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L i e t u v i š k a p r o d u k c i j a A. A. vyskupas Vincentas Brizgys 
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Ketvirtr Jienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Balandžio 23 d. (Elta) 
— Konteineriai su Lietuviška 
produkcija pradėjo kelią per 
Atlantą į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Pirmą kartą 18 
Lietuvos įmonių siunčia savo 
gamin ius — elektroniką, 
dviračius, audinius, maisto 
prekes ir kitą produkciją — į 
prestižinę parodą „Biznis ir in
dustrija 2000". Joje dalyvaus 
daugiau kaip 300 firmų iš • 
devynių šalių. Paroda gegužės 
19-21 dienomis veiks Clevelan
do tarptautinių parodų centre. 

Lietuvos parodų ir mugių 
organizavimo centro atstovė 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
Ingrida Bublienė pažymėjo, kad 
jau dabar Amerikos spaudoje 
Lietuvai, kaip naujajai Cleve
lando parodos dalyvei, skiria
mas ypatingas dėmesys. Ameri
koje ieškoma partnerių, kurie 
kviečiami parodos metu susi
t ik t i su Lietuvos įmonių 
atstovais ir aptarti bendra
darbiavimo galimybes. Parodo
je bus surengtas seminaras 
apie galimybes investuoti ka
pitalą Lietuvoje, rodomi Video
filmai apie įmones. 

Lietuvos ir Clevelando parodų 
centrai praėjusių metų gruodžio 
mėnesį pasirašė bendradar
biavimo sutar t į , todėl 
respublikos įmonėms atsirado 
galimybė dalyvauti parodoje 
„Biznis ir industrija 2000". 
Lietuvos parodų ir mugių 
organizavimo centras, kuris 
pakvietė Lietuvos pramoninin
kus į Clevelandą, pasirūpino, kad 
jiems nereikėtų mokėti už 
parodos plotą. 

„Coca-cola" Lietuvoje 
Balandžio 22 kompanijos 

„Coca-cola" atstovas ir 
valstybinės akcinės įmonės 
„Utenos gėrimai" direktorius 
pasirašė dokumentus dėl ben
dros įmonės „Coca-cola — 
Utena" įkūrimo. Naujoji įmonė 
Utenoje gamins garsius visame 
pasaulyje gėrimus ir jais aprū
pins Lietuvą. 

Informavimosi sutar t is 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

vidaus reikalų ministrai pasi
rašė dvišales bendradarbiavimo 
sutartis. Baltijos respublikų 
policininkai neatlyginamai nau
dosis vieni kitų informaciniais 
bankais, kontroliuos ginklų 
išvežimą bei įvežimą, rengs 
priemones kovoje su terorizmu, 
keisis žiniomis apie dingusius 
asmenis, nuvarytus automobi
lius, kita informacija. 

Ta rp tau t inė konferencija 
Šiandien Vilniuje, Kultūros ir 

švietimo ministerijoje vyksta 
tarptautinė konferencija „Sus
tiprinto dailės ugdymo sistema 
ir perspektyvos Lietuvos mo
kykloje". 

Samariečių pagalba 
Lietuvoje lankosi Vokietijos 

samariečių bendrijos atstovai. 
Ši bendrija padės organizuoti 
pagalbos žmonėms, nukentė
jusiems kelyje, sistemą. Pir
miausia tokią paramą planuo
jama teikti ilgiausiame ir mo
derniausiame kelyje Vilnius-
Klaipėda, įsteigus gerai 
techniškai aprūpintus paramos 
centrus. 

Madų festivalis 
Vilniuje prasidėjo tarptautinis 

festivalis „Madų dienos — 92". 

Jau antrąjį pavasarį Lietuvos 
sostinėje šią madų šventę rengia 
firma „Teksvil". Keturias 
dienas bus demonstruojami 
nauji Lietuvos, Latvijos, Vokie
tijos, Prancūzijos, Rusijos, Uk
rainos, Armėnijos dizainerių 
darbai. Vyks konkursai ketu
riomis temomis: „Šventė", 
„Talismanas", „Teatras" bei 
„Pažink save". 

Sutartis su Kinija 
Balandžio 22 pasirašyta pir

moji Lietuvos ir Kinijos valsty
binio bendradarbiavimo sutar
tis. Penkeriems metams suda
rytoje sutartyje numatoma keis
tis mokslininkų delegacijomis ir 
pavieniais specialistais, moks-
line-technologine informacija, 
gaminių ir medžiagų pavyz
džiais, kurti bendras įmones. 

Valymo statyba 
Senojoje Marvelėje, netoli 

Kauno pradėta miesto nuteka
mųjų vandenų valymo įrengimų 
statyba. (Iki šiol antrojo pagal 
dydį Lietuvos miesto kanalizaci
jos vandenys nevalomi teka j 
Nemuno upę). Modernus komp
leksas užims 27 hektarus. Jį 
projektuoja Lietuvos ir Švedijos 
specialistai. Pirmieji įrengimai 
pradės veikti 1995 m. Visą 
statybą planuojama baigti 1998 
metais. 

Palangoje 
Šiandien Palangoje prasideda 

vienuolikos Baltijos jūros regiono 
valstybių geologų konferencija. 
Simpoziumo dalyviai svarstys, 
kaip apsaugoti požemines 
arterijas nuo užterštumo, pasi
keis nuomonėmis dėl naujų 
hidrogeologinių žemėlapių su
darymo, kitais klausimais. 
Danijos, Lenkijos, Švedijos fir
mos demonstruos geologinę 
įrangą. 

Aviacijos delegacija 
Lietuvoje vieši Jungtinių 

Amerikos Valstijų aviacijos 
konsultacinės grupės delegaci
ja. Ji atvyko ištirti Lietuvos ir 
JAV aviatorių bendradarbia
vimo galimybių. Kalbama apie 
bendrus lėktuvų skrydžius, 
galimybes kurti bendras jų 
techninio aptarnavimo įmones. 

Lakūnų gyvenimo knyga 
Kauno „Spindulio" spaustuvė 

išspausdino Nijolės Dariūtės, 
Algirdo Gamziuko ir Gyčio 
Ramoškos knygą „Darius ir 
Girėnas. Dokumentai", kurioje 
išsamiai papasakota apie 

' lakūnų gyvenimą ir darbus, jų 
skrydį per Atlantą. Ši knyga — 
pirmasis Lietuvos technikos 
muziejaus leidyklos „Plieno 
sparnai" leidinys. Naujoji 
leidykla leis knygas ne tik apie 
aviaciją, bet ir apie automibi-
lizmą, laivyną, karinę techniką, 
jų istoriją Lietuvoje, labiausiai 
nusipelniusius žmones. 

Į Norvegiją 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta

rybos delegacija išvyko į 
Norvegijos sostinėje Osle pra
sidedančią antrąją Baltijos jūros 
valstybių tarpparlamentinio 
bendradarbiavimo konferenciją 

Už dolerį 120 rublių 
Lietuvos valstybinis bankas 

superka ir parduoda valiutą. 
JAV doleriai superkami po 120, 
parduodami po 140 rublių. 
Anglijos svarai sterlingų 
atitinkamai — 205,30 - 239,50, 

Vakar, balandžio 23 d., 11:40 vai. dieną mirė vyskupas Vincen
tas Brizgys, gimęs 1903 m. lapkričio 10 dieną Marijampolės ap
skrity, Liudvinavo valsčiuje, Plynių kaime. Vilkaviškio kunigų 
seminariją baigė 1927 m. Romoje Gregorianumo universitete gavo 
filosofijos ir kanonų teisės doktoratus. Jo dizertacijos: Spinozos 
Dievo buvimo įrodymo kritika ir Moterystė pagal civilinius 
įstatymus. Nuo 1951 metų gyveno Chicagoje. Katalikų spaudoje 
Lietuvoje ir užsienyje bendradarbiavio nuo 1922 metų. 

Apie laidotuves bus pranešta vėliau. 

Pasikeitimai Lietuvių Katalikų 
Religinėje Šalpoje 

New Yorkas, 1992 balandžio 
22 d. (LKRŠ). Balandžio 20 d. 
kun. Kazimieras Pugevičius 
užbaigė savo ilgametę veiklą 
Lietuvių Katalikų Religinėje 
Šalpoje. 

Kun. Pugevičius, priklausąs 
Baltimorės arkivyskupijai, LKR 
Šalpos organizacijai sėkmingai 
vadovavo nuo 1975 metų, 
išplėsdamas jos veiklą ir 
materialinės pagalbos teikimą 
sąžinės kaliniams, kunigams 
bei pogrindyje veikiančioms vie
nuolėms. 

Talkinamas gabių bendradar
bių, ypač Gintės Damušytės ir 
Viktoro Nako, prie Religinės 
Šalpos įkūrė Lietuvių Infor-

Ir vėl gyvsidabris 
Klaipėda. (Elta) — Balandžio 

15 d. Klaipėdoje, Taikos pro
spekto 55-ąjame gyvenamajame 
name aptikta gyvsidabrio. Jo 
buvo pribarstyta aplink namą, 
nemažai šio pavojingoje metalo 
lašų rasta ir vieno iš butų bal
kone. 

Gyvsidabrio garų kiekis kai 
kuriuose butuose ir laiptinėje 
daugiau kaip šimtą kartų 
viršija leistinas normas. Gyven
tojai skubiai iškeldinami į 
viešbutį, kviečiami pasitikrinti, 
aplink namą nukasamas pavoj
ingasis žemės sluoksnis. 

Šį įvykį kartu su higienos cen
tru tiria ir Klaipėdos policija. 

Kanados doleriai — 101,60 -
118,50 rublio. Supirkti ir par
duoti valiutą prieš savaitę buvo 
leista ir kitiems komerciniams 
Lietuvos bankams. Jie patys 
gali nustatyti ir kursą, kuris 
keičiamas kelis kartus per 
dieną. (j.v.) 

macijos Centrą, kuris buvo 
pat ik imiausias objektyvios 
informacijos šaltinis. Ta infor
macija apie Lietuvą, ypač kun. 
K. Pugevičiaus ir M. Skabeikie-
nės, L.K.B. Kronikos angliškais 
vertimais naudojosi ir didžioji 
pasaulio spauda. 

Pakitėjus sąlygoms, pasikeitė 
ir Religinės Šalpos veikla. 
Paskutiniu metu L.K.R.Š. iš
vystė masinį knygų, technolo
gijos, ligoninės įrengimų bei 
vaistų siuntimą į nepriklau
somybę atgavusią, bet visko 
stokojančią Lietuvą. 

Šiuo metu L.K.R. Šalpai 
vadovauja direktorių tarybos 
Vykdomasis komitetas: vysk. 
Paulius A. Baltakis,OFM, ir 
Antanas Sabalis, o einamuosius 
re ikalus tvarko generalinė 
sekretorė Rūta Virkutytė, 
talkinama Ramunės Adams ir 
Andriaus Adams. 

Pirmieji Inkaro 
švirkštai 

Vilnius. (Elta) - Pirmuosius 
v ienkar t in ius l ietuviškus 
švirkštus Respublikos gydymo 
įstaigoms išsiuntė valstybinė 
įmonė „Inkaras". Po klinikinių 
bandymų medikai pasakys savo 
nuomonę dėl serijinės gamybos. 
Kauniečiai taip pat pradėjo 
vienkartinių infuzinių sistemų 
bei kraujo ir infuzinių skysčių 
butelių kamščių gamybą. 

— Rusų E k o n o m i k o s 
minis t ras Andrei Nečejev 
pranešė, jog vyriausybė pradeda 
ruošti mokesčių panaikinimo 
įstatymą užsienio investavi
mams. Norima, kad šią vasarą 
tokį įstatymą galėtų pritaikin
ti naujoms sąlygoms. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vytautas Landsbergis, 
Lietuvos AT prezidentas, 
ketvirtadienį sugrįžo iš 
Paryžiaus, kur su Prancūzijos 
prezidentu F. Mitterrand 
pasirašė investavimų apsaugos 
susitarimą. Landsbergis Rytų 
Vakarų konferencijos atidarymo 
sesijoje pasakė kalbą Sorbonoje, 
griežtai reikalaudamas 
pašalinti svetimą kariuomenę 
iš Baltijos kraštų. Prancūzijos 
prezidentūros patarėjas pranešė 
ta proga, jog prezidentas Fran-
cois Mitterrand gegužės 
viduryje vizituos Lietuvą ir 
pasirašys draugiškumo bei 
bendradarbiavimo sutartį. 

— Viceprez iden tas Dan 
Quayle vakar buvo atvykęs į 
Chicagą ir čia apžiūrėjo pra-
siveržusio vandens padarytą 
bilijoninę žalą. 

— Maskva pasiūlė užsienio 
kompanijoms skelbtis Raudono
joje aikštėje, išsinuomojant sau 
patinkamą erdvę plakatui ar ki
tokios rūšies savo įmonės rek
lamai bei kitokiam pasigarsini-
mui. Neišnuomojama tik vieta 
prie Lenino mauzoliejaus. 

— Latvija formuoja savo 
laivyną. Ji turi berods 11 laivų 
ir maždaug tūkstantį jūrininkų, 
rašo „Krasnaja Zvezda" balan
džio 17 d. 

— Serbai tęsia musulmonų 
sričių Sarajeve apšaudymus, 
neturėdami jokio pasigailėjimo 
ir nesiskaitydami su žmoniš
kumu, pastebi savo žiniose vo
kiečių žinių agentūra. 

— Guadalajaroje, Meksikoje, 
nuo daugelio sprogimų, prasi
veržus dujoms nutekamųjų 
vamzdžių sistemoje, žuvo 184 
žmonės ir daugiau kaip 500 yra 
sužeistų. 

— Jungtinio amerikiečių pa-
baltiečių komiteto pirmininkas 
Grožvydas Lazauskas pasiuntė 
motyvuotą raštą JAV senato
riui Clairborne Pell ryšium su 
buvusios Sovietų kariuomenės 
dalinių buvimu Pabaltijo vals
tybėse. 

— Maskvos vyriausybė gavo 
Estijos vyriausybės notą, kurio
je protestuojama prieš Rusijos 
sienų pažeidimus. Prašoma 
paaiškinti kodėl keturi rusų 
lėktuvai neprašę leidimo per
skrido per sieną į Estijos erdvę 
ir kodėl keturi kariški sunkve
žimiai pervažiavo Estijos sieną, 
neprašę leidimo. 

— Europos Bendrijos ir 
Amerikos oficialūs pareigūnai 
praneša, jog svarstomas diplo
matinių ryšių nutraukimas su 
Jugoslavija ryšium su žudynė
mis Bosnijos-Herzegovinos 
respublikoje, kurioje serbai 
vykdo puolimus. 

— Stuttgarto apylinkėje JAV 
kovos lėktuvas apmokymo 
pratimų metu nukrito, kurio 
pilotas užsimušė. Vokiečių 
policija surado jo kūną ir 
pristatė į amerikiečių bazę. 

— Estijos buvęs užsienio 
reikalų ministras Lennart Meri 
įteikė savo kredencialus Suomi
jos prezidentui, kaip naujasis 
Estijos ambasadorius. Praėjusį 
mėnesį jis pasitraukė iš Estijos 
Užsienio reikalų ministro posto. 

— Latvi ja atidarė savo 
konsulatą Izraelyje. Vakarų 
žinių agentūros praneša, jog 
konsulatas atidarytas Tel 
Avive. Tai pirmas Baltijos 
valstybių konsulatas Izraelyje. 

— Sevilijoje, Ispanijoje, 
prasidėjo Expo 92, kurią atidarė 
Ispanijos karalius. 

Rusijos deputatai 
nepripažįsta Kremliaus 

sutarčių 
Baigėsi sesija, nepriėmusi Konstitucijos 

Maskva. Balandžio 22 d. — 
Rusijos prez. Boris Jelcinas 
antradienį pasakytoje kalboje 
baigiant įstatymų leidėjų sesiją, 
pareiškė, jog bandymas sulai
kyti demokratines reformas, yra 
skirtas pralaimėjimui ir kad 
Geležinė uždanga, kuri buvo 
apsupusi Rusiją, yra nukritusi 
visiems laikams. 

Jelcinas savo kalba užbaigė 
dvi savaites trukusi Rusijos 
Liaudies deputatų kongresą. Jis 
taip pat pabrėžė, jog tie, kurie 
padėjo jam ir jo vyriausybės na
riai niekada nesitrauks nuo gerai 
paruošto reformų kelio. Šaltojo 
karo mintis neturi vietos nau
joje Rusijoje, sakė Jelcinas., JAu-
sija niekada daugiau nepasi
duos Šaltajam karui. Rusija 
eina verslo ekonomijos link ir 
yra nebegalima sustabdyti laiko 
istorijos". 

Už spaudos laisvę 
Jis pareiškė pasitikėjimą 

visiems, nors sesija buvo aud
ringa ir dominuojama buvusių 
komunistų, kurie yra išrinkti 
dar prieš perversmą, buvo 
blokuojama ir norima suvaržyti 
jų pačių anksčiau suteiktas 
prezidentui teises. Jelcinas sesi
joje nedalyvavo, bet leido savo 
kabinetui dalyvauti diskusijose, 
net ir visiems pareikšti savo 
rezignaciją, kai debatai užvirė". 
Tačiau jis pasirodė prieš sesijos 
pabaigą ir perėmė jo kontrolę. 
Nežiūrint, kad delegatai liko 
griežtai pasidaliję, Jelcinas 
stebėjo sesijos baigiamąją sesiją. 
Jis nesutiko cenzūruoti spaudos, 
kaip kad kai kurie delegatai rei
kalavo, pastebėdamas, jog „Ru
sija daug prarado, kai buvo 
pupetinė masinė spauda . 
Daugelis generacijų nežino 
tiesos. Aš viską padarysiu, kad 
nebūtų grįžtama į tuos laikus". 

Trejos pare igos 
Atsakydamas tiems, kurie 

norėjo suvaržyti jo teises, 
Jelcinas paskut inę minutę 
įteikė paruoštą į s t a tymo 
projektą, suteikiantį Rusijos 
prezidentui reikalingą autori
tetą ir leidžiantį jam pasirinkti 
savo kabinetą be deputatų pa
tvirtinimo. Tai tiesiogiai liečia 
konservatyviųjų delegatų prieš 

Dirbo vergais 
Los Angeles. Kovo 26 d. — 

JAV prokurorė Carol įves 
paskelbė, jog gėlių rančos savi
ninkas sutiko sumokėti 1.5 mili
jono dolerių už laikymą netei
sėtai atvykusių Meksikos imi
grantų, kurie buvo laikomi 
vergais, nes turėjo dirbti 16 
valandų per dieną, kuriems 
mokėjo dolerį į valandą. Jie 
buvo saugojami sargybinių ir 
šunų,aptvertoje spygliuota viela 
vietoje. Tai didžiausia pabauda 
JAV imigracijos byloje. Ši vergų 
pagrindu vieta veikė nuo 1984 
metų iki 1990 m. J is užmokė
davo kontrabandininkams, ku
rie pristatydavo darbininkus iš 
Meksikos į jo 60 akrų rančą, 
netoli Los Angeles miesto. 

savaitę padarytą nutarimą ir 
šiuo leidžiantį jam ir toliau kon
troliuoti vyriausybės aparatą 
iki šių metų galo, kaip jis 
pageidauja. Šalia prezidento 
pareigų, Jelcinas dar eina Rusi
jos Ministro pirmininko ir Gy
nybos ministro pareigas. 

Be to, Jelcinas, kurio radikali 
reformų programa susilaukė 
daug kritikos, pasakė, kad yra 
ruošiama visa eilė serijinių 
taisykl ių, kurios tur i 
sumažinti neturtingųjų vargą 
dabartinėje visuomenėje. Jis, 
tačiau, nepaaiškino, kokios tos 
taisyklės bus, bet ta programa 
turi būti paruošta iki gegužės 20 
dienos. J is t ik vieną sritį 
paminėjo, jog pensijos turi būti 
padidintos mėnesiui iki 900 
rublių pradedant gegužės 1 d. 
Tai būtų daugiau maždaug 500 
rublių mėnesiui. 

Rusijos Kongresas išsisukinė
jo šioje sesijoje priimti vieną 
svarbiausių dokumentų — pat
virtinti Rusijos konstituciją. 

Nepatvirt int i Kremliaus 
susitarimai 

Kitas dalykas šioje sesijoje 
buvo įdomus, kad Rusijos 
delegatai atsisakė patvirtinti 
ginklų kontrolės paktą ir kitas 
sutartis, kurias Kremlius pasi
rašė, tuo vėl sukomplikuodamas 
Jelcino situaciją ryšium su Va
karais. Anksčiau Jelcinas buvo 
pasakęs, jog Rusija respektuos 
visas tarptautines sutartis su 
kitais kraštais, kurias pasirašė 
Sovietų Sąjunga. Jei to 
nepavyks Jelcinui pakeisti, tai 
Rusija pati turės peržiūrėti tas 
tarptautines sutartis ir sudaryti 
naujas, ypač kas liečia Washing-
toną. Svarbiausioji iš jų yra 
JAV-Sovietų Strateginio nusi
ginklavimo sutartis, kur i 
sumažina 30% tolimųjų distan
cijų raketas ir kitus ginklus. 

Tik Rusija! 
Dar ki tas nepasisekimas 

Jelcinui buvo tai, jog 1,046 
Kongreso nariai nusprendė 
svarstyti tik vieną Rusijos 
konstitucijos projektą, kuris 
sumažina Rusijos prezidento 
teises. Ir daugiau: Kongresas 
nesutiko su Jelcino reikalavimu 
pakeisti Konstitucijoje pream
bulę, kad būtų pripažinta Rusi
jos narystė naujoje Sandraugos 
nepriklausomų valstybių bend
ruomenėje. Čia liko neaišku, ar 
tas balsavimas teisėtas, ka
dangi Rusija jau yra pripažinusi 
tos Bendrijos organizaciją. 

Šioje sesijoje įvyko svarbus 
balsavimas — 759 balsais prieš 
77 deputatai nubalsavo, kad 
būtų pakeistas Rusijos Federa
cijos pavadinimas. Ji dabar 
vadinasi tik ,,Rusija". Ne rusų 
tautybės žmonės jau spėjo pa
reikšti nepasitenkinimą. 

KALENDORIUS 

Balandžio 
Bona, Ervina 
rimas. 

Balandžio 
evangelistas, 

24 d.: Fidelis, 
Grožvyda, Kant-

tas, Žadmantė. 

25 d.: 
Arėjas, 

Morkus 
Talman-

— Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak susitiko palapinėje 
prie sienos su Libijos dikta
toriumi Moamar Gadbafi, ta
čiau žurnalistams nepavyko 
sužinoti apie ką jie tarėsi. 

ORAS CHOCAGOJE 

Saulė teka 5:59, leidžiasi 7:40. 
Temperatūra dieną 56 L, 

naktį 41 1. 

• 
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CLEVELANDO „ŽAIBO" 
SPORTINĖ VEIKLA 

Gyva tinklinio veikla 

LSK „Žaibo" tinklinio sekci
ja, vadovaujama Vito Čyvo, 
taipogi rodo nemažai veiklumo. 
Kaip žinoma, ,,Žaibo" labai 
aktyvi vyrų tinklinio komanda 
dalyvavo IV-se Pasaulio Lie
tuvių sporto žaidynėse, pernai 
vasarą Lietuvoje. Vyrų koman
dos vadovas yra Leonardas Ke-
dys, o kapitonas — Paulius Ki-
jauskas. Pažymėtinas yra mote
rų tinklininkių suaktyvėjimas. 
Šiuo metu egzistuoja moterų A 
ir B komandos. A komandos va
dovė yra Eglė Laniauskienė, o 
B komandos — Daina Tatarū-
nienė. 

„Žaibo" co-ed komanda 
(komandoje žaidžia 4 vyrai ir 2 
moterys) dalyvavo Greater 
Cleveland Volleyball Asso-
ciation lygoje, Open Division. Ši 
lyga turėjo 2 sezonus. Rudeninis 
sezonas užsibaigė prieš Kalėdas, 
kuriame žaibiečiai laimėjo 2-trą 
vietą. Žiemos lygos reguliarus 
sezonas jau baigėsi ir „Žaibas" 
liko 2-je vietoje. Dėl čempionato 
žaidžia 4 pirmos komandos, vie
no minuso sistema. Balandžio 
13 d., žaibiečiai pusfinalyje 
įveikė reguliaraus sezono 3-čios 
vietos laimėtojus H.A.B., 
paskeme 2:0 ir pateko į finalą, 
kurį žaidė pirmadienį, balan
džio 20 d., 8:15 PM, prieš kito 
pusfinalio laimėtojus, „Diggers" 
komandą. Žaidimas vyko River-
view Racąuet Club, Eastlake, 
Ohio. Šioje komandoje žaidė L. 
Kedys (treneris), P. Kijauskas 
(kapitonas), V. Apanavičius, V. 
Čyvas, M. Laniauskas ir L. 
Vaitkus, R. Maželytė, J. Gu-
žauskaitė ir L. Sanders. E. 
Laniauskienė žaidė tik rudens 
sezone. Rungtynes laimėjo 
„Žaibas" - 15:3 ir 15:7. 

„Žaibo" moterų B komanda 
dalyvauja Euclid Recreation 
Departament pavasarinėje lygo
je, kurios sezonas dar t ik 
neseniai prasidėjo. 

Šalia pozityvių reiškinių, 
tenka apgailestauti, kad dar 
tebėra neatgaivintas prieauglio 
ruošimas, nežiūrint, kad „Žai
bas" turi tiek daug prityrusių 
tinklinio specialistų. Šios prob
lemos išsprendimas turėtų būti 
svarbi tinklinio sekcijos užduo
tis. 

Kitos sporto šakos 

Lengvosios atletikos sekci
ja, vadovaujama Algirdo Biels-
kaus, savo veiklą koncentruoja 
jaunesniojo prieauglio ruošimui. 
Aktyviai dalyvauta 1991 m. se
zone vietinėse amerikiečių var
žybose. Praėjusį rudenį „Žai
bas" vykdė 1991 m. pabaltiečių 
ir lietuvių pirmenybes Cleve-
lande, kuriose dalyvavo 32 
žaibiečiai. Žiemos metu 

Žaibas" dalyvavo poroje vidaus 
patalpų varžybų, apie kurias 
buvo neseniai minėta šio laik
raščio skiltyse. Aktyviai vyks
ta treniruotės ir ruošiamasi 
pavasariniam sezonui, kuris jau 
čia pat. Keletas žaibiečių 
dalyvauja vietinių mokyklų 
komandose. Lengv. atletikos 
sekcijos talkininkai yra Eglė 
Laniauskienė, Rita Kliorienė, 
Liusė Tamošiūnienė, Petras 
Taraška ir keletas kitų. Tikima
si lengvosios atletikos veiklą 
žymiai išplėsti. 

Slidinėjimas šį sezoną 
platesnės veik'os negalėjo 
išvystyti dėl stokos sniego. 
Vienok keli žaibiečiai kovo 7 d. 

dalyvavo lietuvių pirmenybėse 
Kanadoje, kur po du čempiona
tus laimėjo Petras Taraška vyrų 
klasėje ir sekcijos vadovas 
Vytenis Čiurlionis — senjorų. 

Plaukime, LSK „Žaibas" 
pasikliauna mokyklų ar ameri
kiečių klubų komandose daly
vaujančiais l i e tuv ia i s 
plaukikais. Grynai „Žaibo" 
treniruotėms vykdyti nėra 
sąlygų. Šį sezoną aktyviai 
reiškėsi Jessica ir Olivia 
Kunevičiūtės ir Veronika bei 
Pilypas Taraškai. Plaukimo 
sekcijos koordinatorė yra Bar
bara Taraškienė. 

Stalo teniso sekciją sudaro 
keli asmenys, daugiausiai , 
veteranai. Jie vykdo pastovias 
treniruotes, planuoja į savo 
veiklą įtraukti jaunimą ir 
pakelti susidomėjimą stalo 
tenisu. Rengiamasi suruošti 
lokalinį turnyrėlį. Sekcijai 
vadovauja Henrikas Pikturna. 

Lauko teniso (koordinatorius 
Vytas Kliorys), šachmatų (vad. 
Vytautas Nasvytis), kėgliavimo 
bei r ake tbo lo (vad. Algis 
Nagevičius) ir šaudymo (vad. 
Algirdas Garlauskas) sekcijos 
remiasi pavienių individų 
veikla, kurie, esant reikalui, 
atstovauja „Žaibui" lietuvių, 
pabaltiečių ar ki tokiose 
varžybose. 

Reikia tikėtis, kad naujoji 
„Žaibo" vadovybė, panaudo
dama jaunųjų entuziazmą bei 
vyresniųjų patirtį, išvystys 
balansuotą ir sėkmingą sportinę 
veiklą. 

60 žaibiečių į 42-sias žaidynes 

LSK „Žaibas" gausiai daly
vaus 42-se Š. Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynėse, š.m. gegužės 8, 
9 ir 10 d., Toronte, Ont. 
Krepšinyje „Žaibas" užregis
travo vyrų A, vyrų B ir jaunučių 
D (gimusių 1979 m.ir jaunesnių) 
komandas. Tinklinyje „Žaibui" 
atstovaus vyrų, moterų A ir 
moterų B komandos. Taipogi 
turės po kelis dalyvius ir kėglia-
vime, raketbole, lauko tenise ir 
šachmatuose. Nuo anksčiau pla
nuoto dalyvavimo jaunių A 
krepšinyje teko atsisakyti, nes 
per daug žaidėjų negali vykti 
dėl savo mokyklinių įsiparei
gojimų. Taipogi dėl susikry
žiavimo krepšinio ir tinklinio 
varžybų, teko pasitraukti iš 
dalyvavimo moterų krepšinyje. 

a m b 

Lietuvos gen. konsulas Californijoje Vyt. Čekanauskas ir jo žmona susitinka 
su iš Lietuvos į Los Angeles treniruotis atvykusiomis lengvaatletėmis. Iš k. 
— treneris Alg. Vi lkas, Laimutė Baikauskaitė, Janina Čekanauskienė, 
Regina Nyderytė-Čistiakova ir konsulas Vytautas Čekanauskas. 

Nuotr. V. Š ė k o 

LIETUVOS 
LENGVAATLETĖS 

RENGIASI OLIMPIADAI 

LEDO RITULIO 
PIRMENYBĖS 

1992 m. ŠALFASS-gos ledo 
ritulio pirmenybės vyks 1992 m. 
gegužės 9 d., šeštadienį, Hamil-
ton Double Rink, 1911 Barton 
St., E., Hamilton, Ont. Pradžia 
9 v.r. Registracija — nuo 8 v.r. 
vykdo Toronto LSK „Jungtis". 
Šios varžybos yra dalis 42-jų 
ŠALFASS-gos žaidynių, vyks
tančių tą patį savaitgalį To
ronte, Ont. Nepavykus gauti pa
talpų Toronte, varžybos vykdo
mos Hamiltone. Varžybų va
dovas: Rimas Kuliavas, tel. 
416-766-2996. 

Dalyvių registracija, dėl susi
dariusių susitrukdymų, nukelta 
iki balandžio 25 d. 'vietoj bal. 15 
d.), šiuo adresu: Rimas Miečius, 
24 Mabelle Ave. #1206, Etobi-
coke, Ont. M9A 4X7. Tel. 416 
234-0878. 

ŠALFASS-gos 
Centro va ldyba 

Į Olimpiadą Barcelonoje 
ruošiasi visa eilė Lietuvos spor
tininkų, jų tarpe nemažas būrys 
lengvaatlečių, kurie šiuo metu 
treniruojasi įvairiose vietovėse. 
Į Californiją atvyko Laimutė 
Baikauskaitė, Regina Nydery
tė-Čistiakova ir jų treneris 
Algimantas Vilkas. Visi trys 
mielai sutiko pasidalinti min
timis su „Sporto apžvalgos" 
skyriumi. 

— Kaip sekasi treniruotis 
Los Angeles mieste? 

— Treniruotis Los Angeles 
yra geros sąlygos, šiltas oras ir 
galime pasiekt i geresnius 
rezultatus. 

— Kokiose sporto šakose 
d a l y v a u s L i e t u v o s spor
t ininkai Barcelonoje? Kokių 
distancijų bėgime dalyvau
site J ū s ? 

— Lietuvos sportininkai žada 
dalyvauti: lengvoje atletikoje, 
irklavime, krepšinyje, meninėje 
gimnastikoje, plaukime, dvi
račių sporte, šaudyme, iš viso 35 
sportininkai. Laimutė Bai
kauskaitė dalyvaus 1500 m 
bėgime, o Regina Čiastikova — 
3000 m bėgime. 

— Kur ir kokiose rungty
nėse žada te kval if ikuotis 
Olimpiadai? 

— Kvalifikacinius reikala
vimus Olimpiadai žadame įvyk
dyti JAV ir Kanadoje vyks
tančiose varžybose. 

— Kokį J u m s įspūdj daro 
JAV? 

— JAV mums viskas įdomu, 
mus domina čia gyvenančių 
lietuvių veikla ir amerikiečių 
gyvenimo būdas. 

— Ar J u m s padeda lietu
viai? 

— Padėti geriau pasiruošti 
Lietuvos bėgikėms Olimpinėms 
žaidynėms pirmoji mintis kilo 
Sauliui Kinderiui iš Seattle, 
kuris, kartu su dr. J. Doman-
skiu, pakvietė mus į Los 

. Angeles. Gyvename pas Louise 
Grady. Ji labai šiltai mumis 
rūp inas i . Bėgimo batel ius 
mums padovanojo „Bangos" 
sporto klubas, vadovaujamas 
Algio Šėko. Gerų treniruotėms 
vietų parinkimu daug padėjo 
Daiva Rugieniūtė ir Daiva 
Jasionienė. Didelį dėmesį skiria 
Danutė Mažeikienė, Algis 
Šėkas, daktarai Danutė ir 
Romualdas Giedraičiai išgydė 
dantis. Vytas Burokas surengė 
labdaros balių, surinko 1380 
dol. mūsų išlaikymui ir 
išlaidoms. Balandžio mėn. iš Los 
Angeles vyksime į Albuąuer-
que. Ten žada padėti Andrius 
Klemas. 

— Kaip sekas i Lietuvos 
s p o r t i n i n k a m s r u o š t i s 
Olimpiadai? Kokios yra pasi
r u o š i m o s ą l y g o s ? Iš ko 
gauna te finansinę paramą? 
Ar d a u g pa deda Lietuvos 
Taut in i - Olimpinis komite
tas? 

— Kadangi Lietuvoje yra 
sunki ekonominė padėtis, todėl 

ir Lietuvos sportininkams ruoš
tis Olimpinėms žaidynėms yra 
sudėtinga. Pagal galimybes 
teikia pagalbą Lietuvos 
vyriausybė. L.T.O.K. kol kas 
pasiruošimui nepadeda. 

— Kokiose sporto šakose 
tikimasi 1-6 vietų laimėjimo? 
Kokios lengvoje atletikoje ga
limybės? Kur treniruojasi 
kiti, kurie į JAV neatvyko? 

— Tikimės turėti lengvaatle
čių laimėjimų 1-6 vietose: disko 
metime — vyrai ir moterys, kūjo 
metime — vyrai, daugiakovė — 
moterys, 3000 m bėgime — mo
terys, 1500 m bėgime — mote
rys, rutulio stūmime — moterys. 
Sportininkai, kurie neturėjo 
lėšų atvykti treniruotis į JAV, 
treniruojasi Lietuvoje. 

— Kai kurie amerikiečių 
laikraščiai pranašauja, kad 
lietuviai krepšininkai gali pa
tekti į baigmini rungtynių 
ratą? Ką jūs apie juos galė
tumėte pasakyti? 

— Linkime mūsų krepšinin
kams sėkmės ir tikimės, kad jie 
pateks į baigiamąjį Olimpiados 
turnyrą. 

— Ar Lietuvos žmonės susi
domėję Jū sų dalyvavimu 
Olimpiadoje ir a r iš viso 
Lie tuvos žmonės domisi 
sportu? Ar žiūrima į sportą, 
kaip reikšmingą sveikatos 
palaikymui? 

— Taip, susidomėjimas mūsų 
dalyvavimu Olimpiadoje yra, 
tačiau Lietuvoje nedidelis 
žmonių skaičius domisi sportu. 
Jaunimas šiuo metu labai 
mažai sportuoja patys. Dar kol 
kas nėra tokios visuomenės 
nuomonės, kad žiūrėti į sportą, 
kaip reikšmingą elgesį sveika
tos palaikymui. 

— Kokia Jū sų nuomonė 
apie IV-tąsias pasaulio lie
tuvių sporto žaidynes pernai 

Futbolas Chicagoje 
FUTBOLO 

PIRMENYBĖS 
VĖL PRASIDEDA 
Prieš pradedant futbolo pir

menybes lauke, „Lituanica-
Litbs" pirmoji komanda sužaidė 
net trejas draugiškas pirme
nybėms pasiruošimo rungtynes. 
Oras pasitaikė tikrai nepavydė
tinas. Kiekvieną rungtynių 
dieną reikėjo spėlioti: snigs — 
nesnigs, lis — nelis? Žaisim — 
nežaisim?.. Neprofesionalų 
sąlygomis, toks sužaistų 
rungtynių skaičius laikytinas 
rimtu pasiruošimu pirmeny
bėms, ypač turint omenyje, kad 
ta komanda visą žiemą 
dalyvavo salės varžybose ir 
neturėjo progos surambėti ir 
apsinešti dulkėmis rudens 
sezonui pasibaigus. 

Visas trejas rungtynes 
„L i th s " vyrai užtikrintai 
laimėjo: prieš Addison — 1:0. 
Prieš — skandinavų „Vikings" 
— 5:3 ir prieš stiprią čekų 
„Spartą" 2:0. 

Komanda atrodo pasiruošusi. 
O kaip žiūrovai? 

SEKMADIENI PRIEŠ 
„CHIEFS" 

Pirmąsias šio sezono 
pirmenybių rant, ynes „Liths" 
vyrai žais šį sekmadienį, 
balandžio 26 dieną, 3 vai. p.p. 
prieš major divizijos naujoką, 
VVauconda, „Chiefs". Rungty
nės vyks Lemonte, Lietuvių cen
tro aikštėje. Rezervus žais 1 vai. 
p.p. 

Kas tie „Chiefs"? Nedaug ką 
apie juos galiu pasakyti. Į ma
jor diviziją pakilo praėjusį 
rudenį laimėję pirmąją vietą 
tarp keturiolikos pirmos divizi
jos komandų. Komandą sudaro 

vasarą? Kokį įspūdį paliko 
užs ien io l ie tuvia i spor
tininkai ir ar mūsų daly
vavimas buvo prasmingas? 

— rV-tosios Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės 1991 metais 
Lietuvoje buvo labai žymus 
įvykis. Nors ir sunkiu Lietuvai 
laiku ši šventė įvyko ir labai 
malonu, kad taip aktyviai 
dalyvavo toks didelis būrys 
užsienio lietuvių atstovų. 
Pasaulio li'tuvių sporto žaidy
nių vykdymas yra labai pras
mingas, tai suartina ir suburia 
lietuvius gyvenančius visose 
pasaulio šalyse. 

— Kaip sekasi neprofesio
nali sportinė veikla Lietu
voje? Ar persiorganizuo
jama kitaip, nei buvo prie 
sovietų? 

— Neprofesionali sportinė 
veikla yra vykdoma labai 
silpnai ir labai mažas žmonių 
skaičius joje dalyvauja. Šiuo 
metu labai lėtai vykdomi peror
ganizavimo procesai, ne< tam 
nėra nei lėšų, nei sporto bazių, 
nei žmonių galvojančių kokią 
didelę naudą žmogaus sveikatai 
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RUOŠIASI OLIMPIADAI 

Praėjusių metų sezone geriau
siu pasaulio disko metiku 
pripažintas vilnietis R. Ubartas 
ruošiasi atstovauti Lietuvai šią 
vasarą Barcelonoje vyksiančioje 
olimpiadoje. Šiuo metu jis treni
ruojasi JAV-se. „USA Today" 
laikraščio balandžio 20 d. laidoje 
rašoma, kad VVallnut, Californi
joje, St. Antonio College 
balandžio 18 d. vykusiose varžy
bose Romas Ubartas laimėjo 
pirmą vieta;numesdamas diską 
223-8. JAV olimpinės rinktinės 
narys čikagiškis ietininkas 
Tomas Pūkštys irgi laimėjo 
pirmą vietą ieties metime — 
264-1. (Nuotoliai matuojami 
metrais). 

teikia sportavimas. 
— Kaip žiūrite į Lietuvos 

valstybės ateitį? Ko tikitės? 
— Šiuo metu Lietuva yra 

labai sunkioje padėtyje, bet tai 
tik laikinas dalykas. Lietuva 
bus pilnavertė valstybė kitų 
valstybių tarpe. 
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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 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Te l . (1-312) 585-2802 

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 
Tel . (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Te l . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago. III. 
Tel. (1-312)925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave . , Cicero 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave . , Surte 324 Ir 

5835 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Kean Ave.. Justlce, IL 

Tel. (1-312) 565-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv: 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McClllgott Ir Dr Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ave., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin. Napervllte 
708-355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto t e l . (1-312) 776-2880 
Rez. (708) 448-5545 

PP 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus l»gų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

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

ARAS Ž U O B A , M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarttan Medical Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave. , Sulte 310, 

NapervMe IL 80583 
Tel. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽUOBA 
^-YDYTC ~ IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

» • 



Kaip Dievas 

VEDA SAVO TAUTĄ 

Velykų šventės tebesitęsia šią 
savaite. Pažiūrėję į kalendo
rių, kur žymimos liturginės 
šventės, matysime, kad šiandien 
yra Velykų penktadienis. Pačių 
Velykų šventės baigiasi tik su 
Atvelykiu, o velykinis laiko
tarpis — su Šventosios Dvasios 
atsiuntimo — Sekminių švente. 
Tad apie Velykas rašyti ir 
kalbėti — dar labai į temą. 

Kurie dalyvavome įspūdin
gose Velykų vigilijos pamaldose 
Didįjį Šeštadienį negalėjome 
nepajusti paralelės su da
bartiniu mūsų tautos išgyve
nimu, girdėdami skaitinius, 
kaip Dievas stebuklingai išva
davo žydus iš egiptiečių nelais
vės, kaip juos apgynė nuo besi
vejančių Egipto pulkų, savo 
tautą išvesdamas sausa žeme jū
ros viduriu, o egiptiečius, no
rinčius juos susigrąžinti nelais
vėn, ten pat paskandino. Tačiau 
kaip ir mūsų tautą šiandien, 
taip ir žydų tautą senovėje, 
Dievas veda žmogui nesupran
tamais keliais. 

Jei pažiūrėsime į biblinį žemė
lapį, kur parodyta žydų kelionė 
iš Egipto į pažadėtąją žemę, 
matysime, kad Dievas juos ve
dė ne tiesioginiu keliu palei 
Viduržemio jūrą, o net į prie
šingą kryptį, po visą išdžiūvusį, 
akmenuotą, kalnuotą Sinajaus 
pusiasalį, kur jie klaidžiojo net 
40 metų, o būtų galėję tiesio
giniu kėlu ten nueiti per kelias 
savaites. Kodėl Dievas juos 
klystkeliais vedžiojo? Istori
niais pagrindais mokslininkai 
tvirtina, jog tiesioginiu keliu 
ateinančiuosius kananiečiai 
būtų čia pat išžudę arba vertę 
įsilieti į savo pagonišką kultūrą, 
prarandant tikėjimą į tikrąjį 
Dievą. Ir taip būtų buvę labai 
lengvai, nes mažai iš Egipte au
gusių izraelitų tikrai stipriai 
tikėjo pagal savo tikėjimą. Dau
gumas, kaip ir mūsų tautiečiai 
po sovietiniu vergovės jungu, 
nors neužmiršo, kas jie yra ir 
stengėsi bent slaptai savo 
vaikus krikštyti ir bent okupan
to leidžiamomis formomis kaip 
nors savo skirtingą identitetą iš
saugoti, daugeliu atžvilgių buvo 
persiėmę vergo galvosena. Dy
kumoje žydai turėjo išmokti 
patys galvoti, tik Dievo vedami. 

Žydų išsekimą paskui Mozę į 
dykumą galima būtų palyginti 
mūsų tautos elgesiui refe
rendumu, kai visi pasisakė už 
laisvą, nepriklausomą Lietuvą, 
nors mažai supratimo teturėjo, 
ką tai reiškia būti laisvais, at
sakingais už savo ateitį, ją kur
ti. Bet pasitikėdami Dievu, 
kuris per Mozę stebuklais pa
darė, kad valdovai net norėtų, 
kad žydai iš krašto išeitų, iie 
išėjo į dykumą, nežinodami nei 
kaip ilgam, nei kur yra vedami. 

Prieš atvesdamas savo tautą 
į Dievo nepažįstančių žmonių 
apgyventą žemę, Dievas pir
miau norėjo, kad jo tauta 
betarpiškai jį pažintų kaip 
galingą jų išvaduotoją, kuris už 
juos kovoja su juos pavergti ar 
sunaikinti norinčiais priešais, 
kuris juos pagirdo, maitina, 
veda ir moko ne tik kas jis yra 
ir kaip jie jam rūpi, bet ir kas 
jie yra ir ko iš jų reikalaujama, 
kaip Dievo išrinktos tautos. 
Jiems reikėjo pereiti dykumą, 
nes žmogus geriausiai susipažįs
ta su Dievu ten, kur jis pats 
lieka bejėgis, kur jis nebegali 
įsivaizduoti, kad jis pats savo 
užmačiomis, darbais save išsi
gelbėjo, sau ateitį sukūrė. 
Dažniausiai žmogus tik tuomet 
šaukiasi Dievo ir pradeda jo pa
galbos, jo veikimo žvalgytis, kai 
atsiduria prieš neįveikiamus 
sunkumus, kai jokie žmogaus 
duodami atsakymai nebegalio
ja. Tuomet žmogus jau sugeba 
pajusti ir Dievo paramą ir viltį 
ir tikėjimą Dievu ir net gauna 

ne tik dvasinės stiprybės po 
sunkumais nesugriūti, bet ir 
paaiškėja, kur toliau eiti, ką 
daryti, kaip pradėti neįveikia
mus sunkumus spręsti. Dyku
moje Dievas žmones išmokė pri
siminti savo vergovę ir todėl pa
garbiai elgtis su kiekvienu žmo
gumi, išmokė kaip svarbu yra 
svetimšaliui, keleiviui parodyti 
vaišingumą, nes jie patys 
tokiais buvo ir priklausė nuo 
kitų malonės. Dykumoje duo
tais įsakymais Dievas juos iš
mokė būti laisvais, kitus žmo
nes gerbiančiais žmonėmis. 
Ir tik jiems susipažinus su 
Dievu ir atnaujinus su Abra
omu padarytą sandorą, pri
imant Dešimt Dievo įsakymų 
prie Sinajaus kalno, jiems iš
mokus, kas jie yra santykyje su 
Dievu ir žmonėmis, jis juos pa
galiau atvedė į pažadėtąją žemę. 

Bet ir ten nesibaigė jų bėdos, 
nesibaigė ir Dievo ryšys su jais. 
Jiems reikėjo išmokti Dievo 
klausyti — drąsiai eiti kovon kai 
Dievas sako, neiti kovon, nežiū
rint kaip kvailai tai atrodytų, 
kai Dievas nesako. Ir čia jie 
nekartą padarė atvirkščiai, bet 
Dievas jų nukentėjusių neaplei
do; kai jie jo šaukėsi, visuomet 
prisišaukė, nežiūrint, kad nere
tai susiniveliuodavo su vieti
niais pagonimis, jų šventyklose 
garbindavo, užmiršę savo Die
vą. Ir tai darė net jų tautos 
vadovybė. Dažnai tautų vadai 
pasiduoda politinėms vilionėms, 
pradeda manyti, kad jie viską 
gali sutvarkyti grynai pagal 
savo išmonę ir galią, pasitikint 
su kitomis tautomis sudary
tomis sutartimis. O iš tikrųjų 
valdovo galia turi remtis pa
klusnumu Dievui, esant žmo
gumi, mokančiu su Dievu bend
rauti, jo nurodymus išgirsti. 
Ir nors matome, kaip svarbu 
tai yra tautos vadui, tai yra 
nemažiau svarbu tautos pilie
čiams, kurie demokratiniame 
krašte dalinasi krašto valdymo 
galia ir todėl neša ir atsakomy
bę už krašto tvarkymą. 

Skaitydami Dievo išrinktosios 
tautos bendravimo su Dievu is
toriją, matome, kad Dievas 
buvo ir tebėra per įvairius 
laikus — ir laisvės ir vergovės 
ir tremties ir okupacijos. Per 
visus tuos laikus Dievas vis 
siuntė jiems pranašus, vadus — 
daugumą tik trumpai. Ir tie pra
našai dažnai kalbėjo tai, ko val
dovai nenorėjo girdėti ir buvo 
nužudyti — dažna valdžią turin
čiųjų pagunda: sunaikinti opo
ziciją. Bet tie, kurie mokė
jo opoziciją išklausyti ir su 
Dievo pagalba teisingai vertinti 
tai, kas sakoma, ir kurie mokėjo 
leistis vedami ir visai naujais, 
niekuomet nenueitais keliais, 
kai jie pasirodė esantys iš Dievo, 
prigyveno savo tautai gerus 
laikus net ir po to, kai jų 
valdžios terminas pasibaigė. 

Įdomu skaityti Senojo Testa
mento Išėjimo, Jozuės, Teisėjų 
ir kitas knygas, randant įvairių 
paralelių su Lietuvos pergyveni
mais. Bet svarbu ir nesusimai
šyti, kad vis tik tos istorijos yra 
visai kitos kultūros, visuomenės 
ir laikmečio istorijos doku
mentas. Ko mes iš jo turime 
mokytis — tai ne primityvios 
visuomeninės santvarkos, pri
mityvių politinių sampratų,o to, 
kaip Dievas niekuomet nenu
teista ne tik nuo individų, bet ir 
nuo tautų, kurios stengiasi jį iš
girsti savoje istorijoje, savo 
laikais, savoje kultūroje. Ne 

tiems Dievas daro didžius da r 
bus, kurie nori praeitį atkurti, 
o tiems, kurie drįsta su juo 
į nežinią išeiti. O per prisikėlusį 
Kristų galėsime nuveikti di
desnius darbus nei Mozė, nes 
mumyse veiks prisikėlusio Kris
taus meilė. 

Vytauto Didžiojo universitete įteikiant garbės daktaratus. Iš k.: rektorius A. Avižienis, A.T. pir
mininkas V. Landsbergis, G. Landsbergienė. St Lozoraitis, D. Lozoraitienė. 

Nuotr. V. Žižiūno 

ĮDOMIOS NUOTRUPOS IŠ 
RUSŲ SPAUDOS 

Komunizmo varžtams sugriu
vus, laisvės vartai atsidarė visa 
pilnuma. Rusijoje kartojamas 
aktualus pokštas: visi kalba, bet 
nieks nedirba. Kaip ir kituose 
išsilaisvinusiuose kraštuose 
laikraščių ir knygų leidyklos 
nespėja visko išspausdinti. 
Didesni ir mažesni miestai turi 
po keletą laikraščių įvairių 
pakraipų. Priespaudos metu 
parašytos knygos laukia leidėjų 
ir popieriaus. Šis reiškinys pasi
reiškia ir Lietuvoje. Išeivių ste
bėtojai kartais parodo pasipik
tinimą Lietuvos laikraščių ir 
žurnalistų dideliu skaičiumi. Be 
reikalo t a s susirūpinimas. 
Naujenybių laikotarpis ir įkarš
tis greit baigsis, pritruks temų 
ir pagaliau skaitytojų. 

Rusijoje leidžiama daug rimtų 
laikraščių ir savaitraščių, 
kuriuose be jokių varžtų nagri
nėjamos visos aktualybės, 
liečiančios politines temas, 
korupciją ir kriminalinius 
įvykius. Politinėje srityje for
muojasi dvi srovės: demok-
ratinė-liberalinė ir tautinė-pat-
riotinė. Pirmoji grupė stengiasi 
pertvarkyti Rusiją Vakarų 
demokratijų pavyzdžiu, antroji 
remiasi patriotiniais jausmais ir 
visų pirma nori atstatyti stiprią 
Rusiją. Gaila, bet šioje grupėje 
spiečiasi buvę pareigūnai, kurie 
drauge su tikrais patriotais ban
do atsikratyti Jelcinu. Buvę 
komunistai tapo rusiškais 
„superpatr i otais''. 

Religinis atgimimas stipriai 
auga. Politikai su Jelcinu 
priekyje matomi cerkvėse su 
žvakėmis rankose. Popai ir 
kraštutiniai nacionalistai ra
gina rusišką visuomenę 
pamiršti bet kokius ryšius su 

E. RINGUS 

buvusiomis respublikomis, 
nesidalinti su jomis savo turtais 
ir įspėti laisvas valstybes, kad 
jos neskriaustų rusų 
gyvenančių tose valstybėse. 
Kitaip? Jie ragina peržiūrėti 
buvusių respublikų sienas ir nu
statyti naujas taip, kad rusiškai 
kalbantieji būtų prijungti prie 
„tėvynės". 

Čia ir pradeda bręsti pirmas 
ta rp taut in is konfliktas su 
Ukraina. Jų nuomone, Ukrainoje 
esančios sritys, kur gyvena 10 
milijonų rusiškai kalbančiųjų, 
turėtų būti priskirtos prie Rusi
jos. Kitos pretenzijos siunčiamos 
Ukrainai — tai Krymo pusia
salis. Carui nugalėjus totorius, 
į Krymą persikėlė daug rusų 
gyventi, ir jis tapo Rusijos 
Riviera. Kryn*> vertė dar labiau 
pakilo po antro karo. Stalinas 
1945 m. iškraustė visus totorius 
ir išblaškė po visą Sąjungą. 
Pareigūnai prisistatė aibes 
,,dačų". Tuštumai užpildyti 
perkėlė nemažai ukrainiečių. 
Todėl Chruščiovas, kurio žmona 
buvo ukrainietė, 1953 m. 
nepilnai laikydamasis visų 
teisiškų formalumų, prijungė 
Krymą prie Ukrainos, nesap
nuodamas, kad vieną dieną im
perija sugrius. Tačiau subyrėjo. 
Dabartinis Rusijos parlamentas 
įsteigė specialią komisiją, 
kurios tikslas yra iš naujo 
peržiūrėti Krymo atidavimo 
bylą ir randa, kad teisiškai per
vedimas nevisai legalus. 
Diplomatinis karas jau prasi
dėjo, o kuo ji? baigsis, nežinia. 

Žinomas savaitraštis „Ogo-
niok". kuris įau Brežnevo lai
kais rodydavo savo sava

rankiškumą. Jelcino ateitį 
pesimistiškai prognozuoja. Jo 
likimas gretinamas su Gruzijos 
reformatoriumi Gamsachurdija, 
kuris neseniai prarado savo pre
zidentūrą. Gruzijoje perversmui 
vadovavo buvęs generolas. Rusi
joje pats viceprezidentas irgi 
buvęsgenerolas, kuris jau dabar 
smarkiai kritikuoja Jelcino ir jo 
patarėjų reformas. Todėl 
Jelcinas ir jo patarėjai prie kiek
vienos progos primena pa
sauliui, kad demokratinės sis
temos išlaikymas Rusijoje vis 
dar dideliame pavojuje. 

Infliacija ir prekių trūkumas 
vis labiau kelia nepasi
tenkinimą rusiškoje visuo
menėje. Angliakasiai reikalauja 
atlyginimo iki 17,000 rublių 
mėnesiui, kitaip streikuos. 
Maskvos bankuose tiek pinigų 
nėra, todėl reikia spausdinti 
daugiau rublių ir didesniais 
skaičiais, kas veda prie dar 
didesnės infliacijos. Nepasiti
kėjimas rublio verte sulaiko 
prekių teikimą į rinką ir taip 
susidarė ratas be galo. Tokią 
padėtį stengiasi išnaudoti įvai
rūs kraštutiniai elementai iš 
kairės ir dešinės. Protestų 
minios didėja ir jų reikalavimai 
darosi radikalesni. Čia į priekį 
veržiasi dabartinis Rusijos 
viceprezidentas Ruckoj. Prieš 
savaitę jis paskelbė straipsnius 
Pravdoje ir Izvestijoje, kuriuose 
aštriai kritikuoja Jelcino eko
nominę politiką. Jis reikalauja, 
kad reformos būtų sustabdytos, 
Jelcinas ir jo patarėjai atsi
statytų, karinių pajėgų 
mažinimas ir autoritetas būtų 
atstatytas ir kad garbinimas 
Vakarų kultūros ir jos įtakos į 
rusų tautą būtų suvaržytas. 

Tas pats „Ogoniok" baimi
nasi, kad iki šiol Jelcinas iškilo 
dėl sugebėjimo atspėti liaudies 
polinkius ir j is į tar iamas 
,.populizmu". Todėl yra 
galimybė, kad jis pasuks 
dešinėn ir prisidės prie va
dinamų „patriotinių-demok-
ratų", kaip ir Gorbačiovas, 
reikalaus sau daugiau teisių ir 
norės sumažinti parlamento 
įtaką į krašto valdymą, rem
damasis tuo, kad, jeigu ne jis, 
tai gali atsirasti koks nors gene
rolas, gal pats Ruckoj ir tada 
pažanga pasiekta per trumpą 
laikotarpį, bus prarasta. Kitas 
laikraštis spėlioja, kad Jelcino 
dienos suskaitytos. 

Dabartinės reformos privedė 
prie aukštų kainų, nepakeliant 
mokesčio už darbą, būtinų 
prekių trūkumas, nepasitikė
jimas rubliu. Kitose satelitinėse 
valstybėse panaši reforma ne
buvo taip skaudi dėl kitokių 
padėčių (ten buvo dar likę dalis 
privačios pramonės ir prekybos 
ir žemės ūkis dar be kolchozų). 
Kiek lengvesnė padėtis yra ir 
nerusiškose respublikose. 
Autorius mano, kad rusai 
reformų pasekmių neišlaikys ir 
krašte pasidarys visiška suiru
tė. Rusijos piliečiai reikalaus 
Jelcino atsis tatydinimo ir 
visiškai naujos vyriausybės 
Maskvoje, o gal net Gorbačiovo 
grąžinimo. 

Įvairios Rusijos vietovės, kur 
sąlygos pasidarys per sunkios, 
pradės demonstruoti, bet jau su 

ginklais. Vidiniai susirėmimai 
prasidės. Išlaisvintos valstybės 
dar labiau spaus vietinius ru
sus ir to pasekme tūkstančiai 
jų bėgs į Rusijos teritorijas. 
Superpatriotai bandys išnaudoti 
sus idar ius ias sąlygas, mes 
minioms lozungus apie at
statymą tvarkos ir drausmės. 
Vidinės kovos prasidės, eis 
vienas prieš kitą. Tų kivir
čų nebus galima sustabdyti 
j ėga , nes ir kar iuomenėje 
įvyks panašūs nuomonių skir
tumai. Vadinamoji Tautų Bend
rija neatšvęs nei pirmųjų me
tinių, nes ji subyrėsianti dar 
šiais metais. 

Sava i t raš t i s „Rosija" pa
skelbė žinutę, kurią vėliau 
pakartojo kiti, kad garsusis 
poetas Jev tušenko ne t ik 
priklausė KGB, bet netgi turėjo 
karininko laipsnį. Laikraštis 
tikisi ir drauge baiminasi, kad 
ateis sąskaitų suvedžiojimo pa
vojingas laikotarpis pačioje 
Rusijoje, bet dar blogiau išsilais
vinusiose respublikose. 

Argentinos atstovas Rygoje 
pranešė, kad ji planuoja priim
ti apie 100,000 rusų tautiečių iš 
Pabaltijo. Tuojau Rygoje atsi
darė b iuras , kur is pradėjo 
registruoti ir, aišku, rinkti 
mokestį už tarpininkavimą. 
Užsirašė keli tūkstančiai ir 
apsimokėjo. Tačiau bendrovė 
greit dingo iš horizonto kartu su 
pinigais. O vis dėlto planas pri
imti imigrantus buvo vėl pakar
totas ir yra rimtas. 

Laiškas 

DĖL MŪSŲ DIPLOMATŲ 

Balandžio 3 d. „Drauge" J. Žy-
gas reiškė rūpestį Lietuvos am
basados Washingtone išlaikymo 
reikalu. Nėra kalbos, kad amba
sadai reikėjo, tebereikia ir dar 
reikės išeivijos paramos. Amba
sadorius Stasys Lozoraitis ne
seniai „Dirvoje" teigė, kad jos 
reikės dar bent metus laiko. 

Lietuvos ambasada VVashing-
tone nėra vienintelis rūpestis. 
Toje pačioje kategorijoje yra jau 
„šiais laikais" įsteigta amba
sada prie Jungtinių Tautų, 
Amerikoje taip pat veikia keli 
Lietuvos konsulatai. 

Yra tačiau dar vienas svarbus 
šio rūpesčio bruožas, iki šiol 
spaudoje nekeltas. Tai garbingo 
amžiaus sulaukusių, užsienyje 
pusę šimtmečio besidarbavusių 
Lietuvos diplomatų išlaikymas 
— kokios nors pensijos reikalas 
jiems. Čia jau Lietuvos vyriau
sybė turi neatidėliotiną pareigą 
pasirūpinti per visą okupacijos 
laikotarpį diplomatinėj tarnyboj 
dirbusiais asmenimis. Kai kurie 
iš jų aktyviai tebėra pareigose 
ir dabar (spėju — be algų), kiti 
yra tapę ar greit taps pensinin

kais. 
Pavarčius enciklopediją, tų 

asmenybių nei pavardės, nei 
amžius nėra paslaptis. Taigi 
Prancūzijoje turime dr. S. Bačkį 
(86 metų amžiaus), Anglijoje — 
V. Balicką (88), Amerikoje 
aktyviose pareigose energingai 
darbuojasi S. Lozoraitis (68) ir 
A. Simutis (88). 

Iš 1990-1991 m. Washingtone 
apie paramą vykusių pasi
tarimų yra žinoma, kad Lozo
raičiui rūpėjo ne tik tuometinės 
pasiuntinybės išlaikymas, bet 
taip pat visos mūsų Diploma
tinės tarnybos nariai. Todėl ir 
dabar t in iuose svarstymuose 
nesiribokime vien Washingtono 
ambasados iš la ikymu. Nei 
Lietuvos vyriausybė, nei išeivija 
negali užmarštin nustumti tų 
gyvųjų, kurie buvo nepripaži
nimo politikos laidininkais ir la
bai daug prisidėjo prie Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo. 

Čia nebus paslaptis, kad po 
Ameriką važinėjantieji Lietuvos 
valdžios pare igūnai netur i 
r e ik i amo supra t imo , kiek 
užsienyje viskas kainuoja, kaip 
yra su pensijomis ar drau
dimais, kokių reikia biudžetų 
bei išteklių. Kitokios išeities ne
r a n d a n t , užsienyje rezida-

(Nukelta į 4 psl) 

SVEČIUOSE PAS LIETUVOS 
STOMATOLOGUS 

aj .z . 

JUOZAS KONČIUS 

Tačiau alkoholiniams gėrimams turbūt yra nusta
tyta riba. Besivilkdami paltus, po vakarienės, paste
bėjome vestibiulyje, kaip nusileidę žemyn pora 
jaunuolių kažką aiškinosi su garderobėje dirbusiu 
vyriškiu. Atrodo buvo sutarta, nes šis iš po užstalės iš
traukė porą bonkų, už tai į saują paimdamas keletą 
banknotų, o už patarnavimą ir „tipą", kurį su 
džiaugsmu priėmė. 

Po kelionės ir nemigo nakties lėktuve, sunkiai 
lipame laiptais. Jie seni lyg ir linksta po kojų. Atsi
sveikiname su savo šios dienos palydovais, profesorium 
Žekoniu, jam dar šios nakties tarnyba garaže, ir su 
Audra ir vien apie poilsį galvojame. Tačiau turbūt ne 
vienas iš skaitytojų sutiks, kad nuotolis ir aštuonių 
valandų laiko skirtumas, išmuša organizmą iš balan
so bent keletai dienų. Tad ir mūsų pirmoji naktis 
Kaune daug poilsio mum nežadėjo. Vienas po kito iš-
budome po vidurnakčio ir nutarę, kad iš miego vis tiek 
nieko gero nebus, pakilome ir besidalindami įspūdžiais 
prasėdėjome iki 4 vai. ryto, o tada dar kartą nutarėme 
prigulti ir dabar jau gerokai įmigome. 

Pusryčiams renkamės pas Vilių ir Pajautą 
Paipalus. Vilius dirba vyriausiu Kauno miesto archi
tektu, o Pajauta yra stomatologijos fakulteto docentė. 

Po pusryčių jie mus veža į dailininko Žilinsko vardo 
muziejų. Pokario metais gyvendamas Berlyne, daili
ninkas sutelkė didelę kolekciją vertingų meno kūrinių, 
kuriuos jis padovanojo Lietuvai. Matėsi čia ir keletas 
dail. Domšaičio kūrinių. Jo darbų kolekciją kaip žinia, 
yra nupirkęs Lietuvių fondas. Ko gero ir daugiau jo 
kūrinių pateks į šį muziejų. Nors muziejuje lankėmės 
dar prieš pietus, bet prie bilietų kasos susidarė gan il
ga eilutė. 

Pietaujame kadaise buvusiam garsiajame „Met
ropolyje". Vidaus interjeras dar ir dabar gerai 
išlaikytas. Maistas įvairus, galima ir pasirinkti, gėrimų 
su šaltais užkandžiais taip pat. Sąskaita dviem 55 
rubliai su kapeikomis. Vietiniams gyventojams tai 
brangoka, kaip ir visa kita, jei profesoriaus atlyginimas 
tuo laiku buvo apie 1000 rublių. Kas kita, jei rubliai 
gaunami už valiutą. Amerikos doleris buvo apie 80 
rublių, o gatvėje galima buvo gauti ir daugiau 90. Taigi 
dviese nepravalgėme nei dolerio. Sąžinei nuraminti pa
davėjui paliekame apvalesnį „tipą". Jis to vertas: 
jaunas, gražiai nuaugęs, mandagus ir apranga gan for
mali, juoda-balta. 

Vakarui esame pakviesti į Kauno Muzikos teatrą, 
kur matysime Verdi „Rigoletą". Teatro salė nedidelė, 
kažkas apie 400 vietų, bet Kaunui šiuo metu tokio dy
džio pilnai pakanka. Salė nors ir prisipildo žiūrovais, 
bet dar viena, kita vieta ir laisva. Salėje matosi daugiau 
jaunų veidų, negu pas mus Lietuvių operos pastaty
muose. Tik publika santūresnė negu pas mus, mažiau 
ploja, bet kai mūsų grupelė po gražesnių arijų ėmė 
ploti. įsijungė ir kiti, o į operos pabaigą, jau visi gan 
smarkiai plojome. Tik reikia pradėti, taip mintįjo mūsų 

vadovai. Pastatymas visapusiškai pasigėrėtinas, bent 
toks jis buvo man, eiliniam operos mėgėjui. Puikios 
dekoracijos su meniškai pri taikytu apšvietimu. 
Orkestras, choras ir solistai skamba darniai, malonu 
klausyti. Iš solistų išsiskiria jaunojo hercogo balsas, 
jį atlieka tenoras Aleksandras Agamirzovas, kilimo 
kažkur nuo Kaukazo, tad jaučiasi šiek tiek kitos kalbos 
įtaka. Jo dainavimas primena šiek tiek daug metų pas 
mus girdėtą solisto Vyčiko balsą. Džildą dainuoja 
Aušra Cicėnaitė, atrodo gan jauna, balsas švelniai 
malonus ne per stipriausias, labiau primenantis 
operetinį dainavimą. Kiekvienam solistui yra ir po 
pakaitalą, pavyzdžiui, hercogą taip pat atliks Jonas 
Antanavičius, Džildą Sabina Marinaitytė, o Rigoletą 
Gediminas Maciulevičius ir Danielius Vėbra. Operą 
šį vakarą dirigavo Stasys Domarkas, jo jaunesnysis 
brolis Eligijus pereitais metais, kaip tik režisavo Chica-
goje statytą operą „Lietuviai". F 

Pirmadienį mus paima apie 8 vai. 30 min. Buvau 
jau per tuos keliasdešimt metų ir pamiršęs, kad 
Lietuvoje šiuo metų laiku taip vėlai aušta ir tokia trum
pa diena, ypač kai apsiniaukęs dangus. Tad dar net 
gerai neišaušus, važiuojame susipažinti su paties pro
fesoriaus Žekonio vadovaujama protezavimo klinika. 
Čia pritaikomi įvairaus dydžio tilteliai, karūnėlės, 
dantų viršūnėlės bei kiti dirbtini didesni ar mažesni 
dantų pakaitalai. Daktarai Gordon ir Leonidas apžiū
ri aparatūrą ir jų vartojamas medžiagas. Daug ko jiems 
čia trūksta. Vartoja, ką turi ir ką gali gauti, o ir esami 
ištekliai kai kur j au baigia išsisemti. 

(Bus daugiau) 
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PILYPAS NARUTIS 

Lietuvos ambasada VVashingtone su L. Bendruomenės veikėjais ir ambasado
rium Stasiu Lo-oraičiu. Ambasados išlaikymas yra Amerikos lietuvių pareiga 
ir garbė. 

AMBASADA REIKALINGA 
MŪSŲ PARAMOS 

Lietuvos pasiuntinybė Wa-
shingtone pasipuošė nauju 
titulu. Manau, kad mums 
visiems yra tai malonu. Amb. 
St. Lozoraitis, per daugelį metų 
buvo toks pat benamis, kaip ir 
mes visi. Jis buvo su išeivijos 
gretomis suaugęs, jos vargais ir 
jos džiaugsmais gyveno. Lietu
vai atsistačius, ir Amerikai po 
ilgo delsimo ją ,,de facto" 
pripažinus — pasiuntinybės 
reikšmė staiga iškilo. O dabar 
jau ji ne pasiuntinybė, bet „Em-
bassy of Lithuania". Su tuo ne 
tik jos svoris pakilo, bet ir parei
gos padidėjo. Gal dešimteriopai 
padidėjo ir interesantų skaičius, 
ir jie visi turi būti aptarnau
ti. Kaip žinome, Lietuva dar 
nėra ekonomiškai pajėgi visas 
ambasadas išlaikyti, finansiškai 
paremti. Tad Washingtone 
Lietuvos ambasados išlaikymo 
garbe Lietuvos vyriausybė 
perleido išeivijai. Bent šiuo 
reikalu turėtumėme būti visi 
vieningos nuomonės. 

Mums labai svarbu Washing-
tone turėti „stiprius pečius". 
Ambasada kaip tik tas pareigas 
ir atlieka. Bet jos išlaikymui rei
kia pinigų. V. Nako, kuris 
lankėsi tuo tikslu Chicagoje, žo
džiais: „Begalė skambinimų, 
raštų ir reikalų, o apmokamų, 
patyrusių tam darbui dar
bininkų vos keletas ir pora 
savanorių be atlyginimo, nes 
nėra lėšų iš ko mokėti. Nėra 
lėšų atstovybę išlaikyti'*. Jeigu 
laiku nebūtų atėjęs „Tautos fon
das" su savo parama, tai amba
sados veikla būtų buvusi visai 
paralyžuota. Žinau, kad amba
sadorius St. Lozoraitis yra labai 
nelinkęs aukų prašyti, bet ma
tomi skelbimai spaudoje parodo, 
kad ambasados padėtis yra 
tikrai nepavydėtina. Esant 
tokiai padėčiai, viena amba
sados pareigūnė, kuri lankėsi 
Chicagoje, esamą situaciją 
išaiškino Marijai Remienei. ir ji 

Laiškas 
(Atkelta iš 3 psl.) 
vusiems Lietuvos diplomatams 
turėtų būti sudarytos tinkamos 
sąlygos gyventi Lietuvoje, pana
šiai, kaip dabartinių ar buvusių 
valdžių aukšti pareigūnai 
gyvena. Būtų gėda. jei užsienyje 
atsi tarnavusiems Lietuvos 
diplomatams tektų vieta tik 
Chicagoje veikiančioje LB 
Socialinių reikalų valgyklėlėje. 
Šis reikalas yra neišleistinas iš 
akių. 

Antanas Dundzila 
Mcl^ean. V A 

suprato padėties rimtumą. Ka
dangi ji įpratusi įvairius 
renginius organizuoti, tai žino, 
jog tokiam reikalui yra reika
lingas komitetas. O komitetui 
kas nors turi vadovauti. 

Pradėjo ieškoti. Daug padėjo 
jos plačios pažintys. Dabartiniu 
metu yra daug įvairių šalpos 
komitetų, tad žmonės užsiėmę. 
Skambino vienam ir kitam Taryba 
(greičiausiai vienai ir kitai), vis, 
tai negali arba kitus įsipareigo
jimus turi. Laimingu atveju, 
paprašė Gražiną Liautaud, kuri 
sutiko šiam komitetui vado
vauti. Gražina ir Jim Liautaud 
yra dosnūs aukotojai ir žinomi 
gerų darbų rėmėjai. Taip pat ji 
yra žinoma kaip gabi organiza
torė. Kalbant apie komitetą, 
pirmiausiai noriu pastebėtijkad 
tai nėra garbės, o darbo komi
tetas. Vieni darbu, o kiti savo 
įtaka, ir ryšiais prisidės prie 
bendro tikslo. Dabartiniu metu 
komitetas yra šios sudėties: 
Gražina Liautaud, pirm., Alė 
Kėželienė ir Marija Remienė 
komiteto veiklą koordinuoja; 
LB-nei atstovauja R. Narušienė, 
B. Jasaitienė ir Br. Nainys; 
ALTai Gr. Lazauskas, M. 
Marcinkienė; LF Pov. Kilius, 
Alg. Ostis, dr. A. Razma, St. 
Baras, dr. K. Ambrozaitis, dr. J. 
Valaitis ir A. Steponavičienė; 
Ateitininkams dr. P. Kisielius, 
dr. Vacį. Šaulys; skautams R. 
Penčylienė, Sig. Miknaitis; 
Vydūno fondui J. Variakojienė; 
D.L.K. Birutės d-jai Z. 
Juškevičienė; Vyčiams Alg. 
Brazis, E. Rogers; Marijonų pro-
vinciolas kun. Vikt. Rimšelis; 
profesionalai: Alg. Kėželis, dr. 
J. Jakševičienė, B. Briedienė. 
Spaudos sekcija: Indrė 
Tijūnėlienė. St. Semėnienė, J. 
Žygas. 

Ypač tenka pažymėti St. 
Balzeką, kuris nemokamai lei
džia ,.Gintaro" sale naudotis. Į 
talką taip pat jungiasi Elli Ka-
tauskienė, Muziejaus Women's 
Guild direktorė. Pirmutinius 
ledus jau pralaužė Vikt. Šatas, 
kuris ..Gintaro" salėje buvo 
surengęs susitikimą su Vikt. 
Naku. Vakarienė (fund raising) 
rengiama birželio 5 d., penkta
dienį, 7 vai. vakare Balzeko 
muziejaus „Gintaro" salėje. 
Vakarienėje dayvaus pats am
basadorius St. Lozoraitis. Or
ganizacijos, draugijos ir klubai 
kviečiami jungtis bent su 
Šimtinės auka, nurodydami 
savo atstovą. Visais reikalais 
kreiptis: M. Remienė (708) 
562 1448. 

„Pažįstami, savi žiedai — Ir 
Kazį, Zigmą pamatai, išeinan
čius kažkur toli " (kaminas, 
eilėraštis iš Juozo Yluvio — kun. 
St. Ylos, Lietuvos įkaito Stut-
thofe knygos „Sutryptame ke
ly" ištrauka). 

„Uodai, mašalai, ėdė, ir šakos 
badė basas kojas..." (ištrauka iš 
knygos „Amžino įšalo žemėje). 

Lietuviai savo kančiomis 
apėmė žemės pusrutulį: nuo 
Stutthofo, Folssenburgo... iki 
Amžinojo įšalo žemės šiaurinio 
Sibiro. Iš Lietuvos į Vakarus iš
mesti lietuviai tapo gyvais 
liudininkais to, kas vyksta 
Lietuvoje: liudininkais pirmo
sios bolševikų okupacijos, po to 
buvusios nacių okupacijos ir po 
to vėl iš rytų atriedėjusio raudo
nojo teroro liudininkais. 

1970 metais buvo išstatyta 
Chicagoje Lietuvių genocido 
paroda dail. Zenono Kolbos ini
ciatyva. Tą parodą apipavida
lino Z. Kolba. Jo meninė 
kūryba realiai pavaizdavo ir 
sukaupė pilną liudijimą 
bolševikų ir nacių genocido 
lietuvių tautai ir valstybei. Čia 
pasitarnavo ir gyvi likę nacių 
lagerių ir bolševikinių kalėjimų 
politiniai kaliniai , tikrieji 
liudininkai, atėję Z. Kolbai į 
pagalbą ir talką. Pirminė para
ma pinigais ir darbu buvo iš 
sąjūdžio „Tapkime Lietuvos 
laisvės knygnešiais": tai L. 
Prapuolenis, J. Jasaitis, A. 
Valėnas, P. Narutis, prof. A. 
Varnas, J. Skorubskas, J. Berta-
šius ir kiti. Ta paroda buvo 
pradėta jau 1963 metais, bet 
galiausiai tą parodą įkūnyti 
apsiėmė Amerikos Lietuvių 

ir 1969 metų gale 
paroda baigta. Paroda angliškai 
pavadinta „Know Your Enemy 
Communism", pervesta pilnon 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
nuosavybėn, buvo išstatyta 
keletą kartų Chicagoje ir ap
lankė didesniuosius Amerikos 
miestus, kur yra Lietuviškosios 
kolonijos. 

Rainių miškelio, Červenės, 
Praveniškių, Panevėžio masi
niai žudymai visoje Lietuvoje ir 
masiniai trėmimai į Sibirą — tai 
pirmoji okupacija, parodanti 
kaip Maskva Lietuvą „išvada
vo". Stutthofas, Folssenburgas, 
Dachau, Ausschwitzas, Treb-
linka, nacių lagerių paruošta 
buveinė lietuviams. Vokietijos 
kalėjimus yra perėję 29,000 
lietuvių. 

Ir vėl masiniai žudymai Lietu
voje, trėmimai į Amžinojo įšalo 
žemę lietuvius sunaikinti — tai 
žiauriausioji antroji Maskvos 
okupacija. Bet ir šitose nevilties 
dienose, kaip J. Brazaitis rašo, 
lietuviai — „Vienų vieni", 
lietuviai išsiveržia į laisvę 
Lietuvių Tautos sukilimu 1941 
birželio 23 d., lietuviai par
tizanai gina Lietuvos žemę, 
laiko Lietuvos miškus laisvus 
nuo 1945 beveik iki 1952 m. 
Kur yra pasaulyje kita tokia 
narsi tauta, neprarandanti 
drąsos, vilties ir pasiryžimo? 
Kas matė šią Lietuvių genocido 
parodą, šitoks klausimas iškilo 
kiekvienam šią parodą aplan
kiusiam. Ši paroda daug prisi
dėjo, kad šios parodos nuotaiko
mis ėmė gyventi Amerika. 
Amerika pajuto ne tik Maskvos 
užmačias, bet ir realybę už 
geležinės uždangos. Šitoji rea
lybė parodoje buvo akivaizdžiai 
dokumentuota. 

Naciams teismas jau buvo — 
Niurnbergo teismas. O kada bus 
teismas sovietų bolševikams? 
Staigus Lietuvių Tautos suki
limas atkėlė geležinę uždangą 
anksčiau negu bežygiuoją naciai 
per Lietuva, atskleisdamas 

bolševikinės sistemos žiauru
mus, kurių jie nesuspėjo užslėp
t i . Lygiai ka ip Vokietiją 
okupuojančios armijos 1945 
metais atskleidė nacių realybę. 
Bet kiek dar yra tokių, kaip 
Katynas, bolševikinio aparato 
profesionališkai užslėptų geno
cido darbų? 

Tai mintys ir klaustukai, 
kurie kyla keliaujančią Lie
tuvių genocido parodą prisimi
nus. 

Kodėl ši paroda 
Lietuvą — 12 medi: 
užraktais ir dar 1 
didelių dėžių? Kai
tiną, pasiųsti parodą į Lietuvos 
Tremtinių muziejų Vilniuje? 

Prae i ta i s metais rugsėjo 
mėnesį, kai Vliko delegacija 
lankėsi Lietuvoje ir aplankė 
Lietuvos valstybės muziejų H. 
Paulauskas, Muziejaus direk
torius, supažindino su Lietuvos 
Tremtinių muziejumi. Tada jis 
P. Naručiui ir dr. K. Bobeliui 
pasiūlė, kad jie labai lauktų, jei 

siunčiama j 
nių spintų su 
; kartoninių 
davė šį aks-

ir Chicagoje esanti Lietuvių 
genocido paroda bū tų čia 
atsiųsta. Pasitarus Chicagoje su 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
kurios nuosavybėje t a paroda 
yra, su pirmininku G. Lazaus
ku, buvo gautas sutikimas 
parodą perduoti Lietuvos Trem
tinių muziejui Vilniuje. Vlikas 
parūpino persiuntimo lėšas ir 
paskyrė dar lėšų tos parodos 
atnaujinimui. Paroda, buvusi 
Chicagos rūsyje, yra gavusi 
drėgmės. Bet kadangi yra išlikę 
paveikslų negatyvai, tad paro
dos atnaujinimui nebus jokių 
sunkumų. 

Lietuvių genocido paroda iš 
Chicagos per Baltia Express ke
liauja į Lietuvą. Numatoma, 
kad paroda pasieks Vilnių dar 
prieš Vliko baigiamąjį posėdį ir 
galės būti išstatyta Lietuvos 
Tremtinių muziejuje gegužės 
29-30 dienomis. 

Ši paroda liudys kartų kar
toms ne tik genocidą Lietuvoje, 
kurį vykdė iš rytų ir iš vakarų 
kolonizantai, bet ir lietuvių 
esančių už Lietuvos ribų kovą 
už lietuvių ir Lietuvos laisvę: 
skelbimą tiesos, rodymą laisva
jam pasauliui tos niekšybės, 
kuri buvo vykdoma Lietuvoje ir 
lietuvių tautai. 

CLASSIFIED GUIDE 

Genocido parodą atidarant 1970 m. Iš kairės: St. Lozoraitis, Jr., gen. kons. 
P. Daužvardis, S. Lozoraitis, Sr., D. Adomaitis ir J. Jasaitis 

PASIŽYMĖKITE 
1992 m. gegužės 2 dieną! 

Savo dalyvavimu paremsite 
MERCY LIFT veiklą. 

DlNNER BENEFIT 

Kokteiliai. Iškilminga 
šokiai 

Rezervacijos: 
Rtta Klslellan* 
(708) 441*8137 

vakarienė, muzika Ir 

$ 1 2 5 . 0 0 a s m e n i u i 
(stalai po 8 asm.) UTHUANIAN 

MERCY LIFT 

Ambasada yra mūsų garbės 
reikalas, tai yra tiesioginė pa
rama Lietuvai! _ « 

J . Zygas 

Bendra LietuvosJAV įmonė „IMEX" LIETUVOJE PARDUODA įvairių 
modelių „FORD", „GM" ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei jų atsargines detales. Kainos tokios pat kaip Amerikoje Garantuojame 
tų automobiliu techninį aptarnavimą lietuviškais pinigais 

Taip pat Liett oje išnuomojame amerikietiškus automobilius, ,,VAN" ir 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje. 

Parduotuvės adresas: 
LIETUVA, KAUNAS, STATYBININKŲ S 

Tel. (22) 20-25-43 arba (22) 71-75-29 

Amerikoje skambinti. 
Ta i (312) 434.8618 arba (708) 887-8442 

Fax (312) 434-2655 

REAL ESTATE 

r~ 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Vik to ras Simait is 

I raną Bl lnstrublene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kadzl* Av«. 
Tai . 436-7878 

Parduodama namus Ir butus 
Lietuvoj*. Pageidaujant galime 
pastatyti namus bet kurioje Lietu
vos vietoje. Informacijai kreipkitės: 

Gintaras lmport-Export 
2437 W. 69 St. 

Chicago, IL 60629 
Tai. 312-737-6662 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Waat 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312)581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ 

Turiu Ctvcigos miesto leidimą DitDu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

34 m. gydytojas, legalus imigrantas, 
norėtų susipažinti su simpatiška lietu
vaite (atvykusia į JAV). Rašyti: Edvar
dui, 1735 Chicago, Ava., Apt. 417, 
Evanston, IL 60201. 

Rlchard Hanus, adv. 
I migracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph, Sufta 2100 

Chicago, II 60806 
Ta i . 312-484-2380 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMESiCAN 'NvES'MENT 

REAL ESTATE 

ĮH 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. KedzJe Ava., 

Chicago, IL 80620 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir PAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi sgarrtai kalba lietuviškai 
• Nuola;da pensininkams 

Gntuifc 21 
m m s 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-583-6100 

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

Bus 312-585-6100, lev 312-778-3971 

Ontuifc 21 
KMIEC1K REALTORS 

7922 S. Pulaski M. 
4365 S. Arrher A\e. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na 
mu^. kreipkitės i Danu te Mayer. |i 
p ro fes iona l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
veltui. 

Vilnluja parduodamas 5 kamb. 
3 mieg. modernus, su visais pato
gumais butas. Adresas: Žadeikos 
12-39 Kreiptis: New York tel. 
914-634-8362. 

FOR SALE 

Parduodu L i e t . E n c i k l o 
pediją pilname sąstate (36 
tomai). 

Kreiptis 708-4237871 

HELP VVANTEO 

Icikoma 30 Iki 50 m . moter is , turinti 
patyrimo ligonių slaugyme, prižiūrėti vyr. 
amžiaus moterį ir gyventi kartu VVestches-
ter. IL. Maisto gaminimas, lengva namų 
ruoša 6 dienas savaitėje. Trečiadieniai 
laisvi. $150 į sav Skambinti tarp 2-5 v p.p. 
tel. 708-562-5583. 

Planuojant aplankyti Lie
tuvą? Pamatyt, ką tik no
rit ir dar sutaupyt pinigų? 

Kreipkitės I Š vi ©d r [Vi p ar
tą, 232044 Vilnius, Vairo 
14-42, tol. 42-86-50. Jis 
parūpins jums kambarį pri
vačiuose namuose ir auto
mobilį su šoferiu. 

BRANGŪS TAUTIEČIAI! 
Dėka Jūsų UTHUANIAN CO. — Siuntinių Bendro

vė išaugo ir sustiprėjo. Tėvynė Lietuva ir jos žmonės, giminės 
ir artimieji taria — AČIŪ! Jūsų dovanos rengia ir maitina. 
sušildo ir atjaučia. 

Naudokitės mūsų paslaugomis! 
Siunčiame žemiausiomis kainomis. 
Patarnaujame įvairiais klausimais. 
Siųsdami per mus mažiau mokėsite - daugiau 

pasiųsite! 
2458 W. 69 St. 

Chicago, IL 60629 
Tai . 312-434-5687 
Fax 312-434-9549 

Lietuva, Kaunas, tel. 77-15-68 
Dirbame 9 v.r. — 5 v p.p. 
Sekmadienį — uždaryta. 
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III SAVIVALDYBIŲ 
KONFERENCIJA: 

JURMALA-VILNIUS 
JUOZAS KONTAUTAS 

PASAULI APKELIAVĘ, 
NEPAMIRŠO IR FLORIDOS 

J U R G I S JANUŠAITIS 

Kovo pabaigoje Latvijos 
kurorte Jūrmaloje vyko jau tre
čioji tarptautinė konferencija, 
nagrinėjanti savivaldybių 
veiklą demokratijos ir laisvos 
rinkos visuomenėje. Šį kartą 
buvo svarstomi Pabaltijo miestų 
savivaldos klausimai. Vienas iš 
svarbiausių, — tai žmonių užim
tumo bei municipalitetų valdi
ninkų etikos problemos. Be to 
buvo kalbama apie miestų 
biudžetų sudarymą, miesto 
valdymo bei viso krašto ir 
vietinių valdžių bendradar
biavimo principus. 

Šį kartą į Pabaltijo šalis iš 
JAV atvyko aštuoni specialis
tai, įvairių sričių ekspertai. Jų 
tarpe ir pats US-Baltic Foun
dation prezidentas Linas Ko
jelis. Šiai ekspertų grupei va
dovavo Minnesotos miestų lygos 
prezidentas ir „Baltijos 
municipalinės iniciatyvos" cen
tro viceprezidentas Peter Soli-
ger, Lincoln miesto adminis
tratorius Burton Stallwood, 
UCSD universiteto profesorius 
Roger Cover, Rochester miesto 
tarybos narys John Curran, 
pietinės Georgia valstijos 
vystymo centro atstovas Lace 
Futch, McGraw and Associates 
Corp. atstovas Marvin McGraw 
ir kaip visada darbščioji U.S.-
B.F. municipalinių programų 
direktorė Audronė Pakštienė. 

BRONIAUS 
JONUŠO 

STIPENDIJA 
Muziko ir kompozitoriaus Bro

niaus Jonušo stipendija litu
anistiką studijuojančiam jau
nuoliui ar jaunuolei šiemet bus 
jau penkioliktoji. Stipendiją 
įsteigė Br. Jonušo našlė Emili
ja Jonušienė, gyvenanti Oma-
hoje ir turinti du didelius 
gražiai, moderniškai įrengtus 
vyresniesiems gyventi, reikalui 
esant ir juos prižiūrėti, namus. 
Paskirdama stipendiją, Jonu
šienė norėjo įamžinti savo vyro 
atminimą ir bent kiek padėti 
nepasiturinčiam studentui. 

Stipendijos dydis — 1000 
dolerių. 

Norintieji kandidatuoti turi 
iki 1992 birželio 15 d. atsiųsti 
prašymą su kurios nors lietu
viškos organizacijos rekomen
dacija ir savo veiklos lietuviškoj 
dirvoj aprašymu. Stipendijai 
kandidatą parinks atitinkama 
komisija. 

Iki šiol Broniaus Jonušo sti
pendiją gavo jau devyniolika 
jaunuolių; visi jie žinomi lietu
viškoj veikloj šiame kontinente 
ir Europoj. 

Prašymus siųsti: 
Broniaus Jonušo stipendija, 

9927 Devonshire, 
Omaha, NE 68114 

Pasibaigus seminarui Jūr
maloje, Vilniaus darbo biržos 
kvietimu amerikiečiai ekspertai 
atvyko į Lietuvą ir dvi dienas 
pravedė seminarą užimtumo, 
bedarbystės, darbuotojų persi
kvalifikavimo, naujų darbo 
vietų kūrimo klausimais. 

Pirmąją dieną Pabaltijo fon-
dacijos specialistai susitiko su 
Vilniaus miesto darbo biržos 
atstovais. Biržos direktorius J. 
Jagminas supažindino svečius 
su problemomis. Jis pabrėžė, 
kad Vilniuje šių metų pabaigo
je bus apie 10% bedarbių. 
Nedarbas didėja dėl privatiza
cijos procesų, žaliavų stokos 
pramonei ir kitų tik postkomu
nistinėms šalims būdingų prie
žasčių. 

Svečiai susipažino su Lietuvos 
darbo biržos atstovais ir jų 
įstaigos veikla. U.S. — B.F. 
ekspertai pažymėjo, kad bedar
bystė visų pirma yra vyriausy
bės ir savivaldybių problema. 

Kovo 21 d. į Vilnių atvyko 
Fondacijos prezidentas Linas 
Kojelis. Spaudos konferencijoje 
žurnalistams jis papasakojo apie 
Fondacijos veiklą, pagelbstint 
Pabaltijo šalims atsikratyti 
komunistinio palikimo. Jau šie
met numatomos pabaltiečių 
stažuotės Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Amerikiečiai bent 
šiandien pasiryžę priimti bent 
po šimtą Lietuvos gyventojų, o 
daugelis amerikiečių išreiškė 
norą stažuotės metu apgyven
dinti lietuvius savo šeimose, — 
pasakė Linas Kojelis, stažuotė 
truktų 6-8 savaites. Pirmieji į 
Ameriką važiuos savivaldybių 
darbuotojai, po to žurnalistai bei 
ki tų specialybių žmonės. 
Amerikoje jie dirbtų, mokytųsi, 
o grįžę savo žinias perduotų 
ki t iems. Svarbiausia, kaip 
pažymėjo Kojelis, kad tos žinios 
pasiektų kiekvieną net eilinį 
savivaldybių darbuotoją. 

Taip pat programoje numa
tyta kurti U.S — B.F. mokymo 
centrus Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Pirmasis „Baltijos mu
nicipalinės iniciatyvos" centras 
bus įkurtas Vilniuje, vėliau 
kituose Lietuvos miestuose bei 
kitų vasltybių miestuose. 

Lietuvių Fondo vadovybė ir 
šiais metais, švęsdami savo 
veiklos trisdešimties metų 
sukaktį, pasiryžo didesniuose 
l ietuvių te lkiniuose suor
ganizuoti aukšto meninio lygio 
Lietuvos valstybės operos žy
miųjų solistų — soprano Irenos 
Milkevičiūtės, boso Vaclovo 
Daunoro ir pianisto Roberto 
Bekionio — koncertus. 

Solistai, Lietuvos pasididžia
vimas, didieji talentai, keliavę 
po platų pasaulį net ir Lietuvos 
okupacijos metais. Jie buvo 
Rusijoje, Vokietijoje, Anglijoje, 
Airijoje, Vengrijoje, Japonijoje, 
JAV, Filipinuose, Jugoslavijoje 
— Irena Milkevičiūtė. JAV, 
Kanada, Prancūzija, Italija, 
Švedija, Suomija ir kita — 
Vaclovas Daunoras. Nuolatinis 
V. Daunoro koncertų partneris, 
Lietuvos konservatorijos 
docentas daug kur keliavo drau
ge ir už Lietuvos ribų. 

Amerikos lietuviai šių solistų 
koncertų labai laukė, koncer
tuose gausiai dalyvavo ir iš
reiškė tuo savo padėką tiems 
tėvynainiams, kurie ir priespau
dos l a ika i s pasiekė meno 
pasaulyje deramų aukštumų. 
Ačiū ir Lietuvių Fondui už solis
tų globą ir sudarymą sąlygų 
aplankyti didžiuosius lietuvių 
telkinius. 

Nepasididžiavo didieji meni
ninkai nusileisti ir St. Peters-
burgo mieste, kur dauguma 
tėvynainių jau yra sulaukę 
už t a rnau to poilsio, tačiau 
aktyvūs veikloje, nuolatos 
besidomį ir ku l tū r in iu 
gyvenimu. St. Petersburge jau 
įsikūrę kele tas tūkstančių 
lietuvių, tad pajėgia suruošti ir 
stambius renginius. 

St. Petersburge šių žymiųjų 
solistų koncerto suruošimu 
tiesiogiai rūpinosi Lietuvių Fon
do įgaliotinė Janina Gerdvi
lienė. O koncertą suruošti, 
svečius tinkamai priimti, juos 
globoti, sukviesti publiką — 
nelengvas darbas, tačiau ryžtas 
ir geri norai, pasitelkiant talki
ninkų, įveikia kliūtis, ką parodė 
ir balandžio 2 d. St. Petersbur
ge įvykęs Irenos Milkevičiūtės, 
Vaclovo Daunoro ir Roberto 
Bekionio koncertas. 

Koncertas vyko Lietuvių klu-

GINTARAS IMPORT-EXPORT 
Siunčiame siuntinius į Lietuvą: 80 et. už svarą iki 100 svarų; 
70 et. už svarą virš 100 svarų. Minimumas 15 svarų. 
• Siuntiniai pristatomi į namus Lietuvoje. 
• Siunta bus kraunama į konteinerius balandžio 26, 27 ir 

28 d. Lietuvą pasieks gegužės 20 d. 
• Pervedame pinigus už 5%. 
• Pervežame jūsų svečius iš New York ir VVashingtono 

aerouostų į Chicago. 
Gintaras lmport-Export 

2437 W. 6* St. 
Chicago, IL 80629 
Tel. 312-737-6862 

"<C" 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS %&&*& 

Orga^uojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAftOO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
6621 South 78H» Avenue *23 Kah/artjų ««tv* 
HMMry NM, Mnoto 60467 
T f IOW (706) 430-7272 

Lietuva 
Telefoną* 360-115 Ir 776-392 

fc 
t ^ j r * oerFOtc 

DON-T SPEND IT Ali SAVE SOME AT 

MUTUAL ^edenai SAVINGS 
AND IOAN ASSOCIATION 

CKorlered and Superyiied by ihe Ut>i»ed Statei CTOveinmen* 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, MINCHS 60608 PHONE (312) 847 7747 
L I N M | I 

Antroje dalyje girdėjome abu 
sol is tus , a t l iekant j vairių 
kompozitorių operų arijas. 

Siame reportaže neįvardinu 
kokias dainas ir kokias arijas ir 
iš kokių operų solistai atliko, 

bo salėje, kuri ne per daug nes lietuvių spaudoje Ameriko-
dėkinga tokių talentų kon- je ir Kanadoje šie koncertai, 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. balandžio mėn. 24 d. 

certui. Bet sava, lietuviška 
aplinka. Koncerto dalyvių arti 
trijų šimtų. Koncerto pra
džioje LF įgaliotinė Janina 
Gerdvilienė pasveikino Lietu
vos operos solistus ir pianistą, 
pažymėdama, kad garbė ir St. 
Petersburgo lietuviams, 
sulaukus tokių žymių meni
ninkų. Padėkojo dalyviams už 
atsilankymą ir pristatė keletą iš 
tolimųjų telkinių atvykusių 
svečių, jų tarpe Daytona Beach 

vykę kituose lietuvių telki
niuose, žurnalistų ir meno 
kritikų buvo išsamiai aptarti. 
Todėl ir St. Petersburge vykęs 
koncertas paliko malonų, 
įsimintiną įspūdį. Solistai 
kūrinius atliko giliu iš
gyvenimu, vaidyba, kur atsi
skleidė jų didieji meniniai 
gabumai bei talentai. Koncerto 
pradžioje Vaclovas Daunoras 
pažymėjo, kad šis koncertas ski
riamas Sausio 13-tosios aukoms 

LB pirmininką Juozą Paliulį, atminti. Koncertas baigtas Ire-
Daytona Beach LF įgaliotinį 
Jurgį Janušaitį su žmonomis, 
svečius iš Sunny Hills, Juno 
Beach ir kit. 

Pirmąją koncerto dalį pradėjo 
Robertas Bekionis, paskambin
damas M. K. Čiurlionio Tris 
preliudus. Po to į sceną ėjo 
pakaitomis Vaclovas Daunoras 
ir Irena Milkevičiūtė, atlikdami 
lietuvių kompozitorių dainas. 

nos Milkevičiūtės ir Vaclovo 
Daunor duetu iš operos Don 
Carlo (Verdi). Solistams akom
panavo Robertas Bekionis. 

Koncerto solistus publika su
tiko labai šiltai ir palydėjo aud
ringai plodami, o rengėjų vardu 
jie buvo apdovanoti gėlėmis. Pa
baigoje Lietuvių Fondo įgalio
tinė ir koncerto rengėja Janina 
Gerdvilienė išreiškė padėką 

Mūsų mielam bičiuliui 

A.tA. 
BRONIUI ŽEMLIAUSKUI 

mirus , jo žmonai VLADAI, dukrai DAINAI, 
sūnums GINTARUI i r LINUI, sesėms STELLAI 
ir J A N I N A I ir jų šeimoms, re iškiame šir
dingiausią užuojautą ir k a r t u liūdime. 

Vaiva ir James Gustai 
Elona ir Juozas Vaišniai 
Genovaitė ir Juozas Vėbros 
Teresė Strimaitienė 
Emilija ir Jonas Šauliai 
Mykolas Židonis 
Lijolė Židonytė 

. 

TAUTIEČIŲ VYKSTANČIŲ l LIETUVĄ, DĖMESIUI! 

Bendra UetuvaKJAV įmone „Vytare", vienintele Hyundai automobilių parduotuvė Lietuvo
je, pristato naujus 1992 Sonata ir Pony/Excel automobilius. 

• Automobiliai atvelami tiesiai S Pietų Korėjos 
• Automobiliai specialiai pritaikyti Rytų Europos klimatui ir benzinui 
• Visi automobiliai su garantija ir garantiniu aptarnavimu 
• Mechanikai ir „management" apmokyti Amerikoje 

Taip pat parduodami nauji visų modelių džypai. „4*meei dnve" ir su dyzeliniais varikliais. 
Nupirkti automoMiai gali būti Jums pristatyti atskrendant į Lietuvą aerouoste arba bet kur 
Lietuvoje. 

Priedo pranešame, kad ieškome potenoatių prekiautoj au«xr»bilias (dea)e»s) Kaune. Klaipė

doje ir Šiauliuose. 
Visais klausimais prašome kreiptis į: 
Aras International, Ine. (Autnorizes Hyundai Automobile Distributor in Lith.) 
Miarjurni, Florida. TIL 407-72W4«7, FAX 407-T27-MM arba ^ ^ 
„Vytaras" (Authonzed Hyundai Automobile Dealer), VBnfcai, TIL 42-«»-«3 
Perkant tiesiai iš platintojų sutaupysite pinigų' 

JŪS NORITE PADĖTI GIMINĖMS IR DRAUGAMS UETUVOJE 
JŪS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASĖS KOMPJUTERI-
ZUOTO PATARNAVIMO UŽ PRIEINAMIAUSIAS KAINAS 
JŪS TURĖTUMĖTE KREIPTIS l 

atlanta IMPORT EXPORT 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

MES SIUNČIAME VISKĄ, NAUJĄ IR NAUDOTĄ SU PRIS
TATYMU Į NAMUS BE JOKIO MUITO, APDRAUDŽIAME, 
PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ. 

KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
BALANDŽIO 27 D. 

MŪSŲ SUPAKUOTI MAISTO SIUNTINIAI IŠ GERIAUSIŲ 
PRODUKTŲ - TIK $ 85.00 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
2719 W. 71St ST. 

CHICAGO, IL 60629 
TEL (312) 434-2121 

t atlanta IMPOHT EXPORT. 1992 

svečiams už saunų koncertą, LF 
nariams ta proga įstojusiems i 
LF ar įnašus padidinusiems, 
pasidžiaugė St. Petersburgo 
lietuvių gausiais įnašais ir LF 
rėmimą. Po koncerto dalyviai 
buvo pavaišinti kava ir pyra
gais. 

Tenka pažymėti, kad St. Pe
tersburgo lietuviai rodo didelį 
gyvastingumą, čia vyksta daug 

įvairių renginių ir dar vis 
nestokojama lankytojų. 
Malonu, kad šis telkinys sugeba 
suruošti ir tokių žymių meni
ninkų koncertus. 

Meilingas Dievas mane gano 
ir jis mane maitina; 

Tol, kol jis mano, o aš jo 
— nereik man nieko kito. 

G. Herbert 

KASA LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 

duoda paskolas žemais procentais. Užeikite, pasitei
raukite ir pasinaudokite šiuo nauju pasiūlymu. 

Čikagos KASOS darbo valandos: pirmadienį, 
antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 5, 
šeštadienį nuo 9 iki 2, trečiadienį uždaryta. 

KASA 
2615W. 71 St. 

Chicago, IL 60629 
(312)737-2110 

A.tA. 
JADVYGA LEMKIENĖ 

R U K U I Ž A 

Gyveno Riverside, IL. 
Mirė 1992 m. balandžio 23 d., 9:00 vai. ryto, sulaukusi 84 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: duktė Lydia Liepinaitienė, žentas Algis; 

broliai: Aleksas ir Vytas Rukuiža; daug dukterėčių ir sūnėnų. 
Velionė buvo žmona a.a. Martyno. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, balandžio 24 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 25 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, žentas, broliai ir šeimos. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette 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 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(3l2)-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 Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 

skambindami l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Gajos korporaci jos susi
rinkimas bus šį sekmadienį, 
balandžio 26 d., 10 vai. Atei
tininkų namuose, Lemonte. 
Laukiami visi nariai. 

x Chicagos rajono šaulių 
gegužės 28-birželio 29 d. išvykos 
į Lietuvą dalyvių, šaulių ir 
šauliškos veiklos rėmėjų, svar
bus informacinis susirinkimas 
šaukiamas gegužės 6 d., trečia
dienį, 6 vai. vakare, Šaulių 
namuose. Šauliai susirinkime 
dalyvauja pilnoje uniformoje. 
Bus daroma bendra išvykos į 
Lietuvą dalyvių nuotrauka. 

x Konstancija Orentas , C i 
cero, 111., Juozas Ališauskas, 
Berwyn, 111., lankėsi „Drauge", 
pratęsė prenumeratą ir dar 
pridėjo po 20 dol. dienraščio 
paramai. Dėkojame. 

x Pa r ė mė „Draugą" 20 dol. 
auka ir pratęsė prenumeratą: 
Gintaras Valukėnas, Alek
sandra Buivydas, Filomena 
Černius, Justinas Šidlauskas, 
Stasė Kazlas, visi iš Chicago, 
111., Albertas Kremeris, Palos 
Hts. 111., V. Aukštinaitis, Ft. 
Laud., Fla., V. Damašius, East 
Chicago, Ind., B. Martick, 
Mashpee, Mass., Dėkojame. 

x Dr. Jov i ta Kerelis Gilius, 
Chicago, OI., Jadvyga Kliorienė, 
Euclid, Ohio, A. Miknis, 
Dayton, Ohio, J. Petrauskas, 
North Chicago, 111., S. P. Tau
ras, Valparaiso, Ind., Zigmas 
Grybinas, O'Fallon, 111.. E. 
Olšauskas, Berwyn, 111., pra
tęsdami prenumeratą, kiek
vienas paaukojo po 20 dol. dien
raščio paramai. Dėkojame. 

x Regina Kučienė, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Švie
timo tarybos pirmininkė, vyks 
į Kanados Švietimo ir kultūros 
suvažiavimą Toronte ateinantį 
savaitgalį, kuriame bus svars
toma tema „Mes ir 2001". R. 
Kučienė veš JAV LB Švietimo 
tarybos išleistų leidinių 
egzempliorių ir yra pakviesta 
trumpai pranešti apie lituanis
tinį švietimą JAV-se. I suvažia
vimą taip pat vyks kelių JAV 
lituanistinių mokyklų vedėjos, 
mokytojos bei kiti Švietimo 
tarybos nariai. Suvažiavime 
kalbės JAV universitetuose dės-
tnačios profesorės — dr. Dalia 
Katiliūtė-Boydstun ir dr. Elona 
Vaišnienė. 

x Janina Adickaitė, Chica
gos Kristijono Donelaičio litu
anistinės mokyklos mokinė, 
dalyvaus vaikų „Dainų 
dainelė" konkurse Lietuvoje 
gegužės mėn. pabaigoje. Janina 
su savo palydovu skris į Lietuvą 
dalyvauti finaluose, konkurse, 
kuriame iki šiol dalyvavo au-
diokasetės būdu pirmuosiuose 
konkurso etapuose. Konkursą 
rodys gegužės 28 d. per Lietuvos 
televiziją, jame dalyvavo tūks
tančiai Lietuvos ir užjūrio 
lietuvių vaikų. Rengia Lietuvos 
Kultūros ir švietimo mi
nisterija. 

LKB Kronikos 20-čio minėjimo dalyviai 1992 kovo 14 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto auditorijoje. 
A. Kairio nuotr. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MERCY LIFT VAKARAS 

ODYSSEY LAIVE 

Antradienį, balandžio 21 d., 
buvo Odyssey komiteto susi
rinkimas Joan ir dr. Rimgaudo 
Nemickų namuose, kuriuos 
puošia lietuvių menininkų dar
bai. Mercy Lift komitetas ruošia 
pokylį gegužės 2 d., 6 v.v., 
Odyssey laive, prie Navy Pier. 
Rita Kisielienė džiaugėsi visuo-

x „Otelio" o p e r o s spek
taklis įvyksta šį sekmadienį, 
balandži 26 d., 3 vai . popiet, 
Mortono mokyklos salėje, 2423 
S. Austin Blvd-, Cicero. Bilie
tai gaunami Vaznelių parduo
tuvėje, 2501 West 71 St., tel. 
471-1424, o spektaklio dieną 
nuo 1:00 vai. p.p. salės kasoje. 
Autobusai išvyksta 1:30 vai. 
p.p. nuo 69 ir S. Washtenaw 
gatvių kampo. „Otelio" operą 
diriguoja Alvydas Vasaitis, 
režisuoja Eligijus Domarkas, 
titulinę Otelio partiją atlieka 
Virgilijus Noreika, Desdemonos 
— Irena Milkevičiūtė, Emilijos 
— Laima Jonutytė, Jago — Ar
vydas Markauskas, Cassio — 
Zenonas Žemaitis, Lodoviko — 
Jonas Vaznelis, Rodrigo — 
Julius Savrimas, Montano — 
Vaclovas Momkus ir Heraldo — 
Bronius Mačiukevičius. 
Chormeisteriai — Ričardas 
Šokas ir Manigirdas Motekaitis. 
Vida Momkutė yra režisieriaus 
asistentė, scenos menedžerė ir 
apšvietimo koordinatorė. Chore 
dalyvauja 11 dainininkų iš 
Vilniaus kartu su mūsiškiu 
Operos choru. Visi ir iš visur 
kviečiami atsilankyti į šį sezoną 
vienintelį operos spektaklį. 

(sk) 

x Richard Hanus , advoka 
tas, imigracijos įstatymų žino
vas, 205 W. Randolph , Suite 
2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-464-2380. Pirma konsul
tacija — veltui. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOLAIDA siuntimus į Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20. Transpak , 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
lauK.a Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas K i« l« 

D*ngiam« Ir ta lsom* 
*\tą rūilų stogus 
Tel. 708257 0746 

Skambinti po 6 v v 

menės nuoširdumu ir pritarimu 
padėti Lietuvai. Pokylio pelnas 
bus skiriamas į Lietuvą persiųs
ti farmacijos įmonių suaukotus 
vaistus. Už septynis tūkstančius 
dolerių galima persiųsti apie 
dviejų milijonų dolerių vertės 
suaukotų vaistų. Daugumas 
Mercy Lift narių gimę Ameriko
je. Rita pranešė, kad pokylio 
proga yra gauta solidarumo 
aukų iš tolimesnių lietuvių 

kolonijų ir asmenų, kurie ne
galės asmeniškai vakare daly
vauti. Dar yra žmonių, raštu bei 
telefonu užsisakiusių vietas, bet 
neužsimokėjusių. Reikia 
sumokėti iš anksto, nes tokia 
laivo tvarka. Labai prašoma ne
delsiant atsiskaityti. 

Pokylis bus laive, tai Irena 
Blinstrubienė priminė, kad 
svarbu nevėluoti, nes laivui iš
p l aukus nebebus gal ima 

x J o n a s Guobužis ir Stasys 
Vitkus, abu iš Chicago, 111., 
lankėsi „Drauge", įteikė po 20 
dol. dienraščio palaikymui ir 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams. Dėkojame. 

x Dr. J u s t i n a s Dėdinas , 
Oakbrook Terrace, 111., M. E. 
Nujokas, San Diego, Cal., E. 
Butkus, Los Angeles, Cal., V. 
Rūtenis, Hyannis, Mass., Maria 
Genčius. Ont. Kanada, Marija 
Edelis, Phoenix, Arz., pra
tęsdami prenumeratą kiek
vienas paaukojo po 20 dol. savos 
spaudos palaikymui. Dėkojame. 

x Vytau to D. Šaulių Rink
tinė ruoš ia Pavasar io Balių 
š.m. balandžio 25 d. 7 v.v. savo 
namuose, 2417 W. 43 St., 
Čikagoje. Salti užkandžiai, šilta 
vakarienė. Šokiams groja Vy
tauto D. Šaulių r inkt inės 
orkestras vadovaujamas Kosto 
Ramanausko. 

(sk) 
x P a k e n a s In te rna t iona l 

Trading Corp., turinti savo at
stovus Lietuvoje, padės jums 
tvarkyti asmeninius bei biznio 
reikalus: nusipirkti namus, bu
tus, įmones, žemės sklypus 
Lietuvoje, įkurti savo biznį, su
rasti partnerius ar pirkėjus. Fir
mos atstovas pasitiks jus aero
uostuose, apgyvendins pri
vačiuose viešbučiuose, orga
nizuos reikiamus susitikimus su 
asmenimis, organizacijomis, 
įformins reikiamus dokumen
tus. Skambinti: 407-392-7916 
Petrui Pakėnu i . 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5865959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: dr. J. Jaksevičius-
Yoksha, A. Buksnys, Raymond 
Korzonas, Albinas Girdauskas, 
S. Palubeckas, Paul Jankus, 
Nina Norris, M. Krauchunas, 
visi iš Chicago, 111., Kazys 
Rutkauskas, Rockford, 111., J. 
Gramas, Oak Lawn, 111., Ray ir 
Eglė Novak, Lemont, 111., J. 
Gritėnas, Melrose Park, 111. P. 
T. Norkus, Orange, Cal. 
Dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Genovaitė Kauf-
manas, Springfield, Va., Justiri 
Šaulys, Vista, Cal., J. Janusas, 
Grand Rapids, Mich., Alfonsas 
Baliūnas, Euclid, Ohio, Kazys 
Nevasaitis. Bioomfield, Mich., 
Ignas Puginis, Cicero, 111., 
Pranas Gudaitis, Lockport, 111., 
Vytautas Naruševičius, To
ronto, Kanada. Visiems 
dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: dr. A. Šaulys, 
Shoreman, N.Y., A. V. Bielkus, 
Rockford. 111., Valerija 
Gasiūnas. Brooklyn, N.Y. An
tanas Polikaitis, Westlake 
Village, Cal., Jonas Bujauskas, 
Milford, Mich., A. Rubonis, 
North Haledon, N.J., Vilija 
Jakaitis. Des Planes, 111., J. But
vilą, La Grange, 111., Vytautas 
Šernas. Wastsonville, Cal. 
Dėkojame. 

x Aleksandra Grizas, Ja-
mestovvn, North Carolina, 
Vida Jankauskienė, Willow-
brook, 111.. George Petkus, Los 
Angeles. Cal., pratęsdami 
prenumeratą, kiekvienas pa
aukojo po 25 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x Pra tęsė p renumera tą su 
20 dol. auka: Arūnas Gri-
galauskas, Marlboro, Mass., 
Birutė Čeckus, Dearbonr Hts., 
Mich., Valė Sniuolis, Brockton, 
Mass., V. Mikalonis, Azusa, 
Cal., Saulė Šatas, Warwick, RI, 
M. Vaškevičius, Toronto , 
Kanada, Vytautas Žemaitis, 
North Riverside, 111. Dėkojame 
už aukas. 

x Audra ir D a r i u s Tal-
lat-Kelpša, Evanston, 111., 
Eugenia Budelskis, Shiller 
Park, 111., Nijolė Nausėdas, 
Lockport. 111., Vytas Zdanys, 
West Hartford, Conn., Liudmila 
Stulpin, East Port, Me., Vytau
tas Gutauskas, Harbert, Mich., 
pratęsdami prenumeratą viene
riems metams, kiekvienas pa
aukojo po 20 dol. Dėkojame. 

x Kun. John Juozupa i t i s . 
Zion Ev. Lutheran Church, Oak 
lawn, 111.. dr. Vacys Šaulys, 
Chicago, 111., Valė Gerulis, St. 
Petersburg Beach, Fla., Sofia 
Ląstas, Grand Rapids, Mich., 
Joseph Agurkis, Omaha, Ne-
braska, Gintautas Taoras , 
Euclid, Ohio, Kaz imie ra 
Laikūnas. Cleveland, Ohio, pra
tęsė prenumeratą su 20 dol. 
parėmė dienraštį po 20 dol. 
Dėkojame. 

x Dr. R. Vienužis, Key Bis-
cayne, Fla., Vacis Dzigas, 
Omaha, Nebraska, Vincas 
Gelgotas. Willowick, Ohio, 
Liuda Unguraitis, Brecksville, 
Ohio, Elena Saba l i s , Los 
Angeles, Cal., Kazys Černiaus
kas, Chicago, 111., R. Paškus, 
Darien, 111., V. Rakauskas, 
Melrose Park, 111., pratęsė 
prenumeratą ir kiekvienas pri
dėjo po 20 dol. auką. Dėkojame. 

x P e t r a s S tan iūnas iš Al-
gonąuin, 111., lankėsi „Draugo" 
administracijoje ir ta proga pa
aukojo dienraščio paramai 50 
dol. Labai dėkojame. 

x Laima Rita Kazakaitytė 
Ghatak, Richmond, Va., Stasys 
Rudys, Worcester, Mass., Alfon
sas Lukas, Dearborn, Mich., 
Regina Juškaitė, Detroit, Mich., 
Ona Remeikis, Cicero, 111., 
Walter Juzėnas, Southfield, 
Mich., pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka. Dėkojame. 

x Komp. Juozas Stankū
nas , Elizabeth, N.J., dr. Gedas 
Grinis, St. Petersburg, Fla., dr. 
Stasė K. Zadeikis, Barrington, 
111., Edmundas Korzonas, 
Chicago, 111., Ona Kizlauskas, 
Broadview, 111., Anthony 
Valaitis, Eastlake, Ohio, Regina 
Usvaltas, Saint Petersburg, 
Fla., atsiuntė po 20 dol. dien
raščio pa ramai ir pratęsė 
prenumeratą. Dėkojame. 

x Dr. K. Rimkus, Vladas 
R a č k u s , Elena Gabrienė, 
Juozas Janušauskas, Adolfina 
Čižauskas, Juozas Parozinskas, 
Nemina Sumskis , visi iš 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge", 
pratęsė prenumeratą ir kiek
vienas parėmė dienraštį po 20 
dol. Dėkojame. 

atvykusius „lietuviška tvarka" 
pristatyti į laivą. Reikia dar lai
ko pasistatyti automobilius 
aikštelėse prie Navy Pier. 

Marytė Nemickienė pasakojo 
apie vakar ienės ypatingą 
„menu" ir pakartojo komiteto 
dėkingumą Standard Federal 
banko prezidentui Dovydui 
Mackevičiui už padengimą kok
teilių išlaidų. 

Joan Nemickienė, ne kartą 
pravedusi didžiuosius lėšų 
telkimo vajus Loyolos Universi
teto Stritch School of Medicine 
ir St. Ignatius gimnazijai, savo 
plačia patirtimi prisideda padėti 
Lietuvai. Pati buvusi Lietuvoje 
ir savo namuose apgyvendinusi 
daugelį iš Lietuvos atvykusių 
žinias pagilinti daktarų, Joan 
gerai supranta, kad Lietuvai 
reikalinga užsienio parama. Jos 
dėka vakaro dalyviai turės 
progą laimėti vertingų dovanų, 
pvz. kelionę į Karibų salas ir t.t. 
Bus ir lengvensio pobūdžio 
dovanų, pvz. krepšinio žvaigž
dės Michael Jordan pasirašytas 
sviedinys ar knyga su parašu 
žinomos Ivaną Trump, kuri da
bar dirba Čekoslovakijos at
statymui ir vyksta į Čeko
slovakiją, reklamuodama para
mą Vaclovo Havelio kandida
tūrai rinkimuose į prezidentus. 

Indrė Tijūnėlienė apgailes
tavo, kad kai kurie jauni pro
fesionalai šiuo metu dar vis 
neįsijungia į veiklą dėl Lietu
vos, argumentuodami pinigų 
stoka. Laikui bėgant, kiek
vienas ras savo vietą ir stos į 
Lietuvos rėmėjų eiles. 

Austė Vygantienė priminė 
pernai gražiai pasisekusią 
Lietuvos prezidento Vytauto 
Landsbergio puotą Field Muzie
juje. Tokie užsimojimai yra 
didelė rizika, bet išėjus į 
viešumą, galime sudaryti 
didesnę reklamą Lietuvai kita
taučių tarpe. Šių metų pokylis 
taip pat patrauks amerikiečių 
dėmesį, ir tai yra svarbu norint 
jų paramos ateities renginiuose. 
Patys gausiai dalyvaudami, vėl 
turime progą viešai parodyti 
savo pasididžiavimą Lietuva. 

Komiteto pirmininkė Birutė 
Augaitienė savo energija 
visiems įkvepia drąsos. Ji sakė, 
kad laivo fotografas fotografuos 
pokylio svečius, bet tos pajamos 
neskiriamos Mercy Lift. Svečiai 
galės fotografuotis ar užsisakyti 
nuotraukas savo nuožiūra. Ji 
pranešė, kad dar yra vietų ir 
siūlė norintiems dalyvauti kuo 
greičiau užsisakyti. Birutė 
supranta, kad pokylio kaina 
gali kai kuiems atrodyti per 
didelė, bet tai nuo mokesčių 
nurašoma auka Lietuvai ir jos 
vaikams. Mūsų seneliai ir tėvai 
daugelį metų dirbo ir aukojo 
Lietuvai. Išeivijoj lietuviškai iš
auginta jaunoji karta tęsia 
įsipareigojimą savo Tėvynei. 

Indrė 

X Akcijų, bonų bei kitu ver
tybių p i rk ime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago-
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. l-8<KM23-2294. 

(sk) 

x Šv. Šeimos viloje, Lemon
te, IL svečiai visada laukiami. 
Šį sekmadienį, balandžio 26 d., 
nuo 12:30 vai. p.p. iki 3:00 vai. 
p.p. visi kviečiami aplankyti ir 
apžiūrėti senelių prieglaudą ir 
išsiaiškinti iškilusius klau
simus. 

(sk) 

x Antanas ir Viktorija Va
lavičiai (IL), kurie skiria didelę 
dalį savo laisvalaikio IX Tau
tinių Šokių šventės lėšų telkimo 
darbams, parėmė jos ruošą ir 
finansine 250 dolerių auka. Po
nams Valavičiams priklauso 
didele padėka už visokeriopą 
šventes paramą. 

(sk) 

x Dr. Algis Norvi las , Oak 
Lawn, 111., Jer. Švabas, Chicago, 
111., Olga Sakas, Bay Harbor 
Island, Fla., Juozas Sabas, Bur-
bank, 111.. A. Jesčemskas, Rock
ford, 111., Ada Skučas, West 
Palm Beach, Fla. , Aldona 
Andriušis, Dorchester, Mass., 
Sofija Obalis, Rochester, N.Y., 
pratęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka. Dėkojame. 

x Juozas Budrys iš Chicago, 
ill., Antanas Minelga, Olympia, 
Wash., Jurgis Dumbrys, Fair-
view Park, Oha., J. Antana
vičius, Providence, R.I., Leon 
Miller, E Springfield, Pa., pra
tęsė prenumeratą ir pridėjo 
20 dol. auką. Dėkojame. 

x P r a t ę s ė p renumera tą su 
20 dol. auka: dr. Aldona Juoze-
vičius, Oak Lawn, 111., Jonas 
Dekeris, Cicero, 111., Algis 
Bačanskas, Lafaette, Cal., Tony 
Kalvaitis, Ormond Beach, Fla., 
Birutė Matutis, Orland Park, 
111., Marija Vaitkus, Belleville, 
111., Ignas Medžiukas, Los 
Angeles, Cal., Victor Chainas, 
Naples, Fla. Dėkojame. 

x P ra t ę sė p renumera tą su 
20 dol. auka: kun. Algirdas 
Olšauskas, Los Angeles, Cal., T. 
Mišauskas, Union Pier, Mich., 
Joe Rambutis, Geneva, Ohio, M. 
Milišauskas, Kenosha, Wisc., 
Kazys Čėsna, Worcester, Mass., 
Sergijus Paulavičius, Daven-
port, Iowa, J. Brazys, Ormond 
Beach, Fla. Dėkojame. 

x J . J a n i c k a s , Carlsbad, 
Cal., pratęsė prenumeratą, pa
rėmė „Draugą" 20 dol. auka ir 
su tokiu prierašu: „Ačiū R a u 
gui' už puikią informaciją. Ačiū 
už tautinės-kultūrinės sąmonės 
gaivinimą. To t ik imės ir 
ateičiai". Nuoširdus ačiū už 
gražius žodžius ir auką. 

x Dr. Linas ir Raminta 
Mastis, West Bioomfield, Mich., 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 20 
dol. auką, pareikšdami, kad juos 
visada lydi ištikimas ir nepa
keičiamas „Draugas". Dėko
jame už gražius žodžius ir auką. 

x Leonita Zavickas iš Man-
chester, Conn., pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
auką ir padėkojo už gaunamą 
„Draugą", kurio ji laukia, skai
to, o redaktoriams linki Dievo 
palaimos darbuose. Ačiū už 
auką ir linkėjimus. 

x Pra tęsė prenumeratą, o 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių, pridėjo po 20 dol. aukų: Sta
sė Sakavičius, K. Eigelis, Stasys 
Petrulis, R. Andrijauskas, A. 
Čempė, Petras Kausteklis, 
Antanas Drazdys, dr. J. Gylys, 
Birutė Žemaitienė, Ona Mikola-
jūnienė, Milda Matusz, Br. 
Lankutis, Jurgis Lesinskas, V. 
Senkevičius, L. Garlauskas, R. 
Didžgalvis, Gustav Lekas, A. 
Sekonis, Maria Kardauskaitė, 
Mary Evinskas, Antanas Šedui
kis. Dėkojame. 

RAMOVĖNŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvių karių veteranų są
jungos „Ramovė" trejų metų 
veiklos pasireiškimus aptarti 
bei įvertinti, 1992-1995 m. 
kadencijai sąjungos valdomuo
sius organus išsirinkti ir atei
ties veiklos gaires nustatyti, 
gegužės 9-10 d., Chicagoje, 
Tautinių namų patalpose, 6422 
So. Kedzie Ave, šaukiamas 
LKVS „Ramovės" skyrių at
stovų suvažiavimas. 

Programoje: gegužės 9 d., 
šeštadienį, 10 vai. ryto. dalyvau
jant ir svečiams iškilmingas 
suvažiavimo atidarymas; 10:45 
vai. iki 5:30 vai. p.p., daly
vaujant tik sąjungos skyrių 
atstovams, darbo posėdžiai; 7 
vai. vak. — bendras suvažia
vimo dalyvių ir svečių pobūvis 
su menine programa, vaišėmis 
ir šokiais. Bus pravestas dovanų 
paskirstymas. Gegužės 10 d., 
sekmadienį, 11:15 vai. ryto — 
pamaldos Tėvų jėzuitų 
koplyčioje, po pamaldų žuvusių 
už Lietuvos laisvę karių, šaulių, 
partizanų pagerbimo apeigos 
prie Lietuvos Laisvės kovų pa
minklo Jaunimo centro sodelyje. 

Kviečiamos dalyvauti or
ganizacijos su vėliavomis ir 
lietuviškoji visuomenė. 

VLIKO TARYBOS POSĖDIS 
Balandžio 11d. Balzeko mu

ziejaus patalpose įvyko Vliko 
Tarybos posėdis, kuriame 
dalyvavo 14-kos grupių atsto
vai. Nebuvo Rezistencinės san
tarvės grupės. Pirmininkavo 
Liet. Valstiečių liaudininkų at
stovas Grožvydas Lazauskas, 
sekretoriavo Lietuvių Vienybės 
sąjūdžio antrininkas Apolinaras 
P. Bagdonas. Susikaupimo 
minute buvo pagerbti miręs 
buvęs Vliko valdybos pirm. Kęs
tutis Valiūnas ir ilgametis 
Vliko Rezistencinės santarvės 
atstovas Bronius Bieliukas. 

Posėdyje buvo priimta keletas 
svarbių nutarimų. Pirmiausia 
buvo nubalsuota, kad Vliko 
Tarybos veikla nepasibaigė su 
baigiamuoju seimu, bet tęsiama 
iki Vliko valdybos veikimo pa
baigos. Iš Vliko komisijų veiklos 
pabrėžtina Lietuvos sienų 
studijų komisijos veiklą 
liečiantys nutarimai. Tos 
komisijos pirm. Algis Regis 
painformavo, kad anksčiau 
Tarybos nutarta 20,000 dol. 
suma Mažosios Lietuvos 
žemėlapiui ir Kušnerio knygai 
išleisti nebuvo gauta. Nutarta 
prašyti valdybą tą sumą pavesti 
Altai po Vliko veiklos sustab
dymo, nes Sienų komisijos dar
bas bus tęsiamas, ir tam darbui 
užbaigti lėšos bus reikalingos. 

Nutarta dalyvauti baigiama
jame simboliniame Vliko seime 
Vilniuje, į kurį vykti pasiryžę 
11 Tarybos atstovų. 

Revizijos komisijon, vietoj 
mirusio Br. Bieliuko; buvo iš
rinktas Vladas Šoliūnas, Teo
doras Blinstrubas likęs iš 
anksčiau, ir jiems pavesta koop 
tuoti trečiąjį narį. 

Dar nutarta prašyti Vliko 
valdybą, kad Tautos fondo 
suvažiavime valdyba turimus 
45% balsų paskirstytų visoms 
Vliką sudarančioms grupėms po 
3% balsų. Atsižvelgiant į Vliko 
darbų užbaigimą, sekančiu 
Tarybos pirmininku iš eilės bus 
Maž. Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio atstovas Algis Regis, o 
sekretoriumi Tautinės sąjungos 
atstovas. 

Posėdis vyko sklandžiai ir 
kultūringai , diskutuojant 
iškilusias problemas. Buvo 
parodytas tikras demokratinis 
subrendimas net sprendžiant 
jautrius politinius klausimus. 
Posėdis tęsėsi 5 valandas. 

APB 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


