , M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarftan Medical Center-

Naparvllla Campua 
1020 t . Ogdcn Ava . , Sutte 310, 

NapervIMe IL 60583 
Tai . 1 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• 7 4 5 Weet 63rd Street 
Vai. pirm . antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Ar Amerika 

NUSIGRĘŽĖ NUO 
PASAULIO? 

Nežiūrint kaip spauda pliekia 
prezidentinį kandidatą Pat 
Buchanan, kad jis, ragindamas 
visą Amerikos valdžios dėmesį 
sutelkti JAV-ių vidaus pro
blemų sprendimui, nori Ame
riką atriboti nuo viso pasaulio, 
nė vienas prezidentinis kandi
datas, nei ir pats prez Bushas 
savo kampanijoje ir savo valsty
biniais veiksmais šiuo prieš
rinkiminiu metu nedrįsta JAV 
lėšų skirti užsieniui, bijodami 
netekti balsuotojų paramos. 

Taip ir išėjo, kad šio mėnesio 
pradžioje JAV-ėse besilankę 
Rytų Europos ir Azijos vyriau
sybių atstovai buvo priversti 
grįžti į savo sostines, nepešę 
nieko daugiau, kaip JAV-ių 
moralinės paramos. 

Vadinamasis „taikos dividen
das", kurio dar ilgai teks laukti, 
nes valstybiniai ir gynybiniai 
biudžetai sudaromi kelerius me
tus anksčiau, negu jie pradeda 
veikti, jau visų prezidentinių 
kandidatų yra keliskart „iš
leistas", žadant jo lėšas skirti 
įvairių JAV gyventojų pagalbos 
programos. Tik niekas nenori tų 
lėšų skirti užsieniui — buvusiai 
Sovietų sąjungai ar kitiems 
kraštams. 

Toks JAV-ių nusigręžimas 
nuo savo atsakomybės pasaulio 
tautų bendrijai kelia susirūpi
nimą ypač Vokietijai ir Prancū
zijai, kurioms vienoms palikta 
šelpti Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugą (NVS). Dėl to labai 
susirūpinusios buvusios sovietų 
satelitinės valstybės, kurios šio 
mėnesio pradžioje į Washing-
toną atsiuntė ir savo ministrus, 
perspėti apie didelį pavojų, 
kuris gresia visam Europos 
žemynui, jei dėl ekonominės kri
zės NVS-gos valstybėse kiltų 
civilinis karas ar iš viso anar
chija. Amerikos nenoras skirti 
dolerių užsieniui kelia rūpestį ir 
Švedijos ministeriui pirmi
ninkui Carl Bildt, kuris bandė 
prez. Bushui įrodyti, kokį kri
tišką pavojų sudaro Rytų Euro
poje, taigi ir Lietuvoje, vei
kiančios, pagal sovietų technolo
giją pastatytos branduolinės jė
gainės. Nepajėgė jis įtikinti ir 
JAV Kongreso narių, kaip svar
bu skirti lėšas tarptautinėms 
reguliavimo įstaigoms. 

Šių naujų JAV nusistatymų 
bijo ir Japonija, kad JAV-ės 
neapdėtų Japonijos gaminių 
naujais tarifais. Jaudinasi iki 
šiol JAV pagalbą gavusios 
Afrikos valstybės, kurios paste
bi, jog dabar, net ir nebežiūrint 
jų stambių demokratiškų page
rinimų, reformų, Amerika jų 
kraštų nebesugeba surasti 
žemėlapyje. 

Bet Amy Kaslow, Christian 
Science Monitor laikraščio ko
respondentė, rašanti kovo 11 
laidoje, pastebi, kad tokia siau
ra JAV pažiūra į savo išlaidų 
mažinimą pakenks ir įvairių 
JAV firmų pastangoms pasi
naudoti naujomis verslo galimy
bėmis, atsirandančioms tiek 
Centrinės, tiek ir Rytinės Eu
ropos kraštuose. Amerikos fir
mos tesikuria Rytų Europos 
kraštuose smulkioje pramonėje, 
nes JAV valdžios agentūros, 
kurių tikslas yra įvairiais bū
dais padėti JAV pramoninin
kams puoselėti prekybą, bend
ras pramonines sutartis su 
užsieniu, neturi nei pakan
kamai lėšų, nei aiškių gairių. To 
išdava, pavyzdžiui, JAV-ių 
parama įgalino Lenkijoje įkur
ti naują baronkų fabriką ir 
Vengrijoje atomobilinių tele
fonų gamyklą, tuo tarpu kai 
Vokietija šiuo metu daro sutartį 
su Čekoslovakija pastatyti aly
vos tiekimo liniją iš Vokietijos 
į Čekoslovakiją, kad pastaroji 
būtų mažiau priklausoma nuo 
Sovietų Sąjungos. 

Viena tokių JAV valdžios 

LIETUVIŲ FONDAS 
IR PENSININKAMS 

NAMŲ STATYBA LIETUVOJE 
įstaigų, Overseas Private In-
vestment Corporation (OPIC), 
kuri išrašo kapitalo apdraudą 
JAV firmoms, investuojančioms 
besivystančiuose pasaulio kraš
tuose, paskutiniuoju metu ir 
Centrinės bei Rytų Europos, 
jau turi prašymų apdrausti dau
giau kaip bilijono dolerių vertės 
įvairių JAV firmų projektų vien 
tik Rytų Europoje, o JAV 
Kongresas jos biudžetui teskiria 
tik 350 milijonų dol. kasmet jo 
projektams visame pasaulyje, 
ne tik Rytų Europoje. Prez. Bush 
rekomenduoja Kongresui kelti 
šios įstaigos sąmatą, kaip tik 
kad galėtų daugiau padėti Rytų 
Europos kraštams, bet pats 
Kongresas nerangus didinti 
JAV biudžetą užsienio tikslams. 
Amy Kaslow pastebi, kad 30% 
JAV kompanijų, prašančios 
OPIC apdraudos per praėjusius 
metus, nėra didžiulės korpora
cijos, o mažos ir vidutinio dy
džio įmonės, kurios daugiausiai 
prisidėjo ir prie JAV eko
nominio augimo per praėjusius 
metus. Net žiūrint vien iš JAV 
darbininkų perspektyvos, rašo 
Kaslow, OPIC net ir su savo ri
botomis lėšomis pagelbėdama 
užsienyje investuoti norinčioms 
kompanijoms, pagelbėjo su
daryti 2 bilijonų dol. vertės 
eksporto sutarčių ir sukūrė 
40,000 darbų JAV darbi
ninkams. 

Bet anot Bush vyriausybės pa
reigūnų, problema glūdi ne ta
me, kad valdžia nefinansuoja 
tokių įstaigų, kaip OPIC, o 
tame, kad įvairūs įstatymai ir 
mokesčiai padaro, kad JAV įmo
nės nenorėtų savo kapitalo 
investuoti į savo pačių ateitį. 0 
palyginus su kitų pramoninių 
kraštų įmonėmis, JAV-ių įmo
nės turi labai mažai kapitalo. 
Per paskutiniuosius 10 metų jos 
visos yra stambiai prasiskolinu
sios, JAV-ėse recesija vis nesi
baigia, o įvairūs bankų skoli
nimo politiką apribojantys įsta
tymai jiems neleidžia skolintis 
pinigų rizikingesniems ėji
mams. 

JAV pramonininkai su pavy
du nurodo Europos ir Rytų Azi
jos pramoningus kraštus, kurių 
valdžios gausiai remia jų inves
tavimus kaip tik Centrinės ir 
Rytų Europos kraštuose. Austri
ja, Britanija, Prancūzija ir Itali
ja jau yra tvirtai įsitvirtinusios 
Rytų Europos rinkose, neatsilie
ka nuo jų ir Pietų Korėja, Tai-
wanas ir Japonija, gausiai in
vestuojančios į įvairios pramo
nės kūrimąsi tuose kraštuose. 

Jay Mitchell, ekonomikas dir
bąs vienoje Washingtono firmo
je, kuri analizuoja Rytų Europos 
kraštų ekonomiką, pareiškė, jog 
nežiūrint to, kad kelios stam
bios įmonės plačiai paskelbė 
savo vieną, kitą projektą atsiku
riančiuose kraštuose, mažos bei 
vidutinio dydžio JAV įmonės 
nesinaudoja ekonominėmis pro
gomis taip gausiai, kaip pana
šaus dydžio Europietiškos fir
mos. O už 5-10 metų dauguma 
investatorių Rytinėje Europoje 
kaip tik ir bus tokios mažos ir 
vidutinės firmos. 

OPIC pirmininko Fred Zeder 
supratimu, geriausias paskati
nimas JAV firmoms investuoti 
Rytinėje Europoje būtų gau
sesnė informacija apie tų kraštų 
rinkas, kurią puikiausiai galė
tų rinkti ir skleisti prie tuose 
kraštuose įkurtų JAV amba
sadų veikiantys JAV prekybos 
skyriai. Bet tokie JAV ambasa
dų skyriai yra daug menkiau fi
nansuojami, negu panašūs 
skyriai, veikiantys prie kitų 
pramoningų valstybių ambasa
dų. Ir dėl to labiausiai nukentės 
Amerikos piliečiai, kurių kraš
tas vis nepajėgia įveikti au
gančio prekybos deficito. 

a.g. 

Lietuvių fondas yra gavęs 
laiškų, siūlančių Lietuvoje sta
tyti namus pensininkams. Pa
staruoju metu jau ir spaudoje 
tas klausimas buvo iškeliamas 
ir Lietuvių Fondui siūloma fi
nansuoti tokias statybas. 

Idėja yra labai graži ir gal 
remtina, tik reikėtų gerai išstu
dijuoti, kaip visa tai įgyven
dinti, nes darbas labai kompli
kuotas ir išlaidingas. Ar tą 
mintį keliantieji suvokia, kaip 
tą projektą įvykdyti, kiek kai
nuotų, kiek atsirastų norinčių 
pirkti ar nuomoti pastatytus 
namelius ar butus? 

Lietuvių fondas nėra socialinė 
draugija, kuri rūpinasi sociali
niais tautiečių reikalais. Čia 
Amerikoje yra socialinių reika
lų lietuvių organizacijos, kurios 
rūpinasi vyr. žmonių gerove bei 
padėtimi. Chicagoje veikia LB 
socialinių reikalų t a rnyba , 
Seklyčia, Lietuvos dukterų 
draugija, Balfo įstaiga, dr. 
Adomavičiaus Alvudas ir gal 
dar vienas kitas. Čia paminėtos 
įstaigos rūpinasi v ieniša is 
lietuviais, dar pajėgiančiais apie 
save apsitvarkyti, o nuolatinės 
priežiūros reikalingiems in
validams ir seneliams, nepajė
giantiems save prisižiūrėti, 
reikia slaugos namų. Lietuviai 
turi ir tokią įstaigą — Holy 
Family Villa, Lemonte. Ją 
įsteigė Lietuvių labdarių s-ga 
karo metu, ir dabar gražiai 

ANTANAS JUODVALKIS 

durtume su daugeliu sunkiai 
sprendžiamų problemų. 

Pirma. Reikia gauti žemės 
plotą prie gero susisiekimo, 
pirkimo centrų, arti ligoninių, 
bažnyčių, pramogų ir t.t. 
Antra . Jei Lietuvos vyriausybė 
iš turimų fondų tokį žemės 
sklypą paskirtų, kas turėtų 
paruošti tokio kaimelio ir namų 

zaciją, elektrą, vandenį, 
pravesti gatves ir t.t. Tie 
dalykai nemažai kainuos, o 
pinigų avansu, vargu ar kas 
duos. Projektas gali būti 
išlaidingas ir gali neatsirasti 
pakankamai pirkėjų, o nuomi
ninkai nepastovus elementas. 

Nesu nei architektas, nei kon-
traktorius, bet tik apgraibom 
iškėliau kai kuriuos momentus, 
surištus su tokio projekto 

veikia Rytiniame pakraštyje 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselės turi seneliams ir invali
dams namus, kuriuose lietuviai 
randa aprūpinimą. 
. Chicagoje gyvenantiems vyr. 

amžiaus žmonėms didelės bėdos 
nėra, tik dažnai užmirštama 
pasiteirauti apie galimybes į jas 
patekti ir jų pas laugomis 
pasinaudoti . Chicaga t u r i 
Seklyčią, kurioje veikia LB 
socialinių reikalų tarnyba, tik 
reikia į ją kreiptis ir gauti 
vispusišką informaciją. Medici
ninės priežiūros reikalingus 
vyresniuosius žmones dažnai 
vaikai ar giminės nukreipia ten, 
kur yra pigesnis mokestis, nors 
priežiūra ir aplinka gali būti 
daug menkesnė. Čia lemia in
divido ar šeimos narių apsis
prendimas bei finansinis pajė
gumas. 

Kitas reikalas tokius namus 
statyti Lietuvoje, į kuriuos 
galėtų persikelti gyventi dar 

planus, tinkančius pensininko įgyvendinimu. Šiuo metu, o ir 
poreikiams: ar čia Amerikoje ar artimoje ateityje statybinių 
Lietuvoje? Paruošti planai turės 
atitikti vietos įstaigų reikala
vimus. 

Trečia . Sakykime, kad jau 
turime žemės sklypą ir visus 
planus, patvirtintus vietinės 
valdžios. Dabar reikia žinoti 
pensininkų skaičių, kurie, čia 
palikę gerai įsikūrusius vaikus 
ir vaikaičius, panorės grįžti į 
Lietuvą ir pasilaidoti savoje 
žemėje. Vienišiems problema 
mažesnė, nes niekas jų čia 
neriša, o vedusiems ir turin
tiems vaikus, susidarys įvairių 
sunkumų. Vienas norės persi
kelti, o kitas ne, nes jį riša 
vaikai ir vaikaičiai, ne tik tė
vynė Lietuva. Reikės žinoti 
tikrą skaičių vienišų ir porų, 
kurie norės persikelti į Lietuvą. 
Kas juos suregistruos? Gal ge
riausia per pensininkų draugijų 
vadovybes, nes jie daugiau turi 
žinių apie savo amžiaus tautie
čius. Prileiskime, grįžimui užsi
registruos 30 vienišų ir 20 porų. 
Jiems reikės pastatyti tinkamus 
namukus ar daugiabučius pa
status. 

K e t v i r t a . Turime žemę, 
planus ir pensininkų skaičių, 
norinčių persikelti Lietuvon. 
Dabar reikia surasti kontrakto-
rių darbams vykdyti. Kokiems 
kontraktoriams bus pasiūlyta 
darbus vykdyti: Lietuvos ar 
Amerikos? Šiuo metu, kai nėra 
pastovios valiutos, joks kon-
traktorius nerizikuos darbus 
vykdyti už iš anksto sutartą 
kainą, o įves įvairių papildomų 
reikalavimų, atsižvelgiant į 
būsimas aplinkybes. Gal geriau
sia statybą pavesti Lietuvos 
kontraktoriams, nes jie geriau
siai žino vietos sąlygas. 

Penkta. Ar atsiras pakan
kamas skaičius tokių žmonių, 
kurie sutiks pirkti namuką.neži-
nodami jo būsimos kainos? 

Šešta. Svarbus finansavimo 
klausimas. Prieš pradedant 

pajėgūs pensininkai. Čia susi- statybą dar reikės įvesti kanali-

medžiagų trūkumas Lietuvoje 
tokį projektą gali paversti nie
kiniu. 

Jau minėjau, kad Lietuvių 
fondas negali tokio projekto 
finansuoti, nes tai nėra jo 
paskirtis. Pirmas bandymas 
Lietuvių fondą įvelti į namų 
biznį buvo pasiūlymas finansuo
ti Lemonto lietuvių centro 
pirkimą. Gerai, kad LF taryba 
tuo pasiūlymu nesusigundė, nes 
visuomeniniai pastatai gali 
išsilaikyti tik nuolatinėmis 
aukomis ir žmonių nemokama 
talka. Niekas neneigia Lemon
to lietuvių centro reikalingumo 
priemiesčiuose gyvenančių lie
tuvių visuomeninei veiklai, bet 
matome, kaip sunku jį išlai
kyti, nors ir mokėta mažiau 
kaip pusė LF pirmojo pasiūlymo 
sumos. Namų priežiūra ir ad
ministravimas yra labai iškaš-
tingas, ir visos lietuviškos pasto
gės išsilaiko tik talkomis ir au
komis. 

Siūlomam pensininkams na
mų statybos projektui Lietuvo
je įgyvendinti bus daug daugiau 
problemų, kaip kad būtų čia. 
Jauni pensininkai gali reikia
mai tvarkytis tokiuose namu
kuose, bet po keletos ar kelio
likos metų, jėgoms susilpnėjus 
ir jie bus reikalingi nuolatinės 
medicininės priežiūros ir teks 
keltis į tam tikslui laikomus 
slaugos namus. Kas perims jų 
turimą namuką? 

Čia slaugos namų yra ir jie 
pagrįsti biznio, bet ne artimo 
meilės pagrindu. Daugiau mo
kėsi, geresnę priežiūrą gausi. 
Bet Lietuvoje bus sunku ir to 
tikėtis, nes vaistų ir kitų 
priemonių stiglius padėtį dar 
pablogins, nes po 50 komunis
tinio valdymo ir auklėjimo metų 
artimo meilės daug mažiau 
turima. 

Gal atsirastų biznierių, kurie 
norėtų ateiti seneliams į pagal
bą ir įsteigtų išeivijos pensinin-

Vasario 16 gimnazijos mokinės su Lietuvos ambasadorium dr. S. Antanaičiu 
Bonoje, Vokietijoje. 

LIETUVOS AMBASADA 
VOKIETIJOJE 

Lietuvos ambasadorium Vo
kietijoje buvo paskirtas tuome
tinis Miškų ūkio ministeris prof. 
Vaidotas Antanaitis. Metams 
einant į galą, ambasadorius at
vyko trumpam į Vokietiją, o 
tuoj po Naujųjų Metų persikėlė 
su žmona į Boną. Savų patalpų 
ambasada dar neturi. Visas dar
bas vyksta Pabaltiečių informa
cijos biure Bonoje. 

Vasario 13 d. įvyko Lietuvos 
ambasados pirmas oficialus 
priėmimas Nepriklausomybės 
dienos proga. Priėmimas vyko 
Baden-Wuerttembergo krašto 
atstovybėje Bonoje. Patalpas iš
rūpino geras lietuvių draugas 
Vokietijos parlamento narys 

kams Lietuvoje kaimelį, bet 
tikėtis iš jų labdaros — netenka. 
Atsižvelgiant į dabartinę Lie
tuvos padėtį ir ekonomines 
sąlygas, didesnius projektus 
būtų sunku įgyvendinti. Jau 
yra čia įsisteigusios draugijos ir 
padeda Lietuvoje jau « eikian-
tiems senelių ir našlaičių 
namams ir remia medikamen
tais ir kitais reikmenimis. 
Tikėtis, kad atsiras dar kitas 
toks labdarys, kaip dr. Jonas 
Adomavičius, sunku. 

Nustoti vilties ir palaidoti iš
keltą mintį nereikia. Reikia dar 
pastudijuoti visas sąlygas. 
Gal tada atsiras biznierius ir 
susidomės šiuo ar kitokiu 

Wolfgang von Stetten. Lauke 
prie atstovybės plevėsavo Lietu
vos trispalvė. Viduj svečius pasi
tiko ambasadorius Antanaitis 
su žmona Rima. Netrukus pasi
rodė Vokietijos Bundestago pre
zidentė Rita Siussmuth, Lie
tuvos AT pirm. Vytautas Lands
bergis ir žmona Gražina ir kiti 
garbingi svečiai. Atvyko įvairių 
šalių ambasadoriai, ministeriai, 
per 50 Vokietijos parlamento 
narių, verslininkai ir Vokietijos 
lietuvių atstovai. Svečių tarpe 
taip pat buvo Lietuvos kultūros 
ir švietimo ministeris Darius 
Kuolys, Tarptautinių eko
nominių santykių ministeris 
Vytenis Aleškaitis ir AT 
parlamentaras Antanas Račas. 
Iš viso būta per 200 žmonių. 

Trumpas kalbas pasakė am
basadorius V. Antanaitis ir 
Lietuvos AT pirm. V. Landsber
gis. Aukšto lygio koncertą 
atliko menininkai iš Lietuvos — 
solistė Giedrė Kaukaitė, kuriai 
akompanavo Gražina Landsber
gienė, smuikininkas Raimondas 
Katilius ir Čiurlionio styginis 
kvartetas. Ilgai užsitęsusi kon
certo programa buvo vienintelis 
minusas šio priėmimo, nes 
atvykę svečiai norėjo daugiau 
tarpusavy susipažinti ir pabend
rauti. Priėmimas vyko dienos 
metu, nuo pusės dvylikos ligi 
antros valandos. Svečiai 
vaišinosi iš Lietuvos atvežta 
duona, sūriu, raguoliu ir pan. 
Svečius aptarnavo tautiniais rū
bais pasipuošusios Vasario 

projektu, o tikėtis Lietuvių fon
do kapitalą investuoti į neaiš
kius projektus būtų neišmintin- 16-tosios gimnazijos mokinės. 
8a- Marytė Šmitienė 

VOKIETIJA IŠLAISVINTI 
NESIRUOŠĖ 

voldemarininku, bet tik lietuviu patriotu, kuriam 
Lietuvos gerovė ir nepriklausomybė yra aukščiausias 
tikslas. 

Knygos ištraukos 

BRONIUS AUŠROTAS 

Priėmimas pas K. Škirpą 
Eidamas pas pik. Škirpą pasimatymui, prisiminiau, 

kad beveik prieš 14 metų, 1926 m. gruodžio 17 d., tada 
u buvęs Lietuvos Kariuomenės Štabo viršininkas, pik. 

K. Škirpa, buvo laikomas daboklėje. Jauni karininkai. 
Apie prof. A. Voldemaro areštą sužinojau iš n e p a k ę s d a m i a u g ančio prokomunistinio gaivalo įsi-

Kybartų muitinės viršininko Pijaus Aušroto (mano pus- g a l ė j i m o Lietuvoje, pasalino to meto liaudininko 
brolis), kai 1941 m. liepos antroje pusėje sugrįžau į p r e z i d e n t o K . Griniaus ir jo parinkto ministro pirmi-
Lietuvą iš Tilžės. P. Aušrotas pasakojo, kad prieš tarp- n i n k o § l e ž e v i č i a u s vyriausybę. O dabar tas pats pik. 
tautiniam traukiniui ateinant į Kybartus, iš Kauno g k i r p a ? p i m ^ į s Lietuvos kariuomenės savanoris, 
kalėjimo jau buvo atsiųsta Juodoji mina" (taip kaliniai 
vadindavo automobilį, kuris būdavo uždengtas 
nepermatomomis medžiagomis, ir kuriuo perveždavo 
kalinius iš vieno kalėjimo į kitą). Tai buvo 
autokalėjimas. Kai tik traukinys įvažiavo į Kybartų 
geležinkelio stotį, perone jau laukė trys sovietų 
saugumo pareigūnai. J ie tiksliai žinojo, kuriame 
vagone A. Voldemaras buvo. Saugumiečiai išprašė 
Voldemarą iš vagono, palydėjo į savo automobili ir kar
tu išvažiavo į Kauną. Nuo to momento baigė?i prof. 
A. Voldemaro normalus gyvenimas. 

Po suėmimo, nei profesoriaus artimi giminės 
Valerijonas, Kazys, Antanas ir Morkus Šimkai. nei jo 
sekretorė Jadvyga Šimkutė, niekada nėra jo matę. Aš, pavergti mano kovoti nepatyrusias akis! Nusileidžiu, 
prisimindamas prof. Voldemaro užsispyrimą grįžti į kaip pridera daug jaunesniam asmeniui, 
bolševikų užimtą Lietuvą, nepaisant nuoširdaus Iš pirmo žvilgsnio įvertinau šį tautietį kaip vadovą, 
vokiečio patarimo, tikėjau, kad jis visišikai nepažino žinantį ko jis siekia, ir kuriuo derėtų pasitikėti. Iš 
sovietinio gyvenimo tikrovės, nei rusiško imperializ- spaudos žinojau, kad jis 1932 m. Lietuvos kariuomenės 
mo, siekiančio pavergti mažas tautas. Todėl apsi- savanorių suvažiavime buvo jų išrinktas pirmuoju 
sprendžiau, kad mano pažiūra nesutampa su to? grupės Lietuvos savanoriu! Nepriklausomybės kare jis 
užsispyrusių politikų linija. Nuo to laiko nelaikau save aktyviai dalyvavo kovose su bolševikais ir bermon-

stengiasi padėti sovietų okupuotai Lietuvai, bendra 
darbiaudamas su Reicho aukšto laipsnio karininkais. 
Taip pat ir aš, vokiečių kariuomenės samdinys, 
pasinaudodamas proga, atvykau į Berlyną, kad susi 
tikčiau su Lietuvos pasipriešinimo prieš bolševizmą 
vadovu. 

J. Dženkaitis palydėjo mane ligi gatvės kampo ir 
parodė Škirpos gyvenamą namą. Aš jį užtikrinau, kad 
tikrai nepaklysiu ir be palydovo sugrįšiu į jo namus. 

Laikrodis rodė 5 vai. popiet. Užeinu į 2-jį aukštą 
ir spaudžiu sienoje esantį skambutį. Prie durų mane 
pasitinka pats pik. Škirpa. Prisistatau. Aš jį vaiz
davausi kiek aukštesnį. Tamsių akių žvilgsnis stengėsi 

tininkais; nuo 1919.XI.25 vadovavo 5-jam pėstininkų 
pulkui; nuo 1920 m. rugsėjo su šiuo pulku kovėsi su 
lenkais Seinų — Augustavo ruože. 1926 m. biržely jis 
buvo paskirtas Kariuomenės Štabo viršininku. Po 
gruodžio 17 d. sukilimo, jis norėjo pasitraukti iš ka
riuomenės, bet jo prašymas nebuvo patenkintas. Nuo 
1928 m. pradžios buvo paskirtas Lietuvos Karo atašė 
Vokietijai. 1937 m. liepos mėn. K. Škirpa išėjo į 
atsargą. 

Kaip diplomatas, jis buvo paskirtas nuolatiniu 
Lietuvos atstovu prie Tautų Sąjungos Ženevoje, Švei
carijoje. Priėmus Lenkijos ultimatumą ir užmezgus su 
Lenkija diplomatinius santykius, K. Škirpa tapo pir
muoju Lietuvos pasiuntiniu Lenkijoje. Prasidėjus karui 
tarp Lenkijos ir Vokietijos, jis buvo paskirtas Lietuvos 
pasiuntiniu Reicho vyriausybei. Bolševikams okupa
vus Lietuvą, K. Škirpa Berlyne organizavo ir vadovavo 
Lietuvių aktyvistų branduoliui. 

K. Škirpa buvo plačios erudicijos ir daug politinio 
patyrimo sukaupęs diplomatas. Taip pat buvęs žvalgy
bos viršininkas, 1926 m. Lietuvos kariuomenės štabo 
II-jo skyriaus vadovas. Taigi turėjau sutelkti visas 
jėgas, kad nepaslysčiau... 

Kai Škirpa pradėjo mane labai atsargiai 
„čiupinėti", kuriai vokiečių karinės žvalgybos ar SD 
tarnybai esu priskirtas, labai mandagiai pulkininkui 
paaiškinau, kad esu pasirašęs priesaiką apie savo 
slaptą veiklą su nieku nekalbėti ir šia tema niekam 
nieko neaiškinti. Man už priesaikos sulaužymą grėsė 
mirties bausmė... Rezistencijos vadovui pasakiau, jog 
gyvenu Tilžėje ir turiu laisvę judėti visoje Vokietįjoje, 
jeigu to mano tarnyba reikalauja. Esu pasiryžęs, ten 
kur galima, padėti kovoti prieš mūsų Tėvynės okupan
tus. 

(Bus daugiau) 

» 
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„SAULĖS" 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS METINĖ 
ŠVENTĖ 

Laikas bėga greitai. Jau ir vėl 
prabėgo vieneri metai nuo 
mokyklos šventės. Jau 14 pa
vasar is nubarsto žiedeliais 
takus. Mes džiaugiamės kiek
vienu mokiniu ir jo gabumais. 
Ypač šiais meta is esame 
palaiminta didelė „Saulės" 
šeima, kadangi visos 5 moky
tojos įdeda širdį į daug žadantį 
rytojų. Tėvai turi viltį, kad dar 
būsima karta išlaikys lietuvybę. 
Ši saujelė 12 šeimų priklauso 
tėvų komitetui, visi kaip vienas 
dirba mokyklos labui ir kas ru
denį suskaičiuoja vaisius. 
„Saulė" myluoja ir supa 21 
mokinį. 

Dalyvavo šventėje 250 
žmonių. Ričardas Krulikas, 
tėvų komiteto pirmininkas, 
šventės atidaryme pasveikino 
visus susirinkusius į „Saulės" 
lituanistinės mokyklos metinę 
šventę. Dėkojo visiems už talki
ninkavimą vienokiu ar kitokiu 
būdu, kad ši šventė įvyktų kuo 
geriausiai. Jis pakvietė mo
kyklos vedėją Aureliją L. Ro-
bertson programai ir jai nuošir
džiai padėkojo viso tėvų komi
teto vardu už šventės suorga
nizavimą. 

Aurelija Robertson visus 
pasveikino ir džiaugėsi svečių 
skaičiumi. Ji dėkojo lietuvių 
klubo pirmininkui Klemui Jur-
gėlai už suteiktą galimybę 
pasinaudoti lietuvių klubo 
patalpomis. Taip pat ji sveikino 
viešnią Mariją Remienę 
Lietuvių Fondo pelno skirstymo 
komisijos pirmininkę, kuri va
sarojo St. Petersburge. Taip pat 
Aurelija išvardino ir pasveikino 
visų organizacijų vadovus, 
svečius, mokytojus, tėvelius ir 
mokinius. 

Pradėjome programą su 
malda. Aurelija Robertson pa
kvietė kun. Ropolą invokacijai. 
Po to prasidėjo visų laukta me
ninė dalis. Programą pradėjo 
mažieji mokiniai vaidinimu 
„Vilkas ir 7 ožiukai", kurį 
paruošė darželio mokytoja 
Audra Kartanienė. Ji yra nese
niai atvykusi iš Lietuvos. 
Turėdami ją savo tarpe, gaunam 
daug naujų idėjų. Dekoracijas 
paruošė Vytautas Gružas. 
Paul ius Osvaldas jiems 
padėkojo. Ožiukams kostiumus 
pasiuvo mokytoja Kristina Kru-
likienė. kuri šiandien šventė sa
vo gimtadienį. Pianinu akompa
navo ir sukūrė atitinkamą 
muziką mokytoja Asta Lukienė, 
kuri prieš dvejus metus atsikėlė 
iš Lietuvos ir mūsų laimei pasi
rinko gražų St. Petersburgo 
miestą. Sofija Degėsy tė — 
„Likusi ožkelė" ir „ožiukai": 
Mikas Degesys, Juozas Ross, 
Alexa Bobelytė, Giedrė Kruli-
kaitė, David Ross, Mindaugas 
Kartanas ir Ričardas Ross. Vai

dinimą atpasakojo Audra 
Kartanienė. Šis gerai pastaty
tas vaidinimėlis turėjo didelį 
pasisekimą. Tai liudijo garsūs 
plojimai. Aurelija Robertson 
nuoširdžiai dėkojo mokiniams 
už gerai atliktą vaidinimą. Ir 
pakvietė Audrą Kartanienę 
pranešinėti tolimesnę pro
gramą. 

Kol mažieji mokiniai persi
rengė, Audra Kartanienė pa
darė kelis pranešimus apie 
aukų lapus, kad už kiekvieną 
auką yra padovanojama viena 
šilkinė gėlytė, kurias pagamino 
Aurelija Robertson, ir trumpai 
papasakojo apie „Laimės šulinio" 
fantus. O po to kvietė į sceną 
mažuosius mokinius 4-5-6 ir 7 
metų padeklamuoti. Sofija De-
gesytė deklamavo „Pupa", Min
daugas Kartanas „Balionėlis", 
Giedrė Krulikaitė — „Tuoj ir 
rytoj" ir Viktorija Krulikaitė — 
„Grybų karas" — visi gražiai 
pasirodė. O dabar Audra kvietė 
visus mokinius į sceną — tai 
vyresniųjų ir mažųjų mokinių 
choras, atliko dainas: „Vilkas 
vijo voveraitę", „Mano tėvelis 
buvo kalvelis" ir „Suk, suk 
ratelį". Chorui akompanavo 
mokytoja Asta Lukienė, o diri
gavo mokytoj't Kristina Kru-
likienė. Labai gražiai pavy
ko atlikti visas dainas. Ma
žiesiems mokiniams nuėjus nuo 
scenos, vyresnieji padeklamavo 
eilėraščius. Juos paruošė 
mokytoja Rita Moore. Heather 
Schulz deklamavo „Šlama šilko 
vėjas", Kristina Clark — „Voras 
ir musė", Paulius Puodžiukas — 
„Valandos" Brazdžionio, Audra 
Puodžiukaitė — „Ačiū, ačiū", 
Raminta Moore — „Nepri
klausomybę a t g a v u s " ir 
Paulius Cibas — „Lietuvos var
das". Kiekvienas buvo įver
tintas gausiais plojimais. Tuo ir 
baigėsi pirmoji programos dalis. 

Antrojoje programos dalyje 
Asta Lukienė fortepionu atliko 
Beethoveno 14-tą sonatą 
pirmąją dalį ir „Elizai". Ji labai 
švelniai perteikė kūrinių nuo
taiką. Meninės dalies pabaigai 
Audra Kartanienė kvietė Mote
rų Dainos vienetą, vadovauja
mą muzikės Reginos Ditkienės, 
kuris nuostabiai padainavo 
dainas „Prisiminimas ir pava
saris" — G. Gudauskienės, 
„Mėlynakė Rasa" — liaudies 
daina, „Anoj pusėj marelių" — 
M. Vaitkevičiaus, „Pienė" — 
muzika M. Vaitkevičiaus, o žo
džiai A. Saulyno, „Ūžia vėjas" 
— Kaminsko. Visiems labai 
patiko visų dainų gražus 
atlikimas, kad dar „bisui" 
paprašė padainuoti „Raudona 
Rožė". Visos vadovės — Audra 
Kartanienė, Asta Lukienė ir Re
gina Ditkienė — buvo apdovano
tos gėlių puokštėmis ir gausiais 
aplodismentais. 

„Ša l tas bufe tas" buvo 
paruoštas Levinijos Clark. 
Kiekviena lėkštė buvo labai 
skoningai papuošta. Ji su padė
jėjom Irena Puodžiukiene, Ada 
Strijauskiene, Rūta Degesiene, 
Livia Bobeliene aptarnavo 21 

TioRyklos švcntGjc 

stalą. 
Dabar buvo vakarienė, po jos 

„Laimės šulinys", kurį sklan
džiai ir gražiai pravedė Aureli
ja L. Robertson su padėjėjom 
Danguole Cibiene ir Rita 
Moore. Buvo iš viso apie 30 
fantų. Baigus paskutinius 
laimėjimus pasibaigė ir šventė. 
Mokyklos vedėja Aurelija L. Ro
bertson nuoširdžiai dėkojo 
visiems kuo nors prisidėjusiems: 
savo darbu, aukomis, paruoštais 
valgiais, fantais ir taip pat vi
siems atsilankiusiems į šią 
šventę. Visiems mokiniams ir 
tėveliams už talkininkavimą 
visame kame, kad ši šventė 
įvyktų kuo geriausiai. Sudieu ir 
pasimatysime ateinančių metų 
jubiliejinėje „Saulės" lituanis
tinės mokyklos šventėje. 

Aurelija L. Robertson 
"Saulės" lit. mokyklos vedėja. 

VERTAI PAMINĖTA KOVO 
11-OSIOS SUKAKTIS 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo dvejų metų sukakties 
minėjimas, gobojamas Floridos 
Amerikos Lietuvių klubo valdy
bos, įvyko klubo salėje kovo 11 
d. 2 vai. p.p. Šį minėjimą 
suorganizavo ir programą suda
rė žinomi visuomeninkai Adol
fas Armalis ir Aleksas Vaškelis. 
Programos dalyviai ėjo prie 
pulto, sudarydami įspūdį, kad 
programa vyksta savarnakiškai 
nė kieno nevadovaujama. 

Minėjimas prasidėjo giesme 
„Lietuva Brangi". Po to klubo 
pirmininkas Klemas Jurgėla 
tarė, kad lygiai prieš 2 metus 
kovo 11 d. Lietuvos Aukš
čiausioji ta ryba paskelbė 
pasauliui Lietuvos atstatymo 
deklaraciją ir t a s įvykis 
prisidėjo prie sovietinės imperi
jos suirimo. Šiandieną Sovie
tų Sąjunga jau yra tik istorija. 
Lietuva, pasirinkusi kovos už 
laisvę modelį — beginklį pasi
priešinimą, reikalaudama tei
singumo ir doros politikos, 
išsikovojo pasaulio valstybių 
pripažinimą. 

Kun. Steponas Ropolas,OFM, 
sukalbėjo šiam minėjimui pri
taikytą, giliai prasmingą in-
vokaciją. Sofija Vaškienė,nuro
džiusi, kad Lietuvos Nepriklau
somybė apšlakstyta jos vaikų 
krauju, pakvietė visus susikau
pimu pagerbti žuvusiuosius, 
pianinu gedulingą maršą skam
binant Algirdui Mateikai. 

Adolfo Armalio kalba buvo 
„Kelias į Kovo 11-ąją". 1986 m. 
Sovietų S-gos komunistų parti
jos suvažiavimas, nematydamas 
kitos išeities iš gresiančios 
ekonominės krizės, nutarė 
įgyvendinti Sovietų Sąjungoje 

ekonomines ir politines refor
mas. Jos tur o vykti per „per
sitvarkymą ir „viešumą". 
Reformas j. įskelbti ir jas 
vykdyti buvę javesta komunis
tų partijai. Viešumo ir persi
tvarkymo kibirkštis įsilieps
nojo į nekont raliuojamą gaisrą, 
kuris sunaikino ne tik komunis
tų partiją , Sovietų Sąjungą, bet 
politiškai ir patį Gorbačiovą. Ta 
nauja sovietine programa pasi
naudojo ir Lietuvos visuomenė. 
Vilniuje įsisteigė Lietuvos Per
sitvarkymo Siyūdis. Jis greit 
apėmė visą Lietuvą. Laisvuose 
rinkimuose į Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos Aukščiausias tary
bas buvo išrinkti daugiausia 
Sąjūdžio remiami atstovai. 
Komunistinė Lietuvos valdžia 
neatlaikė Sąjūdžio spaudimo ir 
1988-1989 m. priėmė daugumą 
Sąjūdžio reikalavimų, kurie 
vedė į Nepriklausomybės 
atstatymą. Lietuva ryžtingai 
laikėsi savo nusistatymo ir 
nepasidavė ne; prašymams, nei 
grasinimams. Lietuvių tauta 
pagrįstai didžiuojasi, kad 
Lietuvos pasirinktą kovos 
metodą panaudojo ir kitos so
vietinės imperijos tautos. 

Mečys Šilkaitis perskaitė Lie
tuvos Nepriklausomybės atsta
tymo aktą, o Dana Mažeikienė 
— tos pačios tarybos kreipimąsi 
į pasaulio tautas. 

Aleksas Kusinskis ir Algis 
Ulbinas padainavo „Lietuva — 
tai kelias". 

Regina Mikailienė vystė po 
Kovo 11d. nueito kelio temą. Ji 
savo žodyje detaliau apžvelgė 
Lietuvos parlamento dėtas 
pastangas įteisinti Lietuvos 
nepriklausomybę. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimas 
sukėlė Kremliuje pasipiktinimą 
Lietuvos parlamentarų pasiel
gimu ir todėl prasidėjo jaunų 
Lietuvos vyrų gaudymas, jų 
kankinimas, blokada, omoni-
ninkų bei desantininkų veiks
mai, sausio 13 ir Medininkų 

manymu, Lietuva ta kryptimi ir 
eina. Teklė Sekonienė paskaitė 
Janinos Degutytės eilėraštį 
„Lietuva". 

Aleksas Vaškelis priminė 
epizodą apie medžių drožėją 
Vladą Rakuckį, kuris Tokijo 
mieste medžio drožėjų 
suvažiavime iškovojo Lietuvai 
teisę turėti savo vėliavą. Ta 
pačia proga pakvietė susipažinti 
su sausio 13 ir liepos 31 pralieto 
kraujo vaizdais. 

Kazimieras Gimžauskas pa-
skai t ' kiek sutrumpintą 
pasikalbėjimą Vytenio Merkio 
su Vytautu Pečiukoniu, vienu iš 
kruvinojo sekmadienio aktyvių 
dalyvių, pastojusių kelią sovietų 
tankams. Sofija Vaškienė per
skaitė Genovaitės Kašėtaitės 
epizodą. 

Aleksas Kusinskis ir Algis 
Ulbinas padainavo: Kaip 
gražiai mane augino.. Jiedu 
paįvairino programą nuotaikin
gomis patriotine tematika dai
nomis. T. Sekonienė perskaitė 
Maironio eilėraštį „Nepri
klausomybę atgavus". Visi 
sugiedojo Lietuvos himną. A. 
Armalis perskaitė du sveikini
mus: Islandijos prezidentui ir 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui. Susirinkusieji 
pasiuntimui pritarė gausiais 
plojimais. 

Klubo pirm. Kl. Jurgėla užda
romajame žodyje nuoširdžiai 
padėkojo šio puikaus minėjimo 
iniciatoriams, programos atli
kėjams bei atsilankiusiems į 
minėjimą, kurių buvo arti 200 
ir visus pakvietė prie kavos. 

J. Taoras su savo žmona, 
talkininkaujant Vyt. Gružui ir 
E. Kiaunienei, suruošė vertingą 
parodą, kurioje buvo leidiniai 
apie ginkluotą rezistenciją, 
kovų žemėlapiai, žuvusiųjų 
nuotraukos, kryžiai, antkapiai. 
Šią parodą minėjimo dalyviai su 
įdomumu apžiūrėjo. 

K. Gmž. 

CLASSIFIED GUIDE 

Po knygų parodos St. Petersburgo lietuvių klube. Iš kairės: Al. Vaškelis, K. 
Gimžauskas ir J. Taoras, parodos rengėjas. 

žudynės. Vaizdžiai nupiešusi 
Lietuvos būklę, nurodė, kad ir 
sunkiose sąlygose Lietuvos 
kul tūrinis bei religinis 
gyvenimas mažesniais ar 
didesniais žingsniais vis judėjo 
pirmyn. Buvo susigrąžinta kas 
savo ir šventa, kas per 50 metų 
buvo atimta, sužalota, išnie
kinta. Tuo laimėjimu ir 
gyvenanti dabar visa Lietuva. 
M. Mikailienė baigdama primi
nė vyskupo S. Tamkevičiaus pa
sisakymą Washingtone. kad 
Lietuvai dabar reikia stebuklo 
— ekonominio ir ypatingai 
dvasinio atgimimo. P elegentės 

v' _̂__ 
INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

C ARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 ski.cmgų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

REAL ESTATE RE AL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

UNIVERSITETAS IR 
CHICAGA 

Chicagos universitetas, švęs
damas šimto metų sukaktį, savo 
didžiojoje bibliotekoje 1100 East 
St., Hyde Parke, suruošė 
specialią ilgalaikę parodą, vaiz
duojančią šio universiteto 
reiškimąsi šiame mieste. Bib
lioteka turi ne vien daug knygų, 
bet ir daug rankraščių, kai 
kurie net iš antro šimtmečio. 
Universitetas mieste or
ganizuoja diskusijų grupes, 
kuriose dalyvauja net apie 
30,000 žmonių. 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

JI 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
5529 S. Kadaria Avo., 

Chlcago, IL SOS2S 

(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 

ŠIMAITIS REALTY 
Vik toras S i m a i t i s 

I rena B l lns t rub iene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

S953 S. Ksdzls Ave. 
T»i . 436-7878 
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RE A LMA RT. INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauta įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100, res. 312-778-3971 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208V2 Wsst 95th St re t 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR SALE 
By owner Garfisid Rldgo 3 bdrm. 
brick raised ranch completely up-
dated; full basement; 2 car garage. 

Call 312-585-2416 

OnfuiK KMIECIK REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaski Rd. 
£A. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei nor i te parduot i ar p i rk t i na
mus, kreipkitės j Danu tę Mayer . Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tu i . 

P A D Ė K A 

Vilijos ir Vitalijos Tamulevičiūčių ligoninės Išlaidoms 
padengti a.a. Algirdo Ješmanto atminimui paaukojo: 

$100 a.a. A. Ješmanto žmona Aldona Ješmantienė, 8100 
Alfonsas ir Adelė Baliūnai, $70 Friends from Rockwell Interna
tional Corporation, $50 Vanda ir Liub. Bichnevičiai, $50 Friends 
from Northvvestern Biology Department, $50 Giedrė ir Donatas 
Jesmantai, $50 Elena ir Petras Sniegaičiai, $50 Liucija ir Algis Tir-
vai, $30 Aurelija ir Kęstutis Kriaučiūnai, $ 3 0 Antanas Lingis, $30 
Antanina ir Albinas Mickai, $30 Audrė Vanagūnienė, $25 Gran-
children's Rights to Grandparents, $25 Stefa ir Jonas Juškaičiai, 
$25 Ona ir llijus Kotovai, $25 Rimantas J . Laniauskas, $25 Stasė 
Laniauskas, $20 Emilija, Neringa ir Rita Ambrozaičiai, $20 Geno
vaitė Arštikienė, $20 Irena ir Liudas Kirkai, $20 Remigijus A. 
Pažerūnas. $20 Aldona Rimienė, $20 Antoinette Sibrava, $20 
Regina Silgalis, $20 Jurgis ir Meri Sugintai, $20 Irena 
Sušinskienė, $ 1 0 Loreta ir Algis Jarašiai, $10 Pijus Pažerūnas 
ir $10 Mrs. Robert J. Rodig. 

Lietuvių Katalikų Labdarių Sąjunga nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams, o ypač a.a. A. Ješmanto žmonai Aldonai Ješ-
mantienei. Viso gauta aukų: $975 . 

• S 2 S South 7«th Avonua 
Hlcfcory H M , l l l lnoU S0457 
Te to fenaa ( 7 0 t ) 4 3 0 - 7 2 7 2 

223 Kacvarlfc oa tv * 
Vilnius. L ie tuva 
Te le fonas 350 -115 Ir 778-392 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

THE LITHUANIAN HERITAGE: THE MANY 
VIEVVS OF YOUTH. D. Račiūnas, A. 
Saulaitis SJ. Marija Stankus. 212 psl. . . $25.00 

PHYSICIAN AT THE CROSSROADS, atsimi
nimai. J . Mikelionis, M.D. 207 psl $11.00 

BALTIC STATES VS. THE RUSSIAN EMPIRE 
1000 years of struggle for freedom. Vai. 
Ramonis. 79 psl $5.00 

THE SAMOGITIAN CRUSADE, trylikto 
amžiaus istorija. VVilliam Urban. 304 psl. $20.00 

A PRIEST IN STUTTHOF, pergyvenimai kon
centracijos stovykloje. Stasys Yla. 294 
psl $15.00 

ATSIMINIMAI NEPRIKLAUSOMYBĖS KE
LIAIS. Martynas Yčas $20.00 

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS. B. Pie-
sarskas, B. Svecevičius. 511 psl $12.00 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Ba
ravykas. 590 psl $12.00 

SENATVĖS DIENOS, pensininko atsiminimai 
Aleksandras Pakalniškis. 536 psl $12.00 

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



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, 111. 

LEMONTAS LAUKIA 
TORONTO 

Dainos vienetas „Sutart inė" 
įsisteigė 1984 m. Toronte , 
Kanadoje. Steigėją ir dabartinė 
jos vadovė muz. Nijolė Beno-
tienė. Kvartetą sudarė keturios 
jaunos, pilnos entuziazmo ir 
meilės lietuviškai dainai mer
ginos. Pradžioje reper tuare 
vyravo vienbalsės, dvibalsės 
liaudies dainos. Kurį laiką 
vienetas daug dėmesio skyrė 
vaikiškų dainų repertuarui . 
1987 m. išleido vaikiškų dainų 
juostelę „Kiškis Piškis". Me
tams bėgant keitėsi kvarteto 
repertuaras. Vienetas pradėjo 
dažniau koncertuoti. Spaudoje 
aprašymai apie „Sutartinės" 
koncertus buvo labai geri. Kvar
tetą pradėjo daug kur kviesti 
koncer tuo t i . D a i n i n i n k ė s 
aplankė Kanados ir Amerikos 
didesnius lietuvių telkinius. 
Pasisekimas t ikrai nuostabus. 
G a r s a s apie „ S u t a r t i n ę " 
pasiekė net tolimąją Australiją. 
1988 m. Jaunimo kongreso ren
gėjai pakvietė „Sutar t inę" į 
Aus t ra l i j ą a t l i k t i m e n i n ę 
programą. 

Štai ką „Tėviškės aiduose" 
apie kvartetą rašė dr. J. Kunca: 
„Skambančios viena po kitos 
dainos kėlė žiūrovų entuziazmą. 
Buvo aišku, kad dainininkės ne 
tik turi t inkamus kvartetui 
balsus, bet ir muzikalinį skonį. 
Puiki jų lietuvių kalba, malonus 
būdas, tautinis susipratimas ir 
pasektinas elgesys jas padaro 
pavyzdžiu m ū s ų išeivijos 
jaunimui" . 

1988 m. „Sutart inę" pakvie
tė į Lietuvių kultūros dienas 
Los Angeles, k u r atliko pilną 
dviejų dalių programą. 

Gal ir toliau „Sutart inės" 
merg inos v ienos bū tų 
linksminusios klausytojus. Bet 
į vienetą įsijungia t rys jauni 
vyrai. Įdomu, kas juos ten pri
viliojo: merginos ar daina? Ir 
taip iš merginų kvarteto pasida
rė miš rus ok t e t a s . Pe rna i 
„Sutartinė", jau mišrus oktetas, 
dalyvavo Lietuvių Muzikos 
šventėje Chicagoje. 

Per tuos septynerius savo 
veiklos metus vienetas atliko 
daugiau kai 60 koncertų, meni
nių programų. Okteto dainų 
repertuaras išaugo ne t ik savo 
gausumu, bet ir sudėtingumu. 
Šalia dainų „Sutar t inė" turi ir 
religinių giesmių repertuarą. 
Daug metų sekmadieniais gieda 
per šv. Miš ia s L i e tuvos 
Kankinių bažnyčioje Anapilyje. 

„Sutartnės" dainininkės ir 
dainininkai išaugę iš lituanis
tinių mokyklų, iš liet »vičkų 
jaunimo organizacijų. Jo i jie 
aktyviai dalyvauja lietuviškoje 

veikloje. Dainą, muziką ir šokį 
pamilo ankstyvoje jaunystėje. 
Laisvalaikį nuo savo studijų 
universitetuose skiria dainai . 

Džiaugiamės, kad per tuos 
sep tyner ius me tus v i ene t a s 
neišsisklaidė, o vis dar pi lni 
jaunatviškos energijos dainuoja, 
puoselėdami lietuviškos dainos 
ir muzikos grožį ir jos reikalin
gumą lietuvio gyvenimui. 

Vienete dainuoja: Zita Gurk-
lytė, Daina Gurklytė, Danu tė 
Pargauskaitė , Audra Puzerytė, 
Aras Nausėdas, Paul ius Su-
kauskas, Gintaras Karasiejus, o 
jų vadovė muz. Nijolė Beno-
tienė. „Suta r t inės" koncer tas 
kovo 28 d., šeštadienį, 7 va i . 
vakaro Lietuvių centre Lemon-
te. Kviečiame atvykti pasiklau
syti ir pasigėrėti Kanados lietu
viško jaunimo gražiai atlieka
momis dainomis. 

B r o n ė N a i n i e n ė 

Houston. Tx. 
L I E T U V I Ų K O N C E R T A S 

Šiais laikais galima tikėtis su
t ikt i lietuvių veik kiekviename 
didesniame Amerikos mieste. 
Jei atsiranda nors maža grupelė 
tautiečių, jie noriai palaiko ry
š ius savo t a rpe , s u s i r e n k a 
paminėti t au t ines bei rel igines 
mūsų šventes ir ta ip palaiko 
lietuvišką dvasią. 

I r štai ,,cowbojų' valstijoje 
Texas, Houstono apyl inkėje 
susidarė pusšimtis tautiečių ir 
suorganizavo Lietuvių Bend
ruomenės apylinkę. Dar t ik 
jaunutė LB apylinkė, bet nenori 
būti pamiršta ir atskir ta nuo di
džiųjų l ietuviškų kolonijų. J i e 
gražiai paminėjo Nepr ik lau
somybės — Vasario 16-tos dieną 
ir net suorganizavo moterų 
dainos vienetą. Sužinoję, kad 
Lietuvių fondas a t s ikv ieč ia 
Lietuvos vals tybinės operos 
solistus — Ireną Milkevičiūtę ir 
Vaclovą Daunorą ir pianistą Ro
bertą Bekionį, solistė Birutė ir 
R imtau tas Vizgirdai ėmėsi ini
ciatyvos suorganizuti koncertą 
Houstono mieste ne tik savo 
bendruomenės tarpe, kiek pa
garsinti Lietuvos menin inkus 
svetimtaučių tarpe. Po Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbirro 
ir laisvės atgavimo Lietuvos 
vardas plačiai nuskambėjo ir 
„cowbojų" krašte, tačiau kon
takto su lietuviais vietos gyven
tojai neturėjo ir nežino, kokia ta 
Lietuva. Pakalbinus vieną ki tą 
k u l t ū r i n i n k ą , k i lo s u s i 
domėjimas. Žinia pasiekė radi
jo ir televizijos vadovus bei pa
grindinius laikraščius Hous-
tone. Ir š tai po paskutinio kon
certo Los Angeles mieste Lietu
vos solistai — I. Milkevičiūtė, V. 
Daunoras ir R. Bekionis vyksta 
į Houstoną, kur jie atliks ne t du 
koncertus. 

KAUNE MIRĖ KALBININKAS 
PRANAS VIZBARAS 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. kovo mėn. 19 d. 

Pranas Vizbaras buvo gimęs 
1923 metais gegužės 23 dieną 
Marijampolės valsčiuje, Liepy
nų kaime. Baigęs vietos pra
džios mokyklą, 1935 metais 
įstojo į Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijos pirmąją klasę. 
Norėdamas būti pedagogu, bai
gęs keturias gimnazijos klases, 
Pranas perėjo 1939 metais į 
Marijampolės Mokytojų semina
riją. 1940 metais, sovietų Ru
sijai okupavus Lietuvą, semina
ristas Pranas Vizbaras tų pat 
metų rudenį buvo iš Mokytojų 
seminarijos pašalintas Marijam
polės komunistų partijos įsa
kymu kaip nepatikimas komu
nistinei santvarkai. 

1941 metais, vokiečiams oku
pavus Lietuvą, Pranas sugrįžo 
į Mar i jampolės mokytojų 
seminariją ir ją 1944 metais 
baigęs, dvejus metus mokyto
javo vienoje Alytaus apskrities 
pradžios mokykloje. 1946 me
ta is įstojęs į Vilniaus uni
versi tetą studijavo l ietuvių 
kalbą ir lietuvių li teratūrą. 
Studijuodamas rinko medžiagą 
apie Sūduvos krašto tarmes. 

Universitete apgynė diser
tacinį darbą, „Jaustuko var
tojimas l ietuvių rašomojoje 
kalboje", tačiau, įsikišus komu
nistų partijai, mokslo laipsnis 
Pranui Vizbarui nebuvo suteik-

Pirmas Lietuvos solistų kon
certas įvyks Texas A & M uni
ve r s i t e to konse rva to r i jo s 
patalpose balandžio 7 d. su Bra-
zos Valley simfoniniu orkestru, 
diriguojamu dr. Franz Krager. 
Universiteto konservatorijos 
salė talpina 800 žmonių ir kovo 
mėn. pradžioje visi bilietai j au 
buvo išpirkti. Šis koncertas 
įvyksta Danguolės Špakevičiū-
tės-Altman ir jos vyro William 
Altmąn dėka. 

Antrasis Lietuvos solistų kon
certas įvyks balandžio 11 d. 
Shepard School of Music Rice 
universiteto konservatorijos 
pa ta lpose . Šiuo k o n c e r t u 
rūpinasi LB apylinkė Houstone. 

Tai bus pirmas toks lietuvių 
menininkų pasirodymas grynai 
vietos amerikiečiams. Nereikia 
didelės organizacijos ir gausaus 
komi'.eto, užtenka gerų inicia
torių ir sumanumo prieiti prie 
vietos žmonių, tada galima daug 
pasiekti mūsų tautos garsi
nimui. Sveikinti reikia tą jau
nutę LB apylinkę, kuri pasi
rinko menininkus supažindinti 
Amerikos visuomenę Houstone. 
Padėka priklauso Birutei ir 
Rimtautui Vizgirdams už meni
ninkų globą ir sumanymą. 
Linkėtina sėkmės šiam užmo
jui, o taip pa t nesustoti, bet 
toliau tęsti garbingą Lietuvių 
Bendruomenės darbą. 

Mar i j a Remienė 

tas . Be diser tacinio darbo 
parašė keturių šimtų puslapių 
studiją „Suvalkiečių tarmės" . 
Rinkdamas medžiagą lietuvių 
ka lbos s tudijoms, važinėjo 
po Lietuvos provincijų kaimus, 
susitikinėjo su senais žmonė
mis. Tas vėl nepatiko komunis
tų partijai. Buvo apkaltintas 
d i rbąs rezistencijoje, 1951 
metais areštuotas ir ištremtas į 
Sibirą, kur septynerius metus 
dirbo Uzbekis tano va r io 
priverstino darbo kasyklose. Po 
Chruščiovo politinio atoslūgio 
1958 m. paleistas sugrįžo į 
Lietuvą su palaužta sveikata. 

Sugrįžus po ilgų ir vargingų 
pastangų, užtariamas Vilniaus 
universiteto rektoriaus A. Kubi
liaus bei buvusių mokslo drau-
gų-lituanistų, Pranas Vizbaras 
gavo dėstyti lietuvių kalbą 
Kauno vakariniame univer
sitete, kurį lankė daugiausia 
v idur inės ka r to s bolševikų 
suformuota Kauno inteligenti
ja. Jo paskaitos universitete 
NKVD agentų buvo stropiai 
sekamos, kad nebūtų pažeista 
g e n e r a l i n ė komun i s t i nė 
auklėjimo linija ir ne kartą buvo 
grasinama atleidimu iš darbo, 
kuris tuo metu buvo pagrindinis 
pragyvenimo šaltinis. 1983 
metais išėjo į pensiją, sulaukęs 
60 metų amžiaus, ir visą laiką 
gyveno Kaune, rūpinosi lietuvių 
kalbos grynumu ir švarumu. 
Rasė pamokančius memoran
dumus Lietuvos radijo bei tele
vizijos komenta tor iams dėl 
lietuvių kalbos darkymo, tar
senos bei nevykusių naujadarų 

A. a. P ranas Vizbaras 

vartojimo. Tas, žinoma, nepa
tiko part i jos žmonėms, kur ie 
keršydami neleido Prano Viz
baro knygas bei straipsnius 
kalbos k laus imais nei spaus
dinti , nei p la t in t i . 

Septynerių metų Sibiro trem
tis senatvėje labai atsiliepė į 
Prano sveikatą. Mirė širdies 
priepuolio iš t iktas savo bute 
1992 meta is vasario 22 d. Palai
dotas K a u n o Petrašiūnų kapi
nėse. 

V e l i o n i s P r a n a s pa l i ko 
Lie tuvoje žmoną Eugeniją, 
dukterį B i ru tę su šeima ir tris 
seseris. Amerikoje du brolius 
Joną ir Vincą. Ilsėkis mylimas 
broli , T ė v y n ė s žemės prie
globstyje. 

J . V . S ū d u v a s 

Labiausia i gerbtinas y ra ne 
tas, kur is n iekada nesuklumpa, 
bet t a s , k u r i s suklupęs pakyla. 

Kunfucijus 

VLIKO ilgamečiui veikėjui , b u v . V L I K O valdy
bos ir tarybos na r iu i 

A.tA. 
BRONIUI BIELIUKUI 

mirus, reiškiame užuojautą J o d u k r a i dr . DOVILEI 
RAŽANSKIENEI su šeima, K a u n e , g iminėms i r 
ar t imiesiems. 

VLIKO Taryba 

Chor i s tu i 

A.tA. 
FELIKSUI JARAŠIUI 

Amžinybėn iškel iavus, žmonai J A N I N A I , miel . : 

mūsų choristei, jo dukroms: VIRGINIJAI ir AUDRAI, 
sūnui ALGIUI, g iminėms ir a r t i m i e s i e m s r e i šk i ame 
giliausią užuojautą. 

St. Petersburg'o Lietuvių Choras 

Toronto „Sutartinė" pasiruošusi dainuoti Lemonte. 

A.tA. 
ROZALIJAI 

AMBRAZIEJIENEI 
mirus, jos sūnui MA
RIUI ir šeimai nuošir
džiausią užuojautą reiš
kiame ir liūdime kartu. 

Krumplių ir 
Žukauskų šeimos 

A.tA. 
FELIKSUI JARAŠIUI 

mirus, jo žmoną JANINĄ ir jo šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kar tu l iūdime. 

St Petersburg'o Moterų dainos vienetas 

Mudviejų Prieteliui 

A.tA. 
FELIKSUI JARAŠIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai, 
mūsų mielai JANYTEI, dukroms, sūnui su šeimomis 
ir drauge su j a i s visais l iūdime. 

Regina ir Jurgis Mikailai 

A.tA. 
STASIUI LUKUI 

mirus , jo žmoną ONUTE, duk te r i s magis t rę VIRGI
NIJĄ, daktarę RŪTĄ, sūnų inžinierių VYTAUTĄ su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame. 

Pranė ir Otonas Kapteiniai 
Chicago Ridge 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 i r (1-312) 523-9852 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metu praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

I - " 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 West 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicago je ir p r i emiesč iuose . 
Visus la idotuvių n a m u s galite pas iek t i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

I . 
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x N e k a l t a i P r a d ė t o s i o s 
Margos seserų rėmėjų metinė 
šventė prasidės vakarone — 
naujos knygos „Jurgio Matu
laičio užrašai" supažindinimu 
penktadienį, kovo 27 d., 7:30 
vai. vakare Jaunimo centro ka
vinėje. Sekmadienį, kovo 29 d., 
3 vai. p.p. bus šv. Mišios Jėzui
tų koplyčioje ir 4 vai. — vaka
rienė Jaunimo centro salėje. 
Visi kviečiami šiuose renginiuo
se dalyvauti. 

x ALIAS/IPSA vakaronėje 
Jaunimo centre šį penktadienį, 
kovo 20 d., 7 vai. vak. bus pro
ga susipažinti su Medininkų 
pilies Lietuvoje atstatymo pro
jektu. Tema „Medininkai gyvi 
senovėje ir atgimusioje Lietu
voje" kalbės Jonas Damauskas. 
Visuomenė kviečiama susi
pažinti su pilies istorija ir 
planuojamu jos atstatymu, dedi
kuojant šį darbą pagerbimui 
Lietuvos senovės ir atgimusios 
Lietuvos žuvusių Lietuvos pa
sienio sargybinių. Bus rodomos 
spalvotos nuotraukos pilies da
bartyje ir brėžiniai, kaip atrodys 
pilis ją atstačius. Visi kviečiami. 

x Susipažinimas su nau
juoju LKB Kronikos 10 tomu 
bus šį šeštadienį, kovo 21 d., 6 
v.v. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Paskaita, susipažinimas 
su knyga ir koncertinė pro
grama. Vėliau užkandžiai Jau
nimo centro kavinėje. Lau
kiama gausaus visuomenės atsi
lankymo. 

x Juozas Barkus , Beverly 
Shores, Ind., buvo atvykęs į 
Chicagą, ta proga lankėsi 
„Drauge", susipažino su „Drau
go" knygų ir žurnalų spausdi
nimo technika, kompiuteriais, o 
išvykdamas įteikė 50 dol. auką. 
Labai dėkojame. J. Barkus yra 
elektros inžinierius ir daugelį 
metų dirbo savo profesijoje prie 
statybų — valdžios žinioje. Ne
seniai išėjo į poilsį. 

x Prasmingiausia dovana 
visoms progoms aukščiausios 
kokybės reprezentacinė kom
paktinė plokštelė „IN MEMO-
RIAM" — komp. A. Rekašiaus 
monumental inis paminklas 
Lietuvos aukoms. ELLA RE-
CORDS 5 Alder Ln. AVON, 
CT 06001 $15 US, $20 KAN. 
su persiuntimu. 

(sk) 

x „LIETUVA - reprezen
tacinis Lietuvos Respublikos 
žurnalas anglų k. Nr. 1, kaina 
$3, gaunamas Gifts Intrntl., 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 
71 St., Chicago, arba paštu, 
siunčiant $4.50 čekį „Lietuva" 
vardu įgaliotiniui JAV-bėse, B. 
Juodel iu i 239 Brookside Ln., 
Willobrook, IL 60514. 

(sk) 

x Lietuvoje leidžiama agr. 
Vlado Tiškaus monografija. 
Kolegos agronomai, pažin' "T. 
Tiškų, prašomi siųsti savo ^i-
minimus apie jį: Kazei Toli-
šienei, V. Krėvės prosp. 2*46 
Kaunas 3009, Lithuania. arba 
E. ValantinieneL 6505 S. Fair-
field, Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Maistas šv. Velykoms pri
statomas į namus Lietuvoje. 
55 SVARAI: dešros, sūris, alie
jus, kava, cukrus, vaisiai ir 
kt. - $85. 22 SVARAI vien 
tik mėsos gaminių — $85; 11 
SVARŲ dešrų, 6 dėžutės 
amerikietiškos kavos — $58. 
Prie visų siuntinių galima pri
dėti aspirino ir vitaminų. 
Transpak, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x „Draugo" renginių komi
teto narių susirinkimas bus 
kovo 24 d., antradienį, 7:00 v.v. 
Marijonų svetainėje. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti, nes 
yra svarbių aptarimų artėjančio 
koncerto reikalu. 

x Sol. Laima Stepaitiene 
giedos per šv. Mišias Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų 
rėmėjų šventėje kovo 29d. 3 vai. 
p.p. Jėzuitų koplyčioje. Po Mišių 
4 vai. bus vakarienė ir meninė 
programa J a u n i m o centro 
salėje. Pakvietimai gaunami 
Vaznelių Gifts International 
prekyboje ir pas platintojus. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x „Antro Kaimo" aktor ia i 
- A. Vitaitė, T. Bublys, E. Tus-
kenis, J. Variakojis ir K. Žu
kauskas — atliks dalį pro
gramos Vydūno fondo 40 metų 
veiklos minėjime, sekmadienį, 
kovo 29 d., 3 v. p.p. Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Visuo
menė kviečiama. Kadangi 
vietos ribotos, prašoma iš anks
to apie dalyvavimą pranešti fil. 
Halinai Plaušinaitienei. 

x L i t h u a n i a n - A m e r i c a n 
Bar Association susirinkimas 
įvyks ateinantį pirmadienį, ko
vo 23 dieną, 7 v.v. Chicago Bar 
Association įstaigoje, 321 South 
Plymouth Court. Platesnių in
formacijų apie susirinkimą ga
lima gauti, skambinant Rimui 
Domanskiui tel. 312-558-1000. 

x Detroito Lietuvių orga
nizacijų c e n t r a s už suteiktą 
patarnavimą, garsinant Vasario 
16-sios minėjimą „Drauge", 
a t s iuntė 25 dol. auką. 
Dėkojame. 

x „ D r a u g o " t a lk in ink ių 
rengiamas koncer tas bus ba
landžio 4 d., šeštadienį, 6:00 v.v. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Dainuos iš Toronto atvykęs 
„ V o l u n g ė s " choras, vado
vaujamas muz. Dalios Skrins-
kaitės-Viskontienės. Bilietus 
galima įsigyti Gifts Interna-
tional-Vaznelių krautuvėje, 
2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. (312) 471-1424. 

(sk) 

x Studentų i r studenčių ok
tetas „Su t a r t i nė" iš Toronto, 
Kanados, kovo 28 d., šeštadienį, 
7 vai. v a k a r o koncertuos 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. Kviečiame atvykti ir 
pasiklausyti šio puikaus viene
to dainų. 

(sk) 

x Sol. Asta Krikščiūnaitė 
yra baigusi Lietuvos valstybinę 
Konservatori ją, dainavimo 
klasę, įsigydama Master laips
nį. Dirbo Klaipėdos muzikinia
me teatre: dainavo Menotti 
operoje „Medium" ir Donizetti 
operoje „Rita". Šį rudenį daly
vaus baigiamose Luciano Pava-
rotti varžybose. Ji dainuos kon
certe bal. 11 d. 7 v.v. Jaunimo 
centre. 

'sk) 

x Gavėnios metu dvasinio 
ugdymo programos Putnamo 
sodyboje: kovo 20-21-22 kun. 
K. Tr imakas , kovo 28-29 Se
suo Ona Mikailaitė, bal . 11-12 
kun. K. Pugevičius . Informa 
cijai: Ses. Pa lmira , 600 Li
be r ty Hwy, P u t n a m , CT 
06260, (203) 928-7955. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Klausy
kite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinakas , 2612 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų apara tų ta isymas 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais jmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

x J A V Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba patvir
tino naujausią Švietimo tarybos 
narę — Rūtą Stroputę, kuri 
tarybai bus patarėja teisiniams 
reikalams. 

x Blynų pusryčiai Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
Marąuette Parke bus kitą 
sekmadienį, kovo 29 d., po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. šv. Mišių 
parapijos salėje. Visus kviečia 
pusryčiauti ir parsinešti namo 
klebonas ir uoliosios parapijos 
moterys, kepančios skanius bly
nus. Už klaidą vakar dienos 
„Drauge" atsiprašome. 

x Simas Paulius iš Chicago, 
111., Bronius Grajauskas, Ha-
milton, Kanada, nuoširdūs 
lietuviškos spaudos rėmėjai, 
garbės prenumeratoriai, pratęs
dami prenumeratą, kiekvienas 
paaukojo po 20 dol. dienraščiui 
ir po 10 dol. už kalėdines korte
les ir kalendorių. Labai dėko
jame. 

x Dr. Julius Simaitis iš Fo-
rest Hills Garden, N.Y., už kalė
dinius atvirukus ir sveikinimus 
atsiuntė 25 dol. ir palinkėjo 
„Draugo" darbuotojams sėkmės 
lietuviškos spaudos darbe. 
Nuoširdus ačiū už linkėjimus ir 
auką. 

x Atsiuntė aukų įvairiomis 
progomis: Dalia Dzikas, West 
Hartford, Conn., parėmė „Drau
gą" 30 dol. Linda Bendoraitis, 
Hollywod, Fla., 20 dol. ir Ne
rimą Narutė atsiuntė 10 dol. La
bai dėkojame. 

x Mar tynas ir Dalia 
Trakiai iš Palos Hills, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 20 dol. Tiek pat pa
aukojo ir Anelė Pietaris iš 
Clark, N.J. 15 dol. atsiuntė T. 
L. Landsbergis iš Upper Marl-
boro, Md. Visiems dėkojame. 

x Madų paroda kovo 22 d., 
sekmadienį, Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Įdomiau
si spalvų deriniai, įvairiausi pa
vasario ir vasaros rūbai. Madų 
paroda prasidės sportiniais dra
bužiais, tinkančiais kelionei 
laivu. Po to matysime popie
tinius rūbus ir tada patys puoš
niausi baliniai rūbai. Viešnių ir 
svečių pavaišinimu rūpinasi 
Racine kepyklos ir delikatesų 
parduotuvės šeimininkės. 
Stalus ar pavienes vietas užsi
sakyti pas Ritą Riškienę, 
708-599-2253, arba pas Dalią 
Dundzilienę, 708-986-9068. 

(sk) 
x Mūsų Lietuvių Operai 

savo finansinėmis aukomis pa
deda pastatyti naują šio sezono 
„Otelio" operą daugelis lietu
vių, tapdami mecenatais. Sofi
ja Plenienė jau įteikė 250 dol. Po 
150 dol. auką Operai atsiuntė 
Joana ir dr. Jonas Valaičiai, dr. 
Arvydas Vanagūnas, Sofija ir 
Adolfas Jelioniai, Zita ir Vilius 
Juškai, dr. Ona ir Albinas Ga
rimai, Birutė Jasaitienė, Irena 
ir Arūnas Draugeliai, Janina ir 
Ira Marks, Viktorija ir Antanas 
Valavičiai, Genutė ir Petras 
Juodikiai ir Algirdas Čepėnas. 
Jiems reiškiame gilią pagarbą 
ir padėką už aukas lietuvių 
kultūriniams reikalams padėti. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą per 
ATLANTA IMPORT EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą, len
gvesnių siuntinių 79 centai. 
Siuntinius galima atsiųsti UPS. 
Neilgai trunkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
čiams iš Lietuvos atskristi į 
Chicago: vienerius metus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te pratęsti vizas. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. 

(sk) 

Po Vii ko valdybos posėdžio sausio 25 d. Washingtone, D.C. Iš kairės sėdi: Tautos Fondo vald. 
pirm. A. Vakselis, Vliko vald. pirm. dr. K. Bobelis, ižd. dr. E. Armonienė, pirm. pav. dr. D. Kri
vickas: ?tovi: P. Narutis, dr. A. Budreckis, Sperauskas, V. Jokūbaitis, Altos ir Vliko tarybos pirm. 
G. Lazauskas, Altos atst. dr. J. Genys, Jurgis Bobelis, dr. L. Kriaučeliūnas. reikalų vedėja J. 
Čikotienė ir Jonas Bobelis. XT „ 

Nuotr. R. Šakienės 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
VILNIAUS SOLISTAI 

KONCERTE 

Lietuvių fondas kovo 15 d. 
Jaunimo centre surengė iš Vil
niaus atvykusių Lietuvos operos 
solistų soprano Irenos Milkevi
čiūtės ir boso Vaclovo Daunoro 
koncertą. Prisirinko gausiai 
klausytojų pasidžiaugti, ką ge
riausio vokalinėje srityje Lietu
va yra susilaukusi. Koncertą 
pradėjo pianistas Robertas 
Bekionis. Lietuvos konservato
rijos docentas, Vilniaus „Ly
rikos" teatro meno vadovas. Jis 
paskambino M. Čiurlionio 
„Preliudus". 

Visa pirmoji dalis buvo skir
ta lietuviškoms melodijoms. 
Daug publikos prielankumo 
susilaukė sol. V. Daunoras. Jis 
baigęs Lietuvos konservatoriją, 
stažavęs Milano La Scaloje, 
dainavęs JAV-se, Kanadoje, 
Prancūzijoje, Italijoje, Vokie
tijoje, Švedijoje, Suomijoje. 
Šio koncerto pačioj pradžioj 
atlikęs prisiminimą įvykių Vil
niuje sausio 13 d. jis dainavo: 
„Tylos nėra" (V. Jurgučio), „Tu 
išeik pas mane" (A. Bražinsko), 
dviemis dainomis iš ciklo 
„Benamių dainos". Jo dainas 
publika šiltai sutiko. 

Solistė I. Milkevičiūtė turi ne 
vien turtingą balsą, bet ir gerą 
pasiruošimą: baigusi J. Gruo
džio muzikos mokyklą, studijas 
ėjusi Vilniaus konservatorijoje, 
lavino balsą Milano La Scala 
teatre. Su koncertais apkelia
vusi Rusiją. Vokietiją, Angliją, 
Airiją, Vengriją, Švediją, 
Japoniją, Filipinus, Jugoslaviją, 
Lietuvos operos teatre atlieka 
pagrindines roles. Šiame kon
certe ji pajėgiu balsu atliko: „Oi 
užkilnokit vartelius" (B. Dva
riono), ariją iš operos „Pilėnai" 

(V. Klovos), „Saulė leidžias" (J. 
Indros), „Mano sieloj šiandien 
šventė" (J. Tallat-Kelpšos). 

Antroji koncerto dalis buvo 
skirta pasaulio garso operų ari
joms. V. Daunoras dainavo iš 
„Nabucco" operos (Verdi), ariją 
iš „Ernani" (Bellini), o I. Milke
vičiūtė atliko ariją iš „Normos" 
(Bellini), iš ,.Forza del Destino" 
(Verdi). Po įdomaus pianisto R. 
Bekionio skambinimo „Meilės 
giesmė" (Liszto), solistai duetu 
sklandžiai atliko sceną iš operos 
„Don Carlo" (Verdi). 

Publika sustojusi entuziastiš
kai reiškė gilų pasitenkinimą 
koncertu, norėjo dar ką nors 
bisui, bet solistai jautėsi savo 
programą atlikę ir maloniai 
priėmė gėlių puokštes, reiš
kiančias dalyvių dėkingumą už 
aukšto lygio koncertą. 

Po koncerto solistams ir LF 
art imiems ta lk in inkams 
Seklyčioje buvo suruoštos 
vaišės. Koncerto organizatorė 
M. Remienė padėkojo solistams, 
spaudai, radijui , solistus 
globojusiems ir visiems prie šio 
laimėjimo prisidėjusiems. Sol. 
V. Daunoras džiaugėsi, kad 
išsipildė jų svajonė — atskristi 
iš jau laisvos Lietuvos, jausti 
išeivijos vieningumą su 
Lietuvos broliais . Sol. I. 
Milkevičiūtė tarė ačiū už šiltą 
priėmimą ir paramą. Pianistas 
R. Bekionis vertino Lietuvių 
Fondo paramą Lietuvos muzi
kos žmonėms. Dar kalbėjo LF 
tarybos pirm. P. Kilius, LF vald. 
pirm. adv. Alg. Ostis, St. Baras 
, A. Valaitis, dr. A. Razma — 
visi iškeldami aukštą solistų ir 
pianisto pasirodymą, didingą 
koncertą, reikšdami padėką 
organizatorei M. Remienei, 
pabrėždami Liet. Fondo svarbą 
mūsų tautai. Juoz . Pr. 

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
valdybos posėdyje buvo nutarta 
vasario mėn. susir inkime 
kukliai paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimą ir 
buvo sudaryta komisija iš V. 
Sakevičiūtės, V. Bernadišiaus ir 
A. Repšienės. Organizacijos na
rių susirinkimas įvyko vasario 
21 d., penktadienį, 6:30 vai. 
vakare parapijos salėje. 

Minėjimą atidarė ir pravedė 
k-jos pirmininkė A. Repšienė. 
Atidarydama minėjimą pasi
džiaugė, kad organizacijos, tu
rinčios vasario mėn. susi
rinkimus, prisimena tą brangią 
mūsų tautai šventę — Vasario 
16-tąją. Po to buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas. Prasmingą 
invokaciją sukalbėjo kan. V. 
Zakarauskas . Toliau sekė 
pagerbimai. Žuvusiems 1918 m. 
savanoriams — kūrėjams, ka-

. riams, partizanams, kurie savo 
krauju gyvybės aukomis iškovo
jo Lietuvai laisvę. Jų garbingam 
prisiminimui žvakutę uždegė 
savanoris — kūrėjas Antanas 
Valys, asistuojant S. 
Rudokienei. Už žuvusius prie 
televizjos bokšto ir parlamento 
sausio 13 d., vėliau Medi
ninkuose ir už visus žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Jų pager
bimui žvakutę uždegė A. Zaura 
ir A. Rastienė, kad Visagalis 
la imintų Lietuvos nepri
klausomybę, o Švč. Mergelė 
Marija globotų mūsų tėvynę — 
Lietuvą. Žvakutę uždegė A. 
Bagdonas ir V. Sakevičiūtė. 

Kukliai, bet gražiai buvo pa
gerbtas savanoris-kūrėjas An
tanas Valys, bebaigiąs 93 
metus, daug nusipelnęs kovo-

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Pensininkai Hamiltone 
sausio 9 d. surengė metinį 
žiemos vakarą. Buvo daug 
žmonių. Dainavo choras, vado
vaujamas A. Matulicz, smuiku 
grojant sesutėms Balytaitėms. 
Padeklamavo L. Stungevičienė, 
E. Kudabienė, M. Kalvaitienė ir 
S. Karnas. Vakaras praėjo labai 
linksma nuotaika. 

— „Gintarinių aidų" radijo 
valandėlės sukaktis buvo pami
nėta smuikininko A. Stulgio, 
sol. V. Bičkutės, pianistės L. 
Pauiauskaitės-Kanovičienės. 
Programos pranešėja buvo L. 
Stungevičienė. Pertraukos metu 
visi buvo pavaišinti. 

— Eufemija ir Bronius So
piai Hamiltone paminėjo savo 
vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį, kurią surengė dukterys 
su šeimomis. Dvi gyvena Hamil
tone, dvi San Francisco. Vietos 
klebonas kun. J. Liauba pa
sveikino žodžiu ir įteikė Šv. 
Tėvo pala iminimo raš tą . 
Sveikino ir kiti artimieji. 

— Adv. Marija J ū r a t ė Da-
niliūnaitė, kanadietė, bet dir
banti Anglijos Londone kaip 
advokatė, yra konservatorių 
narė ir įtikina, kad Anglija turi 
padėti Pabaltijo valstybėms, 
grąžindama, kas joms priklau
so. Ji prisimena ir Lietuvą. 

jant dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės. Jam buvo 
prisegtas trispalvis ženklelis, 
išleistas R.L.B.-nės. Programos 
vedėjai, tarus trumpą žodį, 
ženklelį prisegė J. Bagdžius ir 
S. Rudokienė. Savanoris-
kūrėjas buvo labai sujaudintas 
tuo įvykiu. Visi palinkėjo jam 
dar daug sveikų ir saulėtų 
gyvenimo metų. Trumpą žodį 
tarė dr. Kazys Ėringis. Jis savo 
kalboje trumpai apžvelgė Lietu
vos laikotarpį, pradedant 1918 
m. iki šių dienų. Jo paskaitėlė 
buvo neilga, išsami ir visiems 
suprantama. Meninė dalis susi
dėjo iš dviejų eilėraščių: A. 
Bagdonas paskaitė savo kūry
bos eilėraštį, skirtą Vasario 
16-jai. A. Repšienė padeklama
vo J. Minelgos eilėraštį „Neži
nomam Kariui". Minėjimas 
baigtas visiems giedant „Mari
ja, Marija". Svečiai, dalyvavę 
minėjimo programoje, buvo 
papuošti gėlyte ir pakviesti prie 
garbės stalo. 

Po 5 minučių pertraukos vyko 
susirinkimas, kurį pradėjo ir 
pravedė pirm. J. Bagdžius. Susi
rinkime dalyvavo ir 15 vvardo 
aldermanas Virgil Jonės. Buvo 
iškelta ir nagrinėta svarbių 
reikalų, liečiančių Marąuette 
Parką. Reikia džiaugtis, kad 
turi . tokį gerą aldermaną, 
kuriam tėra „geri žmonės ir blo
gi žmonės". 

Aldermanas labai glaudžiai 
kooperuoja su Namų savininkų 
organizacija ir su policija, todėl 
ka r tu veikiant yra daug 
sėkmingiau. Lietuvių namų 
savininkų organizacijos valdyba 
vasario 28 d. 7 vai. vakare Play-
house patalpose buvo surengusi 
aldermanui Virgil Jonės pa
gerbimą, į kurį atsilankė ne per 
daug lietuvių. Aldermanas buvo 
patenkintas tuo renginiu, bet 
rezultatai nebuvo pasiekti. 

Apsižvalgykime aplink ir 
pamatysime, kur mes jam 
galime padėti. Juk geriau turėti 
gerą valdžios atstovą, negu 
blogą. Aldermano pa rama 
visuomet mums bus reikalinga, 
norint bent kiek „apšvarinti" 
Marąuette Parką. Jis mūsų 
paramos irgi reikalingas. 

Ant. Repšienė 

Žiemos Olimpiadoje Prancūzijoje po ledo rutulio Meribille. Iš kairės: Lietuvos Aukšč. tarybos depu
tatas K. Motieka, Motiekienė, Lietuvos grupės gydytojas dr. Jonas Domanskis iš Newport, Cal., 
Ramunė Ambrozaitytė Fry iš S. Francisco ir Lietuvos Tarpt, olimpinio komiteto pirm. Artūras 
Poviliūnas. 

Nuotr. J o n o F. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

, I . 


