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Vilnius kritikuoja Rusijos 
grasinimus telkti kariuomenę 

Vilnius, gegužės 15 d. (BNS) 
— Rusijos ir Baltarusijos galin
go karinio junginio galimas kū
rimas nebūtų atitinkamas Vidu
rio Europos šalių siekiams in
tegruotis į Europos ir transat
lantines struktūras, sako Vil
niaus diplomatai. „Lietuvos ir 
Lenkijos stojimas į NATO turė
tų būti traktuojamas ne kaip 
Rusijos atkirt imas nuo gynybi
nės Kaliningrado srities, o kaip 
stabilumo didinimas, kuriuo 
suinteresuotos ne t ik Lietuva, 
bet ir pati Rusija", BNS kores
pondentui pasakė aukštas Lie
tuvos Užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnas. 

Jis komentavo Rusijos gyny
bos ministro Pavel Gračev pa
reiškimą, kad greitas Lietuvos 
ir Lenkijos stojimas į NATO 
„sukurtų tam tikrų sunkumų 
Rusijai dėl Kaliningrado sri 

t ies", nes NATO valstybes at
kirstų Karaliaučiaus sritį nuo 
Rusijos. Pavel Gračev antradie-
nj taip pat perspėjo, kad Rusija 
gali sudaryti galingos karines 
sąjungos sutartį su Baltarusija, 
jei NATO toliau puoselės narys 
tės plėtimo planus. 

Lietuvos Užsienio reikalų mi-
nisterijos pareigūnas pabrėžė, 
jog vykstančių integracinių pro 
cesų tikslas Europoje yra ne su
mažinti, o padidinti saugumą ir 
stabilumą regione. „NATO pa
skirtis — atlikti gynybines bei 
taikos įvedimo funkcijas, o Lie
tuvos, Lenkijos bei kitų Vidurio 
Europos šalių tikslas — per 
NATO narystę tapti bendras 
vertybes išpažįstančios transat
lantinės bendruomenės dalimi", 
pažymėjo aukštas Vilniaus dip
lomatas. 

Rusijos karo laivai galėtų " 
lankytis, kai bus susitarta ' 

dėl sienos 
Vilnius, gegužės 14 d. (AGEP) 

— Seimo Užsienio reikalų komi
tetas iš principo pritaria Rusi
jos karinių jūrų pajėgų bei pa
sienio tarnybos kranto apsaugos 
laivo draugiškam vizitui į Klai
pėdos uostą, tačiau mano, kad 
toks v iz i tas t u r ė t ų įvyk t i 
abiems šalims t inkamu laiku. 
Galimybė surengti Rusijos karo 
laivų vizitą į Klaipėdą buvo ap
tarta pirmadienį komiteto po
sėdyje. 

Komiteto nariai mano, kad 

vizitas galėtų įvykti, sėkmingai 
užbaigus derybas dėl sausumos 
ir teritorinės jūros sienos su 
Rusija nustatymo. 

Lietuvos ir Rusijos Karaliau
čiaus srities siena iki šiol nėra 
nustatyta, ir balandžio mėnesį 
vykusios eilinės derybų sesijos 
metu nepavyko susitarti net dėl 
sienos nustatymo principų. Iki 
šiol nesutariama dėl sienos 
Vištyčio ežere, Nemunu, Kuršių 
mariose ir Baltijos jūroje. 

Seimas ratifikavo NATO 
susitarimą 

Vilnius, gegužės 14 d. (Elta) 
— Lietuvos Seimas antradienį 
ratifikavo „Valstybių, Šiaurės 
Atlanto sutarties dalyvių, ir kitų 
dalyvaujančių 'Partnerystė tai
kos labui ' programoje, susitari
mą dėl jų karinių pajėgų statu
so" ir šio susitarimo papildomą 
protokolą, kurie buvo pasirašyti 
sausio 31 d. Briuselyje. 

Ratifikuodama šį dokumentą, 
Lietuva prisijungė prie NATO 
„Šiaurės Atlanto Sutarties šalių 
Susitarimo dėl jų karinių pajėgų 
statuso", kuris buvo pasirašytas 
Londone 1951 m. birželio 19 die
ną. Šio dokumento, kuri pasira
šė visos NATO narės, t ikslas — 
apibrėžti karinių pajėgų, pasiųs
tų tarnaut i ar į pratybas į kitos 
šalies, sutarties dalyvės.terito
riją, statusą. 

„Šio dokumento pasirašymas 
ir ratifikavimas, Krašto ap

saugos ministro Lino Linkevi
čiaus nuomone, turi išskirtinę 
reikšmę, Lietuvai integruojan
tis į NATO. Tai pirmoji, anot jo, 
teisinė sutartis, lygiaverčiai ga
liojanti tiek NATO narėms, tiek 
„Partnerystės vardan taikos" 
programoje dalyvaujančioms ša
lims. 

Lietuvai vis aktyviau daly
vaujant „Partnerystės vardan 
taikos" programoje, siunčiant 
savo karius į šalių partnerių 
(dažniausiai į NATO narių) 
teritorijoje vykstančias pra
tybas, rengiant bendras pra
tybas Lietuvoje, į kurias kvie
čiami šioje programoje dalyvau
jančių šalių kariai, iškilo bū
tinybė apibrėžti šių karinių pa
jėgų statusą priimančiosios ša
lies teritorijoje. Naujasis doku
mentas ir padės išspręsti šią 
problemą. 

Europos sutartis pateikta 
ratifikuoti 

Gegužės 4 d., Visby, Švedijoje, vykusio Baltijos saliu premjerų susitikimo metu, Rusijos prem
jeras Viktor Černomyrdin (kairejei paprašė susitik, m<> su Lietuvos premjeru Mindaugu 
Stankevičium (dešinėje). Kalbėdamiesi pustručio karto ugiau, nei buvo numatyta, jie liete tran 
zito j Karaliaučių, migrantų klausimus ir Rusijos *koias Lietuvai už Karaliaučiuje įvykdytą 
statybą bei Lietuvos skolas už dujas. Černomyrdin atkreipė dėmesį, jog dėl to, kad nepasirašyta 
Lietuvos ir Rusijos sutartis dėl reguliaraus Rusijos naftos tranzito per Klaipėdą, nereguliariai 
tiekiama nafta ir Mažeikių Naftai Eltos nuotrauka 

Tautos Pažanga, nors ir 
apiplėšta, tikisi surinkti 

parašus dėl referendumo 
Vilnius, gegužės 14 d. (AGEP) 

— Tautos Pažangos Partija tiki
si per likusias dvi savaites 
surinkti referendumo rengimui 
reikalingus parašus. Per pusan-

lietuvių. Kur kas mažiau akty
vūs vilniečiai, ir ta i Pažangos 
partija taip pat sieja su marga 
sostinės tautine sudėtimi. 

Referendumo datą nustato 
tro mėnesio pavyko surinkti du Seimas. Po to, jei Vyriausioji 
trečdalius reikiamo skaičiaus, rinkimų komisija (VRK), bir-
Ši partija siekia surengti refe- želio 3 d. pat ikr inus parašus, 
rendumą, uždrausti užsienie
čiams pirkti žemę Lietuvoje. 

Tautos Pažangos Partija ba
landžio 3 d. pradėjo rinkti 
parašus dėl tokio referendumo 
surengimo ir iki birželio 3 d. jų 
turi surinkti 300,000. Kaip ant
radienį pasakė partijos valdybos 
narys Kęstutis Grinius, su
rinkta apie 190,000 referendu
mą remiančių parašų. Tačiau 
iniciatoriai dar tikisi surinkti 
likusius reikalingus parašus. 

Pasak K. Griniaus, jiems la
bai sutrukdė vagys, praėjusią 
savaitę iš partijos būstinės 
Kaune išnešę lapus su beveik 
65,000 parašų. Dabar bandoma 
juos atstatyti, tačiau nebesi
tikima tiek parašų surinkti. 

Labiausiai referendumo nori 
Žemaitijos gyventojai, taip pat 
kauniečiai. K. Griniaus nuomo
ne, taip yra todėl, kad šiuose re
gionuose gyvena daugiausiai 

nutartų, kad jų surinktas pa
kankamas skaičius, Seimas ar
timiausiame posėdyje privalo 
svarstyti referendr*ino surengi
mo klausimą. VRK sprendimą 
turi priimti per 15 dienų nuo 
parašų įteikimo. Par lamentas 

turi paskirti datą surengti re
ferendumą ne vėliau kaip per 
tris mėnesius nuo svarstymo 
dienos. 

Kaip žinoma, Seimas kovo 19 
d. pirmą kartą balsavo už Kon 
stitucijos 47 str. papildymą, ku
ris leistų užsieniečiams įsigyti 
ne žemės ūkio paskirties žemę, 
reikalingą jų ekonominei veik
lai vystyti Lietuvoje. Antrasis ir 
galutinis balsavimas dėl Konsti
tucijos papildymo gali įvykti 
birželio 20 dieną. 

Tautos Pažangos vadovai yra 
sakę, kad pavykus surinkti 
300,000 parašų, Seimo nariai 
turėtų suprasti, ko iš tiesų nori 
tauta ir susimąstyti dėl antrojo 
ir galutinio balsavimo. 

Estija supranta būtinybę 
Baltijos šalims veikti išvien 

Vilnius, gegužės 13 d. (AGEP) 
— Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas kaip „gerą ženklą" 
vert ina ta i , kad Est i ja , jo 
nuomone, jau nepabrėžia savo 
tariamojo išskirtinumo, posovie
tinėms šalims siekiant narystės 
Europos Sąjungoje, ir supranta, 
kad Baltijos šalims reikia lai
kytis kartu. 

Pirmadienį spaudos konferen
cijoje Vilniuje po apsilankymo 
praėjusią savaite Estijoje Č. 

Lietuvos prezidentas gaus 
amerikiečių instituto 

apdovanojimą 

Vilnius, gegužės 14 d. (Elta) 
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas pateikė Seimui rati
fikuoti asocijuotos narys tės 
Europos Sąjungoje su ta r t į , 
kurią Lietuva drauge su Estija 
ir Latvija pasirašė praėjusių 
metų birželio 12 dieną. Kitų 
dviejų Baltijos šalių parlamen
tai šią sutartį jau ratifikavo, o 
Lietuvai tai padaryti iki šiol 
trukdo Konstitucijos nuostata, 
draudžianti užsieniečiams įsi
gyti neūkinės paskirties žemės. 

Konstitucijos 47 straipsnio pa 
pildymui jau pritarė dauguma 
Seimo narių, tačiau jis dar 
nepriimtas — galutinai turi būti 
balsuojama šios Seimo sesijos 
pabaigoje. 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

pasirašytas sutartis dėl asoci
juotos narystės Europos Sąjun
goje jau ratifikavo Europos 
Parlamentas be kai kurios Eu 
ropos Sąjungos vals tybės . 
Europos s u t a r t i s regu
liuos visus ekonominius ir 
komercinius šalių santykius, 
skatins laisvą informacijos ir 
idėjų srautą , l iberal izuos 
prekybą, grindžiamą Pasaulinės 
Prekybos Organizacijos prin
cipais. Tai — dar vienas žings
nis, Lietuvai integruojantis į 
Europos struktūras, siekiant 
tapti pilnateise Europos Sąjun
gos nare. Dokumente Lietuva 
įsipareigoja savo politines ir 
ekonomines reformas orientuoti 
į visišką narystę Europos Sąjun 
goję. Sutartyje nurodytas sese 

Vilnius, gegužės 13 d. (AGEP) 
— Prestižinis amerikiečiu apdo
vanojimas Lietuvos prezidentui 
liudija Baltijos solidarumo poli
tikos pripažinimą ir teisingumą, 
sako Algirdo Brazausko pata
rėjas. 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas kitą mėnesį vyksta į Niujor
ką drauge su Latvijos ir Estijos 
valstybių vadovais atsiimti 
Rytų-Vakarų Studijų Instituto 
apdovanojimo už Baltijos jūros 
šalių bendradarbiavimo stiprini
mą, išmintingą santykių su Ru
sija formavimą ir ryšių su JAV 
plėtojimą. 

„Tai rodo, kad Amerikoje ver
tinam strateginė ir politinė 
Baltijos regiono reikšmė ir Bal
tijos šalių vienybė", korespon
dentui pasakė Lietuvos prezi
dento politikos patarėjas Justas 
Paleckis. 

Praėjusią savaitę užsienio rei
kalų ministras Povilas Gylys 
pareiškė, kad Lietuvos ir Rusi
jos santykiai yra „geriausi 
rių metų pereinamasis laikotar
pis, kuris vėliausiai turi baigtis 
1999 m. gruodžio 31 dieną. 

Baltijos regione ' . tačiau, anot 
jo. nepakankamai konkretūs. 

Apdovanojimai Baltijos prezi 
dentams bus įteikti Niujorke 
birželio 25 diena. Tą pačią dieną 
jie dalyvaus diskusijoje su 
žinomais politikais ir polito
logais Baltijos saugumo klausi
mais ir susitiks ekonominiame 
forume su amerikiečių versli 
ninkais. kurių laukiama susi
renkant nuo 300 iki 500. 

Lietuvos Prezidentūroje tiki
masi, kad birželio 23-27 die
nomis vyksiantis prezidento 
Brazausko vizitas apims ir 
Vašingtoną, kur galimi susiti 
kimai su JAV administracijos 
vadovais, galbūt ir aukščiausiu 
lygiu. 

Rytų ir Vakaru Studijų Insti
tutas įsteigtas 1991 metais. Jis 
teikia konsultacinę pagalba bu
vusioms komunistinėms šalims 
ir padeda joms integruotis į 
Vakarų valstybių bendriją. Ins
tituto apdovanojimas skiriamas 
už darbą, padedantį integruo
tis visoms Europos šalims, stip
rinti saugumą ir plėtoti lygia
teisius partnerystės santykius. 

Juršėnas pabrėžė esąs įsitiki 
nęs, kad Baltijos šalys vienu 
metu taps Europos Sąjungos 
narėmis, o ne kas pusmetį po 
vieną. Tačiau, sakė Č Juršėnas, 
kiekviena valstybė gali išsi
derėti sau palankesnių sąlygų. 

Seimo pirmininkas mano. kad 
Estijos poziciją paveikė Vakarų 
politikų raginimai bei Rusijos 
mėginimai suskaldyti Baltijos 
valstybes. J i s priminė, kad jo 
vizito metu kaip tik kilo ..dip 
lomatinis triukšmelis"', Estijos 
saugumui išaiškinus Rusijos 
diplomatą, kuris užsiėmė nedip-
lomatine veikla Estijos parla 
mente. Kaip žinoma. Estijai 
paprašius, kad jis išvyktų iš 
šalies. Rusija pareiškė išpra 
šanti vieną Estijos diplomatą 

LDDP nori keisti bažnytinio 
turto grąžinimo sąlygas 

Vilnius, gegužės 15 d. (AGEP) 
— Seimo LDDP frakcija siekia, 
kad būtų pataisytas Religinių 
bendrijų teisės į išlikusįjį 
nekilnojamąjį turtą įstatymas ir 
būtų atsisakyta numaty tos 
išimtinės teisės grąžinti turtą, 
kuris tuo pačiu įstatymu laiko
mas negrąžintinu. J au pradėtas 
svarstyti Seime įstatymo patai
sas trečiadienį žurnalistams ko
mentavo Žmogaus ir piliečio tei
sių bei Tautybių reikalų komi
teto narė Gema Jurkūnai tė ir 
Sveikatos, socialinių reikalų ir 
darbo komiteto pirmininkas Ge
diminas Paviržis. 

G. Jurkūnaitė sakė, kad siūlo
ma išbraukti įstatymo 15 straip
snį, atsiradusį, kai įstatymą 
Seimui pakartotinai svarstyti 
grąžino prezidentas. Šiame 
straipsnyje numatyta, kad iš
imties atvejais vyriausybės ir 
religinės bendrijos susitarimu ir 
Seimui pritarus, gali būti atsta
tyta nuosavybės teisė į nekilno
jamąjį turtą ir tais atvejais, 
kurie nenumatyti 4-ame straip
snyje. 

Šiame straipsnyje nurodyta, 
kad nuosavybės teisė negali 
būti atstatyta į gyvenamuosius 
namus ir butus, jeigu juose 
gyvena nuomininkai, pertvar
kytus ir perstatytus pastatus, 
kai jų bendrasis plotas padidėjo 
daugiau kaip vienu trečdaliu ar
ba jų pagrindinės konstrukcijos 
pakeistos daugiau kaip 50%, pa
status ir statinius, kurie per
duoti mokslo, sveikatos prie
žiūros, kultūros, švietimo ir 

ryšių įstaigoms. Pasak G. Jur
kūnaitės, siūlomame straipsny
je nėra teisinės logikos, nes 
išeitų, kad viską galima tvar
kyti susitarimų būdu ir įstaty
mas nereikalingas. 

Abu LDDP frakcijos nariai 
teigė, kad dėl šios galimybės 
susitarti, žmonės negali priva
tizuoti savo butų, „galbūt 
laukiant valdžios pasikeitimo". 
Pasak G. Paviržio, „nereikia 
žmonių laikyti įkaitais". Jis pa
brėžė, kad projekto autoriai 
atsiimtų jį, jeigu būtų numaty
ta, kad gyventojai gali privati
zuoti tokius butus. 

„Keičiasi vadovai, keičiasi 
prezidentai, Seimai, vyriausy
bės, bažnyčių hierarchija, ir visi 
geranoriški susitarimai, kurie 
šiandien yra, po metų gali būti 
visai kiti", pažymėjo G. Pavir
žis. G. Jurkūnai tė sakė žinanti 
faktų, kai rajonų savivaldybės 
net nepaiso teismų sprendimų ir 
neleidžia žmonėms privatizuoti 
pastatų, kai gyventojų teisė į 
juos yra įrodyta. 

Seimo narė taip pat minėjo 
Plungės rajono tarybos spren
dimą, kai Šv. Jono Krikštytojo 
parapijai grąžinti aštuoni pa
statai, kuriuose gyvena apie 150 
žmonių. Pasak G. Jurkūnaitės, 
taryba net nebandė išspręsti, 
„kur tie žmonės turės dėtis". 
Seimo narė teigė, kad buvo įra
šyti net tie namai, kurie gyven
tojų lėšomis buvo perstatyti ir 
dėl kurių savivaldybė pralaimė
jo bylas teismuose. 

Vilniuje deramasi dėl 
paskolos Mažeikių Naftai 

Į Vašingtoną išvyksta 
Lietuvos karo atašė 
Vilnius, gegužės 13 d. (AGEP) 

— Valdas Sarapinas. 33 metų. 
ligšiol dirbės Krašto apsaugos 
ministerijos sekretorium, kita 
savaitę išvyks į Vašingtoną būti 
Lietuvos karo atašė Jungtinėse 
Valstijose. 

Valda.š Sarapinas 1985 m. bai
gė Vilniaus Inžinerini Statybos 
Institutą, kuriame įgijo inži-
nieriaus statybininko profesija 
Nuo 1994 m. rugpjūčio dirbo 
sekretoriumi Krašto apsaugos 
ministerijoje, daugiausia tvar
kydamas ūkinius bei finansi 
nius reikalus, o pastaruoju metu 
globoja ministerijos tarptauti
nes programas. 

J Vašingtoną išvyksiantis ge
gužes 21 d.. V. Sarapinas bus 
penktasis Lietuvos karo atašė 
užsienyje. Jų įgaliojimai dabar 
apima Estija. Latviją, Danija. 
Lenkiją. Čekiją, ir NATO 

Vilnius, gegužės 13 d. (AGEP) 
— Vilniuje tęsiamos derybos, 
kad keli Vakarų bankai suteik
tų Mažeikiu Naftai 37.5 mili
jonų dolerių paskolą apyvar
tinėms lėšoms. Paskola bus 
suteikta be vyriausybės garan
tijos. Derybose dalyvauja Ma
žeikių Nafta, jos finansinis 
patarėjas. JAV bendrovė Public 
Resources Infrastructure bei 
keli užsienio bankai. Derybos 
pradėtos sekmadienį, tikimasi, 
jog per savaitę pavyks susitarti. 

Vienas skolintojų yra didelis 
JAV bankas — The Chase Man
hattan Bank. kuris planuoja ir 
daugiau investicijų Lietuvoje. 

Mažeikių Naftos generalinis 
direktorius Gediminas Kiesus 
korespondentui sakė. kad ga
mykla prisiima didele atsako
mybę, skolindamasi be vyriau-

Lietuva ir JAV 
bendradarbiaus 

teisingumo srityje 
Vilnius, gegužės 9 d. <Elta> — 

Vilniuje galutinai suderintas 
Lietuvos ir JAV vyriausybių 
abipuses pagalbos baudžiamo
siose bylose sutarties tekstas. 
Trečiadienį vėlai vakare Vilniu
je pasibaigęs delegacijų susiti
kimas — antrasis derybų etapas. 
Pirmasis praėjusių metų spalio 
mėnesį vyko Vašingtone. 

Pasak Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos Informacijos ir 
spaudos skyriaus, pasirašyti šį 
dokumentą planuojama po to, 
kai bus atliktos būtinos šalių 
įstatymuose nustatytos proce
dūros. 

Lietuvos delegacijai šiose 
derybose vadovauja Teisingumo 
ministerijos sekretorius Gin
taras Švedas, o JAV — Valsty 
bes departamento pareigūnas 
Thomas A Johnson 

sybės garantijos. Pasak jo, už 
paskolą ket inama Rusijoje nu
pirkt i 300,000 tonų naftos, 
kurią perdirbus ir produkciją 
pardavus Lietuvoje, valstybės 
biudžetas būtų papildytas maž
daug 600-700 milijonų litų 
įplaukų. 

Tačiau G. Kiesus abejoja, ar 
gamykla visą gautą produkciją 
parduos Lietuvoje, nes čia ji 
neturi savo mažmeninės preky
bos tinklo, be to, pasak direk
toriaus, užsienio firmoms Lie
tuvoje sudaromos daug palan
kesnes veiklos sąlygos nei savai 
gamyklai. 

Pernai maždaug pusė Mažei
kiuose pagamintu naftos produk
tų buvo parduota užsienyje. 

G. Kiesus teigė, kad paskolos 
sutelkimas yra tik pirmasis 
etapas, bendradarbiaujant su 
Public Resources Infrastructure 
(PRI> įmone. Antrajame etape 
bus ieškoma finansavimo šalti
nių gamyklos rekonstrukcijai. 
Tam reikės maždaug 100 mili
jonų dolerių paskolų. Jei pro
jektą pavyks įgyvendinti, Ma
žeikių įmone taps viena moder
niausių pasaulyje ir gamins la
bai aukštos kokybės naftos pro
duktus. 

PRI gruodžio mėnesį konkur
so keliu tapo Mažeikių Naftos 
finansiniu patarėju. 

KALENDORIUS 

G e g u ž ė s 16 d.: Kristaus 
Dangun žengimo švente (Šešti
nės). Ubaldas. Jonas. Andriejus, 
Bazile. Inga. Bite 1886 m. gimė 
filosofas, ateitininkų ideologas 
Stasys Šalkauskis. 

Gegužės 17 d.: Paskalis, 
Gailė, Virkantas, Tautmilas. 
1875 m. mirė vysk Motiejus Va
lančius. Tarptautinė Telekomu 
nikacijų diena 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. gegužės mėn. 16 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

MICHIGANO APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Gegužės mėh. 26-tą dieną, 
sekmadieni, tuoj po šv. Mišių, 
12 vai. Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos Kultūros centre yra 
šaukiamas JAV Lietuvių Bend
ruomenės Michigano apygardos 
metinis suvažiavimas. Michi
gano apygardai priklauso trys 
apylinkės, Detroito, pirm. Nijolė 
Zelwinder, Grand Rapids, pirm. 
Gražina Kamantienė ir Lan-
singo, pirm. dr. Romualdas 
Kriaučiūnas. Suvažiavimo daly
viais yra apylinkių susirinkimų 
išrinkti atstovai. Michigano 
apygardos valdybą sudaro pirm. 
Liuda Rugienienė, Vytas Jonai
tis (Grand Rapids), Jonas Ur
bonas ir Danutė Petrusevičiūtė. 
Suvažiavime bus metiniai 
apylinkių valdybų ir apygardos 
pranešimai, pasitarta dėl atei
nančių veiklos metų. I suvažia
vimą atvyksta Vytautas Ka-
mantas. Svečiai mielai kviečia
mi dalyvauti. 

l.r. 

PAGERBĖM MOTINAS 

Detroito Lietuvių organizacijų 
centras (DLOC) š.m. gegužės 12 
d. Šv. Antano lietuvių parapijoje 
surengė Motinos dienos minė
jimą — motinų pagerbimą. Šv. 
Mišias už gyvas ir mirusias mo
tinas aukojo klebonas kun. A. 
Babonas. Jautr ia i giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. Skaitinius 
skaitė Bronius Valiukėnas. Po 
Mišių buvo giedama Švč. M. 
Marijos litanija. 

Po Mišių i minėjimą prisirin
ko pilna parapijos salė žmonių. 
Salėje kabėjo Mykolo Abariaus 
specialiai šiai progai padarytas 
plakatas. Stalai buvo užtiesti 
baltomis staltiesėmis, papuošti 
našlaičių pintinėlėmis. 

DLOC valdybos narė Eugeni
ja Bulotienė programą vesti pa
kvietė Eleną Žebertavičienę. 
Invokaciją už motinas — gyvas 
ir mirusias sukalbėjo kun. Alf. 
Babonas. Mirusios motinos, mo
čiutės ir promočiutės buvo pa
gerbtos susikaupimo minute. 
Minėjime dalyvavusioms mote
rims, jas sveikindami rengėjai 
jteike po gvazdiko žiedą. 

Meninėje programoje buvo 
deklamacijos ir dainos. Eilė
raščius deklamavo: Arminas 
Alksninis, Deivydas Alksninis, 
mokytojas ir aktorius Kazys 
Gricius ir Elena Žebertavičienę. 
Dvi dainas solo padainavo 
Elena Žebertavičienę, o duetą 
atliko Elena Žebertavičienę 
ir Danguolė Alksninienė . 
Dainoms akompanavo Virgos 
Šimaitytės akordeono įrašas. 
Ona Šadeikienė DLOC vardu 
įteikė dainininkėms po puokšte 
raudonų rožių. Dovanėlės 
įteiktos ir abiem deklama
vusiems berniukams. 

Eugenija Bulotienė DLOC 
vardu padėkojo visiems minėji-
man atsilankiusiems, prog
ramos atlikėjams ir kitais bū
dais prisidėjusiems prie šio 
gražaus motinų pagerbimo. 

„AMERIKOS LIETUVIU 
BALSO" N A U J A PRADŽIA 

1945 m. rugsėjo 8 d., Tautos 
šventės dieną, Detroito ir jo 
apylinkių l ietuviai išgirdo 
pirmąjį „Amerikos Lietuvių 
balso" radijo programą. Jau 
daugiau negu penkiasdešimt 
metų kai ši visuomeninė ir 
kultūrinė programa tarnauja 
Detroito l i e tuv iams , infor
muodama juos apie lietuvių or
ganizacijų ve ik lą . įvykius 
savame kieme, Lietuvoje ir 
visam pasaulyje, transliuodama 
lietuvišką muziką, švęsdama 
tautines šventes. 

„Amerikos Lietuvių balso" 
pradžia buvo sunki — nebuvo 
lengva gauti radijo stotį, trūko 
lėšų, neturėta pakankamai 
plokštel ių, muzikos. Tuos 
sunkumus nugalėjo „Amerikos 
Lietuvių balso" radijo klubas. 
Jo pastangomis buvo suor
ganizuotas choras, moterų seks
tetas, vyrų kvartetas, vyrų okte
tas ir dramos sambūris. 

Per 51 m. keitėsi valdybos, ra
dijo stotys ir programos pava
dinimai. 1957 m. Radijo klubas 
perėjo į WCHB stotį, Inskter, 
MI, ir p*"ograma buvo pavadinta 
„Lithuanian Voice". 1962 m. 
.Amerikos Lietuvių balso" pro
grama perėjo į WQRS radijo sto
tį. Nuo 1980 m. ligi šiol lietuviš
ka programa perduodama per 
WCAR stotį. Vėl atėjo laikas 
pasikeitimui; tad nuo š.m. 
birželio 2 d., sekmadienį, nuo 8 
iki 9 vai. ryto, „Lietuviškas bal
sas" turės naują pradžią, ir bus 
girdimas iš WNZK - banga 690 
AM. Ši stotis labai galinga ir 
klausytojai ga lės girdėti 
100 mylių spinduliu. WCAR ra
dijo stotis yra parduota ir ją 
reikia užleisti kitokios paskir
ties programoms. Paskutinė 
programa WCAR radijo stotyje 
bus sekmadienį, gegužės 26 d., 
ir tą patį rytą nuo aštuntos 
„Amerikos Lietuvių balsas" 
aidės iš WNZK radijo stoties. 
Tikimės, kad visi klausytojai 
galės surasti šią naują stotį. 

Visuomenė kviečiama pasižy
mėti šį svarbų pasikeitimą, 
klausytis ir toliau remti .Ame
rikos Lietuvių balsą"! 

Regina Juškaitė 

DR. OTONAS VAITAS 
PASITRAUKĖ I POILSI 

Žmogus, nepaisant kokį dar
bą dirbtų, sulaukęs senatvės 
nusipelno poilsį. Dr. Otonas 
Vaitas, dirbęs daugiau 40 metų 
gydytojo profesijoje, š.m. ge
gužės 3 d. šventė pirmąsias pen
sininko dienas. Jo bendradar
biai, Farmington Family Phy-
sicians gydytojų grupė, dr. 
Anthony Munaco, dr. Sheloon 
Stern, dr. Bachą Onder, dr. 
Diana Soulias ir dr. Maria San 
Juan, surengė dr. Vaitui išleis
tuvių į pensiją pietus ištai
gingame Bostford Inn restorane. 
Dr. Vaitas atvyko į vaišes su 
visa šeima ir artimaisiais. 
Dalyvių tarpe (arti šimtinė) 
buvo būrelis lietuvių, kurie dr. 
Vaitui sugiedojo „Ilgiausių 

Tėvynes sąjungos Konservatorių partijos valdyba Detroite Iš k. — dr. Edvardas Misevičius, 
vicepirmininkas, viešnia paskaitininke dr. Laima Andrikiene. T s-gos Detroite pirmininke Sta 
se SmalinskiiTie, sekretore-korespondente dr Rasa Kazlauskaitė ir iždininkas Narimantas Udrys. 

Jaunystę praleido Skuodo mies 
telyje, netoli Latvijos sienos, kur 
jo tėvas buvo apylinkės teisėju. 
Tėvą perkėlus Apygardos 

ATEITININKU ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Tradicine tapusi Detroito atei-
teismo teisėju į Šiaulius, Otonas tininkų Šeimos šventė vyks sek-
baigė Šiaulių berniukų gimna- madienį, birželio 9 d. 
ziją ir tolimesnį mokslą tęsė 10:30 vai. šv. Mišios Dievo Ap-
Prekybos institute. Pasitraukęs vaizdos bažnyčioje už gyvus ir 
su tėvais į Vokietiją, gyveno mirusius ateitininkus. Tuoj po 
Detmolde, Anglų zonoje. Imig- Mišių parapijos svetainėje iškil-
ravęs į JAV, apsigyveno Bos- m į n gas jaunučių įžodis, veiklos 
tone. Pradžioje dirbo fabrike, pranešimai. Kalbės svečias, 
Persikėlęs į Čikagą, dirbo Ale- Ateitininkų federacijos tarybos 

Otonas Vaitas. 

metų" vaišių programos metu. 
Programą pradėjo dr. Anthony 
Munaco ir dr. Sheldon Stern 
trumpu pasveikinimu. Carol 
Hine paskaitė savo humoristinį 
kūrinėlį, paryškinusi dr. Vaito 
laisvalaikio pomėgių nuotykius 
ir jam įteikė irklą, kad žuva-
vimo pomėgis būtų sėkmin
gesnis. Susilaukė gausybės 
dovanų, naudingų medžiotojo ir 
žuvautojo pomėgiams puoselėti. 
Dr. Vaitas, priimdamas dova
nas, gražiu humoru pakomenta
vo pridėtus prie dovanų linkė
jimus. 

Dr. Otonas Vaitas gimė 1926 
m. vasario 26 d. Jo tėvai — Sta
sys ir Magdalena Vaitkevičiai. 

xian Brothers ligoninėje. Bandė 
tęsti medicinos studijas. Susidū
ręs su kliūtimis įstoti į universi
tetą, apsisprendė grįžti į Vokie
tiją. Vieną semestrą studijavęs 
mediciną Erlangen universi
tete, tolimesnėms studijoms per
sikėlė į Frankfurtą prie Maino, 
kurį baigė 1954 m. vasario 20 d. 
Apgynęs diplominį darbą, įsigijo 
gydytojo doktoratą (M.D.) Grįžęs 
į JAV, interno praktiką atliko 
Providence ir Hermankiefer 
ligoninėse. Pasiliko daktaru re
zidentu Providence ligoninėje ir 
priklausė St. Mary's gydytojų 
konsultacinei grupei. Privačią 
gydytojo praktiką pradėjo Dear-
borne. Su grupe gydytojų 
atidarė kliniką Farmington 
Family Physicians, P.O., Livoni
joje. Vėliau to paties vardo 
klinika pradėjo veikti Far
mington, MI, iš kurios dr. Vai
tas išeidamas į pensija, savo vie
toje paliko dr. Maria San Juan. 
Dr. Vaitas priklauso Lietuvių 
Krikščionių Demokratų sąjun
gai ir Ateitininkams sendrau
giams. Studentu būdamas ener
gingai reiškėsi jų veikloje, vienu 
metu buvo išrinktas Centro 
valdybos pirmininku. Šalia pro
fesinio gydytojo darbo, rasdavo 
laiko skaityti paskaitas sveika
tos klausimais. 

Dr. Otonas Vaitas savo gyve
nimo drauge pasirinko Vandą 
Banytę, uolią Detroito Dramos 
sambūrio aktorę, muz. Broniaus 
Budriūno choro dainininkę ir 
„Ši lainės" tautinių šokių 
šokėją. 1956 m. balandžio 14 d. 
jie sumainė aukso žiedelius. 
Susilaukė dviejų sūnų. Algirdas 
- Stasys gimė 1960 m., studija
vo Ann Arboro ir Bostono 
universitetuose. Dantų gydymo 
specialybėje pasiekė D.M.D. 
laipsnį ir yra ortodontijos spe
cialistas. Antras sūnus Ri
mantas Otonas gimė 1961 m. 
Studijavo Ann Arboro universi
teto dantų gydymo fakultete, 
kurį baigė bakalauro ir vėliau 
magistro laipsniu gavo dantų 
chirurgo D.D.S. diplomą. Mo
tina abu sūnus išaugino lietu
viškoje dvasioje. Jie baigė šešta
dieninę mokyklą ir šoko tau
tinius šokius. Su tėvais ir 
artimaisiais kalbėjo lietuviškai 
ir dabar tarpe svetimtaučiu su
tiktą lietuvį prakalbina taisyk
linga lietuvių kalba. Abu sūnūs 
yra vedę. Visų trijų daktarų 
šeimos atostogas mėgsta 
praleisti kartu 

Stasys Garliauskas 

narys, dr. Vytautas Vygantas. 
Po moksleivių ir jaunučių 
meninės programėlės — 
užkandėlis. 

Šventę rengia Detroito atei
tininkų sendraugių skyrius. 

P. Zaranka 
• 

GEGUŽINĖ DIEVO 
APVAIZDOS PARAPIJOJE 

Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos gegužinė ruošiama 
sekmadienį, birželio 2 dieną, 
tuoj po pamaldų. Lietuviškas 
maistas, laimėjimų stalas. Atsi
gaivinimui bealkoholiniai ir kt. 
gėrimai. Gegužinėje dalyvaus 
kaimo kapela „Mapunėlis" 
vadovaujama Virgos Šimaitytės 
ir veteranų tautinių šokių 
šokėjų grupė „Šaltinis", vado
vaujama Lojįės Viskantienės. 
Gegužinės rengėjai — Dievo 
Apvaizdos parapijos taryba ir 
būrys talkininkų kviečia visus 
Detroito IMBUVIUS atvykti į 
Dievo Apvaizdos Kultūros cent
rą ir smagiai praleisti sekma
dienio popietę. 

S K A U n Š Ė O S VEIKLOS 
DETROITE 45 METU 

SUtAKTIS 

Gegužės 5 dieną Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre įvyko 
Detroito skaučių „Gabijos" ir 
skautų „Baltijos" tuntų 45 
metų veiklos sukakties minė
jimas. Skautai organizuotai 
dalyvavo su savo tuntų vėlia
vomis šv. Mišiose, Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje. Po Mišių vyko 
iškilminga sueiga, kurioje daly
vavo ir sveikinimo žodį tarė LSS 
Vyriausia skautininke iš Bos
tono Birutė Banaitienė ir 
skaučių „Gabijos" tunto pirmoji 
tuntininkė (atvykusi iš Miami) 
v.s. Kunigunda Kodatienė. Dėl 
pablogėjusios sveikatos sueigo
je negalėjo dalyvauti pirmasis 
skautų tuntininkas v.s. Vladas 
Pauža ir skaučių Detroite 
steigėja Petronėlė Pajaujienė. 
Sueigos metu skautininkės įžodį 
davė Daiva Orentaitė Luka-
siewicz. 

Buvo prisimintos buvusios 
„Gabijos" skaučių tunto tunti-
ninkės: Kunigunda Kodatienė, 
Živilė Baukytė-Šimoliūnienė, 
Jūratė Pečiūrienė, Aldona Ras
tenytė Page, Albina Atkočai-
tienė, Audronė Tamulionytė 
Lenz, Vilija Baukytė Sužie-
dėlienė, Liuda Rugienienė, 

Dalia Gilvydienė, Rita Mat-
vekaitė-Kasputienė, Asta 
Jurgutytė, Danguolė Jurgu-
tienė, Milda Arlauskienė, Vida 
Juškienė, Vite Jankutė-Moss ir 
dabartinė tuntininkė Gailė Dė-
dinienė. 

Buvo prisiminti ir „Baltijos" 
tunto tuntininkai: Jonas Paruš-
kevičius Paronis, Vladas Simu
tis, Vladas Pauža, Dovėdas 
Dulaitis, a.a. Algirdas Man-
vydas, a.a. Antanas Banionis, 
a.a. Česlovas Anužis, Leopoldas 
Heiningas, Alfonsas Valavičius, 
Jonas Asminas, Jurgis Jurgutis, 
Juozas Orentas, Šarūnas Min-
gėla, Jaunutis Zubrickas, Linas 
Orentas ir dabartinis tun
tininkas Paulius Jankus. 

Raštu sveikino Lietuvių 
Skautų sąjungos Pirmijos pirmi
ninkas Kęstutis Ječius, LS 
Brolijos Vyriausias skau
tininkas Albinas Senkąs, buvu
si tuntininkė Aldona Rastenytė 
Page, dabar gyvenanti Phi-
ladelphijoje, buvęs tuntininkas 
Vladas Pauža, buvęs tunti
ninkas Jonas Asminas. Detroi
to Ateit'ninku vardu sveikino 
Rita Giedraitienė. Pirmoji 
„Gabijos" tuntininkė Kuni
gunda Kodatienė tarė sveiki
nimo žodį, kuriame papasakojo 
savo įspūdžius iš skautų veik
los pirmųjų metų. Prisiminė 
buvusius skautininkus ir skau
tininkės, kurių jau nėra gyvųjų 
tarpe, tai — Liucija Puskepa-
laitienė, Lilė Petrauskaitė, An
tanas Banionis, Česlovas Anu
žis ir kitus skautininkus. Svei
kinimo žodį baigė savo sukurtu 
skautišku eilėraščiu „Širdis". 
Sueigai vadovavo tuntininkai 
Gailė Dėdinienė ir adjutante 
Rasa Karvelienė, tuntininkas 
Paulius Jankus ir adjutantas 
Manvydas Šepetys. Po sueigos 
skautės, skautai ir svečiai buvo 
pakviesti pasivaišinti skautų 
suneštinėmis vaišėmis. 

A. EIDINTO IR 
V. LANDSBERGIO 

PASISAKYMAI 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė gegužės 11d. laidoje 
perdavė Lietuvos ambasado
riaus Alfonso Eidinto nuomonę 
apie praėjusių dviejų savait
galių politines konferencijas 
Washingtone ir Čikagoje, kur 
buvo svarstoma NATO narystė, 
Lietuvai ir kitoms Rytų Euro
pos valstybėms. 

Ambasadorius Eidintas pra
nešė, kad buvo perduota Lietu
vos vyriausybės ir politinių 
partijų nuomonė dėl Lietuvos 
įsijungimo į NATO struktūrą ir 
apie Lietuvos saugumą. Po 
ambasadoriaus pasisakymo 
kalbėjo ambasadoje viešintis 
Seimo opozicijos vadas prof. 
Vytautas Landsbergis, atvykęs 
dalyvauti ir stebėti Čikagoje 
ruoštą konferenciją apie Pabal
tijo kraštų reikalus. Prof. 
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Landsbergis pastebėjo, kad 
keičiasi JAV vyriausybės požiū
ris dėl pabaltiečių noro įsijungti 
į NATO. Prof. Landsbergis 
priminė, kad reikia budėti ir 
įtakoti JAV politikus, kad 
sprendžiant Baltijos jūros rajono 
klausimus, nebūtų priimti 
sprendimai, kad Baltijos jūroje 
vėl dominuotų viena valstybė. Į 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlių ruošą vėl įsijungė 
Stasė ir Antanas Zaparackai, 
neseniai sugrįžę iš Floridos kur 
praleido žiemą. „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės yra 
transliuojamos antradieniais 
nuo 3 iki 4 vai. p.p. ir šeštadie
nių rytais nuo 8 iki 9 vai. iš radi
jo stoties WPON, AM banga 
1460. 

PIRMINIŲ RINKIMŲ 
DUOMENYS 

Š.m. gegužės 13 d. įvyku
siuose pirminiuose rinkimuose, 
15-toje Michigano Senato apy
gardoje, lietuvių remiamas kan
didatas Willis Bullard laimėjo 
8,168 balsais. Kiti respublikonų 
kandidatai gavo: Barbara Dodd 
- 6,215 balsų, Terry Sever — 
3,308 balsus ir Ed Cox 218 
balsų. Birželio 4 dieną vyksian
čiuose balsavimuose respubli
konų kandidatas kandidatuos 
prieš demokratų kandidatą Bar-
ry Brickner. 

lm 
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MINIMA SUKAKTIS 
Atviros Lietuvos Fondo 

Studijų užsienyje informacijos 
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1991 m. jsikūręs centras savo 
veiklą pradėjo kaupdamas ir 
platindamas informaciją apie 
Siaurės Amerikos universi
tetus. Šiuo metu jame galima 
gauti informacijos apie studijas 
maždaug penkiolikoje valsty
bių. Veikia specializuota skai
tykla, čia dažnai rengiami 
seminarai, rodomi videofilmai 
apie studijas užsienyje. 
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PAVOJUS NEPRAĖJĘS 
Grįžęs i i Čikagoje vykusios 

konferencijos „Valstybių kūri
mas Baltijos šalyse" Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konservato
rių) vadovas V. Landsbergis 
pažymėjo, k a d joje jis ypač 
siekęs paryškinti Lietuvos ir 
Lenkijos są lygų tapatumą, 
abiem Šalims siekiant narystės 
NATO. Pirmadienio spaudos 
konferencijoje profesorius 
nurodė, kad abiejų salių pana
šumą apsprendžia tai, kad abi 
šalys neturi rytinės sienos su 
Rusija (abi ribojasi su Karaliau
čiaus kraštu), jos neturi terito
rinių pretenzijų kaimynams, 
Lietuvoje yra pavyzdiniai tauti
nių mažumų įstatymai. 

Pasak jo, Vakarų politikams, 
kurie įpratę į Baltijos valstybes 
žiūrėti kaip į vientisą regioną, 
per mažai pabrėžiamas Lietuvos 
artimumas Vidurio Europos re
gionui. Profesorius sakė, kad 
pastaruoju metu Estijai pradė
jus ryškinti galimybes žengti ir 
kitoms Baltįjos valstybėms nau
dingą individualų *ingimį Euro
pos Sąjungos kryptimi, galima 
kalbėti ir apie Lietuvos indivi
dualią galimybė žengti NATO 
kryptimi kartu su Lenkija. V. 
Landsbergis apgailestavo, kad 
Lietuva iki šiol nedirbo šia 
kryptimi, todėl jaučiama padi
dėjusi grėsmė ir patiriami tam 
tikri politiniai nuostoliai. 

Jis taip pat pastebėjo, kad 
Lietuva pati lenda į vadinamo
sios „nepavykusios valstybės" 
įvaizdį, kurį mums nori primes
ti Maskva. Toje koncepcijoje 
iškeliamas pavojus pasauliui, 
kurį kelia šios valstybės, todėl 
kaimynai neva turi teise imtis 
atsakomybės (panašiai kaip 
amerikiečiai Panamoje ar Haiti) 
ir „patvarkyti" tokias korum-
puotas, apsivogusias, issigims-
tančias, nusikaltėlių pasaulio 
valdomas nedemokratines val
stybes. 

V. Landsbergio nuomone, Lie
tuva diskredituoja save Vakarų 
akyse ir savo požiūriu į kariuo
menė, kaip šalis, kuri nesiruo
šia pati gintis. Anot jo, dėl šių 
priežasčių dažnai abejotinai 
atrodo ir Lietuvos politikos nuo
širdumas siekiant narystės 
NATO. 

Profesorius taip pat pažymėjo, 
jog Lietuvos valdžia nepakanka
mai išryškina vieną ypač jautrų 
klmi«imą, kad mūsų šalis teisiš
kai niekada nebuvo SSRS res
publika, o Rusijai nuolat 
pateikiant Lietuvą kaip vieną iš 
„buvusių SSRS respublikų", tai 
atsiliepia Lietuvos saugumui, 
galimybėms įstoti į NATO. 
„Diplomatinė kova, kuri buvo 
labai aiškiai suvokiama 1991-
1992 metais, yra apleista, dėl to 
taip pat turime psichologinių, 
politinių ir diplomatinių nuosto
lių", — sakė buvęs Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas. 

Profesorius ypač pabrėžė Či

kagoje vykusios konferencijos 
svarbą, kadangi joje pirmą kar
tą rimtai buvo iškeltas Baltįjos 
valstybių saugumo klausimas 
kaip tarptautinė problema, ne
paisant to, kad joje ir vyravo 
pavojingas atspalvis, kliūčių 
narystei NATO iškėlimas, ki
taip tariant, nuolaidžiaujančios 
Maskvai JAV politikos pateisi
nimas, ir mažiau kalbėta apie 
tai, kaip neigiamai Baltijos 
valstybėms atsilieptųjų paliki
mas nuošalėje. 

Pasak V. Landsbergio, svar-
biausias fonas, susįjea su ginčais 
dėl Baltijos valstybių priėmimo 
į NATO, yra per mažai Vaka
ruose pastebimas ir iš mūsų 
pusės per mažai atremiamas 
Rusijos pastaruoju metu ypač 
stiprinamas psichologinis karas 
prieš Baltįjos valstybes, o kai 
Lietuva nieko neatsako į šiuos 
išpuolius, jų lengviau nepaste
bėti ir Vakarams. Jis sakė, kad 
psichologinio karo buvimą pa
tvirtina tai, kad beveik kiekvie
ną dieną išgirstame apie naujas 
koncepcijas kaip į Baltįjos val
stybes įvesti kariuomenė, net 
grasinimus branduoliniu karu 
j e i Baltijos valstybės būtų 
priimtos į NATO, „paleidžiami 
į areną" ekstremistai — V. 
Žirinovskis, A. Nevzorovas, S. 
Baburinas. Profesoriaus nuomo
ne, šiais nuolatiniais grasini
mais siekiama „silpnesnių ner
vų" žmones Baltijos valstybėse 
nuteikti kapituliacijai. 

V. Landsbergis teigė, kad Lie
tuva turėtų įvardinti, jog Rusi
jos oficialiosios struktūros prieš 
Baltįjos valstybes nuo pat 1992 
metų vykdo intensyvų lokalinį 
šaltąjį karą. Jo nuomone, tai 
daugiausia Vakarams skirta 
propagandinė kampanija, kai 
naudojantis įvairiomis politinė
mis krizėmis, parlamento ar 
prezidento rinkimų kampanijo
mis, Rusįja tariamai būna pri
versta „bjauriai kalbėti". Pasak 
jo, tokiu būdu Vakarai ruošiami 
pasichologinei nuostatai, kad jei 
kas nors atsitiks, tarkim Esti
joje, tai estai patys bus buvę 
kalti, jie patys bus prisišaukė 
tokią nelaimė, „blogai" elgda
miesi su rusų mažuma arba su 
pačia Rusįja, išsiųsdami kokį 
šnipą ar nesutikdami, kad Esti
joje griaunamąjį darbą dirbtų 
Rusijos agentai. 

Anot V. Landsbergio, „vieti
nis" šaltasis karas modeliuo
jamas taip, kad vieną dieną 
puolamos visos Baltįjos valsty
bės, kitą dieną išskiriama Esti
ja ir Latvija. Jis sakė, kad šiuo 
karu Vakarų visuomenės infor
mavimo priemonėse siekiama 
įskiepyti nuomone, kad į Balti
jos valstybes iš anksto būtų 
žiūrima kaip į „karštąjį tašką", 
kuriame galimi ginkluoti susi
rėmimai, nors čia nieko pana
šaus ir nėra. 

Jis pažymėjo, kad Vakarams 

Rusįja grasina ir „didžiuoju" 
šaltuoju karu, sakydama, kad 
priėjo bus sugrįžta, jei Vakarai 
nenusileis Rusijos reikalavi
mams vienoje ar kitoje srityje, 
jau nekalbant apie ekstremistų 
grasinimus, kad bus ir didelis 
„karštasis" karas. 

V. Landsbergio nuomone, psi
chologiniu karu siekiama 
svarbiausių Vakarų nuostatų 
erozijos, kad būtų atsisakoma 
tokios nuostatos kaip NATO at
virumas visoms šalims, atitin
kančioms svarbiausius visiems 
žinomus reikalavimus: demo
kratinės santvarkos buvimą, 
sienų klausimų sureguliavimą, 
tautinių įtampų nebuvimą, tam 
tikrą rinkos ekonomikos ir 
gynybinio pasirengimo lygį. 
Pasak jo, dabar norima tą 
nuostatą pakeisti, kad NATO 
durų atvirumas priklauso nuo 
NATO valstybių: ar naujasis 
narys reikalingas dabartinei 
NATO struktūrai, ar jis nebū
tinai reikalingas. 

Profesorius sakė, kad ban
dymas pakeisti šią pagrindinę 
Vakarų nuostatą iššaukia siū
lymus apie kitokias saugumo 
galimybes, teigimus, kad NATO 
yra tik viena iš galimybių, 
galinčių užtikrinti Baltijos 
valstybių saugumą. 

V. Landsbergis peikė Lietuvos 
valdžią, kuri nieko nedaro, kad 
pasipriešintų Rusijos prieš Bal
tįjos valstybes vykdomam loka
liniam šaltajam karui, kad jis 
taip ir būtų matomas kaip šal
tasis karas, kuris gali peraugti 
į vietinį „karštąjį" karą. Jis 
nurodė, kad Rusijos agresyvu
mas atskleidžia ne tik A. Sūri 
kovo bei kitose panašiose „kon
cepcijose", bet ir netgi preziden
to B. Jelcino pasirašytame įsta
tyme, kuriame numatomos pri
vilegijos Rusįjos kariškiams, jei 
jie nukentėtų karo veiksmuose 
Baltijos valstybėse, Tadžikijoje 
ar Čečėnijoje. 

Kalbėdamas apie Baltįjos val
stybių priklausymą Vakarų 
saugumo sistemai, V. Landsber
gis pastebėjo, kad šis klausimas 
svarbus ne vien politiškai, bet 
ir ūkiškai, kadangi nuo jo spren 
dimo priklauso investuoto kapi
talo saugumo garantijos. J is 
sakė, kad diplomatinės kalbos 
nenaudojantys potencialūs in
vestitoriai viską supranta daug 
paprasčiau ir atsisako in
vestuoti, kol nepaaiškės, ar 
Baltįjos valstybės išliks nepri
klausomos, ar jos nebus 
„atiduotos" Rusijai Pasak jo, 
aiškėjant, kad Lenkija, Čekija 
ir Vengrija bus priimtos j NATO. 
šiose šalyse pastebimas pagyvė 
jimas investicijų srityje. 

V. Landsbergis taip pat pami 
nėjo, kad Lietuvos ir Baltijos 
saugumo klausimus vėliau Va
šingtone jis aptarė su respubli
konų kandidatu i prezidentus 
Bob Dole, jo štabo užsienio po
litikos vadovu, Valstybės depar
tamento Baltįjos skyriaus vado
vu, atitinkamais CŽV ir Valsty 

SPAUDOJE PASIŽVALGIUS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Už ketverių metų Roma ren
giasi labai iškilmingai atžymėti 
Kristaus dvitūkstantinį gimta
dienį. Pasiruošimo darbai jau 
pradėti, nes iškilmės vyks visus 
metus, sutraukiant į amžinąjį 
miestą apie 40 mln. turistų. Tai 
trigubai didesnis skaičius už 
normalų metinį turistų antplū
dį. Jau sudaryti iškilmėms ruoš
t i kardinolų bei miesto savival
dybės komitetai. Romos meras 
Pranas Rutelli yra „žaliųjų" 
partijos atstovas ir nepaisant 41 
m., atrodo labai geras miesto 
šeimininkas. 

įvairiems projektams įgyven
dinti valstybė paskyrė 3 milijar
dus dol. Vokiečių spauda rašo, 
kad tai „šventieji pinigai — 
šventiesiems metams". 

Pirmiausia buvo atkreiptas 
dėmesys į didelį judėjimą Ro
moje, tad numatoma pravesti 
požeminius traukinius, sujun
giant miesto centrą su Vatika
nu, praplatinant kelią į aero
dromą bei žiedo kelią aplink 
Romą. Oro taršą vidurmiestyje 
numatoma gerokai sumažinti, 
gal net nejleidžiant daugelio 
automobilių, priverčiant nau
dotis požeminiu traukiniu. 

Neužmiršti yra istoriniai pa
statai. O jų Romoje nestinga. 
Tikiu, kad šv. Kazimiero ar 
palaimintojo Matulaičio iškil
mėse dalyvavę JAV ir Kanados 
lietuviai (teko praleisti net dvi 
savaites!) yra matę „ispaniškus 
laiptus", kapitolį. bazilikas ir 
kt. istorinius pastatus. J au 
dabar viskas yra gražinama, at
naujinama, tvarkomi parkai ir 
t.t. 

Atrodo, mero planai siekia dar 
toliau: jis numato 2004 m. Ro
moje surengti olimpines žaidy
nes ir pareiškimą jau yra nu-

binio saugumo komiteto parei
gūnais, epizodiškai dalyvavo 
Vašingtone vykusiame Ameri
kos žydų kongreso suvažiavime 

In. P r . 

siuntęs tarptaut iniam olim
piniam komitetui. 

Lietuvos reikalai vokiečių 
spaudoje gvildenami tik trum
pom žinutėm, pranešant, pvz., 
apie įvykusią didelę demonstra
ciją Vilniuje. Apie 10,000 
žmonių minia reikalavo vyriau
sybės pasitraukimo. Spauda 
pažymėjo, kad l i e tuv ia i 
nepasitiki dabartine vyriau
sybe, reikalauja net anksty
vesnių parlamento rinkimų. 

Gegužės 3 d. spauda pranešė 
apie įvykstančią „Ostsee" (taip 
vokiečiai vadina Baltijos jūrą) 
valstybių konferenciją Gotlando 
saloje. Miuncheno liberalinis 
dienraštis „Sueddeutsche Zei-
tung" (jo tiražas 420,000 egz., o 
savaitgaliais 700,000, išspaus
dino korespondento iš Visby 
gan platų pranešimą bei paaiš
kinimą kas yra toji Baltijos 
jūros valstybių taryba. Ji buvo 
įsteigta 1992 m. Vokietijos, Da
nijos, Estijos, Suomijos, Lat
vijos, Lietuvos, Norvegijos, 
Lenkijos, Rusijos ir Švedijos 
užsienių reikalų ministrų. Pra
ėjusiais metais prisijungė Islan
dija. 

Dienraštis pažymėjo, kad be 
Baltijos jūros taršos problemų, 
taryba numato finansiškai pa
remti Lietuvos Ignalinos ato
minės jėgainės pagerinimą, o 
Švedija ir Suomija dės pastan
gas Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
Lenkiją kuo greičiausia įjungti 
į Europos Sąjungą. 

Tuo tarpu Frankfurte spausdi
namas angliškas dienraštis „In
ternational Herald Tribūne" (jis 
yra „Washington Post" ir „New 
York Times" „satelitas", apie 
konferenciją pranešė jau gegu
žės 2 d. politinių žinių psl., 
uždedamas didelę an t r a š t ę 
„Baltic summit meeting to start 
Friday" ir pabaigoje taip pat 
pridėdamas, kad posėdyje bus 
apsvarstytas Baltijos valstybių 
įjungimo į Europos Sąjungą 
klausimas. 

Danutė Bindokienė 

Valio sportui! 

46-.Hioms Šiaurės Amerikos Lietuvių sporto žaidynėms artėjant (jos vyks 
gegužės 17 19 <l Čikagoje ir apylinkėse), tariasi rengimo komiteto narys 
Rimantas Dirvenis (kairėje) ir lietuviu bičiulis bei nuolatinis talkininkas ne 
tik politiniuose, bet visuomeniniuose reikaluose. Kongreso atstovas Richard 
Durbin. 

Nuotr Jurgio Anyso 

Užsienio lietuviai (galbūt 
lietuviai apskritai) moka ruoš
ti didingus renginius, repre
zentacines šventes, sutraukian
čias didelį dalyvių skaičių ir at
kreipiančias į save kitataučių 
dėmesį. Kartais mėgstame įsi
vaizduoti, kad mums svarbus 
renginys >ra kažkodėl jau „pa
saulinės reikšmės" ir jaučiamės 
nusivylę, kai amerikiečių žur
nalistai per daug juo nesidomi, 
neaprašo ilgais straipsniais, o 
pamini vos viena kita eilute. 

Šiuo metu užsienio lietuvių 
dėmesys sutelktas j vasarą 
Čikagoje vyksiančią Dešimtąja 
tautinių šokių šventę. Galbūt šį 
kartą toji šventė turi mums 
svarbesnę reikšmę kaip buvu
sios: į ją daugelis žiūri, kaip į 
lietuviškojo gyvenimo už Lietu
vos ribų atgimimą, tarytum gai
vaus lietaus lašą bepradėjusiam 
vysti mūsų veiklos augalui. 
Reikia tikėtis — ir nuoširdžiai 
linkėti — kad X tautinių šokių 
šventė neapvils nei rengėjų, nei 
dalyvių, o bus iš tikrųjų gyvybės 
šaltinis, iš kurio semsimės stip
rybės tolimesniems darbams. 

Tačiau šį savaitgalį Čikagoje 
bei jos apylinkėse vyks nema
žiau svarbus (tik gal ne toks 
gausus dalyvių skaičiumi) lietu
vių susibūrimas, apjungiantis 
ne tik vietinius, bet iš gan toli 
atvykusius. Tai 46-tosios Šiau
rės Amerikos lietuvių sporto 
žaidynės, kurių rėmuose yra 
krepšinis, ledo ritulys, šachma
tų varžybos, ir jau anksčiau 
vykusios (Loretto, Ont., Canada) 
slidinėjimo pirmenybės bei 
kėgliavimo varžybos (Cle-
veland, OH). Gaila, kad šį kartą 
„nesusiklijavo" tinklinis ar 
lauko tenisas. 

Š. Amerikos sporto žaidynės 
ŠALFAS sąjungos iniciatyva 
vyksta nuo 1951 m., kai pirmą 
kartą mūsų sportininkai susi
rinko Toronte. Vėliau tokios 
varžybos vyko įvairiose vie
tovėse, kur gyvena daugiau 
lietuvių ir įsikūrę jų sporto 
klubai. Kartais šie periodiniai 
sportininkų renginiai sublizgė
davo ryškesnėmis spalvomis, 
nes juose dalyvaudavo spor
tuojantis jaunimas ir iš kitų 
žemynų. Daugelis prisimena 
tikrai šaunų lietuvišką subruz
dimą, kai 1983 m. Čikagoje 
vyko antrosios pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės (pirmosios buvo 
1978 m. Toronte), į kurias at
vyko net tolimosios Australijos 
lietuviai. Taip pat negalėtume 
pamiršti (ypač turėjusieji laimę 
dalyvauti) pernai vasarą buvu
sių pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių jau laisvoje tėvynėje. 

Kaip ir visa mūsų veikla 
pastaraisiais metais, sporto 
klubai, kadaise labai grusūs, 

rodo nuovargio žymes, bet 
entuziazmas sportui, be abejo, 
bus tol gyvas, kol savo tarpe 
turėsime jaunimo a rba jaunat 
viškos sielos ir vyresniųjų lietu
vių. Bes idomin t i e j i spor to 
pasauliu gerai žino, kad j ame 
stipriai pasireiškia lietuviai ir 
tarptautiniu mastu. Amerikie
čių spaudos sporto skyriuose, o 
taip pat televizijos laidose nuo
lat l inksniuojamos l ie tuvių 
pavardės, minimas Lietuvos 
vardas, kartas nuo kar to pama
tome net mūsų vėliavos spalvas. 
Iš tikrųjų Lietuva dabar daug 
dažniau ir te igiamiau minima, 
siejant ją su pasižyminčiais 
tarptautinėse varžybose ar ko
mandose mūsų sport ininkais , 
negu politikais (nors jie pakan
kamai dažnai maišosi užsienyje) 
ar kultūrininkais. Vadinasi, per 
sportą einame į pasaulį, kur
dami teigiamą įvaizdį kita
taučių sąmonėje. 

Sportas yra s t iprus ryšys, 
jungiantis jaunimą, o lietuviš
kieji sporto klubai į s i t raukia ir 
tas mūsų jaunąsias kar tas , ku
rios į jokią kitą lietuvišką veiklą 
neįsilieja ir ilgainiui išnyksta iš 
mūsų bendruomenės. Dar reikia 
pastebėti, kad sportas paskatina 
jaunimą užmesti akį ir j lie
tuvišką spaudą — pvz. „Drau
g e " p e n k t a d i e n i a i s s p o r t o 
apžvalgos puslapis y ra labai 
populiarus. Jį kruopščiai kas 
savai tę paruoš ia r e d a k t o r ė 
Irena Regienė, dažnai be spor-
t ininkų-bendradarbių ta lkos , 
nors jiems šis skyr ius tu rė tų 
ypač rūpėti. 

Šį savaitgalį, gegužės 17-19 d., 
suvažiuos apie 300 sportuojan
čio jaunimo ir vyresnių sporto 
entuziastų iš Toronto, Hamil
tono, New Yorko, Clevelando, 
Detroito ir ki tur . 46-tąsias Š. 
Amer ikos l i e t u v i ų spo r to 
žaidynes ruošia Čikagos sporto 
klubų organizacinis komitetas , 
vadovaujamas Algimanto Ta
mošiūno, su nariais — R. Dir-
voniu, D. Siliūnu. Z. Žiupsniu, 
R. Gailiumi, R. Fabijonu, A. 
Tuskeniu ir specialaus leidinio 
redaktorium E. Šulaičiu. Kaip 
paprastai tokiais atvejais, y ra 
sudarytas ir garbės komitetas, 
k u r i a m p r i k l a u s o : V a l d a s 
Adamkus, Audrius Šileika, Re
gina Narušienė, Bronius Nai
nys, Vaclovas Kleiza, dr. Pe t ras 
Kisielius, Šarūnas Marčiulionis 
ir Arvydas Sabonis. Tai žmonės, 
kurių pavardės visiems žino
mos, ne vien iš sporto pasaulio, 
bet ir visuomeninės veiklos. 

Laukdami 46-tųjų š . Ameri
kos lietuvių sporto žaidynių, 
linkime: sėkmės visiems jų 
dalyviams, gausių žiūrovų, o vi
siems, iš toliau atvykusiems, 
išsivežti iš Čikagos laimėjimus 
ir gerus įspūdžius. Valio sportui! 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 
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Iš pradžių, norėdami užeiti į svečių kambarį, turė

davome užsiregistruoti, gauti ligoninės leidimą. Bet, 
dažniau besilankant, budintysis personalas mus jau 
pažino ir netrukus jokių leidimų nebereikėjo. Tačiau 
mergaitėms buvo griežtai įsakyta jokių svečių ar lanky
tojų nesivesti į savo kambarius. 

Pirmoji iš ligoninės dingo Rūta Venskutė, berods 
kretingiškė. Ji ištekėjo už savo anglų kalbos mokytojo, 
anglo. Netrukus į Montrealį išvyko Elena Vaitkutė. Ją 
pasekė tamsiaplaukė Adolfina, norėdama pasiekti savo 
meilę Jogailą ar Jagiela iš Vokietįjos išvykusį į Toronto. 
I i dviejų sesučių Kalavinskaičių smarkesnioji Onutė 
ištekėjo už anglo, mechaniko. Jos sesuo Birutė, pati 
tyliausioji i i visų ten buvusių lietuvaičių, turėjo tragišką 
išgyvenimą. Ligoninėje susipažino su ten dirbusiu sani
taru jugoslavu ir netrukus už jo ištekėjo. Susilaukė 
sūnaus, kurio jos vyras nenorėjo ir nekentė. Kartą, Biru
tei nebūnant namuose, j is vaiką nužudė, užkasė lavoną 
ligoninės laukuose ir mėgino pasprukti. Birutė prane
šė policijai. Kai jugoslavo Anglijoje neberado, Scot-
land Yard tuojau susirišo su tarptautine Interpol, kuri 
žudiką pagavo Europoje, jau prie pat Jugoslavijos 
sienos. Grąžintas Anglijon, buvo nubaustas mirties 

bausme, bet vėliau teismas bausmę pakeitė kalėjimu iki 
gyvos galvos. Po to įvykio Birutės niekas nebematė lietu
vių tarpe. Užsidarė savyje, atsitraukė nuo visų, norė
dama viską užmiršti. 

Stasė, dėl niekų susipykusi su savo bernioku, lietu 
viu krepšininku iš Rochdalės, netikėtai ištekėjo už anglo. 
Vėliau gailėjosi. Dažnai viena atvykdavo į lietuvių 
rengiamus šokius Blackley Institute. Ten su pirmąja 
meile susitikdavo, pašokdavo. Prano giminaitė Elena 
buvo bene vienintelė, kuri susirado lietuvį vyrą ir už 
jo ištekėjo. Šiandien Bliudžiai gyvena Melboumo 
priemiestyje, Australijoje, kur augina gražią šeimą. 

Ištekėjo ir mūsų mergaičių „motina", Bronė. Bet 
apsiriko. Palikusi be „dukterų", jai nusibodo vienai tarp 
airių ir anglių dirbti ligoninėje. Kartą kažkokiame 
Amerikos lietuvių laikraštyje užtiko skelbimą: pasiturįs 
našlys nori susirašinėti su atitinkamo amžiaus lietuve 
vedybų tikslu. Bronė pasižiūrėjo į veidrodį, savimi 
patenkinta padarė nuotrauką ir pasiuntė „amerikonui". 
Prasidėjo susirašinėjimas. Po kiek laiko šis kviečia 
Bronė pas save, žadėdamas už kelionę sumokėti. Bronė 
nedrįsta, norėtų pirma susitikti be įsipareigojimų. Tad 
išvyksta pas Eleną Vaitkutę į Montrealį. Čia ją aplankė 
.jaunasis", čia pat sutarė ir Bronė išvažiavo su juo į Mas-
sachussetts, kur tapo jo žmona. 

Begyvendama greitai įsitikino, kad laiškuose savo 
turtais pasigyręs, jaunikis turėjo tik pusę namo, kuris 
po jo mirties turėsiąs atitekti jo pirmos, mirusios žmo 
nos vaikams Jis buvo tik komunistuojantis, nusigėręs 

žmogelis. Bronė dažnai su juo susiginčydavo ir labai 
gailėjosi už jo ištekėjusi. Po kiek laiko gavo nervų 
priepuolį, pateko į psichiatrinę ligoninę Nors iš ten il
gainiui sugrįžo namo, bet nebepasitaisė. Liko nebe tas 
žmogus. 

Artėja šeimų atgabenimas 

Spalio mėnesio viduryje iš Lincolno gaunu trijų 
puslapių aplinkraštį anglų ir lietuvių kalba. Iš Darbo 
ministerijos. Data 1947 m. spalio 9 d Rašoma, kad bus 
atgabentos šeimos. 

Tokį pranešimą gavę, mudu su Pranu apsidžiaugėme. 
Pasirodo, kad nepamiršo mūsų šeimų, anglai rūpinasi 
jų atgabenimu. Bet kartu su džiaugsmu mums kyla ir 
susirūpinimas. Aplinkraštyje nepasakyta, kada šeimoms 
reikalingos patalpos bus paruoštos. Nepatinka mums ir 
kalba apie šeimų apgyvendinimą hosteliuose. Tai būtų 
tik menkas skirtumas nuo stovyklinio gyvenimo Vokie
tijoje, gal dar blogiau. Ten nors kartu su savo šeimomis 
gyvenome. Dabar, ko gero, teks atskirai gyventi. Tai 
panašu į kalinio gyvenimą. Teisybė, prieš išvykstant iš 
Vokietijos, žinojome, kad darbams vykstantieji būsime 
apgyvendinti hosteliuose, bet dabar atrodo, kad ir šeimas 
ketina panašiai apgyvendinti. Neatsimenu, kad apie tai 
kas nors aiškino prieš atvažiavimą. O ga! britai nenori, 
kad mes savo šeimas atsivežtumėm Juk net du kartus 
tame aplinkraštyje (kartą net pabrėžtinai) pasakyta, kad 
galima jų ir nevežti: užtenka išbraukti šeimos nario 
vardą ir pavardę, ir viskas. Per karą daug vyru žuvo. 

našlių daugybė visose Didžiosios Britanijos vietose Gal 
jie ten ir taiko? Jeigu taip, tai apsirinkate, ponai anglai. 
Taip lengvai mes savo žmonų ir vaikų neišsižadame. 

Nutariame patys surasti butus savo šeimoms. Besi
teiraujant fabrike, už kelių dienų surandame dvi šeimas, 
kurios mums sutinka užleisti po du kambar ius viršu
tiniame aukšte. Abu namai greta vienas kito. Viename 
gyvena motina, kitame duktė su vaikais. Abi moterys 
našlės. Jau už savaitės atsikraustome į New Park Road, 
visai arti fabriko, kur dirbame. Dabar vėl pradedame 
dirbti po dvi pamainas, nors žinome, kad ilgai ta ip ne
tesime. Esame patenkinti, kad leidžia dirbti Prašome, 
kad mums duotų pelningesnį, geriau apmokamą darbą 
audykloje ar kitur. Neduoda. Geriau apmokami darbai 
saviesiems. Mudu dar naujokai, be to, svetimšaliai, tad 
nieko nelaimėjome prašydami. 

Fabriko rastinėje dažnai sukinėjasi vyrukas, kur is 
mane dažnai vokiškai užkalbina. Be jokio akcento Iš 
pradžių galvojau, kad tai vokietis, po karo pasilikęs 
Vėliau jis pasisakė, kad britas Karo metu gyvenęs 
Vokietijoje, buvęs kontražvalgybos agentas . Kuomet 
vokiečiai jį iššifravo kaip ,,Secret Service" agentą, 
pasidarė karšta. Vos spėjęs pasprukti j Šveicarija, iš kur 
saugiai pasiekė Londoną. Dabar jis gyveno patogiame 
name Manchesterio priemiestyje Urmston Karta Praną 
ir mane pasikvietė į savo namus vakarienei. 

Po aplinkraščio gavimo iš Darbo ministerijos, 
turėjome apsispręsti, ar esamomis sąlygomis pajėgsime 
savo šeimas išlaikyti. ,r> j 

* 'Bus daugiau) 
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LOPŠINE NORIMA 
PASLĖPTI KLASTĄ 

J U O Z A S ŽYGAS 

Gegužes 2-3 d. Čikagoje vyko 
labai svarbi (ir slapta) konferen
cija. Jos rengėjai buvo: Depart
ment of State, Department of 
Defense ir Central Inteligence 
Agency. Joje dalyvauti buvo pa
kviesti Baltijos jūros valstybių 
diplomatiniai pareigūnai ir am
basadoriai, reziduojantieji JAV. 
Jte to, dalyvavo ir įvairių JAV 
tnivers i tetų profesoriai — poli
tologai. Iš visų kviestų dalyvauti 
valstybių didžiausias delegaci
ja buvo i š Lietuvos net 5 
asmenys. O ir iš Lietuvos am
basados Washingtone dalyvavo 
jerods keli asmenys. Nepaisant 
Jo, kad Lietuvai buvo beveik 
gausiausiai atstovaujama, bet 
iChicago Tribūne" dienraštis 
kažkaip Lietuvos delegacijos 
fceveik nepastebėjo, o daugiausiai 
fašė apie Latviją ir Estiją. 
Z Kodėl konferencija buvo taip 
labai slapta? Dalyviams buvo 
jsakyta viešai nekalbėti apie 
konferencijos eigą. Kiekviena 
administracija, ypač rinkimi-
a ia i s metais, nori apie save pa
siskardenti. O dabar viskas 
feuvo kaip tik priešingai. Nepai
sant didelio slaptumo, vis tiek 
pavyko šį tą sužinoti. Bet, atro-
i o , ši JAV administracija, norė-
i a m a ką nors daryti, pirmiausia 
įairosi į Maskvą. Kremliuje 
toks bailumas nelieka nepaste-
tė tas , tad dar grėsmingiau grū
moja. Vadinamoji didžiausia pa
saulio demokratija pradeda nuo 
sfcvo pažadų ir principų trauk
tis. Kad visą tai užmaskuotų ir 
gražiau pristatytų, buvo su
kviesta ši konferencija. Neno-
ridami t iesiogiai savo tikslų 
plsakyt i , pradžioje teigė, kad 
administracija norėtų dalyvau
jančiųjų nuomonę sužinoti , 
tačiau iš karto nepasakė, kokiu 
klausimu ta nuomonė turėtų 
būti. 

;Kurie dabartinės administra
cijos ėj imus stebi, tai ir be 
sakymo galėtų jausti ir žinoti, 
ypač kad pagrindinis dėmesys 
Vnivo s k i r t a s Baltijos vals-
tjbėms. Tik reikia gerai įsi
klausyti, ką Maskva kalba ir 
kiaip Washingtonas bei kitos 
\iakarų Europos sostinės atsi
liepia. Nepaisant diplomatinio 
rrjandagumo ir gražių kalbų, 
atrodo, kad būtų laimingesni — 
jei Baltijos kraštų problemos 
nebūtų. Šaltojo karo metu. kad 
pasipriešintų Maskvos agresijai, 
bjivo suorganizuotas NATO. 
Habar. sovietų imperijai sugriu
vus, daugelis visiškai pasimetė. 
Nors Sovietų Sąjungos nebėra, 
bfct jos buvęs žvalgybos tinklas 
it pogrindis veikia taip, kaip 
biivo! Žinoma, kas nenori — tai 
:» Maskvos ateinančių grasini-
nju negirdi. Ir Čečėnijoje vyks

tantį karą bei žudynes tik taikos 
palaikymu vadina. 

Taip pat iš Maskvos girdėti, 
kad ir Baltijos valstybėse — 
jeigu rusakalbių mažuma bus 
skriaudžiama, tai Rusija sau 
pasilieka teisę tvarką ten įvesti. 
Vakarų akyse toks mažumos 
gynimas yra net sveikint inas 
reikalas. Kadangi jie nežino, 
kas ta „mažuma" yra! Čia jau 
mūsų pačių kaltė. Pirmiausia 
atsistačiusios Lietuvos antroji ir 
trečioji vyriausybė mums, išei
viams, pilietybę atėmė, o vi
siems rusams k o l o n i s t a m s . 
KGB-istams, „opričnikams", 
prokurorams ir t iems, kurie 
lietuvių vietas užimti turėjo, be 
specialaus prašymo Lietuvos 
pilietybę davė. Antra, pilietybę 
gavę, jau tie atėjūnai „mažu
ma" pavirto. Mažumos jau tarp
tautiniais įstatymais yra gina
mos. Lietuviai, ne kiti, bet patys 
sau girnų akmenį pasikabino. 

Ta „mažuma" ir geranores 
Baltijos jūros valstybes nuo 
įsipareigojimų atbaido. Lenkija, 
kuri prieš praėjusį karą buvo 
tautinių mažumų kalėjimas, da
bar irgi į gynėjų gretas jau 
taikstosi. Kadangi ji tą klau
simą (žinoma, su vakariečių pa
laima) radikaliai išsprendė. 
Paimkime vokiečių mažumą, 
kuri beveik 700 metų, tose 
žemėse gyveno; ne tik gyveno, 
bet ir daugelį miestų pastatė. 
Krokuva savo architektūra, o 
praeityje ir gyventojų sudėtimi, 
buvo vokiškas miestas. Lenkai 
tą mažumą be jokių ceremonijų 
tik su keliais ryšulėliais iš savo 
žemės išvarė. Taip pat ir ukrai
niečius, Rytinėse žemėse gyve
nusius, kurie lenkais neužsi
rašė, į sovietinę pusę išvežė. O 
tuos, kurie užsirašė lenkais, kad 
ryšius su praeitimi nutrauktų, 
į Rytprūsius ir Suvalkų kraštą iš
kėlė. Tad dabar, tautinių mažu
mų ir teritorinių problemų ne
turėdama (lietuviams dėl Seinų 
ir Suvalkų tylint), jau NATO 
kandidatūrai yra tinkama. 

Lietuvai, kuri su tautinėmis 
mažumomis nemoka susitvar
kyti, Rusijai garsiai protes
tuojant, „tunel io galo" dar 
nematyti. Bet „gerieji dėdės", 
nenorėdami Baltijos kraštų nu
skriausti ir „už durų" palikti, 
sugalvojo jiems pakaitalą. Jeigu 
JAV. bijodamos Rusijos grasini
mų, nerems Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos į NATO priėmimo, tai 
kaip būtų gal ima pasitikėti 
JAV parama, kuomet pavojus iš 
Rusijos pusės iškiltų. O tas pa
vojus yra labai realus. Mano 
supratimu konferencija, kuri 
Čikagoje vyko, ir tebuvo tam. 
kad tą masalą baltiečiams įpirš
tų. Kiek man žinoma, bent šiuo 
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Gegužes 4 d. Čikagoje JAV LB Krašto valdybos ruoštame JAV ambasadoriui Lietuvai Jąmes 
W. Svvihart pagerbimo pokylyje iš kairės: prof. Vytautas Landsbergis, dr Adolfas Darnusis ir 
amb. James Swihart. 

metu tuo Clintono administra
cijos masalu niekas labai nesu-
sižavejo. Kaip galima tokiais 
sargais pasit ikėti , kuriems, dar 
net rimto pavojaus nesant, jau 
kinkos dreba! 

Dr. Paul Goble pasakė: „Da-

Nuotr Jono Kuprio 

REMKIME LIETUVOS EKSPORTĄ 
Pereitų metų vasario mėnesio 

gale dvidešimt tonų talpintuvas 
laivu iš Lietuvos per Atlantą 
pasuko JAV link su tikslu pa
siekti Baltimore, nešinas Kauno 

bar reikia, kad Baltijos valsty- „Stumbro" pagaminta degtine 
bės būtų įjungtos į NATO. Be — „Lithuanian Vodka". Puikiai 
jūsų talkos bus sunku tai atlik- žinome apie Lietuvos biudžeto 
ti, nes valdžia bijo, kad Jelcinas deficitą ir nesėkmihgą ekspor-
nepralaimėtų ir komunistai vėl tą į užsienį, kas žlugdo Lietuvos 
neįsigalėtų". Prez. George Bush ekonomiją ir tuo silpnina res-
bijojo, kad t ik Sovietų Sąjunga publikos ekonominę nepriklau-
nesubyrėtų, o dabar B. Clinton somybę. „Stumbras" jau 1989 
vėl dreba, kad tik Jelcinas metais pradėjo užsienyje ie'koti 
nepralaimėtų. Amerika, kuri rinkos, slaptai nuo Sovietinės 
dėjo pas tangas , kad žlugtų valdžios pasiųsdamas į Europą 
k o l o n i a l i z m a s , dabar pačią p i r m ą l i e t u v i š k o s d e g t i n ė s 
b logiaus ia imperiją visomis s iuntą , nors tada dar apie 
išgalėmis gina. Ir tik dėl to, kad eksportą į užsienį galima buvo 
net nežino, kaip ta „sąjunga" t ik svajoti. Clevelando Parodų 
buvo sulipdyta. Taip pat jis centre 1992 metais vykusioje 
nežino, kodėl G. Bush tik vienos parodoje l ie tuviška degt inė , 
kadencijos prezidentu tebuvo: a t g a b e n t a Lietuvos Parodų 
nes ne tik Rytų Europos kilmės R ū m ų d i r e k t o r i a u s A loyzo 
žmonėms, bet ir kitiems ameri- Tarvydo, buvo pirmą kartą le-
kiečiams atsibodo laikraščiuose galiai įvežta, bet liko nepaste-
prezidentą, Gorbačiovo kelnes beta tarp virš trijų šimtų impor-
prilaikantį, matyti. Kad Lie- tuojamų alkoholinių gėrimų. II-

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu j namus. 

Pinigai pervedami doleriais. 
Sutvarkomi palikimai. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui. 

MAISTO SIUNTINIAI. 
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.-

$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
•l kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
* aliejus.mėsos konservai, aspirinas, multi vitaminai. 
^ $98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai,vaisių 

koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg. 

- Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą. 
* TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

tuva būtų į NATO priimta, tai 
vien mūsų pastangų gal neuž
tektų. Reikėtų, kad ir pati 
Lietuva būtų Vakarams pri
imtinesnė. 

Lietuvos Seimo atstovė Laima 
Andrikienė, kuri jau ilgesnį 
laiką lankosi Amerikoje, sakė, 
kad ji yra labai nustebusi, kiek 
Washingtone apie Lietuvą žino
ma. Kuomet ji prisiminė apie 
Lietuvos norą patekti į NATO, 
jai buvo atsakyta: — „Jūs, kurie 
išsirinkote į valdžią komunis
tus. Jūsų kariuomenei vadovau
ja buvę Raudonosios armijos 
pulkininkai, ir. kuomet nežinia, 
į kurią puse vyriausybė suka, 
kaip būtu gal ima jumis pasiti
kėti?" Taip pat tas jos pašne
kovas minėjo, kad Lietuvos 
gyventoju gyvenimo standartas 
yra dešimteriopai žemesnis už 
vakariečių. Tai yra vis labai 
rimti argumentai , kurių mes 
negal ime pakeisti. Tai priklau
so nuo pačios Lietuvos, jeigu 
nori. kad Vakarams būtų priim
tina. 

• 1846 m. liepos 7 d. JAV 
prisijungė Kalifornijos valstiją. 

gainiui „Stumbro" gaminiais 
susidomėjo „Imports by Kelly" 
bendrovė, kuriai vadovauja 
klevelandietė verslininkė In
grida Bublienė. Degtinės impor
tas į Ameriką yra surištas su 
daugybe įstatymų ir taisyklių 
bei t ikrinimų, tač iau ener
gingoji versl ininkė pagaliau 
visas kl iūtis nugalėjo ir jai 
pavyko padaryti sutartį s u 
importo bendrove „Port Dixie 
imports" Washingtone, kuri 
turi savo prekybos tinklą viso
se valstijose. Jai vadovauja italų 
ki lmės pulkininkas, Antrojo 
pasaulinio karo dalyvis Vito 
Pedone, turintis daug nuošir
džių simpatijų Lietuvai. Jo 
bendrovė, iki šiol iš imtinai 
p r e k i a u j a n t i i m p o r t u o t a i s 
vynais, jų virš 150 rūšių, pasi
ryžo ieškoti rinkos „Stumbro" 
degtinei, kurios aukštą kokybe 
pripažino profesionalių „ragau
tojų" grupė Washingtone. 

Įdomi yra lietuviškos degtinės 
istorija. Anot ž inovų, 1908 
metais Rusijos caras Nikalojus 
II parinko Kauną, kaip geriau
sią vietovę distiliuoti degtinę, 
skirtą jam ir jo pavaldiniams. 

Jis asmeniškai prižiūrėjo ga
myklos įrengimą, o sovietų oku
pacijos laikais toji gamykla 
buvo išplėsta ir tapo visos 
Sovietų Sąjungos degt inės ga
mybos centru. Deja, toji degtinė 
buvo eksportuojama į užsienį 
kaip „Soviet Vodka". Atgavus 
nepriklausomybę, kaunieč ia i 
tęsė savo protėvių degt inės 
gaminimo metodus, ją gamina 
iš geriausių grūdų ir naudoja 
specialų dist i l iavimo procesą, 
kuris yra žinomas tik Lietuvoje, 
dabar degt inė jau vad inas i 
„Lithuanian Vodka". 

„ L i t h u a n i a n V o d k a " y r a 
oficialiai pardavinėjama Ohio, 
Maryland ir Illinois valstijose. 
Dedamos pastangos ją įvest i į 
kaip gal ima daugiau valstijų, 
bet ilgai trunka biurokratiški 
reikalai ir pareikalauja daug 
išlaidų įvairiems le idimams, 
e t i k e t ė m s ir 1.1. K a d a n g i 
Čikagoje ir I Ilinojaus valstijoje 
yra didelis l ietuvių skaič ius , 
būtų gera, kad, norintieji pavai
šinti svečius ar patys pasi
vaišinti , parduotuvėse reika
lautų „Lithuanian Vodka". Jei 
kurioje parduotuvėje jos nėra, 
reikia kreiptis į sav in inkus su | 
reikalavimu, kad tą degt inę 
užsakytų iš „Stawski Distribu-
t ing Co.", kurioje pardavėjo 
pareigas at l ieka l ie tuvis Stasys 
Dubulis. 

„Stumbro" direktorius Algi
mantas Džiugas artimai bend
radarbiauja su „Port Dixie Im
ports" vadovybe ir su Ingrida 
Bubliene, yra dėkingas Vilniaus 
Parodų rūmų direktoriui Aloy
zui Tarvydui už jo pionierišką 
l i e t u v i š k o s d e g t i n ė s a t g a 
benimą į tarptautinę parodą 
Clevelande 1992 metais . Ska
tinimas parduotuvėse reikalau
ti l ietuviškos degtinės nėra joks 
alkoholio propagavimas, bet visi 
žinome, kad kiekviename vaišin
game l ie tuviškame name yra 
„gaivių" gėrimų, kad be jų 
neapsieina nei ves tuvės , nei 
kr ikš tynos , nei puotos , ta i 
tokiomis progomis reikia remti 
Lietuvą, perkant jos gaminius ir 
jų reikalaujant. 

A u r e l i j a B a l a s a i t i e n ė 
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REALMART II, Inc. 
6602 S. PulMki Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Palarr.auja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bu* 312-585*100 
Fax 312-58^3997 

Pagsr 312-30MB07 

MISCELLANEOUS 

GREIT 
PARDUODA 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

• * 
RE/MAX 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiutenųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir oarduodame namus 
• Apartmentus ir žeme. 
• Pensininkams nuolaida 

• ki Kaunas, Laisves 
ai (658-1), 100 sq. mtrs. Recent-
ly remodeled. Attractive, suitabte 
for home or Office. $35.000. 

Phone/fax: 370-7-225-712 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
320*'/, WMt tSttl Street 

Tel. (70S) 424-M54 
(312) SS1-—84 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
t«4. 708-969-2658. 

KMIECIK KAITOMS 
•nU S. Puuafci Iri. 

, £ ! • «345 S. ArckesAve. 

DANUTĖ MAYER, 
284-1900 

j « norite parduoti ar pirkti namus, 
KrsfpKnM i Darnus • t y t r , JI pn> 
feaionaJiai, sąžiningai ir 
patarnaus. Įkainavimas vaitui 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Dackys 
Tai. 312-MS-B624 

US. Savings Bonds 
Make Great Giffe. 

A pu|>fic Mrrvįf e of thts r*rwspapcr 

Pranas Zunde 
K A Z Y S B I Z A U S K A S 

1893-1941 
D v i e j ų t o m ų m o n o g r a f i j a . 11. - 323 psl., II t. - 4 3 0 psl. 

P lač ia i a p r a š o m a K. B i z a u s k o g y v e n i m a s ir ve ik la 
d i p l o m a t i n ė j e tarnyboje . Gaunama D R A U G E . 

P a p i g i n t a i — 6 dol . už k n y g ą 
S u p e r s i u n t i m u — 8 dol. 

I l l i n o i s va ls t i jos g y v . p r i d e d a „State sales tax" - 0 .53 d o l . 

ISvežant Lietuvos produkciją „Lithuanian vodka", į Ameriką Spaudos konferencijoje Vilniuje 
uš kairės): Aloyzas Tarvydas — Litexpo — Lietuvos parodų rūmų direktorius. Ingrida Bublienė 
— Imports by Kelley prezidentė. Algimantas Džiugas — „Stumbro" įmonės generalinis direktorius. 

DĖMESIO X LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖS DALYVIAMS 

APSISTOJUSIEMS HYATT 

X Lietuvių Tautinių Šokių Šventes Organizacinis komitetas 
mielai perveš Šventes dalyvius apsistojusias Hyatt Regeocy 
O'Hare viešbutyje į Susipažinimo vakarą (liepos men. 5 d., 
Navy Pier) ir į Šventę (liepos mėn. 6 d., Rosemont Horizon). 
Tačiau,norint užsakyti reikiamą kiekį autobusų,yra svarbu 
žinoti) kiek žmonių šia suteikiama transportacine priemone 
pasinaudos. Prašome autobusuose vietas užsisakyti užpildant 
ir prisiunčiant čia atspausdintą atkarpa. Autobusų užsakymai 
priimami iki fctrtebo mėn. 15 d. Neužsisakius iš anksto, 
autobusuose vietos pervežimas negarantuojamas. 

Autobusų bilietus iš Čikagos apylinkių galima užsisakyti 
skambinant Aldonai PaJukaitienri (312) 471-0611. 

A U T O B U S Ų UŽSAKYMO ANICETA 

Į SUSIPAŽINIMO VAKARĄ ir atgal i Hyatt 
bilietų po $5.00 asmeniui 

\ TAUTINIŲ ŠOKTŲ ŠVENTĘ ir atgal [ Hyatt 
bilietų po $3.00 asmenid 

Iš viso siunčiu $ 

Vardas/Pavardė. 
Adresai 

J_ Iš viso *lunčiu:$_ 

A M B I satjst X LITHUANIAN FOUC DANCE FESTTVAL 
S**** 2715 Wes* 71st Scrtct, Chūrejo. IL 60629 



JAV LB VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS 

Pagal JAV LB jstatus Vidurio 
vakarų apygardos valdyba, vado
vaujama pirm. Birutės Vinda
šienės, balandžio 21 d. sulaukė 
PLC Bočių menėje savo apy
linkių metini suvažiavimą. Ka
dangi įstatai numato, kad jame 
dalyvauja visų apygardos apy
linkių valdybos, jų kontrolės 
komisuos, į XIV Tarybą iš
rinkti apylinkių atstovai ir, 
žinoma, pati apygardos valdyba, 
— tikėjomės daugiau dalyvau
jančių. Ypač pasigedome JAV 
LB XIV Tarybos narių, kurių 
turėjo būti 17, o suvažiavime 
dalyvavo tik 7. Iš kviestųjų sep
tynių svečių pasirodė tik viena, 
Alė Kėželienė. Regina Kučienė, 
negalėjusi dalyvauti pati, pasi
rūpino atstove — Vida Brazai-
tyte, kurios turiningo pra
nešimo teko vėliau klausyti. 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkė Regina Narušienė šiemet 
mūsų dalyvavime negalėjo daly
vauti. iŠ viso dalyvavo 38 
asmenys. 

Registraciją pravedė Marąuet-
te Parko apylinkės narės: pirmi
ninkė Aldona Palukaitienė, Re
gina Vaitkevičienė ir Ieva Pau
lauskienė. Suvažiavimą atidarė 
apygardos valdybos pirm. Biru
tė A. Vindašienė. Atsistojimu 
pagerbti žuvę už Lietuvos laisvę 
ir visi mirusieji LB nariai. Pre
zidiumą sudarė Birutė A. Vin
dašienė ir valdybos nariai: Irena 
Kirkuvienė — sekretorė, Algis 
Urbutis — iždininkas. Kiti šios 
valdybos nariai yra Salomėja 
Daulienė, Jolanda Kerelienė, 
Svajonė Kerelytė ir Aleksas 
Vitkus. Suvažiavimą trumpai 
pasveikino Alė Kėželienė ir 
Birutė Jasaitienė. Dienotvarkė 
priimta tik su labais mažais 
pakeitimais. Rezoliucijų komi
siją sudarė Mindaugas Baukus, 
Jonas Rugelis ir Antanas 
Paužuolis. 1995 metų suvažia
vimo protokolą perskaitė Irena 
Kirkuvienė. Jis buvo be komen
tarų priimtas. 

Po to vyko apygardos valdybos 
pirm. B. Vindašienės prane
šimas. Pirmininkė buvo paruo
šusi trijų puslapių veiklos pra
nešimą, bet trumpai perdavė 
valdybos veiklos bent svarbiuo
sius bruožus. Suvažiavime daly
vavusiems buvo išdalinta to pra
nešimo padalos. Valdyba perei
tus metus neteko dviejų savo 
narių, mūsų ilgametes darbin
gosios Agnės Katiliškytės-Ber-
ner ir Genės Rimkienės. Džiau
gėmės, kad prie mūsų prisi
jungė patyrusios veikėjos Irena 
Kirkuvienė ir Jolanda Ke
relienė. Valdyba per pereitus 12 
mėnesių turėjo 13 posėdžių, 
kuriuos naujoji sekretorė I. Kir
kuvienė rūpestingai protokoluo
davo. 

1995.4.28 valdyba suruošė Ni
jolės Ščiukaitės ir A. Žukausko 
dainų koncertą. Pirmininkei ir 
A. Regiui teko kalbėsi su kun. 
J. Kuzinsku ir dėl Šv. Kazi
miero lietuvių kapinių prob
lemų. Pasauliečių teisėms gin
ti Šv. Kazimiero kapinių komi
teto pirmininkas Algis Regis, 
neseniai turėjęs bėdų su sveika
ta, ir dabar dar negali surasti 
asmens, kuris galėtų tęsti jo 
kovą. 

Buvome nusiuntę mūsų pir
mininkę ir į JAV LB krašto 
valdybos suorganizuotą Lietu
vos reikalais politinį seminarą 
Vašingtone. Gegužes mėnesį 
Kazimieriečių seselių vienuo
lyne įvyko JAV LB Socialinės 
tarybos organizuota šalpos 
konferencija, kurioje dalyvavo 
net 28 Lietuvą šelpiančios or
ganizacijos. Gal truputį ir per 
daug individualios iniciatyvos, 
bet mūsų apygardos valdyba, 
norėdama būti gerai informuo
ta, ir ten įprašė mūsų pirmi
ninkę dalyvauti. 

Apygarda yra gyvai įsitrau
kusi į X Tautinių šokių šventės 
rengimą. įvairiuose to rengimo 
komitetuose dirba ir B.A. 
Vindašienė ir I. Kirkuvienė. 

1995.9.17 Lemonte įvyko mūsų 
apygardos organizuota Lietuvių 
dienos gegužinė, prie kurios su
ruošimo ir pravėdinto mielai 
prisidėjo ir Brighton Park, Mar
ąuette Park, Cicero, Melrose 
Park, East Chicago ir Michia-
nos apylinkės. Lapkričio mėnesį 
ir vėl bandyta surasti naujų 
žmonių padėti Algiui Regiui 
kapinių reikalų komitete, bet be 
aiškių teigiamų pasekmių. 
Dalyvauta ir Latvijos nepri
klausomybės minėjime. 

Sudėtinga padėtis Marąuette 
Parko apylinkėje pareikalavo 
apygardos valdybos reakcijos. 
Pirmininkės ViwHa*i«nii« iniria-
tyva 1995.12.17 „Seklyčioje" 
buvo sušauktas tos apylinkės 
susirinkimas, kuriame daly
vavo ir JAV KV pirmininkė Re
gina Narušienė. Nors buvo iš
rinkta nauja valdyba, apylinkės 
veiklą gerokai stabdo faktas, 
kad buvęs iždininkas dar iki šiol 
neperdavė iždo knygų. Dar tą 
pačią dieną pirmininkė Vin
dašienė ir Kirkuvienė dalyvavo 
naujai atvykusių l ietuvių 
grupės „Krantas" susirinkime 
Jaunimo centro kavinėje. Po 
ilgokų pasisakymų susirinkimo 
pabaigoje vis dar buvo neaišku, 
ar „Krantas" nori tapti LB 
apylinke. „Kranto" pageida
vimai buvo perduoti Krašto 
valdybai. 

Prof. Vytautui Landsbergiui 
lankantis Čikagoje, Jaunimo 
centre vasario 4 JAV Krašto 
valdybos pastangomis buvo 
surengtas iškilmingas Sausio 13 
dienos įvykių minėjimas, prie 
kurių ypač darbingai prisidėjo 
Vindašienė ir Brighton Parko 
apylinės pirmininkė Salomėja 
Daulienė. Nepaisant žiemos 
speigo, salė buvo pripildyta 
dalyvavusiais. Prie to minėjimo 
didelio pasisekimo labai prisi
dėjo „Dainavos" vyrų oktetas, 
„Grandies" tautinių šokių 
šokėjos, „Spindulio" jauniai 
šokėjai, skautai, ateitininkai, 
šauliai ir kiti. Daug pagalbos 
sulaukėme ir iš Brighton Parko, 
Marąuette Parko ir Cicero apy
linkių valdybų. Po oficialaus 
minėjimo buvo vaišės. 

Sausio 21 d. beveik visa apy
gardos valdyba, Brighton Parko 
apylinkės pirm. S. Daulienės 
pakviesta, dalyvavo tos apy
linkės metiniame susirinkime. 
Buvo išaiškintas neseniai JAV 
LB Tarybos paskiausiame 
posėdyje nutarto solidarumo 
mokesčio pakėlimo reikalin
gumas. Naujas 10 dol. metinis 
mokestis juk tėra mažiau kaip 
vienas doleris į mėnesį. O iš 
tikrai negalinčių nei tiek apsi
mokėti bendruomenė priima bet 
kokio dydžio auką ir iŠ sąrašų 
neišbrauks. Vasario 18 PLC Le-
monto LB apylinkė surengė 
iškilmingą 16 dienos minėjimą, 
prie kurio taip pat prisidėjo ir 
V.V. apygardos valdyba, o ypač 
daug pastangų tam padėjo pir

mininkė. 

Pranešimą padarė ižd. Algis 
Urbutis. Buvo malonu girdėti 
kad, prieš dvejus metus perė
musi senosios apygardos beveik 
tuščią iždą, naujoji valdyba su
gebėjo įvairiais renginiais ir 
taupumu vėl atsistoti „ant 
kojų". Iždininkas galėjo pasigir
ti kasos balansu 2,009 dol. 
Kontrolės komisija — Kęstutis Je-
čius ir Aleksas Karaliūnas pa
gyrė valdybą už tvarkingai ve
damas knygas. Apygardos 
komiteto pasauliečių teisėms 
ginti Šv. Kazimiero kapinėse 
kasininkas Antanas Paužuolis, 
pakartodamas pirmininko Algio 
Regio pereituose susirin
kimuose pareikštas mintis, vėl 
pabrėžė būtiną reikalą ieškoti1 

jaunų, energingų pirmininkų, 
kurie galėtų sėkmingai tartis su 
arkivyskupijos biurokratais. O, 
kad tariantis galima šio to ir 
pasiekti, galima spręsti iš Salo
mėjos Daulienės pasakojimo 
apie dingusį nuo sienos kapinių 
įsteigėjo kun. Krikščiūno pa

veikslą. Šis paveikslas kapinių 
administracijos įstaigoje dingo, 
ir tiek. Tik pakėlus nemažą 
triukšmą tas reikalas, atrodo, 
jau tvarkomas, ir bus atitai
sytas. 

Po trumpos pertraukėlės vyko 
apylinkių pranešimai. Nors apy 
gardoje turime daug apylinkių, 
tik kelios jų yra tikrai veiklios. 
Daugumas tokių turėjo ir kuo 
pasigirti. Išklausėme prane
šimus iš Brighton Parko, Cicero, 
East Chicago. East St. Louis, 
Marąuette Parko ir Melrose 
Park apylinkių valdybų pirmi 
ninku ar jų atstovų. Su apylin
kių neturėjusių parengtų pra
nešimų veikla supažindino apy 
gardos pirmininkė Vindašienė, 
kuri stengėsi su tomis apylinkė
mis palaikyti bent telefoninį 
ryšį. Kaip ir anksčiau pasirodė, 
yra problema su lietuviškai ne
kalbančiomis apylinkėmis, su 
kuriomis betgi yra būtina 
palaikyti kontaktą, nors ir 
svetima kalba. Apie KV švie
timo reikalus referavo jaunosios 
kartos atstovė lituanistinės mo
kyklos mokytoja Vida Brazai 
tytė. Po to buvo įteikti garbės 
pažymėjimai net dvidešimčiai 
darbuotojų, atsidėkojant už jų 
ilgametį bendruomeninį darbą. 

Nijolė Pupienė painformavo 
apie X Tautinių šokių šventės 
pasiruošimus. Išgirdome, kad 
dalyvaus net 1,700 šokėjų, 
susibūrusių į 48 grupes. 
Turėsime 140 svečių šokėjų iš 
užsienio: Kanados, Argentinos, 
Brazilijos ir Lietuvos. Ar 
Lietuvą drįstume vadinti užsie
niu? 

KV Kultūros tarybos pastan
gos sudaryti įvairių kultū
rininkų, menininkų, kalbėtojų 
ir kitokius talentus turinčių 
žmonių sąrašus, pagal pirminin
kę Alę Kėželienę, tęsiasi ir 
toliau. Jos komiteto narė Laima 
Žliobienė tvarko šį nemažą 
kultūrininkų sąrašą. 

Suvažiavime buvo malonu 
matyti ir retą viešnią, JAV 
Vakarų apygardos pirmininkę 
Violetą Gedgaudienę, kuri 
trumpai pasveikino šį suvažia
vimą. 

Priėjus prie darbotvarkėje 
numatytų pageidavimų ir 
sumanymų punkto, teko nugirs
ti tik vieną: apylinkės, atrodo, 
pageidautų smulkesnės JAV 
KV finansinės ir kitokios apy
skaitos. Dabar tokia informacija 
užsiguli JAV LB Tarybos bylose 
ir neišvysta saulės šviesos. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. gegužės mėn. 16 d. 

Dešimtosios tautinių Aokių šventės garbės svečių kvietimo komisijos nariai 
(iš kairės): Dana Gyliene. Rimas Domanskis — pirm., Dana Kaunienė. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

JAV KARIAI PAGERBS LIETUVOS 
KARIUS IR PARTIZANUS 

liai, taip pat jūros šauliai, JAV 
kariai veteranai invalidai (arti 
50) ir galiausiai karo kapelio
nas. Žuvusiu lietuvių karių at
minimui vienas karys veteranas 
neš dail. Jurgio Daugvilos 
sukurtą statulą ,.Rūpintojėlį" ir 
padės ją prieš altorių. Mišias 
aukosiu aš, kaip parapijos kle
bonas, o karo kapelionas pulk. 
L. Lukaszewski pasakys įvykiui 
pritaikytą pamokslą. Po Mišių 
JAV ir Lietuvos himnai, o po to 
— bendros vaišės. Tikimės, kad 
bus gražus oras. 

— Kur visa tai vyks? 

Indianoje ir Čikagos apylinkė
se plačiai kalbama apie gegužės 
19 d. rengiamas šv . Kazimiero 
bažnyčioje; Gary mieste, iškil
mes lietuviams kariams pagerb
ti. Tai naujas įvykis lietuviška 
jame gyvenime, vertas plačio 
šios lietuviu visuomenės dėme
sio. Todėl šv. Kazimiero parapi
jos klebonas prel. dr. Ignas Ur
bonas buvo paprašytas apie tai 
papasakoti. 

— Girdime, kad Jūsų para
pijoj bus šį aekmadienį, gegu
žės 19 d., d ide les iškilmės ir 
pamaldos už karuose kritu
sius l ietuvius karius. 

— Taip, tai pirmas kartas 
mūsų parapijos istorijoje, kad 
amerikiečiai rinktųsi pagerbti 
karuose kaitusius lietuvius 
karius. 

— Turbūt nor ima pagerbti 
šios parapijos žuvusius ka
rius? 

— Taip, Mišios bus auko
jamos už šios parapijos žuvusius 
lietuvių kilmės karius, bet taip 
- ^ — — Į 

Baigiant susirinkimą buvo per 
skaityti ir priimti kelių rezoliu
cijų pasiūlymai. Juos perskaitė 
Jonas Rugelis. Suvažiavimas 
prašė pirm. B. Vindašienės 
šiuos pasiūlymus apipavidalinti 
ir rezoliucijų forma pasiųsti 
JAV LB XTV Tarybos prezidiu-
mui bei JAV Krašto valdybai 
Suvažiavimas baigtas beveik 
astronominiu tikslumu, taip 
kaip buvo numatyta darbo
tvarkėje — 1 vai. p.p., visiems 
dalyviams giedant Lietuvos 
himną. 

Aleksas Vitkus 

1996 m. kovo-balandžio mėn. atminimui už 
mirusius „LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI" 

aukojo: 
Gru a.a. Viktoro Dlmlnsklo atm. (papildomai): Mary 

dzinskas, Ona Rušėnienė — $50.00. Iš viso — $80 00; 
a.a. Algimanto J . Jomanto atm. (papildomai) Bethanne 

Jomantas — $25.00. Iš viso - $130.00; 
a.a. Stasio* Šimaičio atm.; Irena Meilienė. Mr & Mrs 

James A. Levy — $75.00; 
a.a. Antaninos Mickiene* atm.: Audronė M. Vanagūnienė. 

dr. F. V. Kaunas, J. S. Žemaitis, R. Rimkus, Aldona Jesmantas. 
V. L Biknevičius, J. T. Glambai, J. šabrinskas, J V Remia i. K 
Vabalaičiai, A. J. Banys, R. Naujalis, J. Šarauskas. S B Dundai. 
A. V. Tuminas, J. Z. Naujalis, A. Ragauskas. A. Skopas. S I 
Mieliauskas — $500.00; 

a.a. Alfonso štdagto atm.: Danutė ir Jurgis Vidžiūnai -
$25.00; 

•41. frontam A. PalMlo atm.: Juozas ir Izabelė Naujaiiai. 
Kazimieras Paliulis, Jonas Paliulis — $40.00: 

a.a. Vlado Rasčfauako-Raek atm.: Janina ir Pranas 
Gaigalai, Aleksas ir Vena Lauraičiai — $45.00; 

•4i. Vlado Doro atm.: Juozas Graužinis — $25.00; 
a.a. Stasio Rackmalelo atm.-. Alfonsas Rimbą — $10 00: 
•41. Uudo Končiaus atm.: Veronika Rūtenis, Dace Putmns. 

George Laurinaitis, Lietuvių Bendruomenės Cape Cod apylinkė. 
Irena A. Jansonas, dr. Bronius ir Genė Mickevičiai, Jennifer Hager. 
Andrew Laurinaitis, Jonas ir Bronė Zdanys, Romas ir Aldona Duls-
kiai, Alfonsas ir Regina Petrutis, Vanda Klabis, Bartley ir Tiffany 
Nourss, Pam, Philip ir Alex Baker, Benediktas ir Gražina Mačiui-
ka, Davė ir Sarah VVitter, Janina Snieška, Emilija Bielkevičius. 
Kathleen Stanley — $665. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame už 
aukas. „Lietuvių Vaikų viltis" padeda negaluojantiems, tačiau 
turintiems viltį ir galintiems pasveikti Lietuvos vaikams 

„Lietuvos ValktĮ * * • • " . 2711 W. 71 St., Chicago, IL 
•062$. . 

— Lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, 1390 West 15 Ave., 
Gary mieste, Indianoje (tol. 
219-882-1171). 94 greitkeliu 
važiuojama ligi Grant St., Grant 
gatve važiuojama į šiaure ligi 
15-tos gatvės, pasukama į 
dešinę ir už poros blokų kairėje 
matyti nedidelė Šv. Kazimiero 
bažnyčia. Prie bažnyčios yra 
didelė aikštė automobiliams. 
Kviečiame visus ir tikimės, kad 
lietuviai gausiai iškilmėse 
dalyvaus. 

— Ačiū už pokalbį. 
Kalbėjosi J . Kavaliūnas 

pat už visus tuos. kurie krito 
kovoje už Lietuvos laisvę per 
Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinį 
karą bei po jo, kovodami tiek 
reguliarioje kariuomenėje, tiek 
partizanų eilėse. Esame taip pat 
paprašyti duoti žuvusių lietuvių 
karių ir partizanų skaičių ir jų 
vadų pavardes. Visa tai, taip pat 
šios iškilmės dalyvių skaičius, 
bus pasiųsta į Vašingtoną Pen
tagonui. 

— Kas šias pamaldas orga
nizuoja? 

— JAV kariuomenės karo ka-
pel ionas pulk. Leonardas 
Lukaszewski kartu su JAV karo 
invalidų sąjunga, kurią įkūrė 
gen. O. N. Bradley ir jai ligi mir
ties vadovavo. Jis paskyrė kun. 
L Lukaszewskį rūpintis visos 
Amerikos karo invalidais ir 
pabrėžė, kad nebūtų pamirštos 
tautinės grupės, bet teikiamas 
joms reikiamas dėmesys. 

— Kodėl pasirinkta J ū s ų 
parapijos bažnyčia? 

— Kun. L. Lukaszewski, gi
męs ir augęs Indianoje, o kuni
gu tapęs buvęs vikaru mano 
kaimyninėje parapijoje Gary 
mieste, pirmiausia atkreipei 
dėmesį į Indianą ir jos lietuvius.' 
Žinodamas, kad mūsų Šv. Kazi
miero parapija yra vienintelė 
lietuviška parapija Indianoje, 
tai ir pasirinko ją šioms 
iškilmėms. 

— Ar galite plačiau apie 
š ias iškilmes papasakoti? 

— Iškilmės prasidės 11:30 
vai. Pakėlus JAV ir Lietuvos 
vėliavas, dalyvaujant JAV ir 
mūsų kariams, ir šauliams su 
vėl iavomis, procesijoje į 
bažnyčią eis JAV armijos dali
nys, Čikagos Dariaus-Girėno 
posto ir Gary Vytauto Didžiojo 
posto legionieriai, lietuviai, 
kariai ramovėnai, lietuviai šau-

PAMINKLINĖ LENTA S. 
ŠALKAUSKIUI 

Kauno Technologijos univer
siteto Administravimo fakultete 
'K. Donelaičio g. 20, kur prieš 
karą buvo Vytauto Didžiojo uni
versitetas) atidengta pamin
klinė lenta žymiam lietuvių fi
losofui ir pedagogui, profesoriui 
Stasiui Šalkauskiui, pažymint 
šios vienos iškiliausių Lietuvos 
asmenybių gimimo 110-ąsias 
metines 1939 metais profeso
rius Stasys Šalkauskis buvo iš
rinktas Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektoriumi, bet 1940 
metais, sovietinių okupantų bu
vo tuojau pat iš pareigų atleis
tas, o uždarius teologijos filosofi
jos fakultetą, pašalintas ir iš 
profesūros. Pašlijus sveikatai, 
mirė 1941 metais. 

LIETUVIU CHORAS 
SURINKO VISUS PRIZUS 

Vilniaus Šv. Kazimiero bažny
čios kamerinis choras „Brevis" 
surinko visus prizus tarp
tautiniame chorų konkurse, ku
ris balandžio 19-21 dienomis 
vyko Slovėnijos mieste Ma-
r'bore. 

Choras pelnė pirmąją vietą, 
..Grand Prix" ir publikos prizą. 
..Brevis" vadovas Gintautas 
VYnislovas buvo pripažintas 
geriausiu konkurso dirigentu. 

A.tA. 
ANELĖ MACKEVIČIENĖ 

Padvaiskaitė 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. gegužės 13 d., 9:15 vai. vakaro, sulaukusi 

89 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: duktė Danguolė Balta, žentas Stepas, anūkai 

Antanas ir Nikolas Baltai, svainė Emma Padvas ir kiti 
gimines. 

Velionė buvo žmona a.a. Juozo ir sesuo a.a. Petro Padvo. 
Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų. 
Velionė pašarvota ketvirtadienį, gegužės 16 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus-Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 7 1 St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 17 d. Iš laidojimo 

namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, žentas, anūkai, svainė ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600. 

Gyveno Oakbrook, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1996 m. gegužės 13 d., 9:45 vai. vakaro, sulaukusi 
81 metų. 

Gimė Spnngfield, IL. Užaugo Lietuvoje ir grįžo į JAV-bes 
18 metų amžiaus. 

Nuliūdę liko vaikai: duktė Joanne Šliteris. gyv. Los 
Angeles, CA, sūnus John L. Šliteris, Sr su šeima: žmona Kim, 
vaikai: KimLahn, John, Jr., Kathy Lee, Marie Krasne su vyru 
Thomas ir jų vaikai - Leslie ir Mark; 9eserys Lietuvoje — 
Adelė Sakalauskienė ir Valė Černienė; sesuo Frances Aurella, 
gyv. Las Vegas, NV; dukterėčios: Dalia Yelinskienė ir Loret-
ta Reneckienė su šeimomis; sūnėnai: Arūnas Černius, Valdas, 
Jonas ir Saulius Sakalauskai. 

Velionė buvo žmona a.a. John. 
Priklausė. St. Theresa Society, Kmghts of Lithuania, 

American Lithuanian Catholic Women's Society, Don Varnas 
American Legion post, Lithuanian Chamber of Commerce; Šv. 
Kryžiaus ligoninės savanorė; aktyviai darbavosi Nativity 
B V M mokyklos ir Maria High School motinų klubuose. 
Buvo apdovanota Illinois Hospital Assoc. Leadership žymeniu. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, gegužės 16 d. nuo 6 iki 
9 v.v. ir penktadienį, gegužės 17 d. nuo 12 iki 9 v.v. S. C. Lack 
& Sons Palos laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy., 
Palos Hills. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 18 d. Iš laidojimo 
namų 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vaikai, anūkai, seserys ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410. 

Mūsų ilgamečiui nariui, buvusiam pirmininkui 

A.tA. 
VACIUI NUMGAUDUI 

mirus, jo šeimai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Čikagos LFK „Lituanicos" valdyba 

A.tA. 
ANNA 

ŠLITERIENĖ 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠIE LAIŠKAI NELIEKA BE ATSAKYMO 

Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse Memorial dieną — pir
madienį, gegužes 27 d., tuoj po 
šv. Mišių, prie Steigėjų pa
minklo vyks tradicines visuo
meniškos mirusiųjų pagerbimo 
iškilmes, pravedamos Bend
ruomenės pasauliečių komiteto 
ir Kapų sklypų savininkų drau
gijos, garbės sargyboje daly 
vaujant šauliams ir ramovė-
nams. Visi mūsų tautos miru
sieji ir žuvusieji už laisve bus 
prisiminti šių kapinių direk
toriaus kun. Jono Kuzinsko 
vadovaujama bendra malda. 
Bendruomenes pasauliečių ko
miteto pirm. Algio Regio žodžiu, 
vainiko prie Steigėjų paminklo 
padėjimu, giesme ..Marija. 
Marija" ir Lietuvos himnu. Po 
šio bendruomeniško pagarbos 
mirusiems išreiškimo — indi
vidualūs ar t imųjų kapų 
lankymai. 

Skautų ir skaučių regist
racija stovyklai, liepos 17-27 d. 
vyksiančiai Rako stovyklavie
tėje, Custer, Mich.. bus šį šeš
tadienį, gegužes 18 d., tuoj po 
pamokų lituanistinėse mokyk
lose — PLC Lemonte ir Jauni
mo centre, Čikagoje. Vėliau 
registruojantis bus pridėtinis re
gistracijos mokestis. 

Pasilinksminimo vakaras ir 
susipažinimas su iš įvairių JAV 
ir Kanados miestų atvykstan
čiais lietuviais sportininkais, 
vyks Jaunimo centre. Čikago
je, šeštadienj, gegužės 18 d. 
8 vai. vakare. Šokiams gros 
„Gintaro" „Slimm J i m m y " 
orkestras. Visuomenė, o ypač 
lietuviškas jaunimas, kviečia
ma dalyvauti. 

Amerikos Lietuvių Romos 
katalikių moterų sąjungos 
trečioji kuopa šaukia narių susi
rinkimą šeštadienį, gegužės 25 
d., 3 vai p.p. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Narės kviečiamos daly
vauti — bus svarstomi svarbūs 
reikalai. 

Birutei Jasa i t iene i , JAV LB 
Socialinių re ika lų t a r y b o s 
pirmininkei paskirtos Korp! 
Giedros premijos įteikimas bųs 
birželio 9 d. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte po 11 vai. r. šv. 
Mišių. Organizacijos ir pavie
nia i a smenys . no r in t i e j i 
laureatę pasveikint i r a š t u , 
prašomi tai atlikti šiuo adresu: 
Raminta Marchertiene <Korp! 
Giedros pirm.'. 38 W. 357 Fox-
vvood Lane. St. Charles, IL 
60175-6144. 

Blynais s togo n e u ž d e n g s i , 
blynais sienų neparamstysi.. . . 
bet ir blynai gali su te ik t i 
paramą lietuviškai institucijai, 
kuri tos paramos labai reikalin
ga. Taigi — gegužės 19 d., sek
madieni. Jaunimo centro moterų 
klubo šeimininkės keps ska
niausius pasaulyje (jos bent taip 
tvirtina) blynus ir jais vaišins 
visus, po kiekvienų šv. Mišių 
užsukančius į Jaunimo centro 
kavinę. Pelnas skiriamas Jau
nimo centro paramai. 

Lie tuvos vyčiai visuomet 
rūpinosi lietuviškų parapijų rei
kalais. Nėra išimtis ir 112 vy
čių kuopa, kurios susirinkimai 
ir kiti renginiai pap ras t a i 
vyksta Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje. Marąuette Parko 
apylinkėje. Šios kuopos pastan
gomis yra įtaisytos šviesos prie 
bažnyčios, automobilių pasta
tymo aikštėje ir aplink mo
kyklą. Šviesos bus pirmą kartą 
uždegtos antradienį, gegužės 21 
d. — vyčių 112 kuopos susi
rinkimo metu. Susirinkimo pra
džia 7 vai. Po trumpo pabendra
vimo ir pasivaišinimo bus atlik
tos ..parapijos aplinkos apšvie
timo" ceremonijos. Kviečiami 
visi kuopos nariai ir svečiai. 

Religinio konkurso komi
siją šiais metais sudaro: kun. 
dr. Voldemaras Cukuras . dr. 
Mirga Girniuvienė. Eligijus 
Sužiedėl is . Glor ia Adom-
kaitienė ir ses. M. Bernadeta 
Matukaitė. 

Violeta Saga'.tyte ir Gediminas Maciulevičius įspūdingai dainavo duetus iš 
operetes ..Silva'" balandžio 28 d Maria aukšt mokyklos auditorijoje, prieš 
kauniškiams svečiams iš Kauno Valstybinio muzikinio teatro išvykstant 
namo Juos :r daug kitu šio teatro solistu, šokėjų matysime ir išgirsime 
..Margučio II" laidoms paremti ruošiamoje vakaronėje ši penktadieni, gegužes 
17 d.. 7 \al. vak., Jaunimo centro kavinėje. Bus rodoma vaizdajuoste su įvairių 
muzikinių veikalų ir operečių ištraukomis Visuomene maloniai kviečiama 
dar karta pasigėrėti Lietuvos muzikinio teatro pastatymais ir tuo pačiu 
paremti ..Margutį II". 

x ..Kauno mažųjų gyvulių 
ligonine — pagalba ne tik 
gyvuliams, bet ir žmonių svei
katai ", „Li thuanian Mercy 
Lift talka Lietuvoje gyve
nantiems". . .Vaikų vilt ies 
pagalba Li-.-tuvos vaikams at
vežant juos i JAV bes gydy
mui", tai temos kurias aptars 
dr. Leonas Kriaučel iūnas . 
Ju rg i s I ,endraitis ir Marija 
Kriaučiūnienė ...Saulutes Atvi
ro žodžio forume", penkta
dienį, geg. 17 d.. 7:30 vai. vak. 
Pasaulio lietuviu centro Bočių 
menėje. Jejimas iš apatinės 
mašinų pastatymo aikšteles. 
Visi kviečiami i įdomia 
vakaronę. 

<ski 

x P a m e s t a s L ie tuvos Res
publ ikos p a s a s išduotas Vir-
gutei Korsakienei. Jei kas rado. 
labai prašome skambinti tel. 
312-927-3807. 

(ak) 
x Š.m. gegužės mėn. 19 d.. 

sekmadienį, tautinių šokių gru
pė „Lietuvos vyčiai" kviečia i 
koncerta-vakaronę J a u n i m o 
centre, didžiojoje salėje. Pra
džia 3:00 v. p.p. Be šokėju, pro
gramoje da lyvaus pamėg t i 
dainininkai iš Lietuvos — Algi
mantas Barniškis ir Alfonsas 
Seniūnas. Vaišinsimės kava, ar 
batą. pyragėliais. Kviečiame' 
Automobiliai bus saugojami. 

(sk> 

„Laiškai lietuviams" 36-oji 
šventė — rašinių konkurso už
baigimas š.m. gegužės 5 d. pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Visi 
obelų žiedais papuošti stalai 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
buvo apsėsti šventiškai nusi
teikusių šio žurnalo skaitytojų 
ir rėmėjų. 

Atidarydamas ŠĮ pobūvį, red. 
kun. Juozas Vaišnys. SJ. pasi
džiaugė, ne tik gausiais svečiais, 
bet ypač šio žurnalo mecenatais. 
Anot jo. be mecenatų nebūtų 
tradicinių rašinių konkurso, be 
konkurso nebūtų straipsnių, be 
straipsnių — paties žurnalo. Tuo 
pačiu redaktorius išvardino ir 
visą eilę šio konkurso mecena
tų, suaukojusių nemažą sumą. 
Štai jie. ..Laiškų lietuviams" ge
radariai: Bronius ir Jadvyga 
Jankauskai, dr. Birutė Kasa-
kaitienė, Aleksas Lauraitis, 
Vaclovas ir Margarita Momkai, 
Barbara Morkūniene, prel. Juo
zas Prunskis. Vanda Pruns
kienė, Marija Ročkuvienė ir Ste
fanija Rudokienė, kasmet ski
rianti auką šio žurnalo straips
nių konkurso premijoms. 

Šių metų konkurso vertinimo 
komisiją sudarė: Juozas Masi-
lionis. pirmininkas. Aldona Jur
kute, sekretorė, Kęstutis Ged-
mantas ir Aldona Šmulkštienė, 
nariai. Sekretorė Aldona Jurku
te, kuri dabar eina ir „Laiškų" 
administratorės pareigas, per
skaitė protokolą, paskelbdama 
laimėtojus. 

Šiais metais konkurse daly
vavo net 77 asmenys: 50 suau
gusiųjų ir 27 jaunimo grupėje. 
Išskyrus dvi moteris, visi kiti 
konkurso dalyviai — iš Lietu 
vos. Buvo premijuota net 20 
s t ra ipsnių . Autor ia i — 15 
moterų ir 5 vyrai. 

Redaktorius pasidžiaugė, kad 
Lietuvoje žurnalą prenumeruoja 
net 500 skaitytojų ir dėmesys 
jam esąs gana didelis. Galbūt 
todėl ir toks gausus dalyva
vimas konkurse. 

Laureatų vardu jautriai ir 
nuoširdžiai kalbėjo Indrė Bar-
tašiūnienė. atstovaudama lai
mėtojus iš Lietuvos ir iš JAV-
bių. nors pati jau pakėlusi spar
nus grįžt su šeima į tėvynę. 

Meninę šio vakaro dalį atliko 
visų mylimas „Dainavos" an
samblis, padainuodamas „Žie
ma bėga", „Ugdino, ugdino", 

x TRANSPAK praneša: 
„Pagal verslo sąlygas tarp 140 
pasaulio valstybių Estija užima 
26 vietą, Latvija — 71, o Lietu
va. Rusija, Mongolija, Bulgarija, 
Nepalas, Venesuela — 100-105 
vietas". Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos j Lietuvą. 
Maisto siuntiniai . TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

fak) 
x VV'ashington, D.C. skautų 

Kaziuko mugės metu, kovo 
mėn. 24 d. buvo suaukota $200 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetui. Aukotojai: po $50 dr. 
Birutė Balčiūnaitė. Arūnas ir 
Rūta Šlekiai: $20 — Joana 
Vaičiulaitienė, $25 — John 
Waylonis: $10 — Virginija 
Butiene. Algimantas ir Teresė 
Landsbergiai; $5 — Henrikas 
Gaidis. Marija Vaitkienė. Be to, 
Joana Vaičiulaitienė Vasario 16 
proga Lietuvos našlaičiams pa
aukojo $25. Šiuos pinigus su
rinko ir persiuntė Teresė Lands
bergienė, kuri yra komiteto at
stove Washington'e. Dėkojame 
Teresei Landsbergienei ir vi
siems aukotojams už aukas ir už 
dosnumą. „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duoda mos mažais mė
nesiniais imokejimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
i Mutual Federal Savings. 
2212 West Ceraiak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

„Karvelėli, mėlynasis", „Dainų 
dainelės" ir „Kupolinis". Diri
gavo Darius Polikaitis, akom
panavo Ričardas Šokas, solo 
Marius Polikaitis, chormeisteris 
Audrius Polikaitis. Jau seniai 
girdėtos, mylimos dainos visus 
puikiai nuteikė, ypač ilgesingo
ji „Karvelėli, mėlynasis" su 
jaunu, balsingu, simpatingu 
solistu. 

Visą vakaro programą sklan
džiai pravedė Marytė Utz. 

Prasmingą maldą prieš vaka
rienę sukalbėjo kun. Algirdas 
Paliokas, SJ, pr imindamas 
visiems darbščiąsias „Laiškų 
lietuviams" ir Jaunimo centro 
darbų talkininkes, a.a. Alek
sandrą Likanderienę, a.a. Sa
lomėją Endrijonienę ir a.a. 
Zuzaną Zilevičienę. kurių dar il
gai pasigesim. 

Šaunią, skanią vakarienę 
svečiams patiekė Birutė Jod-
walienė, (Ratine Bakery), o 
Albina Ramanauskienė prave
dė laimikiais gausią loteriją. 

Redaktoriui padėkojus skait
lingam žurnalo ir ypač šios 
šventės talkininkų būriui, skirs-
tėmės namo su šiltu jausmu šir
dyje, k a d štai. nepa i san t 
renginiais perkrauto Čikagos 
lietuvių veiklos kalendoriaus, 
toks didelis būrys rado laiko ir 
noro paremti savąją spaudą — 
ištikimuosius „Laiškus lie
tuviams". 

Nijolė Jankutė 

Lietuvos Partizanų globos 
fondo prašymą patenkindamas, 
š.m. kovo mėn. vykusiame posė
dyje Tautos fondas paskyrė 
10.000 dol. sumą Lietuvoje iš
likusių buvusių partizanų šal
pai. Pagal Lietuvos Partizanų 
globos fondo ir Lietuvos Laisvės 
kovų sąjūdžio paruoštą planą. 
Tautos fondo pinigais bus 
paremta 50 parUzanų, šelpia 
miems asmenims paramą išmo
kant 1996-1997 m. bėgyje. 

Ateitininkų šeimos šventė 
vyks gegužės 19 d jau šį sekma
dienį. Visi ateitininkai — nuo 
jauniausiųjų, iki vyriausiųjų — 
dalyvauja 9 vai. r. šv. Mišiose 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
bažnyčioje. Po Mišių Ateiti
ninkų namuose — oficialioji-or-
ganizacinė dalis ir pabendra
vimas su vaišėmis (jeigu oras 
bus palankus, pabendravimas 
vyks gamtoje). 

ALTo Čikagos skyriaus val
dybos ir tarybos posėdis bus 
gegužės 22 d., trečiadienį, 2 vai. 
p.p., Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose, ALTo cen
tro patalpose. Visi valdybos ir 
tarybos nariai kviečiami daly
vauti, nes yra labai svarbių 
reikalų. Valdyba taip pat prašo 
atkreipti dėmesį į šj pranešimą, 
nes atskiri pakvietimai nebus 
siunčiami. 

Smagi vakarone Jaunimo centro kavinėje. Iš kaires: Algimantas Barniškis, Aldona Jurkutė, 
Ričardas Šokas. Dalia Sokienė, Juozas Janušaitis, Aina Palauskaite ir Arūnas Augustaitis. Smagi 
vakaronė vyks ir šį penktadienį, gegužės 17 d., 7 vai. vak., joje taip pat dalyvaus Aldona Jurkutė 
ir Dalia Sokiene, abi nuolat girdimos „Margučio II" laidose - vakaronė skirta tų laidų paramai. 

Nuotr Jono Tamulaičio 

Lietuvių fondo įstatų komi
sijos pirmininkas yra dr. 
Kazys Ambrazaitis, vienas LF 
steigėjų, į LF tarybą išrinktas 
pirmajame LF suvažiavime 
prieš 33 metus ir po to pakar
totinai perrinktas, šių metų LF 
suvažiavime gavęs daugiausia 
balsų sekančiai trejų metų 
kadencijai. Su juo Įstatų komisi
joje dirba kitas LF steigėjas, į 
LF tarybą prieš 31 metus išrink
tas ir pakartotinai perrinktas 
dr. Jonas Valaitis, ir du LF 
tarybos nariai profesionalai ad
vokatai — Daina Kojelytė ir 
Algirdas Ostis. Šios komisijos 
darbo dėka LF narių metinis 
suvažiavimas praėjusiais me
tais pakeitė LF įstatus taip, kad 
dabar galima geriau ir daugiau 
didinti LF kapitalą, neskriau
džiant gerų ir pelningų investa
vimų, ir tuo pačiu pelno skirs
tymui duoti daugiau pinigų. Ši 
k ..misija dabar svarsto visą eilę 
LF tarybos ir valdybos darbo 
taisyklių, kurios pagerins LF 
darbą, padės prieš ir per LF 
suvažiavimus s iū ly t i kan
didatus, aiškiai ir be jokių 
priekaištų registruotis, klausi
mus spręsti, balsuoti ir tvarky
tis. Ji taip pat aiškina LF 
įstatus, atsakydama į kilusius 
po suvažiavimo klausimus. Savo 
siūlymus komisija pateiks se
kančiam LF tarybos posėdžiui 
birželio 28 dieną. 

X Lietuvių tautinių šokių 
šventės organizacinis komi
tetas kviečia visas lietuviš
kąsias organizacijas dalyvauti 
su vėliavomis iškilmingose pa
dėkos Mišiose, liepos 7 d.. 10:30 
vai. ryte. Šias apeigas koor
dinuoja Juozas Pol ika i t i s 
(708-257-2022). 

Stasys Milašius, Lake Geneva. 
WI, siųsdamas „Draugo" prenu
meratos mokestį, vėl jį apdo
vanojo 105 dol. auka. Kiekviena 
gauta auka padeda, kad dien
raštis būtų reguliariai išleistas. 
Esame nuoširdžiai dėkingi už 
dovaną. 

MOTINOS DIENA PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRE 

Atvykusi iš Vilniaus Rasa Terlikovska aplanke dr Vanda Sruogiene. esam-i;» 
slaugos namuose ir pradžiugino ja. papasakodama apie gražų rašvtojo 
dramaturgo p<wto Balio Sruogos paminėjimą Lietuvoje 

Nuotr Indrė* Tijuneliene* 

— Sakyk, kas būtų jei neturė
tume Pasaulio lietuvių centro? 
— klausiau pagrindinį Motinos 
dienos organizatorių Vladą 
Stropų, centro didžiojoje salėje, 
prie pavasario žiedais papuoštų 
vaišių stalų susėdus 320 asme
nų gegužės 12 d. popietėje. 

— O kas liktų iš to centro, jei 
nebūtų Pal. J. Matulaičio misi
jos? — Vladas manęs paklausė. 

— Be centro ir misijos nebūtų 
buvę, — aš nenusileidau. 

— Bet ką misija darys, kai jos 
bažnyčioje ir vestibiulyje nebe
sutelpa žmonės pagrindinių pa
maldų metu? 

— Reikės daugiau šv. Mišių. 
— Daugiau Mišių kapelionui 

kun. Algirdui Paliokui? O gal 
antro kunigo ir antro bažnytinio 
choro užsinorėsi? 

— O kodėl gi ne? Viskas Dievo 
garbei. Misijos ir centro gerovei, 
— šypsojosi Vladas, Pal. Matu
laičio misijos tarybos pirmi
ninkas. 

Toks darnus Pasaulio lietuvių 
centro ir Pal. Matulaičio misijos 
su jos kapelionu kun. A. Palio
ku ir misijos taryba ryšys yra 
tikra palaima šiai lietuvybės 
tvirtovei Lemonte. Ji labai svar
bi bazė Čikagos priemiesčių 
lietuviams. Be šios bazės, kur 
šiandien ta ip gausiai būtų 
pagerbta, kiekvienam bran
giausias asmuo — motina? 

Motinos dienos šventė buvo 
pradėta 11 vai. šv. Mišiomis 
bažnyčioje. Jas aukojo kun. 
Algirdas Paliokas. Pamoksle jis 
sveikino mamas, priminė jų 
svarbą ir užbaigė Klara Lubich 
žodžiais: 

„Šiandien tau. mama. padė
kot atėjau. Už tai. kad esu, už 
tai. kad tu mano mama. Mili
jonai mūs žemėj mamų. tik 
viena tu geriausia, gražiausia, 
nes esi mano mama. Iš užmarš
ties gelmių tavo ašaros dei
mantais šviečia, ar matai, ar 
matai juos, mano geroji, mielo
ji mama. Tavo akių šviesa 
manęs niekada nepalieka, kai 
pavojuose esu, kai gyvenimo 

Ignas Ruginis, leidžiantis 
pensininko dienas Cicero lietu
vių telkinyje, dažnai susilaukia 
telefoninių skambučių iš savo 
sūnaus, garsaus aktoriaus Vyto 
Ruginio, kuris gyvena Los An
geles p r iemies ty je . Vy ta s 
sakosi, kad šiuo metu daug dir
ba, dalyvaudamas te.levizijos 
filmų pastatymuose V. Ruginį 
balandžio pradžioje buvo galima 
matyti populiarioje „Murder 
she wrote" programoje, kur jis 
pasirodė kaip „Guest star". 
Balandžio 16 d. per tą patį — 
CBS kanalą jis atliko gana di
delę rolę dviejų valandų filme 
apie Milwaukee miesto polici
ninko šeimą. V. Ruginis anks
čiau yra vaidinęs „Law and 
Order" serijose ir šio vaidinimo 
programos yra kar to jamos 
per kabelinę televiziją. Taigi 
mūsiškio vaidybą dažnokai gali
ma pamatyti televizijos ekra
nuose, o ta ip pat ir kino 
teatruose. 

naštą nešu. Dar neištirpo ore, 
dar gyvas many tavo pamo
kančių žodžių vis ataidintis 
aidas. Aš ne vienas, mama, nors 
tavęs nėra čia, argi gali vaiką 
palikti mama?! Kaip tu moki, 
mama, matyt širdimi, mąstyt 
širdimi ir mylėti kaip Dievas 
myli mane? Atsiklaupęs prašau. 
Dieve, atlyginki jai. juk žinai — 
ji mano, ji mano šventoji 
mama". 

Mišių auką nešė viena gra
žiausių šeimų — dr. Lino Sidrio 
žmona Rima ir jų aštuoni vai
kai. Misijos choro giesmes pa
pildė solistė Genovaitė Bige-
nytė, vargonais palydint muz. 
Alvydui Vasaičiui. 

Minėjimui centro didžiojoje 
salėje, kurį rengė misijos tary
bos socialinio bendravimo komi
tetas, vadovavo tarybos pirm. 
Vladas Stropus. Misijos tarybos 
vardu jis sveikino visas mamas, 
o žodį mamoms tarti pakvietė 
Bronę Nainienę. 

— Mama, tai žodis, kurį gimę 
pirmiausiai ištariame ir jį kar
tojame visą gyvenimą, — pra
dėjo prelegentė. Motinai skirtas 
gražiausias metų laikas, su 
pagarba ir padėka už jos meilę 
ir rūpestį. Jos globa lydi mūsų 
žingsnius. Tik ji mus supranta. 

Eilėraščiu „Mamytei" ma
mas sveikino Aurytė Sušins-
kaitė. Tolimesnėje programoje 
solistė G. Bigenytė padainavo 
liaudies dainą „Eina bernelis", 
E. Gailevičiaus — „Močiute šir
dele" ir Katalani — „Motinos 
meilė", akompanuojant A. Va
saičiui. 

Motinos dienos vaišes palai
mino kun. A. Paliokas, SJ. 
prisimindamas mirusias mo
tinas bendrai sukalbėta „Am
žiną atilsį" malda, o gyvąsias — 
„Sveika Marija". Vaišės buvo 
paruoštos vyriausios organiza
torės Birutės Navickienės, pa
dedant Zitai Dapkienei ir Ritai 
Martišiūnienei Talkininka
vimo neišvengė Bronė Nainienė 
ir jos vadovaujamo centro kultū
rinių renginių komiteto narės. 
Daug tortų iškepė Birutė Na
vickiene bei choro dainininkės: 
Jūra Bakaitienė, Aldona Jan
kauskienė, Vilija Kerelytė, 
Karol ina Kubil iene, Ada 
Masiulienė. Regina Petraitienė, 
Aldona Šoliūnienė, Praurimė 
Ragienė. Juzė Ramienė. Milda 
Tallat-Kelpšienė ir Birutė Vin-
dašienė. Prie stalų vynu visus 
vaišino misijos kapelionas kun. 
A. Paliokas, o atgaivos gėrimų 
barą aptarnavo komiteto nariai 
Algirdas Stepaitis ir Danielius 
Liutikas. 

Vaišėms baigiantis, eilėraštį 
savo motinai padeklamavo dr. 
Leonidas Ragas ir visa salė mo
tinoms padainavo „Ilgiausių 
metų". Misijos tarybos pirm. 
Vladas Stropus visiems prisi
dėjusiems prie Motinos dienos 
minėjimo bei vaišiu. įskaitant ir 
šventės rezervacijų priėmėjas — 
Aldoną Palekienę bei Nijolę 
Stelmokienę. nuoširdžiai padė
kojo, tardamas ačiū ir visiems 
dalyviams. 

Br. Juodelis 


