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Brazauskas tariasi su 
Landsbergiu 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, kovo 10 d. (Elta) -
kovo 9 d. prez. Algirdo Brazausko 
iniciatyva įvyko jo susitikimas 
su Seimo opozicijos, susivieni
jusios j „Tėvynės santarą" , 
vadu Vytautu Landsbergiu. 

Prezidento patarėjas visuo
meninių politinių procesų klau
simais pranešė, kad beveik 2 
valandas trukusiame pokalbyje 
aptartos santykių su Lenkija, 
Rusija ir Vokietija problemos, 
diskutuota dėl žemės ūkio, 
b a n k ų ir švietimo sis temų 
tolesnės reformų strategijos, ap
tar t i pozicijos ir opozicijos Seime 
santykių aspektai, pasikeista 
nuomonėmis dėl kai kurių vals
tybės pareigūnų skyrimo. 

Pask i r t i p i rmiej i 
p r e z i d e n t ū r o s p a r e i g ū n a i 

P rez iden to vy r i aus iuo ju 
patarėju ir atstovu yapatin-
giesiems pavedimams paskirtas 
Raimundas Leonas Rajeckas. 
J is gimė 1937 metais. Baigęs 
Kauno Politechnikos Insti tutą 
(dabar — Technologijos universi
tetas), dirbo gamyboje, vėliau 
Valstybiniame plano komitete 
organizavo mokslinius tyrimus. 
Ten įkūrė mokslo tyrimų ins
titutą, išugdė plačiai pripažintą 
ekonominių matematinių meto
dų panaudojimo ekonominėse 
prognozėse mokslininkų grupę. 
1970 metais apgynė ekonomi
kos mokslų daktaro disertaciją. 
1972 metais buvo išr inktas 
Vilniaus universiteto profeso
riumi. 

R.L. Rajeckas paskelbė apie 
200 mokslinių darbų, kurių 
nemaža dalis išleista Jungti
nėse Amerikos Valstijose bei 
kitose šalyse. Harvardo univer
sitete (JAV) vykdė bendrus 
tyr imus su vietos mokslinin
kais, 1980 m. buvo išr inktas 
Lietuvos Mokslų akademijos 
narių korespondentu, o 1987 
m e t a i s — t i k r u o j u n a r i u 
(akademiku). 1987-89 metais 
buvo jos visuomenės mokslų 
skyriaus sekretorius, o 1989-92 
metais — viceprezidentas. 1972-
1982 metais — mokslinių tech
ninių draugijų Lietuvos respub
likinės tarybos pirmininkas. 
Nuo 1968 m. dėsto Vilniaus uni
versitete, pastaruoju metu — 
Ekonomikos sisteminės analizės 
katedros vedėjas-profesorius. 

P r ez iden to kance l i a r i j o s 
vadovu yra paskirtas Vilniaus 
univers i te to Pus la id in ink ių 
probleminės laboratojos vedėjas, 
52-metis fizikos ir matematikos 
mokslų kandidatas Andr ius 
Meškauskas. Vilniaus univer
sitetas — pirmoji ir vienintelė 
jo darbovietė, baigus šios mokslo 
įstaigos fizikos fakultetą. 

Kanceliarijos vadovo pava
duotoju paskirtas 41-mėtis eko
nomistas Antanas Valys. Baigęs 
Vilniaus universitetą, dirbo 
partinį darbą periferijoje ir Vil
niuje. Vėliau buvo Aukščiausio
sios Tarybos deputato padėjėjas, 
LDDP parlamentinės grupės 
konsultantas, pastaruosius mė
nesius — laikinai einančiojo pre
zidento pareigas Algirdo Bra
zausko sekretoriato vadovas. 

Prezidento patarėju naciona
l in io s augumo k l a u s i m a i s 
paskir tas Alvydas Sedeckas. 
J a m 43 metai. Yra baigęs Vil
n iaus universitetą, nuo 1975 
metų dirbo Vidaus Reikalų mi

nisterijos pagrindinėse opera
tyvinėse tarnybose. 1989 m. 
buvo paskir tas šios ministerijos 
Kovos su organizuotu nusikals
t a m u m u skyriaus viršininku, 
dėstė Policijos akademijoje, 
buvo laikinai einančio preziden
to pareigas Algirdo Brazausko 
patarėjas nacionalinio saugumo 
klausimais. 

R i m g a u d a s Geleževič ius , 
37-metis istorikas ir politologas, 
paskir tas prezidento patarėju 
visuomeninių politinių procesų 
klausimais. Yra baigęs Peda
goginį Insti tutą, dėstė polito
logiją Vilniaus Technikos uni
versitete, buvo Tiesos laikraščio 
politikos apžvalgininkas. Nuo 
praėjusių metų gruodžio pra
džios dirbo la ik ina i ėjusio 
prezidento pareigas Algirdo 
Brazausko aparate. 

Prezidento asmens sekretoriu
mi paskir tas verslininkas Albi
nas Buzūnas. Pastaruoju metu 
j is buvo LDDP reikalų valdyto
jas. 

Numatoma, kad prezidentū
roje, į s k a i t a n t ir technin į 
personalą, bus apie 60 žmonių. 

Šved i j a pa l a ikys Balt i jos 
ša l i s 

Švedijos m i n i s t r a s pirmi
ninkas Carl Bildt, kalbėdamas 
susitikime su Uppsalos mokslei
viais, ap tarė Švedijos neutra
lumo politiką, jeigu ji įstotų į 
Europos Bendriją. „Ar Švedija, 
būdama Europos Bendrijos na
rė, l iks neutral i šalis, tur ime 
nuspręsti mes patys", pasakė 
premjeras. 

„Pavyzdžiui, jeigu kiltų pavo
jus Estijos, Lietuvos ir Latvijos 
laisvei, aš nemanau, kad mes 
liktume neutralūs ir nepasaky
tume, ką apie tai galvojame", 
ci tuoja Švedijos t e l e g r a m ų 
biuras premjero žodžius. 

Ž y d a i švenč ia P u r i m 

Šeštadienį prasidėjo džiaugs
mingiausia žydų šventė — Pu
rim. Vilniuje, žydų kultūros 
centre surengtas nuotaikingas 
Purim vakaras, sinagogose skai
toma biblinė „Esteros knyga". 

Beveik prieš du su puse tūks
tančio metų žydams, gyvenu
siems tuometinės Persijos val
dose, iškilo mirtinas pavojus: 
karalių Kserksą jo vyriausiasis 
ministras Hemanas įkalbėjo su
naikint i visus judėjus. Tai su
žinojęs žydų bendruomenės va
dovas Mordechajus pasiūlė savo 
augintinei ir giminaitei, labiau
siai kara l iaus mylimai žmonai, 
gražuolei Esterai a tskle is t i 
Hemano klastą. Jai pavyko, žy
dai buvo išgelbėti, o vienose 
jiems j au paruoštose kartuvėse 
galo susi laukė pats Hemanas. 
Nuo to laiko švenčiamas Purim 
(pur hebrajų kalba „burtai"), 
t u r i n t i s senas tradicijas ir 
gražius papročius.. 

O pastarojo dvidešimtmečio 
istorijon įėjo grupės Lietuvos ir 
Latvijos žydų žygdarbis: 1971 
metais per patį Purimą jie 
surengė sėdinčią demonstracija 
Kremliaus pašonėje, buvusios 
Sovietų Sąjungos Aukščiausio
sios Tarybos priimtuvėje, pa
reiškę neišeisią iš čia tol, kol 
negausi \ leidimo vykti į Izraelį. 
Sovietai sutelkė milicijos, KGB 
pajėgas, į įvykio vietą atskubė 

Populiariausias 
valdžios pareigūnas 

Viln ius , kovo 8 d. (BNS) 
Neseniai Baltic Surveys pra
ves tas apklausinėjimas Lietu
voje parodė, jog populiariausias 
valdžios pareigūnas yra prez. 
Algirdas"Brazauskas. Po jo seka 
ministras pirmininkas Bronislo
vas Lubys, Seimo pirmininko 
pavaduotojas Egidijus Bičkaus
k a s , Lietuvos ambasador ius 
\Yashingtone Stasys Lozoraitis, 
Seimo nariai Romualdas Ozolas 
ir Kazimieras Antanavičius ir 
gynybos min i s t r a s A u d r i u s 
Butkevičius. 

Ištaigu tarpe Bažnyčia turi 
daugiausia pasitikėjimo, po to 
žinių perdavimo ištaigos, val
džia ir Seimas. Lab iaus i a i 
žmonėms rūpi ekonomijos daly
kai , po to socialinės problemos. 

1990 m. kovo 11d. Lietuva pirmoji iš buvusios Sovietų Sąjungos šalių, 
tuo laiku, kai kitos net ne įsivaizdavo nepriklausomo gyvenine galimybes. 
Bet į laisves kelia Lietuva pati pirmoji pradėjo veržtis dar daug anksčiau. 
Šioje nuotraukoje matome 1988 m. rugpjūčio 23 d., dar okupbotoje Lietuvo
je prie Vilniaus katedros, Molotovo-Ribbentroppo sandėrio < • • seturno 

paskeibimo proga įvykusia demonstraciją, kai už tokį veiksmą dar grėsė 
suėmimas. Šiandien jau nepriklausoma Lietuva tebeeina sunkiu laisvės 
keiiu ir meldžiame Dievo, kad joje stiprintų tą dvasią, kuri tamsiausiomis 
dienomis Lietuvoje neišblėso. 

jo ir kone visi Maskvoje akredi
tuoti užsienio žurnalistai. Visas 
pasaulis stebėjo saujelės drąsuo
liu iššūkį drakonui. O šie mel
dėsi, skaitė „Fsteros knygą" ir 
nugalėjo: valdžia pabūgo, paža
dėjo išleist* i protėvių žeme 

D a u g u m a Lie tuvos 
gyventojų p a t e n k i n t i 

pas ike i t ima i s 

Lietuvos Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje kompa
nijos „Baltijos tyrimai" (..Baitic 
Surveys") direktorė Rada Ali 
šauskienė informavo apie socio
loginius tyrimus, at l iktus 1992 
m. lapkričio mėnesį. 

Europos Bendrijos komisijos 
„Europarometras" kartu su Di
džiosios Britanijos Gallup kom
panija surengė trečiąją Vidurio 
ir Rytų Europos šalių gyventojų 
apklausą. Šio tyrimo tikslas 
buvo išsiaiškinti įvairių šalių 
gyventojų požiūrį į politinius ir 
ekonominius pokyčius, jų nuo
monę apie Europos Bendrija. 

Baltijos šalyse per praėjusius 
metus pagausėjo pesimistų — 
blogiau nei 1991-aisiais verti
nama, ar šalis eina reikiama 
l inkme, mažiau pa t enk in tų 
demokratijos plėtotės tempais ir 
ekonomikos reforma. Absoliuti 
visų šalių gyventojų dauguma 
teigia, kad valstybės kontrolė 
masinėms informacijos priemo
n ė m s tur i būt i m i n i m a l i . 
Dauguma regione gyventojų 
(l\c/() yra girdėję apie Europos 
Bendriją. Lietuvoje šis skaičius 
— 72%. Išjų48T{ gyventojų nuo
monė apie EB yra palanki, tik 
\rk — nepalanki. Lietuvos žmo
nės mažiau nei Latvijoje ar Esti
joje domisi ir žino apie EB. 

Lietuvos gyventojų nuomonė 
per metus daugiausia pakito 
klausimu, ar šalis vystosi rei
kiama linkme: 1991 m. 609f Lie 
tuvos gyventojų mane. kad 
kryptis teisinga, o 24 ' ; kad 
neteisinga. 1992 m. šalies raidos 
kryptimi patenkintų tebuvo 
2 5 ' ; . o nepatenkintų skaičius 
pasiekė 64 ' ' . 1991 m. pagal 
o p t i m i s t i š k a i v e r t i n a n č i ų 
bendrąja šalies raidos kryptį 
Lie tuva buvo t reč ia iš 10 
regiono šalių, o 1992 - pen
kioliktoji iš 18, pralenkdama tik 
Armėniją, Vengriją ir Moldova. 
Estijos gyventojų nuomone šiais 

Saukiamas skubus vakariečių 
pas i ta r imas dėl pagalbos Rusijai 

W a s h i n g t o n , DC', kovo 9 d. 
(NYT) - Frez. Bi?i Clinton an t 
radien* pasakė Kad jis remsiąs 
pramoningų demokratijų skubu 
pasi tar imą ieškant būdų pade 
ti vargstančiam Rusijos demo 
krutėjimo sąjūdžiui, kadangi 
sekant is šių šalių vadų regulia
rus pasi tar imas numa ty t a s tik 
liepos menesj. o tai j au gali būti 
per vėlu. 

„Man svarbu pabrėžti t a i " , 
sakė prez. B. Clinton, po pasi
ta r imo su Prancūzijos prez. 
Francois Mitterrand, . jog aš ne
tikiu, kad didžiosios pasaul io 
šalys, kurioms rūpi, k a s darosi 
Rusijoje ir kurios abai norėtu, 
kad politinės bei ekonominės 
reformos judėtų į priekį , gali 
laukti iki liepos rrėnesio, prieš 
darydamos ėjimą". 

Paskut inėmis d e n o m i s prez. 
Clinton vis stipriau ka lba apie 
būt inumą padėt : reformų vedė
jams ir žada netrukus išdėstyti 
. .kūrybingus ' ' psialymus, ka ip 
galima būtų jiem- padėt i . Tai 
darydamas, jis kursto ir nema
žas viltis, kad Amerikos ini
ciatyvos Rusijo< tžvilgiu žy
miai pra lenks ribota, preziden
to Bush adm ' i n s t r a c i j o s 
pagalbą. 

Tačiau tuo tarpi: visai neaiš
ku, ar trijų su pus> savaičių lai
kotarpyje, kuris • -o iki J A V ir 
Rusijos prezideru : sus i t ik imo 
Vancouver, BC K madoje, ba
landžio 3 ir 4 die- >mis, pajėgs 
paruošti k o n k n č . is pagalbos 
projektus. Taip it nea išku , 
kiek Kongresas toi uis projektus 
remtų šiuo metu. kai t a ip stip
riai bandoma sumažinti valsty
binį deficitą. 

CIA p e r s p ė j i m a i dėl Rusijos 

Bet prezidento pasisakymai 
ant radieni matyt i buvo įtakoti 
serijos st ipriu įspėjimų iš JAV 
centrines žvalgybos — CIA įstai
gos apie Jelcino sunksimų rim
tumą, sako administracijos ir 
Kongreso pareigūnai . „Mums 
atrodo, kad Jelcinas yra dides
niame pavojuje šiandien, negu 
bet kada nuo (vadinamojo rug
pjūčio! perversmo", pareiškė 
aukš tas žvalgybos pareigūnas 
antradienį duotame pasikalbė
jime. J is tačiau vis dar tiki. kad 
Jelcinui gali pasisekti šiuos 
sunkumus at laikyti . 

Bet šis žvalgybos specialistas 
taip pat sako jog norint, kad 
Jelcinas at laikytų dabartinius 
pasikėsinimus iš jo priešininkų 
Rusijos par lamente , būtų nau
dinga, kad Vakara i teiktų ne 
tik finansinę pagalbą, bet ir 
aiškius ir pakartotinus paramos 
pareiškimus Rusijos preziden
tui . 

Rusijos politikos ekspertai 
t i ek W a s h i n g t o n e , tiek ir 
Maskvoje tačiau sutaria, kad 
n iekas iš užsienio negalės 
išgelbėti prez. Jeicino, jeigu jo 
vyriausybė neteks pasitikėjimo 
pačiame krašte. Daugiausia, ką 
užsienio kraštai gali padaryti. 

tai padėti jam iš šalies. Ilgai 
niui, tiek Jelcino, tiek ir de
mokratinių reformų ateitį nu
lems Jelcino sugebėjimas poli 
t iškai susitvarkyti su savo prie 
šininkais parlamente ir toliau 
tęsti reformas krašte. 

P r i t a r i a ir P rancūz i j a 

Antradienio spaudos konfe
rencijoje kar tu prez. Mitterrand 
JAV prez. Clintonas bandė pa
reikšti paramą tiek Jelcinui, 
tiek ir reformoms. Prez. Mitter
rand taip pat pareiškė pritarimą 
skubiam Didžiojo Septyneto ša
lių vadų pasi tar imui ir kritika
vo Japoniją u i pastangas šį pasi
tarimą sustabdyti . 

Tokijo yra paskirtas šeimi
ninkauti sekančiam regulia
riam Didžiojo Septyneto pasita
rimui liepos mėnesį ir nenorėjo, 
kad to pasitarimo svarba suma
žėtų dėl prieš tai įvykusio sku
baus pasi tarim T- . ta ip 
pat bando aeĮsipareigoti didin
ti pagalbą Rusijai, koi Maskva 
nepasižadės grąžinti II Pašau 
linio karo metu pasigrobtu Ku
rilų salų. Didžiajam Septynetui 
priklauso Britanija. Italija, -Ja
ponija. JAV. Kanada. Prancū-
cija ir Vokietija. Jos jau pernai 
buvo pasižadėjusios Rusijai 

Atnaujinti diplomatiniai santykiai 

klausimais išlik'' optimistine 
Lativjos — p a n č i a i kaip ir 
Lietuvoje. 

Viso regiono salią, i šskyrus 
Albaniją, gyvento, ai teigia, kad 
per praėjusius metas jų šalių 
ekonominė situa • pablogėjo. 
Blogiausi metai b •' Armėnijos 
žmonėms. Lietu\ - pr iešpas 
kut inė, Latvija t rečia nuo 
galo. 

New York , kovo 8 d. (Lie 
tuvos Nuolat inė Misija Jungti
nėms Tautoms) — Pirmadienį. 
š.m. kovo 8 d.. Lietuvos ir Urug
vajaus nuo la t i n i a i atstovai 
Jung t inėms Tautoms, ambasa
doriai Anicetas Simutis ir Ra
mi ro Piriz-Ballon Urugvajaus 
Misijoje prie Jungtiniu t a u 
tų pasi rašė susitarimą, k u 
r iuo L ie tuva ir Urugvajus 
a t s ta tė diplomatinius santv 
kius. Sus i ta r imo dokumente 
s akoma , kad abi valstybės 
s i ek i a - t i p r i n t i t a rpusavio 
draugiškumą ir bendradarbia
vimą, va lovaudamosi tarptauti 
nės teisės ir Jungt inių Tautų 
char t i j " principų pagrindu. 

Pokal e po pasirašymo cere

monijos buvo prisiminta, kad 
1947 m. Lietuvos pasiuntinybe 
persikėlė iš Buenos Aires j 
Montevideo. Urugvajų ir kad 
Urugvajus tuomet tvirtai 
viešai palaikė Lietuvos aneksi 
jos nepripažinimą. 

Ambasador ius Piriz-Ballon 
pasidžiaugė, kad Urugvajuje g> 
vuoja nedidelė, bet sėkminga; 
įsikūrusi lietuvių bendruotnei 
Urugvajuje labai vertinama 

Diplomatinių santykių atsta 
tymo p a s i r a š y m e da lyvavo 
Urugvajaus ministrė patarėja 
Maria del Lujan Flores ir Lie 
tuvos Nuolat inės Misijos patą 
rėjai Gintė Da musytė ir Darius 
Sužiedėlis. 

Rusija išsigina 
neo-i mperializmo 

M a s k v a , kovo 3 d. — Rusijos 
Užsienio ministerija kovo 3 d. 
a t sakė į Ukrainos pareikštą 
nepasitenkinimą Jelcino pa
s iū lymu , kad Rusijai būtų 
duotos ypatingos galios pa
laikyti taiką buvusio? Sovietų 
Sąjungos kraštuose, praneša 
Rusijos žinių agentūra Itar-
Tass. Kovo 3 d. Rusija šį pra
šymą įteikė Jungt inėms Tau
toms. 

Rusijos Užsienio ministerijos 
atstovas pareiškė, jog t-, i r imas. 
kad Jeicino prašymas yra įrody
mas Rusijos ..r.eo imperialisti
n i u " užmačių ..yra toliausiai 
nuo teisybės, kiek tik gali būti". 
Rusijos diplomatas toliau paaiš
kino, kad Rusijos taikos palai
kymo veiksmų tikslas bū tu pa
remti taiką konkrečiuose buvu
sios Sovietų Sąjungos regionuo
se ir tik su tų regionų valdytojų 
leidimu. 

Jungt inėms Tautoms įteikta
me prašyme, tačiau, buvo pla
čiai nurodomi panašumai tarp 
J T taikos palaikymo operacijų 
ir Rusijos veiksmu, bet nebuvo 
nurodoma kaip būtu užtikrintas 
Rusijos bešališkumas. t;iikos 
palaikymo veiksmuose. 

duoti 24 bilijonus dol. vertės 
paskolų, dovanų, bei technine 
pagalba, bet Rusija iki šiol tik 
dali tos sumos gavo— 10.5 bili
jonus dol. vertės t rumpai termi
nuotu paskolų, kurių grąžinimą. 
Rusija jau dabar vėluoja dėl to. 
kad Rusija nepajėgia kontro
liuoti pinigų spausdinimo ir per
tvarkyti savo ekonomijos tiek, 
kiek reikalauja Tarptaut in is 
Valiutas Fondas. 

Buvęs prez. Kichard Nixon. 
pirmadienio vakare susitikės su 
pr ' Ciinton. skat ino prezi
dentą imtis iniciatyvos, šau
k i m : Didžiojo Septyneto kraš
tų vadų skubu pasi tar imą. 

K A L E N D O R I U S 

Kovo 11 d.: Lietuvos ne
priklausoma - statymo 1990 
m. švente. Konstantinas, Aura. 
Ziedūnas, Eigustė. 

Kovo 12 d.: Grigalius I, Sera
finą, (' 13, Jorūnė . 

O R A S C H I C A G O J E 

K< : a i< nj SJ ulė tekėjo 
6:12 sis 5:53. Tempera tūra 
dieną 30 F (- H ta ir rrali 
snigti , naktį 16 F - 9 C). 

Peni • . . saule tekt 6:11, 
au. 

> 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

DETROIT, MI 
SKAUTAI DĖKOJA 

VISUOMENEI 
„Gabijos" ir „Baltijos" tuntų 

skautės, skautai ir tėvelių komi
tetas taria skautišką ačiū vi
siems, kurie aplankė Kaziuko 
mugę ir savo dalyvavimu 
parėmė Detroito jaunimo skau
tišką veiklą. Kaziuko mugė 
yra pagrindinis pajamų šaltinis 
skautiškai veiklai Detroite. 
Šiais metais „Gabijos" ir „Balti
jos" tuntai švenčia Lietuvių 
Skautų sąjungos 75 metų 
veiklos jubiliejų. 

ARTĖJA „DRAUGO" 
VAJAUS KONCERTAS 

„Draugo" dienraščiui parem
ti vajaus koncertas Detroite 
vyks sekmadienį, kovo 21 dieną, 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre. Koncertą atliks sopranas 
Giedrė Kaukaitė ir pianis-
tė-koncertmeisterė Gražina 
Ručyte-Landsbergienė. Bilietus 
galima įsigyti sekmadieniais 
pas Algimantą Bražėną ar 
Juozą Matekūną Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre ir pas 
Vytautą Čižauską, Šv. Antano 
spaudos kioseke. Visi, įsigijusieji 
bilietus iki kovo 14 d., gaus 
nuolaidą. Koncertą Detroite 
globoja LB Detroito apylinkės 
valdyba. 

PRISIMINTAS 
A.A. EUGENIJUS JANKUS 

A.a. Eugenijaus Jankaus 10 
metų mirties metinės buvo 
paminėtos „Amerikos Lietuvių 
Balso" radijo ir „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlių 
laidose. A.a. Eugenijus Jankus 
buvo aktyvus Akademinio 
Skautų sąjūdžio Detroito 
skyriaus narys ir aktyvus Dievo 
Apvaizdos parapijos narys. 
Metines minėjo žmona Danutė 
ir vaikai. 

VALDAS ADAMKUS 
POLITINĖJE 

VAKARONĖJE 

Kovo 5 dieną įvykusioje LB 
Michigan apygardos politinėje 
vakaronėje pagrindinis kalbė
tojas buvo JAV Vidurio rajono 
gamtos aplinkos ir apsaugos 
vedėjas Valdas Adamkus. 

Valdas Adamkus 60 minučių 
kalboje pateikė savo įspūdžius 
iš vykusios Lietuvoje prezi
dentinių rinkimų eigos. Valdas 
Adamkus buvo ambasadoriaus 
Lozoraičio rinkiminės kampa
nijos vadovas. Adamkus važinė
jo ir Lozoraičio vardu kalbėjo 
įvairiuose Lietuvos rajonuose, o 
ypač kaimuose. V. Adamkus 
pasakojo ir apie jo dalyvavimą 
televizijos programoje Kaune, 
kurioje įvyko debatas su Bra
zausko atstovu, buvusio Vliko 
pirmininku, dabartiniu Lietu
vos Seimo nariu dr. Kaziu Bo
beliu. St. Lozoraičio rinkiminė 
kampanija atsisakė kuklios 
valdžios paramos, įskaitant ir 
apsaugą. Visos rinkiminės 
išlaidos buvo sumokėtos iš 
surinktų aukų, kurių daugiasia 
buvo iš Šiaurės Amerikoje su
daryto pagalbinio komiteto. Per 
labai trumpą rinkimų laiko
tarpį, kuris tęsėsi vos šešias 
savaites, Lozoraičio rinkiminė 
kampanija įgijo beveik 40% 
Lietuvos balsuotojų pasiti
kėjimą. Tai didelis Lozoraičio 
laimėjimas, nes, pradedant 
rinkiminę eigą, jis turėjo tik vos 
10% paramos, tai nuopelnas 
r inkiminei kampani ja i ir 
politinių grupių pasidarba 
vimui. Jei būtų turėta dar 

keletą savaičių, Lozoraitis būtų 
pasivijęs Brazauską. Matėsi, 
kad Brazausko rinkiminė kam
panija buvo gerai organizuota, 
efektinga ir sugebėjo įtikinti 
balsuotojus, kad socializmas ir 
glaudesni santykiai su rytais 
yra geresnė alternatyva, negu 
ryšiai su vakarais ir kapi
talizmas. Po pranešimo Valdas 
Adamkus atsakinėjo į susi
rinkusiųjų klausimus. Valdą 
Adamkų sveikino Detroito 
Lietuvių Sporto klubo pirmi
ninkas Algis Rugienius ir 
Lietuvių Respublikonų sąjungos 
pirmininkas Jonas Urbonas. 
Popietę pradėjo ir užsklendė LB 
Michigano apygardos pirmi
ninkė Liuda Rugienienė. Ji 
Valdui Adamkui įteikė sąrašą 
Michigane gyvenančių lietuvių, 
kurie suaukojo 5,187 dolerius. 
Lozoraičio rinkimų akcijai. 
Popietę pravedė „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės 
vedėjas Algis Zaparackas. 
Dalyvavo daugiau šimto klau
sytojų. 

Vakaronei kokteilius parū
pino Detroito Sporto klubas 
„Kovas". Valdas Adamkus yra 
seniausios Amerikoje lietu
viškos radijo valandėlės 
„Margutis" patikėtinių tarybos 
pirmininkas. Viešnagės metu jis 
įrašė pasikalbėjimą su Detroito 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėle. Pasikalbėjimas buvo 
perduotas kovo 9 dienos laidoje. 

DEVINTAS VAISTU 
TALPINTUVAS LIETUVAI 

Lietuvos Vyčiai per VVorld 
Medical Relief, Inc., š.m. kovo 3 
d. į Lietuvą išsiuntė devintą 
vaistų ir medicinos priemonių 
talpintuvą. Talpintuvas svėrė 
11,721 svarus. Siuntos vertė 
435,300 dol. Jų tarpe buvo ir 
48,000 dol. vertės antibiotikų. 
Talpintuvas siunčiamas be
tarpiškai Šv. Jokūbo ligoninei 
Vilniuje. Ligoninės administra
torius yra dr. Kazys Paltana
vičius. Talpintuvan buvo 
pakrauti ir Bloomfield Hills St. 
Hugo parapijos mokyklos 
mokinių sur inktų mokslo 
priemonių 10 dėžių. Tai pačių 
mokinių dovana „Saulės" 
mokyklai Utenoje, kur šiuo 
metu dirba detroitietė seselė 
Michelė Garliauskaitė. Lietuvos 
Vyčiai yra sumokėję 79,639.60 
už 70 tonų medicinos ir vaistų 
siuntinių, kurie yra įkai
nojami 6,141,108 dol. Lietuvos 
Vyčiai yra dėkingi visiems prisi
dėjusiems prie šių siuntinių 
savo aukomis ar darbu, ypač 
Algiui ir Nijolei Čerekams už 
nuolatinę talką ir paramą. 
World Medical Relief organi
zacija kviečia lietuvius padėti 
pakuoti talpintuvus. Reikalinga 
talka kiekvieno mėnesio 2 ir 4 
šeštadienį. Smulkesnes infor
macijas teikia Algis Čerekas ir 
Regina Juškaitė. 

Im 

DRAUGO VAJAUS 
KONCERTAS 

Laukiame kovo mėnesio 
21-mosios. Tą dieną 12:30 vai. 
p.p. Lietuvių Kultūros Centre, 
Southfielde įvyks iškiliųjų 
Lietuvos menininkių soprano 
Giedrės Kaukaitės ir pianistės 
Gražinos Ručytės-Landsber-
gienės koncertas. Abi meni
ninkės, pergyvenusios Sibiro 
tremtį, didelių pastangų dėka 
pasiekė pasaulinį dainos ir 
muzikos lygį. Apie tai skaitėme 
išeivijos spaudoje. Detroite šiuo 
renginiu rūpinasi LB apylinkė, 
kurios pirmininkė yra Eleonora 
Grigaitienė. Koncertui rengti 
netur ime suorganizavę 
specialaus komiteto, nėra 

Lietuvos Vyčių Vidurio Amerikos apygardos metiniame „Lietuvos prisiminimų" bankete už me
dicinos pagalbos Lietuvai organizavimą buvo pagerbtas detroitiškis Robertas Boris. Iš k. — apy
gardos pirmininkas sol. Algirdas Brazis. Hlinois gubernatoriaus atstovė Pat Michalski, Robertas 
Boris priima garbės žymenį iš banketo rer.eimo komisijos pirmininkės Evelynos Oželienės ir kun. 
Antanas Zakarauskas. Nuotr. J . Tamula i č io 

įtraukti „Draugo" Detroito 
bendradarbiai ar organizacijų 
veikėjai. Nepaisant to, reikia 
pasitikėti Bendruomenės jaunos 
pirmininkės sugebėjimu rengi
nio naštą ištesėti. Šio koncerto 
tikslas turėtų rūpėti Detroito 
lietuvių telkiniui, kuriam dien
raštis skiria nemažai vietos. 
Dera pagerbti iškiliąsias Lietu
vos menininkes, kurios pasitar
nauja „Draugui". Nėra per 
daug renginių, ku' pasirenkame 
pačius vertingiausius! Koncer
to dieną (po rekolekcijų) 
atsinaujinę dvasiniai, neap
leiskime ir kultūrinės atgaivos. 
Koncerto proga dera prisimin
ti Detroito žinių skyriaus amži
nybėn iškeliavusius bendra
darbius: Matą Šimonį, Rapolą 
Valatką, Vladą Mingėlą, Vladą 
Selenį, Algimantą Astašaitį, 
Antaną Grinių, visą eilę gyvųjų 
(kurių vardus matome spaudoje) 
ir dabartinį, pasirašantį l.m. 
inicialais , besire iškiant į 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės programoje. Kar
todami Balio Augino posmelį 
„Mes esam amžinasis Aisčių 
kraujo Medis, žaliuojantis is
torijos erdvėj", — parodykime 
dėmesį iškilioms Lietuvos meni
ninkėms" ir dienraščiui „Drau-
g U 1 Stasys Gar l iauskas 

CAPE COD, MA 
ŠVENTĖME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTĮ 

Lietuvos nepriklausomybės 
75 metų sukakties — Vasario 
16-tos minėjimas Cape Codo iš
kyšulyje įvyko vasario 14 
dieną. Jį ruošė LB Cape Codo 
apylinkė. Minėjimas praėjo šei
myniška ir pakilia nuotaika, 
nes visi programos atlikėjai šį 
kartą buvo vietiniai bendruo
menės nariai. 

Minėjimas pradėtas Centervi-
lės Marijos vardo medinėje baž
nytėlėje — Our Lady of Victory, 
kurią vietos lietuviai yra pasi
rinkę savo parapija. Mišias-
sumą Lietuvos intencija aukojo 
parapijos klebonas kun. John J. 
Perry. Mišių auką nešė tauti
niais rūbais pasipuošusi val
dybos vicepirmininkė Regina 
Petrutienė. 

Mišių pabaigoje klebonas kun. 
John A. Peny nušvietė Lietuvos 
tikinčiųjų ilgas kančias ir 
vargus ateistinėje priespaudoje, 
ir, pagaliau, džiaugsmo valan
das Lietuvai atgavus savo nepri
klausomybę. Klebonas aukštai 
vertino lietuvių ryžtą ir drąsą, 
saugojar.t ir ginant savo tikėji
mą. Klebonas priminė Mišių da
lyviams, kad lietuvių religinis 
himnas esąs giesmė „Marija, 
Marija"... Jis kvietė visus baž
nyčioje esančius šią giesmę su
giedoti. Suskambėjus vargonų 
pirmiesiems garsams, prie alto
riaus esanti liturginio giedojimo 
vadovė davė ženklą pradėti 
giesmę. 

Minėjimas buvo tęsiamas gre
timo pastato erdvioje halėje, kur 
paprastai vyksta koncertai ir 
kiti renginiai. Čia programą 
pradėjo LB apylinkės pirminin-

Pirmasis kalbėjo Lietuvių 
Bendruomenės krašto tarybos 
dabartinis narys ir Bostono 
apygardos pirmininkas Česlovas 
Mickūnas. 

Česlovo Mickūno kalba buvo 
išklausyta su dideli dėmesiu. 

Antroji kalbėtoja buvo jauna 
pradžios mokyklos Naujojoj 
Anglijoj mokytoja Linda Bren-
neman, kurios motina yra čia 
gimusi lietuvė Rūta Prouty, 
veikli Cape Codo apylinkės 
narė. Linda, gavusi iš savo 
vadovybės sutikimą ir leidimą, 
pernai rudenį buvo išvykusi į 
Lietuvą ir tenai, netoli Telšių 
miesto, keturis mėnesius mo
kykloje dėstė anglų kalbą bei 
mokinius supažindino su Ame
rikos valdžios struktūra. Su 
dideliu įsijautimu ir meile Lin
da pasakojo, kaip jai sekėsi 
gyventi ir dirbti aname Zemai-

LB Bostono apygardos pirm. Česlovas 
Mickūnas kalba Cape Cod Vasario 
16-tos šventėje. 

Nuotr. Alf. P e t r u č i o 

kas Alfonsas Petrutis, primin
damas susirinkusiems, kad 
šiandien, be Vasario 16-tos 
minėjimo, yra ir kita reikšmin
ga diena, tai pirmieji laisvi (po 
50 metu vergijos) Lietuvos pre
zidento rinkimai. Be abejo, 
visiems rūpėjo, kas iš dviejų 
kandidatų taps Lietuvos prezi
dentu. 

Už Lietuvos laisvę žuvusieji 
buvo pagerbti atsistojimu ir 
susikaupimo minute. Sugrotas 
Amerikos himnas ir perskaityta 
Massachusetts gubernatoriaus 
VVilliam Weldo proklamacija, 
skelbianti Vasario 16-tą — Lie
tuvos diena. Taip pat paskai
tytas JAV prezidento Bill Clin-
tono laiškas ir sveikinimai lie
tuviams. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays, the 
Tueadays following Monday obaervance of Legal Holidays as wel! as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Second claas postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices 
Subecription Rates: 80.00 Foreign countries $90.00. 
Poatmaster: Send address chariges to Draugas 4545 W 63rd St r 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie .kiekvieno skaitytojo adr*»o, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prtnum*r«i« mokam* I i anksto 

metams Vi metų J mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (U.S A. doli $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis 'šešt laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt laida 
U SA dol ) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4 30. šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotų straips 
nedirba. m u nesaugo. Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo a^sto susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba skelbimų turinį neatsako Skelbi 

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

NAUJA JAV BALTIJOS 
FONDO PROGRAMA 

Vasario 26 d. U.S.-Baltic 
Foundation atstovybė Lietuvo
je rengia susitikimą su universi
te tų moks l in inka is , savi
valdybių darbuotojais, versli
n inkais , spaudos atstovais. 
Svečias — tarptautinių santykių 
specialistas Charles Olmstead 
p r i s t a ty s savo parengtą 
programą „JAV ir Baltijos šalių 
pa r tne rys t ė " . Si programa 
laimėjo JAV-Baltijos Fondo 
konkursą ir yra jų finansuo 
j ama . Programos autor ius 
pateiks praktinių patarimų, 
kaip ieškoti bendradarbiavimo 
partnerių, atsakys į klausimus. 

Regina Petrutienė ir dr. Irena Jansonienė Cape Code Vasario 16-tos šventės 
pagrindinės darbuotojos. 

Nuotr Alf. P e t r u č i o 

Apie savo darbą Lietuvoje Cape Cod 
Vasario 16-tos šventėje kalba mokyt. 
Linda Brenneman. 

Nuotr. Alf. P e t r u č i o 

tijos kampelyje. Linda Brenne
man savo pasakojimą užbaigė 
muzike: paskambindama iš Lie
tuvos atsigabentomis jai do
vanotomis kanklėmis. 

Minėjimo dalyviai labai šiltai 
priėmė jaunos mokytojos žo
džius bei išgyvenimus Lietuvo
je. Jai baigus kalbėti, keletas 
svečių pasiprašė balso ir pateikė 
jai aktualių klausimų. Tuo bū 
du oficialus minėjimas tapo tar
si didelės šeimos suėjimas, abi
pusis bendravimas. 

Minėjimui baigiantis, valdybos 
narys Edvardas Shakalis pa
skaitė paruoštą rezoliuciją 
Lietuvos reikalais, kuri buvo 
vienbalsiai priimta. Kopijos 
pasiųstos prezidentui Bill Clin-
tonui, kongresmanui Gerry 
Studds ir ambasadoriui Stasiui 
Lozoraičiui, kad šisai rezoliuciją 
persiųstų Lietuvos vyriausybei. 

Edvardas Shakalis pateikė 
staigmeną: jis atsivežė tą rytą 
Lietuvos radijo mėgėjo eterio 
bangomis atsiųstą sveikinimą 
minėjimo dalyviams ir valdybos 
pirmininkui Alfonsui Petručiui, 
kurio balsą jis girdėdavęs per 
Amerikos Balso laidas iš Va
šingtono tais la ikais , kai 
Lietuva siekė atgauti nepri
klausomybe. 

Cape Codo minėjimas baigtas 
visiems sugiedojus Lietuvos 
himną. 

Iždininkė dr. Irena Jansonienė, 
gelbstima Elenos Mineikienės, 
surinko daugiau negu 1,200 
dolerių aukų. Programos vedi
mui talkino Regina Petrutienė; 
proklamacija skaitė Gailė Jucė-
naitė; o gausus vietos moterų 
būrys svečius vaišino užkan
džiais ir kavute. _ 
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Kovo Vienuoliktoji 

IŠ LAI KO 
PERSPEKTYVOS 

Nuo pasaulio pradžios, ka . 
šioje planetoje žmonės išmoko 
susigrupuoti į gentis, t a u t e l e ir 
dideles t au tas , kai išsivystė g;. 
lingos valstybės ir dar galin 
gesnės imperijos, augo ir žmo
g a u s t r o šk imas u ž k a r i a u t i , 
pavergt i , priversti paklusti ir 
t a r n a u t i . Tačiau pavergtieji 
savo širdyse visuomet puoselėjo 
laisvės troškimą, kurio joks 
nugalėtojas nepajėgė palaužt i , 
nepa isan t žiauriausių priemo
nių ir meiliausių gundymų. 
Visais amžiais žmogus vienodai 
s u p r a t o vergiją, n e s v a r b u , 
kokiais kilniais vardais dangs
tomą. Suprato ir jai priešinosi. 

Dvidešimtajam amžiui sliuo
giant pr ie pabaigos, pasau l i s 
matė ir tebemato daug laisvės 
siekių ir vergijai pasiprieši
nimo. Kiekviename žemyne 
nuola t įsiliepsnoja perversmai , 
revoliucijos, kurių kelias nuklo
jamas lavonais ir gausiai palais
tomas krauju. Tik t a ip t a s 
k e l i a s p a r u o š i a m a s l a i s v ė s 
atėj imui. 

Pasaul is pratęs matyti neapy
k a n t o s i š k r e i p t u s v e i d u s , 
i ške l t a s kumšt i s , p a r u o š t u s 
mirtį sėti ginklus ir skaičiuoti 
laisvės kovų aukas . Galbūt dėl 
to tą pasaulį taip nustebino iki 
šiol negirdėtas neregėtas pasi
priešinimas pavergėjui: vienin
gai sujungtos rankos, v i rš mi
nios plevenančios trijų skaisčių 
spalvų vėliavos ir daina-giesmė. 
Kas k a d a matė tokį pasiprie
š in imą? Kas drįso a t s i s to t i 
m e n k u grumsteliu ant didžiau
sios, galingiausios dvidešimtojo 
amžiaus imperijos kelio? Kas 
nepabijojo viešai, drąsiai ginčy
tis su tos imperijos valdovu, 
asmeniškai atvykusiu į sostinę 
ir mėginusiu įtikinti gyven
tojus, jog jie niekur „gražesnio 
rojaus'" šioje žemėje nerasią — 
la ikas atsisakyti pamišėliško? 
svajonės apie laisvę ir riepri 
klausomybę. 

Vis dėlto net didžiausi skep 
t ika i , žvelgdami iš trejų r 
l a i k o p e r s p e k t y v o s , 
p r ipaž in t i , kad tas 
grumstel is" , tos dainuojančio 
revoliucijos dalyvi, 
neapvertė galingosios imr;'..-
vežimo, tai bent padėjo jam n 
slysti nuo tiesaus kelio. O karta 
nus lydus — subyrėti 

Tuomet buvo metas , kai ta 
mažytė šalis prie BaHijos tapo 
mėgs tamiaus iu pas dė
mesio objektu. Žinių pranešė 
jai išmoko nepaspringti , kar
todami žodį „Sąjūdis", 
s t a b t e l ė d a m i galėjo i š t a r t i 
Vytau to Landsbergio, Algirdo 
Brazausko pavardę, visiškai 
g r a ž i a i p a s a k y t i V i l n i u s , 
K a u n a s , Lietuva. Turbū t nie
kuomet kuri ki ta t au ta nebuvo 
įsigijusi tiek simpatijų, kaip 
Lie tuva, ryžtingai ir vieningai 
žengiant i į laisvę, į nepriklau
somybę. 

K a i t a ištvermė 1990 m. kovo 
11 dieną pražydo nuostabiu 
nepr ik lausomybės a t s t a tymo 
paskelbimu, mes, gyvenantieji 
Vaka rų pasaulyje, nustebome. 
kad vietiniai gyventojai — nuo 
eilinių krautuvės pardavėjų, iki 
vyriausybės viršūnių — nema
žiau džiūgavo, tą žinią išgirdę. 
kaip lietuviai. Kiek sveikinimų, 
kiek gražių žodžių teko prisi
k lausyt i tik dėl to, kad esi lie
tuvis! 

Svarbiausia (bent m u m s . sve
t imuose kraštuose gyvenan
t iems) buvo ta i , kad Lietuva 
pat i pirmoji iš keliolikos sovie-

LDDP PIRMININKAS IŠRINKTAS 
LIETUVOS PREZIDENTU 

tinio bloko respublikų tvirtai 
žengė apsisprendime keliu, kai 
lar kitos tautos baugiai žvalgėsi 
'.plinkui, uesiryždamos lais
vės žygiui 

Mes supratome. ';;»d iškas 
kažkaip pei lengvai, pet papras 
tai įvyko (galbūt savyje taip pat 
nešiojomės tą k ruv ina per
versmų įvaizdį), kad !ar laukia 
sunkus bandymu metas Bu
vome gerai išmokė Lietuvos i s 
toriją: iš l i tuanistiniu mokyklų 
mokytojų, iš minėjmų prakalbų, 
;š spaudos puslapių — prieš 
kone pusšimtį metų, kai 1918 
m. vasario 16 d. Vilniuje buvo 
pasirašytas Nepriklausomybės 
paskelbimo ak tas , neužteko 
gerų norų ir gražių žodžių, 
reikėjo darbais įrodyti, kad 
Lietuva verta laisvės. Argi galė
jome taip naiviai tikėti, kad 
Sovietų imperija lengvai iš savo 
nagų paleis auką? 

Nuo anos lemtingosios Kovo 
11 dienos prabėgo treji metai. 
Jie atnešė mums daug džiaugs
mo, bet daug ir nusivylimo. 
Daugelis turėjo prisipažint, kad 
per tą ilgą ir skaudų mūsų tau
tos istorijos tarpsnį tarp lietuvių 
tėvynėje ir išeivijoje atsirado gi
lus plyšys, per kurį kartais vieni 
kitų pasiekti negalime. Dėl to 
kyla nesusiprat imai , priekaiš
ta i , nu t rūks t a dialogai. Reikia 
per tą plyšį tiesti lieptus, statyti 
t i l tus, kol visiškai nepraradome 
v i e n i k i t ų . G a l b ū t v e r t a 
prisiminti poeto Bernardo Braz
džionio 1941 m. parašytus žo
džius: „Šaukiu lietuvį burt is 
prie lietuvio/Ir gyvą širdį prie 
gyvos širdies"... Jeigu vieni nuo 
kitų nusigręšime, ilgainiui pra
rasime davo tapatybę, ir niekuo
met niekas nepajėgs suburti 
„lietuvi prie lietuvio'". 

Išeivijos lietuvių džiaugsmą 
gerokai aptemdė pernai rudenį 
ir šių metų pradžioje Lietuvoje 
vykę r ink imai . Išrinktieji į 
Seimą ir pa ts prezidentas mūsų 
pasąmonėje tebešviečia raudona 
-palva, kuri simbolizuoja ne 
tušrą, bet pavergėjas Tačiau 

r inkimai iuk bu v isvi ir 
žmonės juose laisvai pareiškė 
savo nuomonę. Jie buvo įsi-
' ikinę, kad kaip tik ti<-. o no ki
ti • • s, tautą gali išvesti iš 
buit iniu nepritkelių. Ar išves, 
tai jau kitas reikalas. Mūsųtau-

•čiai lyg tas Kristaus mo 
kinys, norėjęs paliesti Jo žaizdas 

tur> patvs įsitikinti, kad 
tekąs •'• • ep įdarys ir 

kraštas t ik pamažu, sunkiai ir 
vargingai i-'riki uos i past!' 
vesnių rytojų gre t 

Tur ime įs i t ikint i ir mes. 
Gražių pažadi; nebenorime g'r 
dėti. Tegul už naujai prisiekusį 
p rez iden tą , už jo kab ine to 
nar ius , už seimą kalba ne tušti 
žodžiai, bet darbai. Politikų 
popul iarumas yra labai t rapus. 
Šiandien jie l iaupsinami, rytoj 
— keikiami. Reikia t ikėtis, kad 
prez. A. Brazauskas ir LDDP to 
nepamirš (jeigu pamirštų, jiems 
labai greitai primins tauta) . 

Su kokiu pavydu kadaise žvel
gėme į savo tautiečius, kurie 
1918 m. galėjo išgyventi Nepri
klausomybės paskelbimą. Prieš 
t re jus m e t u s ir jaunesnieji 
turėjo privilegiją sulaukti pana
šaus džiaugsmo — Kovo 11d . 
Tos dienos jau niekas niekuo
met iš mūsų atminties neištrins. 
Galėsime ją minėti savo vai
kams ir vaikaičiams, kaip mūsų 
tėvai ar seneliai mums pasako
jo apie anuometinį Nepriklau
somybės paskelbimą. 

D. B. 

(Pabaiga) 

Algirdas Brazauskas žodžio 
komunizmas vengia, nes ko
munizmas jam primena praeitį 
ir, pagal Algirdą Brazauską, jis 
savęs niekad nelaikė ideolo
giniu komu i- ist u Jeigu Algirdo 
Brazausko apibrėžimas 'p igai 
politologą Štromą K kad jis y ra 
panašus į r i ' k ė l į : iš lauko -au-
lonas ir udu je ba l tas , t a i 
nemažai daliai LODP narių t a s 
apibūdinimas netiktų. Jie pana
šūs į arbūzus-arbūzė'ius: iš 
lauko žali, prisitaikę prie žalios 
Lietuvos, o viduje rausvi, dar 
neatsisakę savo komunistinės 
ideologijos ir juo labiau ko
munistinės praktikos, kuri savo 
demokratiškumu nepasižymėjo. 

Sibiro tremtiniai, politiniai 
išeiviai ir politiniai ir religiniai 
disidentai jo pranešime nepami
nėti, nes, atrodo, iš jų Algirdas 
Brazauskas ne laukia rinki
minės paramos. Po rinkimų 
pamatysime, kokį poli t inės 
veiklos prioritetą j is suteiks 
tremtiniams ir dis identams, 
nekalbant jau apie politinius 
išeivius JAV ir už jos ribų 
Algirdas Brazauskas, kalbė 
damas apie LDDP ir jos dau
gumos laimėjimą seime, rašo: 
„Valdžios m a n d a t ą t a u t a 
patikėjo soc ia ldemokra t inės 
krypties politikams7 ' . Pagal šį 
teigimą. LDDP nėra antroji 
socialdemokratinė partija, bet 
sudaryta iš socialdemokratinės 
k ryp t i e s po l i t ikų . Ky la 
klausimas: kuo skiriasi tradi
ciniai Lietuvos socialdemokra
tai LSDP, įsikūrę Vilniuje prieš 
100 metų, nuo socialdemokra
tinės krypties politikų, daly vau-
jančiųlLDDP, įsikūrusios prieš 
2 metus? Tradiciniai socialde
mokratai skiriasi nuo social
demokratinės krypties LDDP 
narių savo ideologija ir vi
suomeniniu atstovavimu. Jeigu 
LSDP narius sudaro lietuviškoji 
inteligentija, valstiečiai ir dar
bininkai, didele dalimi susior
ganizavę į laisvas profesines 
sąjungas, t a i LDDP narius su
daro inteligentija, bet didžioji 
dalis narių susideda iš dabar
tiniu Lietuvos darbdavių (fab
rikų direktorių, buvusių kolcho
zų pirmininkų*, kurie šiuo 
metu yra pakeitę savo vardą 
į kooperatyvinių ūkių bendro
vių direktorius. Taip pat LDDP 
eilėse yra daug dabar t inės 
Lietuvos pasiturinčiu piliečių. 
k u r ; ' išaugo iš I KP pro 
teguojamos nomenklatūros !V 

D R. J O N A S VALAITIS 

to a t r o d o , kad L ie tuvos 
D e m o k r a t i n ę D Part i ją 
būtų t iks l i au pavadinti „Lietu
vos K a n s e r v a t rių par t i ja" , 
norinčia Lietuvą grąžinti į 1989 
metų ekonominę sistemą, tuo 
pačiu ar i buvusias ekonomines, 
k u l t u r i . e s bei politines struk-
tūi 3 Algirdą Brazauskas, 
savo praneš ime svirne kri t iškai 
pas i sakydamas r 1 -bar t inės 
Lietuvos ekonomines būklės, 
nurodo šių dienų ekonominę 
s ta t i s t iką , pabrėždamas, kad, 
pa lyg inus ją su 1989 m. sta
t i s t ika , ekonominė būklė y ra 
r y š k i a i pablogėjusi. Dėl to 
Algirdas Brazauskas siūlo pri
s t a b d y t i dabar t ines ū k i n e s 
reformas bei privatizacijos pro
cesą k a i m e ir miestuose. Šioje 
ekonominėje politikoje LDDP 
pirm. Algirdą Brazauską remia 
jo par t i jos narių dauguma. 

N o r ė t u m e primint i t i e m s 
l ie tuvių politikams, kurie per
siorganizavusią LDDP lygina su 
Anglijos Darbo partija (Labor 
Par ty) , sukur t ą Fabian Society 
s te igėjų Beatriče ir Sidney 
Webb pastangomis ne iš darb
davių, be t iš darbininkų, susi
bū rus ių į laisvas, partijai ir 
valdžiai nepriklausomas, pro
fesines sąjungas. 

A l g i r d a s Brazauskas savo 
pr iešr inkiminiame pareiškime 
kri t ikuoja daugelio ekonominių, 
k u l t ū r i n i ų ir pol i t inių da
b a r t i n ė s Lietuvos organizacijų 
veiklą, pozityviai pasisako už 
d a b a r t i n i u s va l s tybės ir 
bažnyčios santykius, ta ip pat 
t a u t i n i u s santykius, t .y. Lietu
vos piliečius rusus ir lenkus , 
n o r ė d a m a s t ^ H i k i m ų m e t u 

; aičiu m e t u 
- ciškai, bet to 
i apie LDDP 

prezidentinių 

sus i laukt i didesnės krikščionių 
ir t au t in ių mažumų paramos. 
R ink imams praėjus, matome, 
k a d d a u g i a u s i a L i e t u v o s 
p i l i e č i a i r u s a i ir l e n k a i 
ba l savo už Algirdo Brazaus
ko k a n d i d a t ū r ą į preziden
t u s . T a m e pačiame pranešime, 
k a l b ė d a m a s a p i e u ž s i e n i o 
politiką, pabrėžia, kad pirmoje 
vietoje stato su Rusija pasi
rašy tą ekonominio ir politinio 
bendradarbiavimo sutartį , o t ik 
šeštoje vietoje pamini išsivysčiu
sių valstybių, į ska i tan t ir JAV, 
pusės miliįardo dolerių paramą 
Lie tuvai . 

K a i p LDDP p i r m i n i n k a s 
Algi rdas Brazauskas laikėsi 
prezident i ų r i nk imų metu 
santykiu"-* su jo oponentu am 
basadorium Stasiu Lozoraičiu? 

Algirdą -azauskas politinių 

deba tų su Loz 
laikėsi gana ko r 
negal ima pasak 
ir tos partijoje 
r ink imų komisiją, kur i , paste
bėjusi, kad Stasio Lozoraičio 
r i n k i m i n ė kompanija, vado
vaujama Valdo Adamkaus, tu r i 
didelį pas i sek imą L ie tuvos 
žmonių tarpe , ėmėsi nelabai 
d e m o k r a t i š k ų p r i e m o n i ų , 
apribodama televizijos ir radijo 
laiką, ypač paskutinės prieš
r inkiminės savaitės metu. Taip 
pat buvo vykdoma nekorektiška 
propaganda prieš Stasį Lozo
rait į ir prieš jo žmoną, Danielę 
L o z o r a i t i e n ę . Algirdo Bra
zausko šalininkų paskelbimas, 
kad Danielė Lozoraitienė yra 
nelietuvė, bet žydų kilmės italė, 
r ink imams davė antisemitinį 
atspalvį, nepasitarnavusį bend
r iems lietuvių ir žydų santy
kiams. Buvo taip pat paliesti: 
Stasys Lozoraitis ir Lozoraičio 
r i n k i m ų komisijos vadovas 
Valdas Adamkus. Stasiui Lozo
raičiui priekaištauta, kad jis, 
ka ip Lietuvos ambasadorius 
JAV, išnaudojęs Jung t inėse 
V a l s t i j o s e N e p r i k l a u s o m o s 
Lietuvos deponuotą auksą. Bu
vo s k e l b i a m a , kad Va ldas 
Adamkus, užsienietis amerikie
t is , neteisėtai kišasi į vidinius 
Lietuvos politinius reikalus, t.y. 
Lietuvos prezidento r inkimus. 
Šie Valdo Adamkaus apkalti
nimai buvo padaryti JAV amba
sadoriui Lietuvai ir JAV Vals
tybiniam Departamentui. Ši iš 
r i b ų išė jus i LDDP prezi 
d e n t i n ė s komisijos propa
gandinė veikla turėjo turėt i 
įtakos į r inkimų rezultatus, juo 
labiau, kad ji nebuvo paneigta 
LDDP Rinkiminės komisijos, 
k u r i buvo a t sak inga pr ieš 
LDDP pirmininką Algirdą Bra
zauską. 

Atsakant į klausimą, kas iš
rinko Algirdą Brazauską Lietu
vos prezidentu, reikia pirmiau
sia p a m i n ė t i labai sunkią 
Lietuvos kaimo valstiečių eko
nominę padėtį ir konservatyvią 
Lietuvos visuomenę, kur ia i 
Algirdas Brazauskas pažadėjo 
patenkinti ne tiek idėjines, kiek 
medžiagines būtinybes, susi
dedančias iš pagrindinių kasdie
ninių reikmenų: maisto, kuro, 
drabužių, pastogės ir sveikatos 
apsaugos. 

Atsakydamas į man šios „Ryt
mečio Expreso" radijo pro
gramos iškeltą klausimą, ar 
LDDP pirmininko Algirdo Bra
zausko i š r inkimas Lietuvos 
prezidentu yra suprantamas ir 

pateisinamas, norėč' m teigti, 
kad galbūt sup-ant n a s , bet 
t ikrai nepateisinamas dėl šių 
priežasčių. 

Atrodo, kad Lietuvos žmonės 
k i ek daugiau b a l s a v o už 
populiarų politiką Algirdą Bra
zauską ir ne tiek už populiarią 
LDDP partiją. Rinkimus dau
giausia nulėmė ne vien pablo
gėjusi ekonominė padėtis, bet ir 
Algirdo Brazausko populia
rumas bei jo pažadai. Kyla 
klausimas, kokios politikos 
savybės apsprendžia jo populia
rumą? Daug iaus ia duotieji 
rinkėjams idėjinių ir medžia
ginių būtinybių patenkinimo 
pažadai 

Jeigu Vytauto Landsbergio ; 

populiarumas Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo metu 
rėmėsi idėjinėmis būtinybėmis, 
t.y. lietuvių noru būti laisviems 
ir nepriklausomiems, tai Algir
do Brazausko populiarumas pre
zidentinių rinkimų metu rėmėsi 
lietuvių medžiaginių būtinybių 
patenkinimo pažadais, prilei-
džiant, kad Lietuvos nepriklau
somybė yra a ts ta tyta ir kad 
dabar reikia galimai greičiau 
atstatyti lietuvių ekonominę 
gerovę. Ar iš tikrųjų taip yra? 

Atsakydami į šį klausimą, su
grįžkime prie Algirdo Brazaus
ko priešrinkiminio pareiškimo 
seime. P o l i t i k a s - p r a k t i k a s 
Algirdas Brazauskas šitaip 
pasisako dėl trijų pagrindinių 
sąlygų — valstybingumo, eko
nominės gerovės ir politinio sta
bilumo Lietuvos žmonių gerovei 
pasiekti: „Pirmiausia šalies eko
nominis pajėgumas ir politinis 
stabilumas", o valstybės svar
biausias uždavinys — valstybės 
gyvybingumas — valsty
bingumas, atrodo, pasilieka an
troje vietoje. 

Algirdo Brazausko populia
rumas, lygiai taip, kaip laikinas 
Vytauto Landsbergio populia
rumas, pasiekęs zenitą per 
rinkimus, gali greitai nukristi, 
nes šiuo metu Lietuvos valsty
bingumui gresia daug svarbių ir 
pavojingų f ak to r ių : rusų 
kariuomenės buvimas nepri
klausomoje Lietuvoje ir Lietu
vos ūkinė priklausomybe nuo 
Rusijos. 

Šioms svarbioms problemoms 
išspręsti Algirdo Brazausko 
poli t iko-prakt iko neuž teks 
Turės prisidėti Algirdas Bra
zauskas — idėjinis politikas ir 
tuo pačiu politikas-valstybinin-
kas, atsiliepiantis į Lietuvos 
žmonių ne tik materialines, bet 
ir idėjines būtinybes, t.y. norą 
būti laisviems ir nepriklauso
miems d e m o k r a t i n ė j e ne
priklausomoje Lietuvoje. Man 
atrodo, kad yra trys pagrindinės 
sąlygos Algirdui Brazauskui — 

Lie tuvos p r ez iden tu i — 
pasidaryti valstybininku: 1. 
sudaryti Lietuvos vyriausybę, 
joje dalyvaujant visoms pa
grindinėms politinėms parti
joms ir Sąjūdžiui; vadinamąją 
didžiąją koaliciją pokar inės 
Vokietijos pavyzdžiu, kaip vieną 
iš pagrindinių sąlygų politiniam 
pastovumui pasiekti. 2. Tur int 
tvirtą, pastovią vyriausybę, bus 
lengviau pasiekiama Lietuvos 
gerovė, bet tam reikės ne vienų, 
0 keleto metų, 3. Tvirtinti Lietu
vos valstybingumą, nedarant 
nuolaidų didžiajam Lietuvos 
kaimynui Rusijai dėl greito Ru
sijos kariuomenės at i t raukimo 
iš Lietuvos teritorijos ir maži
nant ekonominę priklausomybę 
nuo Rusijos; ir iš Rusijos išrei
kalaujant medžiaginių ir pini
ginių reparacijų, pirmiausia už 
lietuvių tremtinių darbą Sibire 
ir jų šeimoms padarytas skriau
das. 

Toms politiko-valstybininko 
savybėms pasiekti Lietuvos da
bartiniam prezidentui Algirdui 
Brazauskui padeda naujoji 
Lietuvos konstitucija, pagal 
kur ią Algirdas Brazauskas 
išsijungė iš visų LDDP partijos 
struktūrų, ir dėl to jis turė tų 
nepraleisti progos, kaip laisvas 
ir LDDP partijai nepriklau
san t i s prezidentas, vykdyt i 
minėtas tris svarbias sąlygas. 
Tada lietuviai tiek Lietuvoje, 
tiek užsienyje galėtų sutikt i , 
kad Lietuvos piliečių išrinkimas 
Lietuvos prezidentu Algirdo 
Brazausko yra ne tik supran
tamas, bet ir pateisinamas. 

Laikas paprastai išsprendžia 
daugel} politinių k laus imų. 
Laikas taip pat išspręs Algirdo 
Brazausko, ketvirto Lietuvos 
prezidento, pozityvų ar nega-

1 tyvų istorinį įvertinimą. 

KURIAMOS J U R O S 
AVARINĖS T A R N Y B O S 

Apie 50,000 JAV dolerių 
L ie tuva i k a i n u o s J ū r o s 
avarinių tarnybų įkūrimas ir 
aprūpinimas specializuotu laivu 
bei kitomis būtiniausiomis a-
varijų likvidavimo bei žmonių 
gelbėjimo priemonėmis. Tam 
reikalingos lėšos bus kaupiamos 
iš įmonių, kurios prie Klaipėdos 
uosto akvatorijos tur i naftos 
produktų saugojimo talpyklų ir 
į uostą įplaukiančių laivų. 

Kaip savarankiška jū r inė 
valstybė, Lietuva privalo turėt i 
pajėgas ir priemones, kuriomis 
savo ekonominėje zonoje, teri
toriniuose vandenyse bei uos
tuose galėtų užtikrinti saugią 
laivybą, gelbėti žmones avarijų 
atveju. (Elta) 

NIEKAM NEREIKATJNGI 
J U R G I S J A N K U S 

šiai ir griuvėsiai. Į griuvėsius krinta minkštos, didelės, nebespėja išvežti, — lėtai pasako ir nueina, 
baltos sniegulės, lyg iš pilkų debesų leistųsi balta Šeštadienį gauname algas. Nueinam į raš t inę ir 
ta ikos dvasia, ir darosi graudu. Nežinia nuo ko: nuo atsiimam po septyniasdešimt markių už mėnesio darbą, 
tų griuvėsių, tyliai krintančio sniego, o gal nuo Mikas paima mano pinigus, prideda prie savųjų ir sako: 

Džiaugtis ka ru yra te ig iama 
savybė kareiviui , pavojinga 
savybė kapitonui, kr iminal in is 
nus ika l t imas vals tybininkui . 

Santayana 

Karo tragedija: žmonės dirba 
ir naudoja kuo geriausias bei 
tobuliausias priemones, kad tik 
kuo daugiau blogio žmonėms 
galėtų padaryti . 

104 
To ir aš nežinau. Bet čia išeina po ke tur i - dolerius. 

Prakeiktai užsimoka ten pirkti i r čia parduoti. 
Naktį grįžtam ir kitą rytą vėl išvažiuojam. Sau 

pasiliekam po pora kilogramų ir vėl važiuojam. V a k a r 
pakeliui į stotį žandarai t ikra i nešu l ius tikrino, ir mes 
išvažiavome visų įprastu keliu. Vėl su dilg1- ėm krū
tinėj, bet vėl laimingai. 

Mikas ir daugiau gerų dalykų žino. Jis msiveda 
į restoraną, kur galima gaut i ge rus pietus Visiškai 
kaip gerais laikais. Gera sriuba, pu ikus kepsr.vs, deser
tui kava su pyragaičiais ir po ke tu r i a s dešim : mark ių . 
Bet kai kišenėj guli po t r isdešimt penk i s t ū s t a n č i u s , 
keturiasdešimt markių neat rod" b rangu 

— Dabar ir studijuoti galėsi. Spjauk į visus Unros 
leidimus ir važiuok. Duosi vokiečiui trejetą tūkstančių 
ir priims. 

Ir jis man susako kelias pavardes tokiu - tudentų, 
kurie universi tetan pateko tik per kavą ir cigaretes. 
Tuos atsitikimus žinau ir aš. Ligi t raukinio dar gerokai 
laiko,o lauke sninga, tai Mikas da r paprašo ko išgert i . 

— Nelabai sunkaus, — sako. 
Vokietis pagalvoja ir atneša butelį prancūziško ver-

moutho. 
— Geras? — sako ir šypsosi. 
Jis didžiuojasi, kad gali geru dalykų duoti. 
— Šimtas penkiasdešimt. 
Mikas išima ir užmoka. 
Sėdim ir palengva geriam. Kalbė t i da'u: n e t u r i m 

apie ką. Prieš mus langas, o tol iau gr iūvės ' i, griuvė- | 

vermoutho. 
— Noriu verkti , — sakau. 
Mikas pakelia akis ir ta ip žiūri į mane, lyg pirmą 

kar tą matytų. 
— Ir ko? 
— Žmogaus. Sugriovė miestus, pasaulį, o pats 

pasiliko toks pat baisus kiaulė, lyg būtų ne Dievo 
sukur tas . 

Mikas pripila stiklelius. 
— Gerk, — sako. — Nervai atsileidžia. Tas dienas 

— Dar dešimties trūksta. 
— Ką pirksi? 
— Nieko. Sakau trūksta ligi vermoutho butelio. 
— Bet pietus galime pavalgyti dyejus, — sakau. 
— Beveik. 
Sulenkia pinigus, įkiša man į kišenę ir prideda: 
— Vakare pragersim. 
— Ir girti nebūsim, — nusijuokiau. 
— Aha, palaiminti dvidešimtojo amžiaus vergai. 
Vidury kiemo dvi mergaitės ir vienas vyras mušasi 

buvo baisiai įtempti, dabar atsileidžia ir nebetenka pu- sniegais. Įraudę, smagūs, ir niekas negalėtų pasakyti, 
siausvyros. Inercijos dėsnis, supranti? 

Suprantu, bet man vis tiek graudu. Noriu atspėti, 
kiek vaikų ir moterų, jaunų ir gražių, guli po tais griu
vėsiais ir kiek milijonų žmonių patys vaikšto kaip gyvi 
gr iuvės ia i . Milijonai griuvėsių! Ir a r toji liga 
neužkrečiama. 

Mane nupurto. 
— Einam, — sakau. 
Išgeriam ir išeinam. Vokietis palydi ligi durų. Čia 

durys visada užrakintos. Čia lankosi žmonės, kurie 
pal ieka ne šimtus, bet tūkstančius. 

— Griuvėsiai! — pasakau, lipdamas laiptais žemyn. 
Žinau, kad nebeįdomūs, bet griuvėsiai vis tiek yra. 

Pr ie dvokimo nosis irgi pripranta, bet to Mikui ne 
besakau. J is per didelis realistas. 

Kitą dieną išvažiuojam į mišką. Girininkas šypso
si. 

— Ar nesunku iš po nakvynės Hamburge? — sako. 
— Gera bū tų buvę dar vieną dieną pailsėti. 
— Galėjote ir pailsėti. Kelius užpustė, vis tiek 

kad jų ateitis juoda ir tuščia. Ant tako stovi du vyrai, 
žiūri į bežaidžiančius ir taip pat juokiasi. 

— Kas čia tokie? — klausia manęs. 
Aš jų nepažįstu. Prieiname arčiau: kalba vokiškai. 
Mikas grjžta atgal, pamato einančią vieną ponią, 

pasiveja ir klausia apie juos 
— Sandėlininkai, — sako toji. — Tas mažesnysis 

t a i vedėjas, vokietis.o didesnysis — padėjėjas, latvis. 
Ar susipažinti norite. 

— Galėtų būti naudinga, — atsako Mikas. 
— Aš manau, — prideda ponia, ir visi nusijuokiam. 
— Aišku, realistai. — paėjęs kelis žingsnius, sako 

Mikas. — Vokiečiai ir latviai visada buvo realistai. Tik 
mes norim savo nekaltybę išnešioti saujoj suspaudę. 
Visas pasaulis realistai. Visi daro tik tą, iš ko gali turėti 
geros naudos. Tarnauti Unros sandėly ir nenusipirkt i 
dvaro! Tik mes tegalėtumėm tą padaryti . 

(Bus daugiau) 
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DAYTONA BEACH, FL 

ŠVENTĖME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DEIMANTINĘ SUKAKTI 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 75-tą sukaktį š.m. va
sario 14 d. rengė Daytona Beach 
Lietuvių klubas. Šventė buvo 
pradėta iškilmingomis Mišiomis 
Prince of the Peace katalikų 
bažnyčioje. Drauge su procesija 
buvo įnešta Lietuvos vėliava, 
nešama Stasio Daržinsko ir jį 
lydėjusių, tautiniais drabužiais 
pasipuošusių, Reginos Snars-
kienės ir Elenos Ambrozai-
tienės. 

įneštąją vėliavą kun. Ričardas 
Grasso pašventino, aptardamas 
vėliavos reikšmę. Ši vėliava is
torinė, dalyvavusi įvairiuose 
Lietuvos atgimimo įvykiuose ir 
renginiuose, jos savininko Pet
ro (pavardės neminėjo) buvo 
įteikta Kazimierui Barūnui, 
kad ją perduotų Amerikos lietu
viams. Petrui Barūnui per
skaičius „Tautinės vėliavos per
davimo aktą", kun. Richard 
Grasso vėliavą įteikė A.L.B. 
Daytona Beach apylinkės pirmi
ninkui Jurgiui Janušaičiui. 

Šv. Mišias už Lietuvą aukojo 
ir pamokslą pasakė kun. Ričar
das Grasso. Pamaldų iškilmin
gumą turtino choro „Sietyno" 
gražiai giedamos giesmės. Cho
rui vadovauja rnuz. Antanas 
Skridulis. Mišių skaitinius ir 
jautrią tikinčiųjų maldą už 
Lietuvą skaitė Kazimieras Ba
rimas. Mišių aukas nešė Stasė 
ir Valerijonas Balčiūnai. 

Po Mišių šventė buvo tęsiama 
parapijos salėje. Lietuvių klubo 
pirmininkas, trumpai aptaręs 
šią Lietuvai reikšmingą 
sukaktį, pranešė, kad kovo 5 d. 
šioje apylinkėje lankysis vysk. 
Paulius Baltakis. Ta proga 
Prince of the Peace bažnyčioje 
bus šv. Mišios, o po pamaldų 
vaišės ir pabendravimas su gar
bingu svečiu. Kovo 11-tos dienos 
— Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymas bus švenčiamas ko
vo 14 d. šv. Mišiomis 2:30 v. p.p. 
Prince of the Peace bažnyčioje. 
Po pamaldų salėje paskaitą 
skaitys svečias iš St. Petersbur-
go kun. dr. E. Gerulis. 

Solistei Juozei Daugėlienei 
vadovaujant ir muz. Ant. Skri
duliui pianinu palydint, visi 
sugiedojome JAV ir Lietuvos 
himnus. Susikaupimo minute 
buvo pagerbti visi žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. 

Paskaitai buvo pakviestas 
veiklus visuomenininkas ir 
buvęs ilgametis Lietuvių klubo 
pirmininkas, žurnalistas Jonas 
Daugėla. įdomi paskaita buvo 
su dėmesiu išklausyta ir kalbė
tojui pareikšta padėka gausiu 
dalyvių plojimu. 

Meninę programą atliko 
choras „Sie tynas" , vado
vaujamas muz. Antano Skri
dulio. Jautriai, net gal kiek 
nostalgiškai nuskambėjo „Lais
vės varpas" — žodi. ir muz. A. 
Vanagaičio; „Gimtinė", — žodž. 
J. Lapašinsko, muz. T. Ma-
kaičio; „Dzūkijos šypsena", — 
žodž. A. Slavicko, muz. A. Bra
žinsko; „Ko nuliūdęs, berže", — 
žodž. S. Zajančiausko, muz. K. 
Kavecko; „Vakaro daina", — 
žodž. V. Bložės, muz. A. 
Bražinsko; „Lietuviais esame 
mes gimę", — žodž. J. Sauervei-
no, muz. A. Šimkaus. Tuo bai
gėsi meninė dalis, tačiau 
minėjimo dalyviai audringais 
plojimais išprašė „Obelėlę" ir 
„Tėviškėlę". Choras gerai pasi
ruošęs, dainos gražios. Ačiū 
mūsų pasišventusiam „Sie
tynui" ir jo vadovui muz. An
tanui Skriduliui, visada savo 
giesmėmis ir dainomis pratur
tinantiems mūsų ramų gyveni
mą. 

Pabaigoje pirmininkas Gedi

minas Lapenas padėkojo vi
siems, prisidėjusiems prie mi
nėjimo, jų tarpe sol. Juozei 
Daugėlienei, dai l . Juozui 
Sodaičiui už scenos gražų deko
ravimą, Algirdui Šilbajoriui už 
techniškus įrengimus, muz. An
tanui Skriduliui ir chorui „Sie
tynui" už meninę programą, 
visuomenininkui, žurnalistui 
Jonui Daugėlai už gerą kalbą. 
Po minėjimo visi pavaišinti sal
dumynais ir kava. 

Minėjimo metu buvo 
renkamos aukos. Lietuvių 
Bendruomenei aukas rinko 
Vanda Bagdonienė, Edvardas 
Senkus ir Jurgis Janušaitis 
Lietuvos vaikų vilčiai — Ani
ceta Mažeikienė. 

Jurg is Janušait is 

NETEKOME A.A. 
EDVARDO AUGUSTAIČIO 

Šių metų sausio 13 d. Daytona 
Beach lietuvių telkinį aplankė 
skaudi žinia — mirė a.a. Edvar
das Augustaitis. Šeimos rūpesčiu, 
velionio palaikai sugrįžo Čika
gon, kur buvo ilgai gyventa, ir 
po gedulingų pamaldų sausio 16 
d. amžinam poilsiui palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se. 

Velionis Edvardas Augustai
tis į Daytona Beach su žmona 
Petronėle atsikėlė 1982 metais. 
Čia, netoli Atlanto vandenyno, 
gražiai įsikūrė ir vylėsi ramiai 
praleisti užtarnauto poilsio 
dienas. įsijungęs į Lietuvių 
klubo veiklą, uoliai patarnavo 
lietuviams skirtose pamaldose, 
patarnaudamas kunigui auko
jant šv. Mišias. 

Buvo tylus, ramus, su visais 
sugyveno. Tačiau sveikata vis 
menkėjo, kol pagaliau amžiams 
užmigo saulėtoje Floridoje. 

A.a. Edvardas Augustaitis 
gimė 1912 m. kovo 25 d. Lie
tuvoje. Mokėsi, o vėliau neprikl. 
Lietuvoje tarnavo Šakių Mokes
čių inspekcijoje. Amerikon at
vyko 1950, apsigyveno Či
kagoj. Paskutiniuosius keletą 
metų dirbo nuosvoje kirpykloje, 
Marąuette Parke, maloniai ap
tarnaudamas ypač daug lietu
vių. 

Liūdesyje liko a.a. Edvardą 
rūpestingai globojusi žmona 
Petronėlė, išmokslinti vaikai — 
dukra Danutė ir sūnus Julius. 

Liūdinčiai šeimai giliausia 
užuojauta, o mielam tėvynai
niui a.a". Edvardui, išgyvenu
siam daug sunkių tremites gy
venimo dienų, svečios šalies že
melė tebūnie lengva. 

LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS 

APYLINKĖJE 

Daytona Beach Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės pirmi
ninkas Juozas Paliulis dėl 
nesveikatos, kaip rašo savo 
pareiškime, nuo sausio 19 d. iš 
valdybos ir pirmininko pareigų 
atsisakė. 

Valdyba vasario 19 d. posė
dyje jo pareiškimą priėmė, 
reikšdama jam padėką už vado
vavimą šiai apylinkei arti porą 
metų. Linkima jam sveikatos. 

Juozas Paliulis pirmininko 
pareigas ėjo sąžiningai, uolus 
bendruomenininkas, stambio
mis aukomis rėmęs LB darbus. 

Vasario 19 d. posėdyje val
dybos sudėtin buvo pakviestas 
nuoširdus bendruomenininkas 
Kazimieras Barūnas. Pasis
kirstyta pareigomis iš naujo. 
Dabar apylinkės valdybą suda
ro: dr. Sigita Ramanauskienė — 
pirmininkė, Kazimieras Barū
nas ir Eduardas Senkus — vice
pirmininkai, Vanda Bagdonie
nė — iždininkė ir Jurgis Ja
nušaitis — sekretorius. 

Valdyba posėdyje aptarė ir 
Floridos LB Apygardos šuva-

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvių kalbos mokytoja A. Janavičienė ketvirta iš k.) tarp Sydney lietuvių abiturientų. 

žiavimo St. Petersburge, įvyk
siančio gegužės 1 d., reikalus. 
Nutarta suvažiavime dalyvauti 
valdybos nariams ir atstovui. 

Šio telkinio lietuvius nutarta 
apie Bendruomenės veiklą in
formuoti, išleidžiant biuletenį 
„Bendruomenės balsą", kurį 
paruoš pirmininkė dr. Sigita 
Ramanauskienė. 

AUKOS 

Minint Lietuvos nepriklau
somybės 75-rių metų sukaktį, 
minėjimo metu buvo renkamos 
aukos. Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos darbams rem
ti gauta 1,190 dol., aukų. Auko
jo 32 šeimos ar pavieniai as
menys. Klubo valdyba aukas 
rinko ..Lietuvos vaikų vilties" 
reikalams. Aukojo 32 asmenys 
ar šeimos, ir klubui pridėjus 
savo auką, surinkta 600 dol. 

Palyginant ankstyvesniuosius 
metus, šiais metais aukų buvo 
gauta per pus mažiau. Priežas
tys įvairios. Žmonės reiškė tuo 
reikalu savo nuomones: „Neau
kosiu — Lietuva grįžta į komu
nistų glėbį. Pirmiausia rūpin
kimės išeivijos reikalais, todėl 
aukoju LB. Išeivijos pagalba ne
pasiekia vargšų, jos reikalingų, 

bet gėrybėmis dalinasi virši
ninkai. Reikia griežtos vertybių 
išdalinimo kontrolės, o tuo turi 
pasirūpinti išeivijos organi
zacijos. Nepamirškime tremti
nių, našlaičių, invalidų, nuken
tėjusių nuo okupantų, tačiau 
dabar luktelėkime, pažiūrėsim, 
kur link suks prezidentas Bra
zauskas. Tokios nuomonės gir
dėtos minėjime renkant aukas. 

Jurgis Janušait is 

ST. PETERSBURG, FL. 
ŠAUNUS UŽGAVĖNIŲ 

BALIUS. 

Vasario 23 dieną Lietuvių 
Klubas surengė šaunų ir smagų 
Užgavėnių balių. Svečiai jau 
nebetilpo pagrindinėje salėje ir 
dalis turėjo pasitenkinti mažes
niąja. Pirmininkas, pasidžiau
gęs gausia publika, priminė, 
kad bus ne tik skani vakarienė, 
bet ir linksma programa. Pak
vietė Misijos vadovą kun. 
Steponą Ropalą palaiminti vai
šes. Tuoj pradėta išvežioti 
valgiai. O ko čia nebuvo: kuge-

i lis, varškės vyniotiniai, dešros, 
i kopūstai, salotos ir visi priedai. 
Ant stalo atsirado bonka stiprio
sios su gaivos dvilitre. O prie 

kavos — didžiulė spurga su vyš
nia viduryje. Nors buvo galima 
pakartoti, bet, atrodo, niekas 
daugiau neprašė, bet dūsavo ir 
stebėjosi, ar pajėgs atsikelti nuo 
stalo šokiams. Šią gausią vaka
rienę paruošė Gudonienė ir 
Strijauskienė. 

Programos pradžiai Kleopą 
Gaižauskienė švelniu ir taikliu 
humoru papasakojo apie lietu
vių Užgavėnių papročius ir 
tradicijas. Vaidintojų grupė 
atliko komišką vaizdelį „Balso 
patikrinimas". Vaizdelį parašė 
Stasys Vaškys. Jis buvo taiko
mas vyresnio amžiaus asmenų 
norui įsijungti į chorą, net 
neturint klausos, balso su 
pasilpusiu girdėjimu. Vaidino 
Algis Ulbinas, Stasys Vaškys, 
Sofija Vaškienė ir Marytė Gi-
neitienė. Šokiams grojo populia-

I rus vokiečių orkestras „Lore
lei". Daug prašymo nereikėjo. 
Atrodė, kad mažai kas ilsėjosi, 
nes dažnai trūko vietos šokiams 
paliktame grindų kvadrate. 
Dainų nebuvo, tačiau, su mažo
mis pertraukomis, buvo šokama 
net iki pusės dvylikos. Tai 
paskutiniai šokiai iki Velykų. 
Kovo mėnuo gausūs" koncertais 
ir paskaitomis. 

Mečys 

3-jų M E T y C D SĄSKAITA 
ir — garantuojame — VIENAS JŪSy 

TROŠKIMAS bus išpildytas! 
,,Vieno Troškimo" 3-jų metų CD suteikia jums galimybę 

dabar investuoti aukštesniu nuošimčiu, _ ; , _ , „ , ^ k u r i s ' ) u m s 

pageidaujant, bus padidintas, kai nuošimčiai kils. 
Šis 3-jų metų certifikatas taip pat gali būti idealus ir jūsų IRA 

pensijos santaupoms. 
Aplankykite vietinį Standard Federal banką arba paskam

binkite šiandien. ^*/ Z>/o Mes išpildvsime jūsų troškimus! 
ESEESESa 

Nuošimčiai gali keistis. Mažiausias jnašas $250. Pabauda, jei 
certifikatą išimsite prieš termino pabaigą. 

Standard Federal Bank 
for savmgs 

* 6 A L ESTATE AEAL ESTATE 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patamavii. •«& 

'• MIS- kompiuterių ir FAX pagalba^ 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
* Pensininkams Nuolaida 

MIECIK REALTORS 
7922 S. PuUski Rd. 

4365 S. Archer Ave-

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. j i 
p/ofesional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. r 

HELP WANTED 

-a» 
Mt«CELLAWE0lTS~7 

A V I L I M A S 
* M O V I N G 
Į j t 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wa«t 95th Stret 
M , — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 

Reikalingos moterys — 
namų valytojos. Reikia gy
venti užmiesty. Skambinti: 
708-469-1518. Kalbėti ang
liškai arba lenkiškai. 

FORSALE 

Parduodami baldahvalgom. 
kamb. stalas, 2 komodos ir lova. 

Skambinti: 312-436-5464 

T A I S O M E ' 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Harmls Dackys 

T«l. S8S-SS24. Nuo 8 .ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti Itetuv'škai 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J. Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje: darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 50629 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Liet JVOS daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. 
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti „Draugo" adresu. 

Angly Kalba 
Sėkmingai 
Darbuotis 
Universitete Ir 
Profesijose 

UIC The University of Illinois 
at Ch.cago 

The University of Illinois at Chicago 
Tutorium in Intensive English 
(Intensyvus Angly Kalbos Kursai) 

keturių lygių dėstymas vyksta ištisus metus 
mažos grupes su profesionalais ESL dėstytojais 
dėstymas suristas su kompiuteriais ir įvairiomis 
vaizdinėmis priemonėmis 
patarimai imigracijos reikalais; I-20 vizos studen
tams 
visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kurie bus 
užskaitomi lllinojaus Universiteto 
papildomi kursai: TOEFL Paruosimas, Kalbos 
(gūdžiai Pažengusiems 

Dėl platesnės informacijos, kreipkitės į: 

The University of Illinois at Chicago 
The Tutorium in Intensive English (M/C 324) 
Box 4348 Chicago. IL 60680 USA 
(312) 996-8098/Dr Boca 

Deja. universitetas negali duoti finansinės 
paramos. 

C«te«go 4 - » s ArchrAve <3121«7 I M 0 .2555VV 47lfSt 3'J S23'083-6141 S *rtw * » • . (312) 767-5200 • Ooantrs Grov» S'OO Pey*« Ave I 708) 963-1140 
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THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

THE ART OF 

I
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

— Monografijos pirmas tomas, 
angliškai ir lietuviškai. Sudarė 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
sio dailininko ankstyvąja kūryba, 
pradedant nuo jo studijų metu 
Paryžiuje iki 1949 m., kada jis sa 
Seimą gyveno DP stovyklose. 
Vokietijoje. Išleido „Galerija" ir 
„Amerikos Lietuviu Bibliotekos 
leidykla". Kietais viršeliais, sa 
aplanku. 232 psl. Verta turėti sau 
ir padovanoti kitam, ypač kita
taučiui. Gaunama „Drauge." kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesečio. 

. . . .. . DRAUGAS 
Užsakymus siusti: m m Ę k m m m 

CMcago. I I 
E»»»gr»»n P** 3960 VV 95* S t ! 708) 636-6000-Mtetoy 

• S t a n į 98T-5 CeeroAve (708)424 3300-<0350 S P u * * . Rd (708) 424-5910 
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Vėliavų pakėlimas 11 vai. ryto, 11:15 vai. šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Mišias atnašaus kun. J. Vaišnys, 
giedos sol. M. ir V. Momkai akompanuojant muz. M. Mo-
tekaičiui. Po Mišių iškilmės prie laisvės kovų paminklo. 
Iškilmių metu žodį tars J. Lendraitis, Korp! NeoLithuania vyr. 
valdybos vicepirmininkas. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄJUNGA 
Š.m. kovo 14 d., sekmadienį rengia 

Kovo 11-tos Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Paskelbimo 
Minėjimą Jaunimo Centre 

Organizacijos su vėliavomis ir visuomenė kviečiamos gausiai dalyvauti. 
Įėjimas voltui 

Minėjimas įvyks didžiojoje salėje. 
Programą praves V. Jonušienė, minėjimą sveikins gan. 
konsulas V. Klaba, paskaitą skaitys PLB pirm. B. Nainys, 
meninę dalį atliks „Dainavos" ansamblis, diriguojant muz. 
D. Pollkaieiul. 

Illinois universiteto profesoriai. Lithuanian Mercy Lift nariai 
Illinois Vilniaus universiteto bendradarbiavimo sutartį. 

PO KELIS AMERIKOS 
UNIVERSITETUS 
PASIŽVALGIUS 

ir dr. G. Česnys, susitikę aptarti 

Nuotr Jurgio Lendraičio 

Illinois universiteto Čikagoje 
vicekanclerio Henri R. Manas-
se, Jr., pakviestas ir Lithuanian 
Mercy Lift globojamas, dvi sa
vaites lankiausi keliuose šiau
riniuose Jungtinių Valstijų uni
vers i te tuose , i e š k o d a m a s 
galimybių užmegzti ryšius su 
medicinos fakultetais, tokius ry
šius, kurie būtų naudingi Lietu
vos sveikatos apsaugos sistemos 
ir gydytojų ruošimo reformai 
vykdyti. 

Pusę laiko praleidau Illinois 
universitete. Nepaprastas profe
soriaus H. R. Manasse nuošir
dumas ir palankumas, jo padė
jėjo tarptautinėms programoms 
James E. Jennings organizuo
tumas ir reikalų išmanymas, 
neįkainojama Pranės Slutienės 
parama leido man nuodugniai 
įsigilinti į gydytojų ruošimo bei 
tobulinimo reikalus šiame pres
tižiniame universitete. Dirbau 
nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo 
vakaro be jokios atvangos. Uni
versiteto kanclerio J ames J. 
Stukel priėmimas, pokalbiai 
Medicinos kolegijos dekanate , 
apsilankymas medicinos biblio
tekoje ir anatomijos katedroje, 
derybos perinatalinių tyrimu 
centre, seserų rengimo, farma
cijos, odontologijos ir paramedi-
cininių specialybių kolegijose, 
medicininio rengimo katedroje, 
biomedicininės vizualizacijos la
boratorijoje, visuomenės sveika
tos mokykloje, universiteto kli
nikose — tai toli gražu ne visas 
darbų sąrašas. Susitikimai bu
vo kruopščiai parengti, t ikslūs 
ir dalykiški, stebino Illinois uni
versitete sutiktų žmonių pro
fesionalumas, didele kul tūra, 
maloniai nuteikė jų noras 
padėti kolegoms l ietuviams. 
Turėjau progos stebėti studentų 
ir rezidentų p r a t y b a s bei 
seminarus. J ie kitokie negu 
Lietuvoje - laisvesni, kūrybin-
gesni, labiau ugdantys mas
tymą. 

Derybas su Illinois univet si 
tetų apvainikavo kovo 26 d. 
pasirašyta akademinio bendra
darbiavimo sutartis. Kai bus 
rastas finansavimo šalt inis ir 
su tar t i s bus įgyvendinama, 
Vilniaus universiteto Medicinos 
fakultetui atsivers plačios gali

mybės k e i s t i s su Č i k a g o s 
partneriu — studentais ir dės
tytojais — akademine medžiaga 
ir kitokia informacija, rengti 
bendrus mokslinius tyrimus, ge
rinti s tudentų rengimo ir gydy
tojų tobul in imo planus bei 
programas. Žinoma, mes nema
nome aklai sekti tuo, ką daro 
kolegos Amerikoje, bet jų paty-
i -mas bus svarbus, kuriant savą 
sveikatos sistemos ir gydytojų 
rengimo modeli, paremtą vie
t ine tradicija ir a t i t inkant į 
Lietuvos sąlygas. 

Labiausiai pabrėžtina čika-
giečių p a r a m a , p r adės i an t 
ruošti Vilniaus universitete 
seseris su aukštuoju mokslu. 
Tokių specialistų Lietuvoje ne
buvo, bet ateityje be jų neišsi
versime. Jų studijas teks pra
dėti beveik tuščioje vietoje — net 
specialybės pavadinimą, pasita
rus su kalbininkais , reikės su
galvoti. Tad čikagiečių parama 
mums it in re ika l inga . J a u 
gavome metodinės medžiagos, 
mokymo planų, svarbiausių 
vadovėl ių , t i k i m ė s ve ik ia i 
priimti jų atstovus Vilniuje. 
Nelaukiant finansavimo, toliau 
t ę s i ama , j a u kel int i meta i 
sėkmingai vykdoma, perina-
ta l inės ir neonatal inės me
dicinos programa — profeso
riaus Dhamapur i Vidyasagar 
vadovaujama grupė vėl išvyks
ta į Vilnių ir Kauną. Be jokios 
abejonės, ši programa padės pa
gerinti motinos ir vaiko sveika
tą Lietuvoje. Lithuanian Mercy 
Lift žmonės jau pluša pasiųsti į 
Vilnių apie 15 tūkstančių tomų 
medicinos žurnalų , kur iuos 
padovanojo medicinos biblio
teka. Taigi darbas Čikagoje jau 
duoda vaisių. 

Pirmomis kovo dienomis lan
kiausi Michigano universiteto 
(Ann Arbor) Medicinos fakulte
te. Fizinės medicinos ir reabili
tacijos profesorius William P. 
VVaring III prieš kelerius metus 
lankėsi Lietuvoje, gerai pažįsta 
varganą mūsų reabilitacijos 
būklę, padeda ją gerinti ne tik 
patar imais , bet ir konkrečiu 
darbu, remia pastangas Santa-
riškių universitetinės ligoninės 
fizioterapijos ir reabilitacijos 
centre at idaryt i stacionarini 

sky r ių , ku r io n e p a p r a s t a i 
laukia ir negalios kamuojami 
žmonės, ir medicinos visuo
menė. Su profesoriumi W. P. 
Waring tartasi dėl tolimesnio 
bendradarbiavimo. 

Grįždami į Čikagą, užsukome 
į Michigano Valstijos universi
teto (East Lansing) Tarptautinį 
Sveikatos institutą, kur iame 
domėjomės šeimos gydytojų ruo
šimo metodika ir patyrimu. 
Kelionę surengė Zigmantas Ja-
kimčius, už tai jam nuoširdžiai 
dėkoju. 

Kovo 4 d. nuvykau į Wis-
consino universitetą (Madison), 
su kuriuo j a u senokai drau
gaujame — keičiamės dėsty
tojais ir studentais. Ir šįkart ten 
sutikau du jaunus Vilniaus uni
versiteto Medicinos fakulteto 
Socialinės medicinos centro re
zidentus, kurie t r i s mėnesius 
mokysis medicinos ekonomikos, 
vadybos ir kitų mūsų refor
moms d a b a r i t i n s v a r b i ų 
dalykų. Maloniai priėmė nauja
sis Wiscons ino Medic inos 
mokyklos dekanas Laurence J. 
Marton, remias bendradarbia
vimo programą. Su senais bičiu
liais, profesoriais J a m e s T. 
Sykes ir Charles C. Lobeck, 
aptarėme konkrečius ateit ies 
darbus. Kokie tai žmonės, rodo 
viena maloni smulkmena: kad 
lengviau ras tume kelią, prie J . 
T. Sykes namo Madisone plevė
savo mūsų tr ispalvė ir bolavo 
užrašas . . P a r k i n g only for 
Li thuanians" . 

Švilpte prašvilpė dvi savaitės. 
Atsigręžęs atgal , galiu tvir tai 
pasakyti: ta ip reikėjo man čia 
atvykti . Išsivežu bičiuliškos 
paramos viltį ir naujų, labai 
sunkių darbų planus. Kad tai 
įvyko, esu širdingai dėkingas P. 
Šlutienei, kuri nešė visą paren
giamųjų sunkumų naštą, džiau
gėsi kiekvienu sėkmingu dery
bų žingsniu. 

Prof. G i n t a u t a s Č e s n y s 
Vilniaus un-to Medicinos 

fakulteto dekanas 

KARJERA 
JUNGTINĖSE 

TAUTOSE 
Lietuva 1991 m. rugsėjo 17 d. 

įsijungė į tarptautinę bendriją. 
Jungt in ių Tautų sekre tor ia tas 
skelbia viešą konkursą Lietuvos 
piliečiams užimti postus tarp
taut inėje diplomatinėje tarny
boje. 

Sekretoriatas, kur iame dirba 
per 15,000 asmenų iš 150 vals
tybių, aptarnauja visus Jung t i 
nių Tautų padalinius visame 
pasaulyje. Šiais metais Lie tuva 
kviečiama dalyvauti konkur
sinių egzaminų programoje, per 
kurią jauni lietuviai, besidomin
tys karjera tarptaut inėje or
ganizacijoje, galės užimti postus 
Jung t in ių Tautų sekretoriate. 

Egzaminus laikyti kviečiami 
Lietuvos piliečiai, nevyresni 
kaip 32 metų, tu r in tys pirmo 
laipsnio aukštojo mokslo išsila
vinimą vienoje iš šių sričių: eko
nomikoje, finansuose, politi
niuose moksluose, socialiniuose 
moksluose ar statist ikoje. Pre
t e n d e n t a i t u r i s k l a n d ž i a i 
kalbėti angliškai arba prancū
ziškai. Atsižvelgiant į Jungt in ių 
Tautų organizacijos siekį didinti 
moterų diplomačių, d i rbančių 
sekretoriate, skaičių, moterys 
kviečiamos laikyti šiuos egzami
nus. 

Egzaminai bus laikomi š.m. 
birželio 15-16 d. New Yorke ir 
Vilniuje. K a n d i d a t a i p a t y s 
p r iva lo a p m o k ė t i k e l i o n ė s 
išlaidas į egzaminavimo vie
tovę. 

Norint išsamenės informacijos 
apie egzaminus ir postus JT sek
retoriate, prašoma kreipt is į 
L ie tuvos n u o l a t i n ę mis i ją 
J u n g t i n ė m s T a u t o m s a r b a 
Lietuvos Užsienio re ika lų mi
nisterija čia nurodyta i s adre
sais: Pe rmanen t Mission of 
Lithuania to t h e Uni ted Na-
tions. 41 W. 82nd Street . Rm. 

5B, New York, N Y 10024, tel. 
(212) 721-7768, a rba Lietuvos 
Respublikos Užsienio Reikalų 
ministerija. Tarptautinių Or
ganizacijų s k y r i u s , J. Tu
mo-Vaižganto 2, 2600 Vilnius, 
tel. (370-2) 61-29-30. 

R I N K T I N A S PAŠTO 
Ž E N K L A S 

Š.m. vasario 27 d. buvo iš
leista apyvarton trijų pašto 
ženklų ir vieno pašto bloko seri
ja, skirta 600 metinėms nuo 
V y t a u t o Didžiojo valdymo 
pradžios. Bematan t paaiškėjo 
keletas šios serijos defektų. 
Viename ženklų pastebėtos dvi 
korektūros klaidos: išspaus
dinta ne „Vytautas Didysis, bet 
„Vitautas Didysys". Sunkiai 
įžiūrimas smulkus , neryškus 
tekstas ir piešinys, šioje serijo
je net inkamai akcentuoti pašto 
ženklams privalomi elementai. 
Bloga ir spaudos kokybė (serija 
spausdinta Vengrijoje). 

Šiuos ženklus spaudai ir plati
n imui pa tv i r t inus i leidybos 
komisija konstatavo padarytas 
klaidas. Ženklą su klaidingu 
užrašu vis dėlto nuspręsta pa
likti apyvartoje. (Elta) 

DUONA - KONTRABANDA 

Siauriniuose Lietuvos rajo
nuose ribojamas duonos ir miltų 
pardavimas. Vietiniai gyvento
jai, naudodamiesi kainų skir
tumu, dideliais kiekiais veža 
lietuvišką duoną į Latviją ir ten 
p a r d u o d a . Kont rabandos 
nesulaiko ir prie sienos iškasti 
grioviai. Pasieniečiai atimtą 
duoną a t i d u o t a sušer t i 
gyvuliams. 

Nuo kovo 1 d. Lietuvos vy
riausybė numato dvigubai pa
branginti duoną. 

A.tA. 
DANAI NOVICKIENEI 

mirus, j o s v y r u i H E N R I K U I ir v isa i jos seimai 
re iškiame nuoši rdžiaus ią užuojautą i r ka r tu liūdime. 

Ieva Paškevičienė 
Danguolė ir Juozas Poškai 
Regina ir Stasys Patlabai 
Aldona ir Juozas Stasiuliai 

A.tA. 
Dr. STASEI GIMBUTIENEI 

mirus, vyrą dr. J U R G Į GIMBUTĄ gi laus skausmo va
landose nuoš i rdž ia i užjaučiame ir k a r t u liūdime. 

Stasė ir Petras Petrušaičiai 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZMi)li& 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 carbo dienų. 

223 Katvac^H gatv* 
Vilnius. Ltetuva 

•32S South 79th Av»nu« 
Mlekorv HIII. Illinois 80457 
Tsl. 708-430-7272 77-7t-t7 Ir 77-03-02 

A.tA. 
SESUO MARY AUXILIA 

AMBROSE, S.S.C. 
Mūsų mylima Sesele mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 1993 

m. kovo mėn. 10 d., sulaukusi 79 metų. 
I vienuolyną įstojo iš Šv. Antano parapijos. Cicero, IL. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 58 metus. 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: sesuo Helen Kace ir jos šeima. 
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 

Marąuette Rd., Chicago, penktadienį, kovo 12 d., 10 vai. ryto. 
Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 

koplyčioje šeštadienį, kovo 13 d.. 9:30 vai. ryto. 
Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šeštadienį, 

kovo 13 d. po Mišių. 
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 

Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Ambrose-Kace šeima. 

Laidotuvių dir. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Mūsų Mylimą Mamytę 

A.tA. 
ANTOINETTĘ MONDEIKĄ 
Pakėlusią daug žemiško skausmo, Aukščiausias į Savo 

Amžinuosius Namus pašaukė 1990 m. kovo 13 d. 
Po gedulingu pamaldų Šv. Antano parapijos bažnyčioje, 

Cicero, Amžinam Poilsiui buvo palydėta ir palaidota šalia savo 
vyro, muziko a.a. Adolfo Mondeikos, Queen or Heaven 
mauzoliejuje 1990 kovo 17 d. 

Trejų metų mirties sukaktyje prisimename ją su giliu 
liūdesiu, meile ir dėkingumu mirimo dieną, kovo mėn. 13-tąją 
šv. Mišių aukoje už Jos sielą Šv. Antano parapijos bažnyčioje. 
Cicero, 8 vai. ryto, o taip pat ir kitose parapijų bažnyčiose. 

Visus gimines, pažįstamus ir artimuosius nuoširdžiai 
prašome tą dieną prisiminti ir pasimelsti už mūsų Mylimos 
Mamytės Antoinete Mondeika sielą. 

Nuliūdę dukros: Marija ir Teresė. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 West 71st Street 
Chuago, Illinois o0629 

l-<312)476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Koberts Road 
Palos Hills. Illinois 60463 

70*430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Oth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i C h i c a g o j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s l a ido tuv ių n a m u s ga l i te pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. P M K I S 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. kovo mėn. 11d . 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Kai „Draugas" gyvuoja, 
tai klesti ir mūsų organizuota 
visuomenė. Paremkime „Drau
gą", atsilankydami į ruošiamus 
koncertus, kurie bus Clevelande 
kovo 14 d., Čikagoje kovo 20 d. 
ir Detroite kovo 21d. Visose vie
tose bilietus galima įsigyti pas 
platintojus ir koncerto dieną 
prie įėjimo. Čikagoje bilietus 
platina J. Vaznelio prekyba. 
2502 W. 71st St., Chicago, IL 
60629, tel. (312) 471-1424. 

x Advoka tas Vytenis Kir-
velait is šį šeštadienį, kovo 13 
d., 1 vai. p.p. Pedagoginiame 
Lituanistikos institute, Jau
nimo centre, skaitys paskaitą 
apie Darių ir Girėną. Visi susi
domėję kviečiami. 

x Žuvų pietūs neįvyks. Le-
monto LB apylinkės valdybos 
š.m. kovo 19 ruošti žuvų pietūs 
yra atšaukiami — neįvyks. 

x Švč. M. Mergelės Gimimo 
parapijos mokyklos Marąuette 
Parke Motinų klubo susirinki
mas bus kovo 15 d. 7:30 vai. 
vakaro parapijos salėje. Susi
rinkime kalbės policijos parei
gūnas apie nepilnamečių gau
jas , kaip jų saugotis, kaip 
pažinti, jeigu apylinkėje pra
deda reikštis gaujų veikla, kaip 
suprasti, jeigu vaikai priklauso 
gaujai arba yra kalbinami į ją 
į s i jungt i . Susidomėjusius 
Motinų klubas kviečia į susi
rinkimą atvykti ir pasiklausyti 
šios naudingos paskaitos. 

x Pavasar in ių madų pa
roda, kurią ruošia Švč. M. Mer
gelės Gimimo parapijos Motinų 
klubas, įvyks kovo 20 d., šešta
dienį, 11:30 vai. ryto parapijos 
salėje. Bus taip pat priešpiečiai 
Visas pelnas skiriamas mo
kyklos išlaikymui. Dėl bilietų 
skambinti į mokyklos raštine 
tel. 476-0571 darbo valandomis. 

x M a r ą u e t t e P a r k o LB 
apylinkės valdyba kviečia Bur-
bank. Marąuette Parke ir Oak 
Lawn gyvenančius lietuvius at
vykti į visuotinį susirinkimą, 
įvyksiantį kovo 21 d. 12:30 vai. 
p.p. Dainos valgyklos salėje. 
Bus Valdo Adamkaus paskaita 
apie neseniai vykusius prezi
dento rinkimus Lietuvoje. 

x Visai skirtingą nuo įpras
tinių koncertų rengia „Drau
gas". Koncertas bus kovo 20 d., 
šeštadienį, 7 v.v. Jaunimo cen
tre. Po koncerto vaišės J.C. ka
vinėje. Koncertą atliks solistė 
Giedrė Kaukaitė ir pianistė 
Gražina Ručyte-Landsbergienė. 
Bilietai J. Vaznelio prekyboje. 
Atvykite, pasidžiaukite ir pa-
remsite spaudą. 

x Marquet te P a r k o Lietu
vių namų savininkų naująją 
valdybą sudaro: Juozas Bag-
džius — pirmininkas, Joe Kulys 
— vicepirm., Zita Marganavičiū-
tė — sekretorė. Stasė Rudokie
nė — ižd., Kazimieras Maldėnas 
ir adv. Saulius Kuprys. 

x MAISTO S I U N T I N I A I -
sūris, aliejus, dešros ir kt. — 55 
svarai $98. Galima užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Pervedam 
p in igus doleriais. TRANS-
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
I L 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " ke tv i r t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai, pristatomi per 10 
darbo dienų į namus . Kreip
tis; „ŽAIBAS", 9626 So. 79th 
A ve. , Hickory Hills, D 60457, 
tel. 706-4306090. 

(8k) 

x A.a. seselė M. Auxilia 
Ambrose (79) ramiai mirė Šv. 
Kryžiaus ligoninėje trečiadienį, 
kovo 10 d. I Šv. Kazimiero vie
nuolyną įstojo iš Šv. Antano 
parapijos, Cicero. Įžaduose iš
gyveno 57 metus. Seselė 6 
metus vedė vaikų darželį 
parapijos mokyklose. 1974-1986 
St. Joseph Home, Holland. Pa 
dirbo Supervisor Maintenance 
Department. 1987-1992 - Holy 
Family Villa, Lemont, tarnavo 
Pastoral Care. 

x Amerikos Lietuvių tary
ba ragina visus lietuvius rašyti 
JAV prezidentui laiškus ne
delsiant, kad. kai jis susitiks su 
Rusijos prezidentu Borisu 
Jelcinu viršūnių konferencijos 
metu balandžio pirmąjį savait
galį, pareikalautų išvesti rusų 
kariuomenės dalinius iš Lietu
vos. 

x Operos valdyba, kurią 
šiemet sudaro Jonė Bobinienė, 
Eglė Rūkštelytė. Vytautas 
Aukštuolis, Algirdas Putrius, 
Vaclovas Momkus, Vytautas 
Radžius ir Jurgis Vidžiūnas, jau 
išsiuntinėjo pranešimus mūsų 
Operos mecenatams ryšium su 
„Normos" operos spektakliu At
velykio sekmadienį. Mecenatų 
reikalams vadovauja V. Mom
kus, kurio telefonas 925-6193. 

x Lietuvių pensininkų są
jungos narių metinis susi
rinkimas įvyks kovo 18 d., 
ketvirtadienį, 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose — 2417 W. 43 g.. Bus 
pranešimai, metinė apyskaita, 
valdybos reikalai, užkandžiai ir 
kitkas. Nariai laukiami su do
vanomis. 

x Čikagoje „Draugo" kon
certas yra nukeltas į kovo 20 d., 
šeštadienį. Solistė Giedrė 
Kaukaitė jau sveika ir koncer
tai tęsiami. Sekantis koncertas 
įvyks Clevelande kovo 14 d. 
Čikagoje bilietus prašoma įsi-
lgyti iš anksto J. Vaznelio 
prekyboje, 2502 W. 71st St.. 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
471-1424. 

x „Car i tas" talkos būrelis 
ruošia velykinę rūbų siuntą 
Alytuje vargstant iems se
neliams, ligoniams ir daugia
vaikėms šeimoms. Siuntą gaus 
ir išdalins ses. Birutė Žemai
tytė, Alytaus „Caritas" vadovė. 
Prašome atnešti dovanas į 
Seklyčią iki kovo 22 d.: gerų 
vyriškų ir moteriškų šiltų dra
bužių, vaikams apatinių ir vir
šutinių rūbelių ir avalynės. Ga
vėnios metu būkim jautrūs savo 
broliams. 

x Juozas Kregždys, Lock-
port, 111., Vincas Šmulkštys, 
Chicago. 111., Kazys Bukauskas. 
Hot Springs. Ark., Helen 
Buchinskas , Chicago. 111.. 
lankėsi „Drauge" ir įsigijo įvai
rių leidinių už didesnes sumas. 
Ta proga Bukauskai paaukojo 
10 dol. lietuviškos knygos 
palaikymui. 

x TRANSPAK įstaiga St. 
Petersburg, FLjau veikia. Ve
dėja — Vida Meiluvienė. Istg. 
tel. 813-360-9881, namų -
813-360-1364. 

<sk) 

x P I N I G A I garantuota i 
pasieks jūsų gimines pr ieš 
Velykas! Atsiskaityti iki kovo 
22 d. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio Kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei , TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

LIETUVIŠKI NAMAI LEMONTE 

„Žiburėlio" mokyklėlės auklėtiniai klausosi pasakei kurią skaito ir seka mokyt. D. Dirvonienė. 
Nuotr. Dainės Quinn 

POPIETE SU GRAŽINA LANDSBERGIENE 

Kadangi, Giedrei Kaukaitei 
susirgus, teko „Draugo" vasario 
28 d. koncertą Chicagoje atidėti 
į kovo 20 d., susidarė proga susi
tikti ir pasikalbėti su solistės 
akompaniatore Gražina Ručy
te-Landsbergiene. Apie 13 iš 
vakaro Marijos Remienės 
sukviestų moterų susirinko 
William Tell restorane papie
tauti ir pasikalbėti su G. Lands
bergiene apie įvairius fondus, 
remiančius Lietuvos nelaimin
guosius vaikus. Buvo pareikšta 
gili pagarba Gražinos Landsber
gienės vyrui. AT pirmininku: 
Vytautui Landsbergiui už 
ryžtingai vestą kovą, atstatant 
Lietuvos nepriklausomybe. 

Besišnekučiuojant Gražina 
Landsbergienė papasakojo, kad 
Vytauto Landsbergio gautą 
Norvegijos tautos Taikos 
premiją buvo nutarta atiduoti 
Lietuvai. Taip įsisteigė Lands
bergio fondas, kurio pirmininkė 

x R. Grigaliūnas iš Forest 
Park, 111., buvo atvykęs į „Drau
go" administraciją, pasirinko 
įvairių leidinių už didesne 
sumą. o lietuviškos knygos stip
rinimui įteikė 23.90 dol. auką. 
Dėkojame. 

x Veltui atiduodu „Natio
nal Geographic" žurnalo 22 m. 
komplektus. Tel. 312-778-2442. 

(sk) 

x Kovo 28 d., sekmadienį, 
po šv. Mišių, Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte rengiamas 
Prudential draudos ir finan
sinių patarnavimų kompanijos 
seminaras. Seminaro temos: 
nuošimčiai ir šalies ekonomika; 
nauji potvarkiai del pensijų per
vedimo, banku sertifikatų 
sąvoka; investavimų galimybės; 
ilgalaikė sveikatos priežiūra. 
Renginyje taip pat bus 
kalbama, kaip išvengti „proba-
te" proceso, apie „iiving trust". 
Seminarą rengia Prudential 
atstovai — Angele Kavakienė ir 
James Coury. Seminare daly
vaus advokatas Robertas 
Zapolis, Prudent:ai manadžeris 
Ken Horn. Po seminaro 
svečiams bus patiektos nemo
kamos vaišės — kava ir pyragai. 
Nuoširdžiai kviečiame apsi
lankyti. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Feaeral Savįngs, 
2212 West Cenm* Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x A u r i m a s Šimas ieško 
• savo giminaičio Kosto Shimo 
arba jo vaikų, gy.. Boston, MA. 
Žinantieji apie juos, rašykite: A. 
Šimas, 118 E. 19 S t , Linden, 
N.J. 07036, tel . 308-862-7047. 

(sk) 

— Gražina Landsbergienė. Buvo 
sudaryta valdyba, į kurią įeina 
2 gydytojai, 2 muzikai ir 2 kuni
gai, tarp jų kun. V. Aliulis. 
Valdybos sudėtis pasiteisino — 
vienas žino vieną sritį, kitas 
kitą. Nuspręsta 75 r ' lėšų, gau
tų iš procentų Oslo banke, 
paskirti nelaimingiausiems 
Lietuvos vaikams, ypač ne 
visiškai išsivysčiusiems. Vaikai 
remiami planingai, ne atsi
tiktinai. 

Likusi dalis procentų remia 
menininkus, muzikus. Fondas 
turi pastovius stipendiatus, 
kuriems mokama, kol mokslą 
baigs. „Remiami suteikia 
džiaugsmą, — sako G. Lands
bergienė, — nes jie yra kuklūs, 
stengiasi fondo nepernaudoti, 
pasitenkina minimumu, patys 
dirba, o jei lieka pinigų, tai 
grąžina, kad liktų kitiems". 

Nuvažiavusi ; Vokietiją, 
Landsbergienė susitiko su Mal
tos ordino atstovais. Ji neprašė 
labdaros, o pageidavo pirkti in
sulino diabetikams ir 
audiometrą. Kitą dieną jai 
paskambino telefonu, kad or
dinas paaukos audiometrą. Da
bar toliau bendradarbiaujama 
su Maltos ordinu. Akcijoje su 
Justu Francu buvo surinkta 
20,000 markių. Buvo gautas in
validams vežioti mikroau-
tobusėlis, tiksli vaistų siunta ir 
dezinfikuojančios medžiagos 
ligoninėms. 

Landsbergio vaikų fondas 
paskyrė 10,000 dol. Kauno or
topedinei įmonei įsigyti įrangos. 
Tai palengvintų cerebralino 
paralyžaus paliestiems vai
kams. 

Fondas remia gydytojų stažuo
tes užsienyje, padengia kelionės 
išlaidas, vykstančių į gydytojų 
konferencijas. „Ką dirbau, tą 
toliau dirbsiu", tvirtino Gražina 
Landsbergienė, pasiryžusi 
rūpintis Lietuvos vaikais. Prieš 
išsiskirstant, Marija Remienė 
įteikė vokelį su aukomis parem
ti našlaičius. 

Susirinkusių prašoma, G. 
Landsbergienė sutiko 
visuomenei papasakoti apie 
Lietuvos našlaičius ir kitus 
nelaimingus vaikus penkta
dienį, kovo 19 d . 7 v.v., Jau
nimo centro kavinėje. Visi no
rintys palengvinti apleistų 
vaikų dalią, kviečiami atvykti 
į vakaronę. 

Indrė 
I 

KOVO 11-SIOS MINĖJIMAS 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
, sąjungos rengiamas Kovo 

I ls ios , Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimo, 
minėjimas bus kovo 14 d., sek
madienį. Vėliavų pakėlimas 11 
vai. ryto Jaunimo centro so
delyje, 11:15 vai pamaldos Jė
zuitų koplyčioje. Pamaldas 
aukos kun. Juozas Vaišnys ir 
pasakys tai dienai pritaikytą 

pamokslą. Pamaldų metu gie
dos solistai Margarita ir Vaclo
vas Momkai, akompanuojant 
muz. Manigirdui Motekaičiui. 
Po pamaldų aukuro uždegimas, 
Jurgio Lendraičio žodis ir gėlių 
padėjimas prie Laisvės kovų 
paminklo. 

Pagrindinis minėjimas įvyks 
Jaunimo centro didžiojoj salėje 
su invokacija, sveikinimais, 
paskaita ir menine dalimi. 
Programą praves Vida Jonu
šienė, invokacija sukalbės kun. 
Juozas Vaišnys, sveikins gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza ir pa
skaitą skaitys PLB pirm. Bro
nius Nainys. Meninę dalį atliks 
Dainavos ansamblis, vado
vaujamas muz. Dariaus Poli-
kaičio. Organizacijos su vėlia
vomis ir visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. Įėjimas 
nemokamas. 

Po oficialiosios dalies yra 
ruošiami pietūs Jaunimo centro 
kavinėje. 

S.B. 

DARBAS SEKLYČIOJE 

Gavėnios laikotarpis skirtas | 
susikaupimui, klaidų pažinimui 
ir jų taisymui. O klaidos, kaip 
ir pats žmogus, yra fizinės ir 
dvasinės. Pradėta nuo fizinių. 
Programos vedėja Elena Siru
tienė pakvietė ir mums pristatė 
svečią iš Lietuvos dr. Antaną 
Adomavičių. Jis mediciną baigė 
Lietuvoje, nuo 1968 m. dirbo ir 
specializavosi Kaune, kaip virš
kinimo trakto, ypač jo apatinės 
dalies specialistas. Nuo 1980 m. 
dirbo Vilniuje vidurių vėžio sri
tyje. Tai ramiai nuteikiantis, 
kuklus daktaras, tačiau mes 
susidarėme įspūdį, kad jis savo 
sritį tikrai gerai pažįsta. Jo 
tema: hemoroidai, polipai, 
devertikulas ir suaugimai kolo
noje. 

Šitais negerumais kenčiame 
beveik kiekvienas, o anot dr. A. 
Adomavičiaus, išvengti jų leng
viau galėtume pakoregavę savo 
mitybą ir kūno higieną. To ne
darant, kenčiame daug nepa
togumų, skausmo, o ne retai ir 
atsiduriame mirtinam pavojuje. 
Gydymas galimas tik specialis
to gydytojo priežiūroje. Leng
viausias yra profilaktinis būdas: 
iš ryto išgerti stikline vandens, 
per dieną vartoti apsčiai skys
čių, geriant įvairias daržovių ir 
vaisių sunkas. Maistas turėtų 
būti daugiausia daržovės, ja-
vainiai , vaisiai , kiaušinio 
baltymai, lieso pieno gaminiai 
ir nugriebtas pienas. Maistas 
turėtų būti daugiausia žalias, 
arba lengvai virtas, ar „tušy-
tas" bet ne čirškintas, keptas ir 
ilgai virtas. Senesnės burnos 
gali vartoti maisto smulkinimo 
mašinas ar „tarkas". Po įdomios 
paskaitos buvo klausimai ir 
gausūs plojimai už gerus pata
rimus. 

Antrąją dalj atliko jau mums 
gerai pažįstama Liucija 
Atkočiūnienė, pagiedojusi 
kelias giesmes. Šiandien 

Lietuvių centras — tai lietu
viški namai Čikagos užmiestyje 
Lemonte. Juose vyksta lituanis
tinis švietimas, kultūrinė ir 
socialinė veikla; čia randamas 
ir Lietuvių Dailės muziejus. 
Centre esančioje bažnytėlėje 
meldžiamės, dėkojame, prašome 
Dievo palaimos sau, savo 
šeimai. Prašome geresnio 
gyvenimo visai lietuvių tautai. 
Šiandien matome, kaip Centras 
labai reikalingas po plačius 
užmiesčius išsisklaidžiusiems 
lietuviams. 

Atsiranda vis daugiau darbš
čių rankų, jautr ių širdžių, 
kurios supranta Centro svarbą 
ir jo reikalingumą. Vieni prisi
deda darbu, o kiti — pinigine 
parama. J ie rūpinas i jo 
išlaikymu ir geresniu, pato
gesniu pritaikymu žmonių po
reikiams. Lietuviško sumanu
mo, taupumo ir darbštumo dėka 
Centras patenkina daugumos 
reikalavimus. 

Lapkričio mėnesį įsisteigė dvi 
naujos, labai reikalingos progra
mos: viena jaunoms šeimoms, Į 
antra vyresniesiems. Seselė ! 
Margarita Bareikaitė Centre or
ganizuoja pokalbius, paskaitas 
vyresnio amžiaus žmonėms 
rūpimais klausimais. Kartais 
parodo vaizdajuostes. Daug vy
resnio amžiaus žmonių gyvena 
pačiame Centre. Programos 
vyksta kiekvieną antradienį, 1 
vai. po pietų. Tai įdomios ir 
gerai paruoštos programos. 

Šis antradienis — vasario 16. 
Seselė Margarita rūpinasi, kaip ; 
įdomiau, gražiau ir prasmin- ' 
giau tą mums brangią dieną 
švęsti. Prk'š pirmą valandą iš 
visų Centio pusių į salę rinkosi 
žmonės. Minėjimą pradėjo 
seselė Margar i ta . Vienos 
minutės susikaupimu prisimi
nėme žuvusius dėl Lietuvos lais
vės, po to sugiedojome Tautos 
himną — lyg pabrėždami 
žodžius: „ir šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi". Po himno 
Seselė pakvietė J. Damušienę 
pasidalinti keliomis mintimis 
apie Vasario 16 svarbą lietuvių 
tautai. J. Damušienė šiai dienai 
pritaikytame žodyje prisiminė 
pačius skaudžiausius Lietuvos 
istorijos įvykius, sunkų atėjimą 
iki nepriklausomybės ir jos 
paskelbimą 1918 vasario 16; 
trumpus, bet labai kūrybingus 
dvidešimt dvejus laisvo gyveimo 
metus. Ir štai po dvidešimt 
dvejų nepriklausomo gyvenimo 
vėl netenkame laisvės, tauta iš
blaškoma. Okupantai sparčiai 
naikina mūsų tautą — vienus į 
kalėjimus, k i tus t r emia į 
tolimąjį Sibirą. 

Daug kentėjusi, daug vargo 
pakėlusi per ilgus okupacijos 
metus, tarytum pamato šiokį 
tokį šviesos žiburėlį. Pradedama 
ieškoti kelio į laisvesnį 
gyvenimą. Štai tada atsiranda 
Vingio parko demonstracijos, 
Baltijos kelias. 

Šiandien tauta laisva, bet iš
vargusi, nuolatiniuose trūku
muose, paskendusi savo kas
dieniniuose rūpesčiuose, neapsi
sprendusi, kuriuo keliu pasukti. 
Visi supranta, kad reikia gerin
ti tautos gyvenimą. Tauta žino, 
kad ant jos pečių sunki ir didelė 
našta. 

Meninę programą pradėjo T. 
Antanaitis A. Miškinio poema 
„Lietuva". Po poemos iš A. 

giesmės buvo pritaikytos ga
vėniai ir nuteikė visus labai 
rimtai. Po kiekvienos giesmės 
salė aidėjo plojimais. 

Po to Lietuvos Vaikų Vilties 
narė Žydrė paskambino ir 
padainavo kelias ilgesingas apie 
tėviškę dainas. Pabaigai Ema 
Žiobrienė padeklamavo savo 
eilėraštį apie ašaras. 

Po programos valgėme bly
nus, o, daugumai išėjus namo, 
Seklyčios vaidybos mėgėjų 
grupė ilgai repetavo jų 
ruošiamą velykinį vaizdelį „Su
grįžimas", kurį matysime 
Seklyčioje kovo 17 d. 

Jonas Žebrauskas 

Miškinio poezijos skaitė: T. An
tanaitis, M. Šaulienė ir M. 
Jonikienė. Visi Centro gyvento
jai. Prie poezijos žodžių buvo 
įjungtos ir dainos. 

Meninę programą paruošė T. 
Antanaitis. Trumpai, bet labai 
prasmingai švęsta Vasario 16. 
Po minėjimo pasivaišinome 
pyragaičiais ir kava. 

Pagrindinį Vasario 16 minė
j imą rengė LB Lemonto 
apylinkė PLC vasario 14. 

Bronė Nainienė 

#Š ARTI IR TOLI 

KANADOJE 
— Gabi ja P e t r a u s k i e n ė , 

baigusi darbo stažą Lietuvoje, 
kovo 1 d. grįžo į Kanadą. Bai
gusi Toronto universitetą ma
gis t rės laipsniu Socialinių 
Mokslų fakultete, ji 1974 m. 
pradėjo darbą Ontario pro
vincijos vyriausybėje. Pirmasis 
darbas: sukurti ir administruo
ti jaunųjų nusikaltėlių pagalbos 
programą Jaunųjų Nusikal
tėlių ministerijoje ir Vaikų 
teismuose. Po to pereita prie 
kvalifikacijos kėlimo, programų 
kūrimo, darbuotojų pareigų bei 
a tsakomybių nus ta tymo 
programų vadovavimo srityje, 
Socialinės Rūpybos ministeri
joje. Netrukus pereita grynai į 
planavimo bei administravimo 
darbus, kuriuose įgijo 15 metų 
praktiką: biudžetų nustatymas 
ir a tskai tomybės sistemų 
kūrimas, finansinis planavimas 
valdžios struktūrose, programų 
valdymo metodika ir jos pri
taikymas įvairioms valdžios 
programoms. Pastaruosius 3 
metus dirbo kaip valdymo me
todikos analiste Socialinės 
Rūpybos ministerijoje. 

Pagal tarpvyriausybinę su
tartį tarp Ontario Provincijos 
valdžios ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės, su Kanados Fe
deralinės „Task Force on Eas-
tern and Central Europe" finan
sine parama, Gabija dirbo 
ministro pirmininko padėjėja 
nuo 1992 m. sausio 3 d. iki š.m. 
vasario galo. Ši techninės 
ekspertizės paramos programa 
buvo sugalvota Gabijos ir 
Richard Johnston (New Demo-
crat partijos aukšto pareigūno) 
iniciatyva ir susilaukė Ontario 
provincijos premjero Bob Rae 
bei Federalinės valdžios Task 
Force paramos. Programos pa
grindu numatoma siųsti po 
vieną Ontario provincijos val
džios darbuotoją į Rytų Europos 
šalis bent vienerių metų stažui. 
Pirmoji tuo pagrindu buvo iš
siųsta Lietuvon Gabija Pet
rauskienė ministro pirmininko 
padėiėjos pareigoms. Antrasis 
i šs iųs tas Estijon Užsienio 
Reikalų ministerijon patarėjo 
pareigoms Peter Mehisto, šiuo 
metu perėjęs Švietimo ministe
rijon. Trečiasis siųstas Latvijon, 
Užsienio reikalų ministerijon, 
Šiaurės Amerikos skyriaus pa
tarėjo pareigoms John 
Eichmanis. Toliau bus siun
čiami darbuotojai Lenkijon, Uk
rainon, Vengrijon, Cekoslovaki-
jon. Kandidatai privalo būti 
valdžios tarnautojai, kurių dar
bo stažas Ontario Provincijos 
vyriausybėje nenutrūksta — jie 
yra „skolinami" vienerių metų 
laikotarpiui tam kraštui, į ku
rį jie siunčiami. Iniciatyva 
susilaukė paramos iš premjero 
Bob Rae, nes jo vadovaujama 
Ontario provincijos vyriausybė 
norėjo padėti naujai demokra
tiškai besivystančiom Rytų Eu
ropos šalims labai konkrečiai ir 
tiesiogiai. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
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