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Kongresmeno Durbino 
žygiai 

Siūlo prezidentui keisti politiką 
Pabaltijo atžvilgiu 

VVashingtonas. — Kongres-
menas Ričardas J. Durbinas 
praneša, jog 1992 m. Biudžeto 
rezoliucijoje pasiūlė įskaityti, 
kad prezidentas ir Kongresas 
pakeistų savo dabartinę politi
ką Pabaltijo valstybių paramos 
atžvilgiu. J is siūlo, jog Europos 
Atstatymo ir atkūrimo bankas 
(EBRD) turėtų aktyvią rolę Pa
baltijo valstybių atgimime ir 
kad tai buvo Atstovų rūmų Biu
džeto komiteto priimta. 

Kongr. R. Durbinas sakosi esąs 
patenkintas, kad Biudžeto komi
tetas priėmė jo pasiūlymą. „Kai 
drąsūs Pabaltijo valstybių — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonės tvirtai laikosi prieš po
litinę Maskvos priespaudą, yra 
esminiai svarbu, kad JAV ieš
kotų kelių padėti toms kovojan
čioms demokratijoms", pareiškė 
Durbinas. 

Patarimas 

Rezoliucija ragina tęsti de
mokratines reformas Pabaltijo 
valstybėse ir siūlo, kad Admi
nistracija ir Kongresas peržiū
rėtų dabartinę pagalbos politiką 
pereinant Pabaltijui iš komuniz
mo j demokratiją, kaip tai buvo 
padaryta su kitomis Rytų Euro
pos tautomis. Rezoliucija taip 
pat pasisakojog EBRD pritai
kintų skolinimo būdą Pabaltijo 
va ls tybėms, kaip kad y r a 

daroma tas pats Centro ir Rytų 
Europai. 

Savo pareiškime jis pacituoja 
Gražinos Landsbergienės 
pasakymą, jog „mes nebijome 
smūgių. Mes turime daryti tai, 
ką mes privalome daryti, ir mes 
esame teisūs. Lietuva bus lais
va". 

Kelias į laisvę 
D u r b i n a s pastebėjo, jog 

Biudžeto komiteto nutarimas 
yra tik rėmai, kuriuose iš
dėstomi tikslai bei nurodymai 
Asignavimo komitetui ir tai yra 
p i rmas žingsnis, kad būtų 
Įgyvendinta nauja politika 
Pabaltijui. Minėtasis Europos 
bankas padėti atsistatyti buvu
sioms komunistinėms valsty
bėms buvo pernai įsteigtas 
„demokratijų puoselėjimui" ir 
kad tuo būtų siekiama laisvės. 
K o n g r e s m e n a s su k i ta is 
Kongreso nar ia i s lankėsi 
Lietuvoje vasario mėnesį ir 
susitiko su Pabaltijo vadais ir 
aptarė jų kovą už laisvę ir pa
skutiniu metu įvykdytas So
vietų riaušes. 

„Savo kelionės metu aš iš pir
mųjų šaltinių patyriau heroišką 
kovą Pabaltijyje. Visose tri
jose Pabaltijo valstybėse tų 
žmonių apsisprendimas yra 
išskirtinas. Aš tikiu jų stiprybe, 
kuri juos nuves į laisvę", sako 
kongr. Durbinas. 

81-asis Alma Mater rektorius 
Vilnius. — Lietuvos ELTA 

pranešė, jog atsisakius ilgame-
čiui Vilniaus universiteto rekto
riui prof. Jonui Kubiliui, į jo 
vietą buvo net penki kandidatai 
— fizikos ir matematikos moks
lų daktarai profesoriai: Remigi
jus Baltramiejūnas ir Bronius 
Grigelionis, chemijos mokslų 
dak ta ras prof. Bened ik ta s 
Juodka, filosofijos mokslų 
daktaras prof. Rolandas Pavi
lionis, fizikos ir matematikos 
mokslų daktaras prof. Juozas 
Vaitkus. 

Kiekvienas pretendentas bu
vo pateikęs savo programą, siū
lė originalias pe r t va rkos 
koncepcijas, ne kartą susitiko su 
studentais ir dėstytojais. 

Rinkimų įtampa sumažėjo, 
kai prieš posėdį trys pretenden
tai — R. Baltramiejūnas. B. 
Juodka ir J . Vaitkus pasitraukė 
iš rinkiminės kovos. Balsavo 90 
universiteto tarybos narių — iš 
jų 11 studentų. Balsai pasis
kirstė: už prof. B. Grigelionį — 
10. prieš — 80: už prof. R. 
Pavilionių — 76, prieš — 14. 

Tad Vilniaus universiteto rek
toriumi išrinktas Rolandas 
Pavilionis. 

Nuoširdžiai jį pasveikino prof. 
Jonas Kubilius, vadovavęs Uni
versitetui nuo 1958 metų. Dės
tytojai, profesoriai, studentai 
prisiminė didelę naštą, kurią 
pakele prof. J. Kubilius. 32 
metus saugojęs Alma Mater, 
gynęs jos reikalus, puoselėjęs 
lietuvišką dvasią. Buvęs rek
torius pasakė, kad su dideliu 
pasitikėjimu perduoda univer
siteto vairą kolegai Rolandui 
Pavilioniui. 

Naujasis rektorius 
Prof. Rolandas Pavilionis — 

81-asis Vilniaus universiteto 
rektorius gimė 1944 m. Šiau

liuose, tarnautojų šeimoje. 
Tėvas — buvęs Lietuvos karo 
aviacijos lakūnas. Mokėsi Šiau
lių 5-ojoje vidurinėje mokykloje. 

Baigęs mokyklą, stojo į Vil
niaus universitetą studijuoti 
kalbų, bet iš čia netrukus jį 
pašaukė į karinę tarnybą. Tar
navo Leningrade. Laisvalaikiu 
mokėsi, rengėsi egzaminams. 
Grįžęs į universitetą, eksternu 
ba igė s tudi jas . Tobulinosi 
Ukrainos Mokslų Akademijoje, 
čia apgynė kandidato, o 1981 
metais filosofijos daktaro di
sertacijas. 1978 m. Pavilionis 
išvyko į Prancūziją, kur išsa
miau susipažino su A.J. Greimo 
mokykla, gerai išmoko prancū
zų kalbą, susipažino su pran
cūzų literatūra. 

Sunku išskaičiuoti R. Pavilio
nio mokslinius darbus, grožinės 
literatūros vertimus iš prancūzų 
ir anglų kalbų. Profesorius 
skaito paskaitas JAV, Austrijos. 
Prancūzijos, Suomijos ir kituose 
pasaulio universitetuose. 

— 17 V a k a r ų vals tybių 
vyriausybių pažadėjo Lenkijai 
panaikinti skolą 35 bilijonų 
dolerių sumoje. 

Du lietuvių kilmės Atstovų rūmų nariai — Richard J . Durbin. kairėje. 
ir Bill Sarpalius. deš ėje, kurie nuolat rūpinasi JAV Kongrese, kaci 
Lietuva, Estija ir Lat<. ja taptų tikrai nepriklausomo" s valstybėmis 
Europoje. 

J o n o Tamul&ičio nuotrauka 

Izraelis sutinka tartis 
su arabais 

Jeruzalė . — Izraelio vy
riausybe pirmą kartą pasakė, jog 
iš principo sutinka dalyvauti 
regioninėje taikos konferencijo
je, kurią globotų Amerika ir So
vietų Sąjunga. 

Bet Valstybės departamento 
sekretoriaus padėjėjai, kurie jį 
lydėjo kelionėje, sako. jog nėra 
sutarimo tarp Washingtono ir 
Izraelio arba tarp arabų ir 
Izraelio, kaip tokie pasitarimai 
turėtų prasidėti, kokia dieno
tvarkė ir kur jie turėtų jvykti ir 
kas atstovautų palestiniečiams. 
Amerikiečiai pareigūnai sako. 
jog pasitarimo metu tarp Bake-
rio ir Izraelio Užsienio reikalų 
ministerio David Levy, Izraelis 
sutiko, kad tokie pasitarimai 
būtų ir Izraelis tiesiogiai tartųsi 
su arabų kraštais ir atskirai su 
palestiniečiais. 

Toli iki tikrų derybų 
Amerikiečiai mano, keliaują 

su Bakeriu. jog toks vien
kartinis susitikimas pradėti 
deryboms patenkintų arabus iš 
vienos pusės ir Izraelį iš kitos. 
Prieš tai Izraelis atmesdavo bet 
kokią tarptautinę konferenciją 
ju ginčo išsprendimui. Tačiau ir 
šį kartą Amerikos pareigūnai 
mano, kad dar labai ilgas Kelias 
iki tikrų derybų, nes tai rišasi 
ne tik arabų kraštų pasitarimai 
su Izraeliu, bet ir Izraelio su pa 
lestiniečiais atskirai. Valstybės 
sekretorius, atvykęs į Cairo, 

tarėsi ne tik su Egipto vyriau
sybe, bet ir su šaudi Arabijos, 
kurio atstovai specialiai buvo 
atvykę šiam pasitarimui. 

Izraelio Užsienio re ika lų 
ministeris D. Levy po minėto 
pasitarimo su Bakeriu, pareiš
kė, jog visi „dūmai" ta rp Ame
rikos ir Izraelio atsiradę po karo 
Persų įlankoje yra pašalinti, nes 
abi pusės sutarė dėl savo pozi
cijų ir kaip toks arabų—Izraelio 
taikos susitikimas tur i būti 
organizuojamas. Dabar esąs 
arabų ir pales* niečių reikalas, 
kaip jie norės i tą klausimą at-
sakvti. 

Sovietai sužeidė 
vokiečių karį 

Berlynas — /okietijos gene
rolas pranešė žinių agentūrai , 
jog vokiečių kare iv i s buvo 
sužeis tas Sovietų k a r i n i o 
sargybinio, kuris rytinėje daly
je saugojo ginklų sandėlį. So
vietų pranešime sakoma, jog jų 
kareivis pasie -ė teisingai, nes 
vokiečių ka:e ivia i b a n d ė 
nufotografuoti :ą ginklų sande!} 
be Sovietų leidimo. Toks įvykis 
atsitiko pirma Kartą, kai NATO 
kariai, kurie priklauso susijun
gusiai Vokietijai, pradėjo jaustis 
galį savo krašte neatsiklausę 
daryti tai. ka- normaliose sąly
gose leidžiama. Gen. Joerg 
Schoenbohm. kuris rytuose 
vadovauja vo\ ečių karinėms 
pajėgoms, pasakė, jog ginklo pa
naudojimas j ra prieš vokiečių 
įstatymus Šovi nas įvyko netoli 
Magdeburc o p a š a u t a s 
vokiečių kar yra majoras. 
Sovietu kar įai dar negali 
suprasti, kar, ie yra laisvos 
Vokietijos žemėje ir komuniz
mas nebeegz:-' Joja. 

Naujasis Vilniaus universiteto rektorius prof. Rolandas Pavilionis, 
kairėje, su buvusiuoju rektorium prof Jonu Kubiliumi, dešinėje. 

— Britanija paruošė karą 
lišką sutikin... Lenkijos prezi 
dentui Lech ža le sa i , kuris 
praėjus} antr,- ienį atvyko su 
oficialiu valstybiniu vizitu į 
Londoną. Tai | irmas jo vizitas 
Britanijoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Valstybės departamento 
sekretorius James Bakeris III 
vakar atvyko į Maskvą ir 
Sovietų Užsienio reikalų mi-
nisterį A. Bessmertnyką pain
formuos apie vykusius pasita
rimus Vidurio Rytų taikos kon
ferencijos klausimais. Manoma, 
kad aptars ir viršūnių konferen
cijos reikalus. Jis, skrisdamas 
lėktuvu, pasakė žurnalistams, 
jog jo pasitarimai Vidurio Rytų 
taikos klausimais yra konstruk
tyvūs, tačiau dar negalįs pasa
kyti kada tokia konferencija 
įvyks, n' s dar daug dalykų 
reikia aptarti. Sirijos vyriau
sybė nesanti optimistiška dėl 
Taikos konferencijos. 

— Sovietų žinių agentūra 
..Tassas" pranešė, jog devynių 
sovietinių respublikų vadai 
sutarė, kad būtų įvesti par
davimo mokesčiai (Sales tax). 

— Taivvano Tautinė asamb
lėja nubalsavo patys save 
atleisti iš pareigu, kai priėmė 
šią savaitę konstitucines refor
mas įvesti daugiau demokrati 
jos savo saloje. Tautinės kinų 
partijos nariai buvo valdžioje 40 
metų, kurie 1949 metais pasi
traukė nuo komunizmo iš Kini
jos. 

— Pietų Japonijoje pirmą 
kartą japonų istorijoje advokatė 
moteris Harue Kitamura buvo 
išrinkta miesto mere, laimėjusi 
-:nkimus prieš kelintą kartą 
kandidatuojantį buvusį merą. 

— Kinijos studentai, kurie po 
kruvinų demonstracijų turėjo 
pabėgti į Vakarus ir baigia 
studijas 4 universi tetuose, 
išleido bendrą pareiškimą, 
kuriame pasisako kovosią tai
kingomis priemonėmis prieš 
komunistinę vyriausybę savo 
tėvynėje. 

— Maskvoje praėjusį sekma
dienį susirinko demokratinio 
nusistatymo atstovai iš visų 
Sovietų respublikų ir savo 
diskusijas tęsė ir pirmadienį, 
kurie griežtai pasisakė, kad 
centrinė valdžia būtų perduota 
respublikoms. Jie suformavo 
žmonių pasitikėjimą turinčią 
„vyriausybę". 

— „Maskvos žinios" paskel
bė lenkų intelektualo ir disi
dento Adam Michnik straipsnį. 
kuriame jis Gorbačiovo padėtį 
palygina generolo Jaruzelskio 
padėčiai, kai jis buvo Lenkijos 
prezidentu. Jaruzelskis turėjo 
sutikti su Solidarumo apvalio
jo stalo grupe, kuri diskutuo
davo situaciją. Kariuomenės 
valdymas neišrišo krašto proble
mų, tad koks būsiąs Gorbačiovo 
pasirinkimas, nes kariai neiš-
spręsią Sovietų problemos. 

— Sovietų žinomas ekonomis
tas Stanislovas Šatai inas antra
dienį pareiškė, jog Sovietų Są
jungoje reformas tegalės įgyven
dinti tik tokia vyriausybė, kuri 
turės žmonių pasitikėjimą. 

— Sojuzo frakcija Sovietų 
Aukščiausiojoje taryboje pasiūlė 
įvesti pusei metų prezidentinį 
valdymą dekretais visoje Sovie
tų Sąjungoje. Viktoras Alksnis, 
vienas šios frakcijos vadų, pasa
kė, kad yra už Gobačiovo pašali 
mmą. 

— Sovietų deputatas pulk. 
Nikolajus Petrušenko pasakė 
žurnalistams: „Komunistų par
tijai tur i vadovauti kitas 
žmogus". Jis yra Sojuzo frakci
jos narys. 

— Kanados min. pirm. B. 
Mulroney per tvarko savo 
kabinetą, pakeisdamas daugelį 
ministerių. 

Gorbačiovo išsilaikymas 
Tik devynios respublikos 
dalyvauja pasitarimuose 

Maskva. Balandžio 23. — Iš
vakarėse Komunistų partijos 
vadovybės svarbios sesijos. 
Sovietų sostinėje buvo plačiai 
kalbama, ar Michailas Gorba
čiovas išsilaikys savo pozicijoje. 
Streikuojantieji darbininkai 
Gudijoje pradėjo plataus masto 
akciją prieš Gorbačiovą, kad net 
ir pat ies Gorbačiovo žinių 
pranešėjas įsijungė į viešus 
debatus, ar Sovietų prezidentas 
nepaliks savo pareigų ir kas 
galėtų jį pakeisti. 

„Gorbačiovo vadovybei gresia 
pavojus", pasakė Vitalis Ig-
natenko, jo oficialus pranešėjas, 
, j i s nėra lengvoje padėtyje". Ig-
natenko neatmetė ir tos galimy
bės, kad ir pats Gorbačiovas gali 
nuspręsti pasitraukti iš dviejų 
postų, kuriuos jis turi. Galima 
esą laukti, kad jis nebenorės 
būti Komunistų partijos vadu. 
„Pravdos" dienraštis pirmame 
puslapyje diskutavo pavojingą 
politinę kovą ir tuos gandus, 
kad gal jis pats pasitrauks iš 
partijos generalinio sekreto
riaus vietos. 

Pasitikėjimo klausimas 
Komunistų partijos Centro 

komitetas turėjo savo plenarinę 
sesiją, kad apspręstų krašto eko
nominį chaosą ir padarytų 
sprendimus. Esą tikra, kad jis 
bus griežtai kritikuojamas ir 
galbūt net balsuojamas pasiti
kėj imo k laus imas . Centro 
Komiteto sesija vyksta po to, kai 
praėjusį savaitgalį posėdžiavo į 
sostinę susirinkę „kietosios 
politikos šalininkai", kurie nori 
sušaukti Liaudies deputatų 
Kongresą, kad pasmerktų Gor
bačiovą, kaip Sovietų Sąjungos 
prezidentą, 

Premija 
Kazimierui Uokai 

Miunchenas. — „Laisvosios 
Europos" radijas pranešė, jog 
Amerikos Darbininkų Federaci
ja pakvietė Lietuvos darbininkų 
sąjungos steigėją, dabartinį Lie
tuvos Respublikos kontrolierių 
Kazimierą Uoką atvykti į JAV 
ir atsiimti jam skirtą šios ameri
kiečių organizacijos premiją. Sis 
apdovanojimas Kazimierui Uo
kai skiriamas už nuopelnus 
skatinant laisvųjų profsąjungų 
steigimą Sovietų Sąjungoje. Pre
mijos suma — 5.000 dol. Anks
čiau ši premija buvo paskirta 
akademikui Andriejui Sacharo
vui ir dabartiniam Lenkijos pre
zidentui Lech Vvalesai. 

Sovietų krizė 
Washingtonas. — Amerikos 

Saugumo tarybos viršininkas 
Brent Scowcroft pripažino, jog 
prez. Gorbačiovas yra labai sun
kioje padėtyje ir ,.labai nepopu
l iarus" savo krašte. Nevykdy
mas reformų atšaldo ryšius tarp 
dviejų galybių, sakė jis. JAV ir 
Vakarų sąjungininkai bando 
išrišti ginčą su Maskva dėl 
konvencionaliųjų pajėgų sutar
ties interpretavimo. Maskva kai 
kuriuos ginklus, kurie turėjo 
būti sunaikinti, pervedė į kitą 
klasę ir jų nesunaikino, kaip 
kad buvo susitarta. START 
sutartis turi būti sulaikyta tol, 
kol konvencionalių pajėgų klau
simas nėra išspręstas, sako 
Saugumo tarybos viršininkas. O 
prez. Bushas daugiau neberei-
kalaująs. kad būtų pasirašyta 
strateginių ginklų apribojimo 
sutart is , kad galėtų įvykti 
viršūnių konferencija. 

J ė g o s panaudojimas 
Praeityje Gorbačiovas suge

bėjo apvaldyti susidariusias jam 
nepalankias situacijas. Tad kai 
kurie politinių įvykių analiza
toriai mano, kad jo politinis 
likimas nėra dar toks blogas, 
nes nėra nė vieno tokio asmens, 
kuris galėtų perimti vairą be 
suirutės. Gudijoje praėjusį ant
radienį darbininkai jau antrą 
kartą nut raukė darbą ir išėjo į 
gatves demonstruoti, solidari
zuodami su 300,000 angliaka
sių, kurie pradėjo streiką kovo 
1 d. Sva rbus įvykis buvo 
antradienį, kai Sovietų Aukš
čiausioji taryba nubalsavo už 
ministerio pirmininko Valenti
no Pavlovo pasiūlytą planą, 
kuris kar tu draudžia ir darbi
ninkų demonstracijas. Pavlovas 
net išreiškė, jog pagal tą priimtą 
planą, būsią galima po gegužės 
20 dienos jėga priversti darbi
ninkus baigti streikus. 

Respublikų kritika 
Gorbačiovui viešoji žmonių 

nuomonė labai svarbi; jis yra 
kaltinamas ir už tai, kad tik 
devynios respublikos atvyko į jo 
kviestą pasitarimą išduskutuoti 
sąjurginę programą. Armėnija, 
Estija, Gruzija, Moldavija, Latvi
ja ir Lietuva nedalyvavo, kaip 
pranešė nepriklausoma Interfax 
žinių agentūra. Bet ir tie devyni 
respublikų prezidentai kritika
vo Gorbačiovo programą, kuri 
nesirūpina respublikų gerove. 
Prez. Gorbačiovas dar tebetikįs, 
jog 17 milijonų partijos narių 
gali ir toliau valdyti Sovietų 
Sąjungą, nežiūrint kokia sudė
tinga būtų krašto situacija. 
„Tasso" žinių agentūra parašė, 
kodėl Gorbačiovas išsilaiko savo 
pozicijoje. O gi todėl, kad niekas 
iš tų žmonių, kurie reikalauja jo 
pasitraukimo, nežino ką toliau 
reikėtų daryti. 

Keturi kandidatai 
Vienintelis teisėtas būdas 

pašalinti Gorbačiovą iš prezi
dento pareigų yra tik Liaudies 
deputatų Kongreso nutarimas, 
kuris turi 2,250 narių ir yra 
Aukščiausias Sovietų Sąjungos 
o rganas . Nepas i t ikė j imui 
pareikšti reikia 2/3 balsų. Jei tai 
įvyktų, tai sostinės spauda mini 
keturis asmenis, kurie galėtų 
pakeisti Gorbačiovą — Boris 
Jelcinas. Rusijos Respublikos 
prezidentas, Gennady Jana-
jevas, Sovietų viceprezidentas, 
Valentinas Pavlovas, dabartinis 
min is te r i s p i rmin inkas , i r 
Anatol i jus Liukjanovas, 
Aukščiausiosios tarybos pir
mininkas. Jelcinas nesutiksiąs, 
nes jis turi savo respublikoje 
gausius žemės turtus ir gali 
dary t i didelę įtaką visai 
politikai ir nebūdamas Sovietų 
prezidentu. „Nezavisimaja Ga-
zeta" pranašauja, kad Lukįja-
novas būtų prezidentu, jei tikrai 
įvyktų ir vyriausybės pakeiti
mas Sovietų Sąjungoje. 

KALENDORIUS 

Balandžio 25 d.: Morkus 
evangelistas. Arėjas. Melą. Tal-
mantas. Žadmantė. 

Balandžio 26 d.: Kaributas. 
Klaudijus. Dargailė, Gailenis, 
Viliūnė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:5' 
Tempera tūra 

nakt} 45 1. 

. leidžiasi 7:41. 
dieną 65 1., 
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AUKŠTO LYGIO 
KONCERTAS DETROITE 

Virgilijaus Noreikos ir Irenos 
Milkevičiūtės koncertas vyks šį 
sekmadienį, balandžio 28 d., 
12:30 v. p.p. Dievo Apvaizdos 
Ku l tū ro s cent re . Sol is tams 
akompanuos ir piano solo atliks 
muz. Gražina Landsbergienė. 
Koncertą rengia Lietuvių fon
das. Tai pirmas šių solistų ap
silankymas Detroite. 

Irena Milkevičiūtė, lyrinis 
sopranas, baigė Lietuvos kon
servatoriją Vilniuje. 1978-79 m. 
operinio dainavimo studijas 
gilino Milano teatre La Scala. 
Kelių konkursų laimėtoja. 

Virgilijus Noreika 1967 ir 
1968 m. koncertavo Windsore. 

Po Vi rg i l i j aus 1967 m. 
rugpjūčio 26 d. koncerto Wind-
sore, „Lietuviškų melodijų" 
radijo valandėlės vedėjas a.a. 
Rapolas Valatka rugsėjo 2 d. 
laidoje kalbėjo: „Praėjusį šeš
tadienį Windsore, Kanadoje, 
koncertavo turbūt žymiausias ir 
g e r i a u s i a s L ie tuvos daini
n i n k a s , t e n o r a s Virg i l i jus 
Noreika, atlikdamas operų arijų 
ir lietuvių kompozitorių kūri
nius. J a m akompanavo muz. 
Stasys Gailevičius. Liaudies 
dainas akompanavo iš Lietuvos 
atvykę kanklių virtuoze Danutė 
Juodvalkytė ir birbinininkas 
Pranas Budrius. 700 vietų Ita
lų salė buvo beveik pilna. Tokio 
žavingo dainininko Detroito 
apylinkė dar neturėjo. Instru
mentalistai nusipelnę pasiro
dymams geriausiose koncertų 
salėse. Gaila negirdėjusių šio 
p u i k a u s koncerto, kur iame 
nebuvo politikos nei dainose, 
nei kalbose. Solisto Noreikos žo
džiais .Menas yra virš visos poli
tikos'. Koncerte reiškėsi artistų 
meilė Lietuvai, ypač dainoje 
.L ie tuva brangi* . I šk lausę 
koncerto išsinešėm inspiraciją 
labiau mylėti Lietuvą, skleisti 
lietuvišką kultūrą bei toliau 
veikti mūsų tautos gerovei". 
Antrasis Virgilijaus Noreikos 
koncertas, 1968 m. lapkričio 3 
d. s u s i l a u k ė d a u g i a u 800 
klausytojų. Vyko jis Cleary 
Auditorium, Windsore. „Lietu
v iškų melod i jų" radijo 
valandėle bal. 23 d. laidoje per
davė įrašą iš to koncerto. Šio 
sekmadienio koncerto vyriau
sias rengėjas yra Lietuvių fon
do Detroito atstovas Vytas 
Petrulis; jis kviečia visus Detroi
to ir apylinkės lietuvius atvykti 
į koncertą. 

METINIS NARIU 
SUSIRINKIMAS 

Dariaus ir Girėno klubo me
tinis narių susirinkimas šaukia
mas sekmadienį, balandžio 28 
d., 1 vai. p.p. klubo patalpose. 
Bus valdybos pranešimas ir 
naujos va ldybos r i n k i m a i . 
Valdyba, kuriai pirmininkauja 
Vitalis Seputa, kviečia visus 
narius dalyvauti. 

TAURAS STONYS 
DZIUDO ČEMPIONAS 

„Troy Somerset Gazette" sa
vaitrašt is balandžio 1 d. laidoje 
a t s p a u s d i n o ap ra šymą ir 
nuotrauką apie Taurą Stonį, 
Troy gimnazi jos mokinį , 
laimėjusį JAV dziudo sporto 
pirmenybes Tauras Stonys šio 
mėnesio pabaigoje vyks į Tokyo, 
Japoniją , da lyvaut i dziudo 
pirmenybėse. Korespondentas 
rašo, kad Stonys bus vienas iš 
rimčiausių dziudo pirmenybių 
dalyvių ir turės progą rimtai 
pasirodyti, ypač, turint omeny
je, kad varžybose dalyvaus pa
grindiniai dziudo specialistai 
iš Japonijos, Sovietų Sąjungos, 
Vokie t i jos ir k i tų kraš tų . 

Tauras Stonys yra Michigano 
dziudo čempionas savo amžiaus 
ir svorio kategorijoje. Dabar 
Tauras, 17 metų amžiaus, yra 6 
pėdų 3 inčų ūgio ir sveria 189 
svarus . Praė jus ia is metais 
Tauras laimėjo Didžiųjų Ežerų 
dziudo pirmenybes. Straipsnyje 
paminėta, kad Tauras nuo 7 
metų amžiaus pradėjo domėtis 
šia sporto šaka, su kuria jo 
tėvehs. Linas buvo susipažinęs 
studentavimo metu. Tauras yra 
Dalios ir Lino Stonių sūnus. 

PRISIMINTAS 
RAŠYTOJAS ALANTAS 

Rašytojo a.a. Vytauto Alanto 
mirimo metinės, buvo prisimin
tos „Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės balandžio 23 dienos 
laidoje. l m 

METINIS ŠAULIU KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Šv. Antano parapijoje yra dvi 
šaulių kuopos: „Švyturio" jūrų 
šaulių ir St. Butkaus šaulių 
kuopa. 

St. Butkaus šaulių kuopos me
tinis susirinkimas balandžio 14 
d. vyko Šv. Antano parapijos 
patalpose. Įnešus kuopos vėlia
vą, susirinkimą pradėjo ir 
įžanginį žodį tarė kuopos pirmi
ninkas Eduardas Milkus. Susi
kaupimo minu te pagerbti 
vėliausiu laiku mirę šios kuopos 
šauliai ir Vilniuje sausio 13 d. 
žuvę Geležinio Vilko kuopos 
šauliai Darius Gerbutavičius ir 
Ignas Šimulionis. 1989 m. 
balandžio 30 d. susirinkimo 
protokolą perskaitė sekretorė 
Onutė Pusdešrienė. Kuopos 
veiklos p raneš imus atliko 
pirmininkas ir valdybos nariai. 

P i rm. Eduardas Milkus 

Tautos fondo atstovybės Michigano valstijai Kultūnr.es popietės Detroite rengėjai. Iš k.: I eil. 
- atstovybes pirm. Eugenija Bulotienė, viešnia iš Chicagos Mati lda Marcinkienė, kun. Alf. 
Babonas. dail. Antanina Jonynienė, sekr. Lidija M.r.gelienė. II ei l . — atstovybės narys Algis 
Vaitiekaitis, ižd. Vladas Staškus, sekr. Vincas Tamošiūnas, p ianis tas Manvydas Šepetys ir 
vicepirm. Mykolas Abarius. 

pranešė, kad valdyba turėjo 5 
posėdžius, surengusi du išvažia
vimus, dalyvavo demonstra
cijose ir minėjimuose Detroite ir 
kitose vietovėse. Vasario 16 
gimnazijose būrelių vadovas su
rinko ir gimnazijai pasiuntė 900 
dol. 

Algis Vaitiekaitis pranešė, 
kad St. Butkaus šaulių kuopos 
knygynas perkeltas į gražiai 
įrengtą kambarį „Švyturio" j . 
šaulių kuopos stovykloje „Pilė
nai". Čia jos buvo sukataloguo
tos, supakuotos ir per Chicagą 
pasiųstos Šaulių sąjungai Lietu
voje. Knygos jau pasiekė adre
satus; gauta jų padėka. Knygos 
renkamos kitai siuntai. Tu
rintieji knygų, gali jas atvežti į 
„Pilėnus" ir įteikti Algiui 
Vaitiekaičiui. 

Kuopos valdyba, su kai ku
riais pakeitimais, kitų dviejų 
metų kadencijai yra: kuopos 
p i rmininkas — Eduardas 
Milkus, dvasios vadas — kun. 
Alfonsas Babonas, vicepirm. Vy
tautas Ogilvis, Kultūros vadovė 
— Stefanija Kaunelienė, sekre
torė — Onutė Pusdešrienė, 
renginių vadovė — Onutė 
Šadeikienė, iždininkas — Matas 

Baukys, nario mokesčių renkėja 
— Lidija Mingėlier.e. spaudos 
reikalams — Antar.a> Grinius, 
knygyno vedėjas — Algis 
Vaitiekaitis ir vaidybos narė 
Eugenija Bulotiene 

Revizijos komisijos aktą 
perskaitė Jonas Bartkus. Jo 
te ig imu, iždininkas Matas 
Baukys knygas veda labai gerai 
ir tvarkingai. Pinigai laikomi 
banke. Revizijos komisija — 
J o n a s B a r t k u s ir Kazys 
Ražauskas irgi sutiko likti 
pareigose dar dviejų metų ka
dencijai. Trečias narys Juozas 
Mačiulaitis gyvena Floridoje. 

LŠST pirmininkas Mykolas 
Abarius padėkojo visiems už pa
tarimus ir pagalbą, pareikš
damas, kad jo kaip pirmininko 
kadencija pasibaigė ir balandžio 
20-21 d. Šaulių suvažiavime 
Hamiltone, Kanadoje bus iš
rinktas naujas pirmininkas ir 
nauja valdyba. Kultūros vadovė 
Stefanija Kaunehenė kvietė 
visus Mykolą Abarių nuo parei
gų neatleisti dar vienai ka
dencijai. „Švyturic "jūrų šaulių 
kuopos pirmininkas Bronius 
Valiukėnas kvietė visus St. 
Butkaus kuopos šaulius daly-

Nuotr. B. Telyčėno 
vauti vasaros sezono atidaryme 
gegužės 19 d. ir Jūros dienos 
minėjime liepos 14 d. 

St. Butkaus šaulių išvažia-
vimas-piknikas rugpjūčio 18 d. 
ruošiamas „Pilėnuose". Spalio 
mėn. n u m a t o m a su reng t i 
D.L.K. Gedimino sukakties pa
minėjimą. 

Susirinkimas buvo sklandus 
ir neištęstas. Jame dalyvavo 
20 šaulių ir du svečiai. Susi
rinkimas baigtas Lietuvos him
nu ir vėliavos i šneš imu. 
Renginių vadovė Onutė Šadei
kienė ir talkininkės posėdžio 
dalyvius pavaišino kava ir 
pyragais. 

Sergančiam kuopos iždininkui 
Matui Baukiui posėdžio daly
viai pasirašyta kortele palinkėjo 
sveikatos. 

A. Grinius 

PATIKSLINIMAS 

„Draugo" š.m. balandžio 11d. 
laidoje straipsnis apie Tautos 
fondo atstovybės renginį Detroi
t e re ika l ingas ka i k u r i ų 
patikslinimų: 

1. 1990 metais per atstovybę 
tik Juozas Mockaitis paaukojo 

iLosinirTOo 

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

LIETUVOS VYČIU 
CENTRO VALDYBOS 

POSĖDIS 

Lietuvos Vyčių centro valdyba 
susirinko New Haven, CT, Šv. 
Kazimiero parapijoje pavasari
niam posėdžiui. Jj globojo to 
miesto 50-toji Lietuvos Vyčių 
kuopa. 

Detroitiškis Robertas Boris 
pranešė, kad pirmoji medici
ninių reikmenų siunta jau 
Lietuvoje. Netrukus po to 
lėktuvu buvo pasiųsta papildo
ma antibiotikų bei kitų medika
mentų siunta. Antroji medici
ninių prekių siunta būsianti 
išsiųsta kovo mėnesio gale. 

78-tasis Lietuvos Vyčių 
Visuotinis seimas rengiamas St. 
Petersburg, FL, rugpjūčio 1-4 
dienomis. Rengimo komiteto 
pirmininkui čikagiečiui Alber
tui Zakarkai mirus, jo pareigas 
perėmė čikagiškis Robertas 
Martin, o jam talkins Centro 
valdybos pirm. Ona Klizas 
Wargo (iš St. Clair.PA), Jonas 
Mickūnas 'iš Philadelphia.PA), 
Loeret ta S tukas (iš Wat-
chung.NJ) ir Ona Marija Kassel 
(iš ChicagoJL). 

Vyčiai tęsia laiškų rašymo 
darbą JAV kongresui bei prezi
dentui ir visokeriopai bando 
padėti Lietuvai atstatyti ne
priklausomybę. Be to, visur ir 
visaip bandoma telkti pinigus 
kitai vaistų siuntai Lietuvon. 

Ateinantis Centro valdybos 
posėdis birželio 15 dieną vyks 
Detroito.MI, Šv. Antano parapi
joje. 

Ona Klizas Wargo 

ŠV. KAZIMIERO 
KOLEGIJA ROMOJE 

1984 metais 71-mojo Visuoti
nio suvažiavimo metu Lietuvos 
Vyčiai nusprendė adoptuoti lie
tuviu kolegiją Romoje. 

Nuo to laiko pavienės Vyčių 
kuopos pradėjo remontuoti 
seminaristų gyvenamus kam
barius. Visi kambariai buvo at
remontuoti dosnių Vyčių dėka. 

Vyčiai sudarė komitetą rinkti 
aukas Šv. Kazimiero kolegijai, 
per septynetą metų surinkta 
tūkstančiai dolerių iš Vyčių 
organizacijos narių bei kuopų. 

Šv. Kazimiero seminarijos 
darbų tęsimui 1988 metais bu
vo įsteigta Šv. Kazimiero gil
dija. Gildija priima aukas Šv. 
Kazimiero kolegijai. Kadangi 
valdžia jai suteikė mokesčio 
atleidimo statusą, visos aukos 
gali būti nurašytos nuo pajamų 
mokesčių. Visos aukos yra lai
komos New Yorko banke Romos 
lietuvių kolegijos vardu. Aukas 
siųsti: St. Casimir's Guild, c/o 
Robert Boris, Chairman, 4970 
Brookdale Ave.. Bloomfield 
Hills, MI 48013, arba c/o Nijolė 
Baltrulionis, 8522 150th St., Ja 
maica, NY 11435. 

Šv. Kazimiero gildijos tarybą 

sudaro vykdomasis direktorius 
prel. Algimantas Bartkus, pir
min inkas Robertas Boris. 
vicepirm. dr. Jokūbas Stukas. 
vicepirm. Viktoras Mathieu, 
sekretorė-iždininkė Nijolė Balt
rulionis, Ona V-'argo (Lietuvos 
Vyčiai), kun. Juozas Anderlonis 
(Ex Officio), kun. Zenonas 
Smilga (Kunigų vienybė), teisi
nis patarėjas dr Saulius Kup
rys; garbės nariai-arkivyskupas 
Audrys Bačkis, arkivysk. Jonas 
Bulaitis, arkivysk. Paulius Mar
cinkus, vysk. Vincentas Brizgys, 
vysk. Paulius Baltakis, vysk. 
Antanas Deksnys ir prel. Ladas 
Tulaba. 

Padėdami Romoje esančiai lie
tuvių kolegijai, padedame Lie
tuvos Kataliku Bažnyčia i . 
Lietuvių kolegija ir jos štabas 
reikalingi visų mūsų pagalbos 
savo darbui tęsti. 

Ona Klizas Wargo, 

PHILADELPHIA, PA, 
3-ČIOJI KUOPA 

3-čios Lietuvos Vyčių kuopos 
valdybą šiais veiklos metais su
daro: pirmininkas Viktoras 
Stepalovitch, vicepirm. Diana 
Drumstas, protokolų sekretorė 
Aušra Maknys. finansų sekr. 
Agnietė Mickūnas. iždininkas 
Vladas Svekla. pat ikėt iniai 
Juozas Drumstas ir Margareta 
Petronis bei dvasios vadas kun. 
Eugenijus Wassel. Komitetų 
pirmininkai: ritualų — Irena 
Ozalis, Lilijana Greymas bei 
Irena Svekla, lietuviškų reik. — 
Anastazija Binkus ir renginių — 
Nellie Pandza Korespondentu 
paskirtas Viktoras Stepalovitch. 

Kuopa liūdi a.a. aštuonio
likmečio Jono Drums tos . 
Jis buvo ilgamečių ir veiklių 
kuopos narių Juozo ir Dianos 
Drumstų sūnus Po dvejų metų 
sunkios kovos su vėžiu, lapkri-
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Tautos fondui 10,000 dol.; liku
sius 16,510 dol. mažesnėmis 
sumomis sudėjo eilė kitų auko
tojų. Straipsnyje paminėtas 
Klemensas Urbša i t i s savo 

čio mėnesio gale jis numirė. 
Užuojautą reiškiam jo tėvams ir 
šeimos nariams. 

Philadelphijos Vyčiai susi
rinko Šv. Andriejaus bažnyčion 
švęsti Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį. 
Po Mišių Lietuvių muzikos 
salėje įvyko minėjimas. 

Šv. Kazimiero šventę minė
jome jo vardo parapijoje. Tuoj po 
šv. Mišių parapijos salėje buvo 
pusryčiai, kurių metu įvyko 
kuopos susirinkimas. Pirmąjį 
Lietuvos Vyčių laipsnį užsi
tarnavo Julija Kovvrak, o antrąjį 
— Aušra Maknys. Kovo mėnesio 
11-tą dieną Nellie Pandza gavo 
Trečiąjį laipsnį „Gintaro*' apy
gardos suvažiavime. Tai įvyko 
Maizeville, PA, Šiluvos Motinos 
parapijoje, še imininkaujant 
144-tai kuopai. Sveikiname 
visus užsitarnavusius laipsnius! 

Viktoras 

LIETUVOS VYČIAI 
HARRISBURGE 

Naująją Har r i sburg , PA, 
Lietuvos Vyčių 146-tą kuopos 
valdybą sudaro: pirmininkė Lor-
raine Grabauskas, vicepirm. 
Eileen West, iždo sekretorė Nell 
Berulis, sekr. Eleonora Rusat-
sky, dvasios vadas kun. Jonas 
Smith bei patikėtiniai Antanas 
Marazas ir Gene Rusatsky. 
Elena Grabauskas i š r inkta 
krespondente, Joana Suders — 
kultūrinių reikalų komiteto 
pirmininke. Pranė Boyle — 
lietuviškųjų reik. kom. pirm., o 
Vitty Grabauskas — spaudos 
kom. pirm. Meldžiamės ir 
viliamės, kad šie pasišventę 
asmenys sėkmingai vykdys 
savo pareigas. 

Elena Grabauskas 

Visus šiame skyriuje straips
nius iš anglų kalbos vertė re
dak tor ius A l e k s a n d r a s 
Pakalniškis, Jr . 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W 71 Street. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5*49 įveikia 24 vai ) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)246-0067; aoa (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. 95 St. T»t. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmo 3 v p p - 7 vv ant'd 12 30-3 v p p 
!rečd užaaryta . ketvd 1-3 v p p penktd 

ir šestd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzie Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

10,000 dol. auką atidavė jau 
1989 m. 

2. Be tūkstant ininkų, skir
t i n g i š i m t i n i n k ų padėkos 
pažymėjimai buvo įteikti auko
jusiems ne po šimtinę, bet po 
t r is š imtus a r daugiau. 

Vladas Staškus 
T.F. atstovybės Michigan 

valstijai iždininkas 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquet te Medica l Bui lding 

6132 S Kedzie 
Ch icago . IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, IH. 
Tai . (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir ; namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
' DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S. Rotoarts Rd., Hlckory Hllls, IL 

1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 
Tai. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 Vv 71 st St. 

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

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

Tel. (708) 448-1777 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W 9 5 St. 
O a k L a w n , IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T a i . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So 50th Ava., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

5835 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kean Ave.. Just lce. IL 

Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DANA M. SALIKLIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . Cermak R d . 
VVestchostor. IL 6 0 1 5 3 

T a i . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto tai . (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

Kab. tel. (1-312) 585-0348; 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago. III 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

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

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

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

A R A S ŽL IOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Napervllle C impui 
1020 C. Ogden Ave. . Surte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 1 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 * e e t 63rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Rytų Europos atstatymui 

NAUJAS BANKAS 
Kai prez. Landsbergis lanky

sis Chicagoje gegužės mėn., jis 
skirs didelę dalį savo laiko susi
tikimams su pramonininkais ir 
verslininkais. Ir gal šiuo metu 
ir naudingiau bus Lietuvai kur
ti ekonominius ryšius, nes atro
do, kad Sovietų Sąjunga grei
čiau pati išnyks, negu leis lietu
viams savo kraštą tvarkyti. O 
dažniausiai, ne politika eko
nomiką varo, o atvirkščiai. Tad 
tuo tarpu. Sovietų Sąjungai pa
čiai save ryjant, konstruktyviau 
bus leisti ja i savu keliu eiti, o 
tuo tarpu kurti Lietuvai ekono
minį pagrindą. 

Žinoma, ekonominis bendra
vimas nebus lengvas, normalus, 
kol j Lietuvos finansus, sienų 
kontrolę tebesikiša okupantas, 
grobdamasis ką nori, nežiūrint 
Lietuvos vyr iausybės pa
tvarkymų. Bet kaip matome iš 
prez. Landsbergio veiklos, veikti 
reikia nuolat, visais galimais 
frontais, kad kai tik padėtis 
sunormalės, pamatai jau būtų. 

Tad mūsų dėmesį patraukė ir 
kita žinutė, kad balandžio 15 d. 
Londone pradėjo veikti naujai 
įkurtas bankas, kurio paskirtis 
yra puoselėti laisvas rinkas ir 
demokratiją Rytų Europos kraš
tuose. Bankas vadinasi Europos 
Bankas Rekonstrukcijai ir Vys
tymui (European Bank for Re-
construction and Development) 
ir jo atidaryme dalyvavo 30-ties 
Vakarų bei Rytų valstybių 
galvos bei kiti pareigūnai. Tokį 
banką sukurti prieš 18 mėnesių 
sugalvojo Prancūzijos pre
zidento patarėjas Jacąues At-
tali . Savo inauguracijos kalbo 
je, įvesdinus jį to banko prezi
dentu, Jacques Attali pareiškė: 
„Europos Bankas laikys save 
sėkmingu, jei jis padės sukurti 
sąlygas, kad niekas nebesusi-
gundytų atsukti laikrodį atgal 
a r bandyti j ėga spręsti 
konfliktus. Jei bendromis jė
gomis sugebėsime tokią viziją 
š iam kon t inen tu i paverst i 
realybe, Europa pirmą kartą 
taps geografiškai, politiškai ir 
kultūriškai vieninga", kalbėjo 
J. Attali. Europos banko stei
gėjų tarpe yra ir Sovietų 
Sąjunga, tad šis Bankas yra pir
moji vakariečių finansinė in
stitucija, kurioje dalyvauja 
Sovietų Sąjunga. 

Europos Banko 41 kraštai ir 
institucijos, kurios yra jo stei-
gėjos-šėrininkės. tam bankui 
sutelkė 12 bilijonų dol. kapitalą. 
Kapitalo didžiausią dalį sutelkė 
12 Europos Ekonominei Bend

ruomenei priklausančiu kraštų 
plius dvi Europos ekonominės 
institucijos — Europos Komisi
ja ir Europos Investicijų Bankas 
— kurių bendrai sudėtas kapi
t a l a s sudaro 51*^ Europos 
Banko kap i t a lo . Tačiau, 
atsižvelgus į reikiamą atlikti 
Rytų Europos atstatymo darbą, 
daug kam kilo abejonės dėl jo 
nepakankamumo. Gi Tarptauti
nis Piniginis fondas (IMF) ir 
Pasaulio Bankas turi 125 
bilijonų dol. kapitalą ir vien tik 
1991 m numato Rytų Europos 
kraštams paskolinti 4 bilijonus 
dolerių. 

Iš pradžių, anot Attali. Ban
kas skolins lėšas tik Lenkijai. 
Vengrijai. Čekoslovakijai, Ru
munijai, Bulgarijai ir Sovietų 
Sąjungai. Bet Sovietų Sąjungai, 
kurios įnašas į šį banką yra tik 
6 ^ jo kapitalo, pirmuosius tris 
metus bus leidžiama pasi
skolinti tik jos įneštą sumą. To 
reikalavo didžiausia banko šė-
rininkė - 10^ kapitalo įnešu 
šios JAV-ės. Atrodo, kad kol 
Sovietų Sąjunga Lietuvą 
laikys savo dalimi. Lietuva iš to 
banko negali nieko tikėtis, nes 
sovietai patys norės savais pini
gais naudotis. Tai tik dar vienas 
pavyzdys, kaip svarbu Lietuvai 
dėl ekonominių priežasčių iš
trūkti is Sovietų Sąjungos. Nors 
s tebint bes i ru tul io jančius 

įvykius Sovietų Sąjungoje, kai 
Sov. Sąjungoje plinta reikala
vimai, kad jos vadas atsistaty
dintų, kyla klausimas, kas atsi
tiks su Sov. Sąjungos naryste ir 
jos paimtomis skolomis kai ji 
išnyks dar šiais metais? Ar bent 
Rusija gaus ką nors iš to banko? 
O gal ta Sovietų Sąjungos 
šmėkla, prasmegdama į tą pra
rają, iš kurios žemėn atsi
dangino, ir visus savo pinigus 
ten nusineš? Dar gerai padarė 
Amerika, kad apribojo, kiek 
paskolos gali gau t i toji 
efemeriška narė. 

Tuo tarpu ribotų Europos 
Banko lėšų kritiškai reikės liku
siems Rytų Europos kraštams, 
kurių ekonominiam atstatymui 
,,iki to išsivystymo lygio, kaip 
Europos Ekonominei Bend
ruomenei priklausančių kraš
tų" Europos Bankas buvo įkur
tas, būtent: Lenkija, Vengrija, 
Čekoslovakija, Rumunija ir 
Bulgarija. Vienas svarbiausių 
šio banko uždavinių bus teikti 
ekonomines konsultacijas, pa
tarimus, išugdyti tuose kraš
tuose finansininkus, kuriems 
vakarietiška ekonominė sis
tema bus taip savaime supran
tama kaip vakariečių finansi
ninkams. ..Rytų Europos eko
nominės problemos nėra tik 
p in ig inės" , kalbėjo At ta l i . 
..Jiems reikia menedžmento 
ekspertizės, buhalterijos patir
ties ir galybės žinių teisinėje ir 
marke t ingo srityje, kurios 
mums yra savaime aiškios". At
tali tikisi, kad EB veiks ir kaip 
katalizatorius, kuris naudos 
savo resursus patraukti vaka
riečių kapitalą investuotis Rytų 
Europos kraštuose. Tomis prie
monėmis jis tikisi tiems kraš
tams sutelkti 15% visų jiems 
reikiamų lėšų. 

Šiuo metu bankas svarsto ko
kius 200 projektų Rytų Europai, 
bet sprendimas kam jie atiteks 
nebus lengvai padarytas. Pa
vyzdžiui, ar Lenkijai, kuri turi 
triskart tiek gyventojų, kiek 
Vengrija, turėtų būti skiriama 
triskart daugiau lėšų? O veng
rai argumentuoja, jog didesnė 
dalis kapitalo turėtų atitekti 
Vengrijai, nes iš visų tų kraštų 
ji yra toliausiai pažengus laisvo
sios rinkos kryptimi ir ten in
vestuoti pinigai duos geriausius 
rezultatus. 

Tokius sprendimus daryti 
t ikrai reikės saliamoniškos 
išminties. Tą gerai žino ir At
tali. kuris kol kas iš Bankui 
reikiamų 250 direktorių, iki 
šiol surado ir pasamdė tik 80. 
Bet tie — itin gerai kvalifikuo
ti: jų tarpe - buvęs Vengrijos 
ministeris pirmininkas Miklos 
Nemeth ir buvęs Rusijos federa
cijos finansų ministeris Boris 
Fedorov. Mūsų nuomone, tam 
darbui gerai t ik tų buvusi 
Lietuvos ministerė pirmininkė, 
ekonomistė Kazimiera Pruns-
k i e nė-Tarvy d ienė. 

Tačiau nežiūrint didelių 
Banko vadovybės gabumų ir 
pas tangų, naujojo Europos 
Banko pasisekimas didžiausia 
dalimi priklausys nuo faktorių, 
kurių šis b a n k a s negali 
kontroliuoti: Kaip tvirtai tie 
kraštai bus pasiryžę siekti lais
vosios rinkos idealo, ypač kai 
jiems trenks masiškos bedarbės 
ir krentančio pragyvenimo stan
darto smūgiai pilna savo jėga. 
Taip klausimą pastatė vieno 
amerikietiško laikraščio ko
re sponden ta s . Už Lie tuvą 
galime drąsiai sakyti, kad ryžto 
kaip tokio užteks. Bet vien ryžto 
niekam neužteko, norint įeiti į 
kitų žmonių (ar kraštų, ar 
kartelių) draugystę. Visuomet 
reikėjo jų pagalbos ir paramos, 
jų ištiestos rankos. Kai kuriems 
kraštams, atrodo, ranka yra tie
siama. Kada ji bus tiesiama 
Lietuvai? 

ag. 

LIETUVOS ATSTOVAS RAGINA 
JAUNIMĄ KURTI ATEITIES VIZIJĄ 

Jaunimo politinio seminaro apžvalga 

Amerikos lietuvių jaunimo 
sąjungos penktame politiniame 
seminare Lietuvos atstovas Wa-
shingtone ir prie Šventojo Sosto 
Stasys Lozoraitis, kalbėdamas 
apie Lietuvos ateitį, pasisakė 
esąs optimistas. įvykių įvykiai 
parodė, kad tauta yra gyva ir ji 
išliks tokia. Atstovas kvietė 
užsienio lietuvių ir Lietuvos jau
nimą kurt i Lietuvos ateities 
viziją, nors ji ir atrodytų fantazi
ja — jaunimui valia siekti rodos 
ir nepasiekiamų tikslų. Jauni
mo vizijoje galėtų būti ir tokie 
siekimai: tolerancijos įtvirti
n imas savi ta rpyje ir k i tų 
atžvilgiu, geri santykiai su 
tautinėmis mažumomis, dides
nis pasitikėjimas savo jėgomis, 
pasiruošimas ekologijos prob
lemoms spręsti. Karaliaučiaus 
sri t ies l ie tuviškos a te i t ies 
reikalo judinimas. 

Stasys Lozoraitis taip pat pa
brėžė užsienio lietuvių talkos 
Lietuvai veiksmingumą. Gyvu 
pavyzdžiu paminėjo Amerikos 
lietuvių sėkmingas pastangas 
1945 metais apginti Lietuvos 
pabėgė l ius vakaruose nuo 
sugrąžinimo į okupanto rankas. 
Amerikos lietuviai daug padeda 
Lietuvai, padeda ir jų jaunimas, 
susibūręs į savo organizacijas, 
už ką Lietuva bus visada dė
kinga. Dėkojo atstovas ir už 
įvairią talką Lietuvos pasiun
tinybei. 

Penktąjį politini seminarą 
Washingtone balandžio 12-14 
dienomis suruošė Amerikos 
lietuvių jaunimo sąjunga, o jo 
programą parengė ir darbams 
vadovavo sąjungos Washingto 
no skyrius. Komiteto pirmi
ninkas buvo Paulius Mickus, 
neseniai baigęs aukštuosius 
inžinerijos mokslus, skautų 
veikėjas. Jam talkino darbšti 
grupė. J seminarą susirinko 120 
įsirašiusių jo dalyvių iš dvylikos 
valstijų. Daugiausia atvyko iš 
rytinio pakraščio, bet buvo 
dalyvių iš Los Angeles ir iš 
Tennessee. 

G a r b ė s svečiai 

Seminaras pradėtas balandžio 
12 d. Kapitoliaus senato dalyje. 
Ten susitikta su garbės svečiais 
kongresmanais — demokratu 
Bill Sarpalium iš Texas ir 
respublikonu Henry Hyde iš Il
linois. Abu svečiai sutikti labai 
š i l ta i . Kongr . Sa rpa l iu s . 
l ie tuvių k i lmės , nesenia i 
lankęsis Lietuvoje, pasidalino ir 
įspūdžiais iš trumpos viešnagės 

JUOZAS B. I.AUČKA 

savo protėvių žemėje. 
Penktadienį ir šeštadienį 

Kapitoliaus rūmuose. Valstybes 
departamente ir Hyatt viešbu
čio salėje išklausyta keliolikos 
informacinių pranešimų. Netrū
ko paklausimu, pasisakymų, 
svarstymų. 

Visiems buvo įdomu 
susipažinti su Skirma Kondra-
t i ene , Jungt inių Amerikos 
Valstybių Butų ir urbanizacijos 
sekretoriaus pagalbininke. Tai 
bene vienintelė lietuvė, einan
ti dabartinėje administracijoje 
tokias atsakingas pareigas. 

Valstybės departamente trys 
pareigūnai iš rytų Europos 
skyriaus supažindino seminaro 
dalyvius su naujausiomis ad
minis t raci jos pažiūromis 
Pabaltijo valstybių padėties 
a tžvi lg iu , užtikrino, kad 
va ls tybės depar tamentas 
atidžiai stebi įvykius Lietuvoje 
ir tinkamu laiku savo nusista
tymą pareiškia Sovietų vyriau
sybei. 

Mesdami žvilgsnį į Europos 
a te i t į , pranešimus padarė 
Amerikos armėnų sąjungos 
reikalų vedėjas Ross Vartian ir 
Lie tuvių Bendruomenės 
Washingtone įstaigos vedėja 
Asta Banionyte. Var t i an 
pažymėjo, kad Armėnijos 
padėtis daugeliu atžvilgių yra 
tokia pat, kaip ir Lietuvos. 

Konstitucijos ruošimas 

Prof. Lowry Wyman iš Har
vardo universiteto papasakojo 
apie savo viešnagę Lietuvoje 
naujos konstitucijos ruošimo 
reikalu. Ilgesni laiką ji Vilniu
je bendradarbiavo su konstituci 
jos ruošimo komisijos nariais. 
Jai rūpėję, kad Lietuva priimtu 
modernią konstituciją, užtikri
nančią visų gyventojų pagrin
dines teises ir demokratinį 
valdymąsi. Prof. John Moore, 
Virginijos universiteto teisės 
profesorius, paryškino pagrin
dinius Amerikos konstitucinės 
teisės dėsnius. Jis sveikino Lie
tuvos pastangas siekti nepri
klausomybės atsteigimo. Prof. 
Moore pabrėžė, kad Lietuvos 
kova yra visos žmonijos kova už 
laisvę. 

Kongresinės Hels inkio 
komisijos štabo narys Jim Hut 
cheson pasisakė buvęs Vilniuje 
pernai kovo 11 dieną, kai 
Aukščiausioji taryba paskelbė 
nepriklausomybes atkūrimą. 

Priminė, kad Pabaltijo valsty
bių pastangas dalyvauti Helsin
kio akto vykdymo peržiūros 
konferencijose iki šiol sužlugdė 
sovietinis veto. Tačiau, sakė 
Hutcheson, pabaltiečiai ir toliau 
turėtų kiekviena proga eiti į 
tarptautinius forumus, nors ir 
vėl būtų susilaukta nesėkmės. 

Ats i l ankęs Čekoslovakijos 
ambasados attachė Vladimir 
Styblo pareiškė savo šalies soli
darumą Lietuvos siekimams. 

L a n d s b e r g i o žodis 

Šeštadienio seminaro daly viai 
turėjo dvi malonias staigmenas. 
Viena jų — Aukščiausiosios ta
rybos p i r m i n i n k o Vy tau to 
Landsbergio sveikinimas, per 
duotas Vilniuje pagamintoje 
vaizdajuostėje. Pirmininkas iš 
savo darbo kambario prabilo 
šiltai, sveikindamas Amerikos 
lietuvių jaunimą ir dėkodamas 
jam už visą paramą Lietuvai. 
Kvietė ir toliau veikti jos 
gerovei. 

Antroji staigmena — Gražinos 
Landsbergienės atsi lankymas. 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninko žmona su t ik ta labai 
entuziastiškai. Atrodė, plojimas 
nesibaigs... Garbingoji viešnia 
dėkojo j a u n i m u i už ryžtą 
atsigręžti į Lietuvą, linkėdama 
kiekvienam surasti savo vieta 
darbe ir pasiaukojime Lietuvai. 
Viešnia labai teigiamai vertino 
užsieno lietuvių talką, ypač 
pasiliekant Lietuvoje ilgesniam 
laikui. 

Kraš to e k o n o m i k a 

Lietuvos e k o n o m i k o s 
ministeris Vytautas Navickas 
pranešė apie šalies ekonomine 
padėtį. Pabėrė nemažai statis 
tinių duomenų, supažindinda 
mas su naujausiomis pastango
mis kurti savarankišką ūkį. 
daugiau ir geriau gaminti , 
plėsti ekonominus santykius su 
vakarais, įvykdyti nuosavybės 
privatizaciją, skatinti privatiniu 
žemės ūkių augimą. Jau dabar 
esą du tūkstančiai savarankiš
kų ūkių. kur ių vidutinis plotas 
yra 18 hektarų. Ministeris kal
bėjo ir apie pastangas naftos 
srityje —jos nemažai esą Balti
jos jūroje ir jos pakraštyje Da 
bartiniu laiku, sakė ministeris, 
Lietuva į vakarus eksportuoja 
tik 5 procentus savo gamybos. 
Pažangai siekti labai kliudo 
neturėjimas savo valiutos, o taip 
pat negalėjimas kontroliuoti 

savo sienos — nei išvežimui, nei 
įvežimui. 

Ministeris Navickas kvietė 
jaunimą domėtis Lietuvos eko
nomika, tarpininkauti kapitalo 
inves tavime, naujų draugų 
Lietuvai su rad ime . Lietuva 
s tengiasi s u k u r t i glaudžius 
ekonominius ryšius su kitomis 
Pabaltijo valstybėmis derinti 
gamybą. Gamtosaugos srityje 
t a ip pat d a r o m a pažanga, 
p r i i m a m i nauj i į s t a tyma i 
gyvenamai aplinkai švarinti. 

Kr i auče l i ūno premi ja 

Šeštadienį Kriaučeliūnų šei
mos ir premijos skyrimo atstovė 
Jolita Kriaučeliūnaitė įteikė 
šiemetinę Eugenijaus Kriauče
liūno premiją 11,000 dol.) Tomui 
Nenortui iš Hartfordo. Nenortas 
pripažintas 1990 metais labiau
siai pasižymėjusiu jaunuoliu lie
tuviškoje veikloje. Irenos ir dr. 
Leono Kriaučeliūno įsteigta 
premija savo anksti mirusiam 
sūnui pagerbti, skiriama jau 
keliolika metų. 

Emilija Sakadolskienė papa
sakojo apie Amerikos lietuvių 
jaunimo sąjungos kilmę. Šiuo 
pranešimu ir baigti seminaro 
pranešimai ir svarstymai. 

Pranešimus užbaigus įvyko 
Jaunimo sąjungos suvažiavi
mas Pagal turbūt kelerių metų 
paprotį, suvažiavimas buvo 
uždaras {jį įsileisti tik sąjungos 
nariai. Gal tai tradicija, bet 
kažkaip nesiderinanti su dabar
ties laikais, kai vengiama uždą 
rūmo . kažkokio slaptumo. Kiek 
teko nugi r s t i , suvažiavime 
svarstvti ateities veiklos planai. 
Valdyba su pirmininke Sigute 
Snipaite iš Bostono palikta dar 
vieneriems metams. 

Lie tuvos pas iun t inybė j e 

Sekmadienį, balandžio 14 d., 
seminaro užbaigai susirinkta 
Lietuvos pasiuntinybėje. Čia 
visus dalyvius ir svečius nuo
š i rdž ia i s u t i k o ir pr iėmė 
Lietuvos atstovas ir D. Lozorai 
tienė. Salione buvo įrengtas 
kuklus altorėlis. Sv. Mišias 
aukojo kun. Kastytis Rama
nauskas, Lietuvos marijonas, 
dabar studijuojąs Katalikų 
universi tete ir pagelbstintis 
sostinės ir apylinkių lietuviams 
sielovadoje. Savo žodyje kun. 
Ramanauskas pabrėžė pasiau
kojimo prasmę ir reikšmę tautos 
ir asmens gyvenime. Priminęs 
sausio 13-tos žiauriųjų įvykių 
a u k a s . kun . R a m a n a u s k a s 
kvietė visus niekada neužmiršti 
savo Tėvynei ginti žuvusiu. Šias 
Mišias jis aukojęs už lietuvių 
jaunimą. 

Pamaldoms pasibaigus atsto
vas Stasys Lozoraitis pareiškė 

pasitenkinimą, kad jaunimas 
savo darbus baigė malda ir kad 
tai įvyko Lietuvos pasiuntiny
bėje. Religija ir taut iškumas 
l ietuvių tautoje y ra gi l iai 
įsišakniję, tad jaunimas sveikin
t inas už laikymąsi tų vertybių. 
Atstovas dar kartą padėkojo 
jaunimui už talką Lietuvai ir 
linkėjo sėkmes visose jų pa
stangose pagelbėti jos laisvės 
bylai. 

Seminaro vadovas Paulius 
Mickus padėkojo atstovui ir D. 
Lozoraitienei už nuoširdų sve
tingumą, reiškė viltį susitikti 
kitąmet —jau šeštame semina
re ir pakvietė visus prie vaišių 
stalo. 

Darbš tus komite tas 

Paulius Mickus padėkojo ir 
komiteto nariams, talkinusiems 
seminaro suruošime ir jo pro
gramos pravedime. Paminėjo ir 
jų vardus. Štai jų būrys: Nida 
Mickutė, Mirga Rimanavičiūtė-
Bushbaker, Ginta Draugelytė, 
Ann Smith, Algis Šilas, Arūnas 
Pemkus. Rita Bureikaitė, Astra 
Jurėna i tė , Laura Lauciūtė, 
Viktoras Kaufmanas, Mirga ir 
Gabija Pakštytės, R. Virkutytė, 
Vida Vodopalaitė. 

Pasikalbėjimuose pasiuntiny
bėje vaišių metu seminaro 
da lyv ia i pasisakė laba i 
patenkinti trijų dienų viešnage 
sostinėje. Pasidalinta, nuomo
nėmis, atnaujintos ir užmegztos 
naujos pažintys, pasiinformuo-
ta, sutvirtintas ryžtas ir toliau 
uoliai dalyvauti lietuviškoje 
veikloje. 

Bendri įspūdžiai 

Dalyvavusiam kaip stebėtojui 
šio seminaro aktyvūs dalyviai 
padarė labai gerą įspūdį. Buvo 
daug naujų veidų, nematytų 
ankstesniuose seminaruose. Tai 
teigiamas ženklas — susilau
kiama vis naujo aktyvistų prie
auglio, pakeičiančio tuos, kurie 
savo pareigas lengvai gali 
patikėti jaunesniems už save. 
Pagal Jaunimo sąjungos nuosta
tus, jai galima priklausyti t ik 
iki 35 metų amžiaus. Taigi, 
sulaukęs 35 metų, jau nebe jau
nuolis... Aiškiai matyti, kad 
mūsų jaunimas gerai pasiruošia 
bendrajai veiklai, išeidamas 
ateitininkų ir skautų mokyklą. 
Iš seminare girdėtų pavardžių 
lengva atpažinti daugumą jų 
veikliai dalyvavus minėtose 
organizacijose, o kai kurie jų ir 
šiandien tebedalyvauja jų gre
tose. 

Linkėtina Jaunimo sąjungai 
ir kitoms jaunimu besirūpi
nančioms organizacijoms tęsti 
l i e tuviško . kr ikščioniško 
auklėjimo išbandytas priemo
nes. 

AUSTRALIJOS 
DIENORAŠTIS 

A L F O N S A S N A K A S 

Prieš mums lankantis, 1990 m. lapkričio 25 Lietu
vos kariuomenės šventės proga L. klubo sodelyje pa
šventintas žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklas. 
Toks ar labai panašus, kaip Kauno Karo muzieaus 
aikštėje. Jį sukonstravo ir, keliems kitiems padedant, 
pastatė visokių gabumų žemaitis Feliksas Borunas. 
Šiuo paminklu domėjosi, prie jo fotografavosi, ji *.yrė 
ir vysk. A. Vaičius. Feliksas, Marija ir jų duktė 
Jeanette Borumai — netolimi Budzinauskų kain-.' tiai. 
Pakviesti vaišėms, negalėjome atsistebėti Borumų 
sodyba. Kieme įrengtas puikiausias baseinas su -kriš
tolo švarumo vandeniu, jo gale daili, patogi alta'ėlė, 
talpinanti gal dešimtį žmonių, visokį patogumai r me, 
kurių kiti neturi. Tai vis Felikso auksinių rank.. lar-
bas. Bronė, jį pažinusi Memmingeno stovykloje. r,< <ali 
atsistebėti: buvo jaunuolis, kaip visi, o matai. ' kių 
meninių ir statybinių gabumų slėptasi! Liudas 
užsimena: nustebtum labiau, išgirdusi jį grojant k ais 
instrumentais... 

Kita kaimynė, kurią lankėme, buvo Vik rija 
Keraitienė. Lietuvoje berods mokytoja, Canbe roje 
daugelį metų skautininke Prieš metus pala' usi 
vyrą, po to ištikta insulto, pastaruoju metu lietuv: -<oje 
veikloje mažiau dalyvauja Jos namuose matėm* pa

sigėrėtinų meno kūrinių, jos pačios rankdarbių daili
ninkų paveikslų, modernių, bet prasmingų metalo 
skulptūrų. Skulptūros jos vienintelio sūnaus, atskirai 
gyvenančio su savo šeima Su juo susipažinome, kai 
motiną lankė. Gėrėdamiesi stebėjomės, kad V. Kerai-
tienės namuose kiekvienas kūrinys savo vietoje, nėra 
perkrovimo, išdėstyta, kad viską apžvelgtum. 

Smagu buvo Canberroj susitikti iš nacių darbo 
stovyklos Mittelwalde, Silezijoje, gerai pažintą Ramutę 
Mikučionytę, dabar Genienę. Tuomet abu buvome labai 
jauni <1944-45-siais!). abu rašinėdavome daug laiškų 
ir daug jų gaudavom. J i korespondavo su kažkur ka 
riaujančiu sužadėtiniu Vytautu Geniu, o aš palaikiau 
laiškinį ryšį su daugeliu abiejų lyčių draugų. Sunko 
kai vienas kitą atpažinom, bet pokalbis apie prieš 
45-rius metus paliktus žmones buvo įdomus. 

Vyskupo pagerbimo programai vadovavo išskir 
tinai aukšto ūgio, didelio takto vyras prof. dr. Algi 
mantas Kabaila. Jis, vienas iš nedaugelio. Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos paskirtas Lietuvos respublikos 
atstovu Australijai. Tą patį vakarą su juo ir jo žmona, 
berods, Vida, buvau supažindintas prie St. Mary's 
bažnyčios ir truputį pasikalbėjome. Vyskupo priėmime 
kai kuriuos momentus fotografavo vidutinio amžiaus, 
atletiškas Žukauskas. Su juo kelis kar tus susitiksime 
ir Melburne. ALD renginiuose. Jis ten laimės golfo 
rungtynėse pirmąją vietą ir taurę . Vyskupui asistavo 
barzdotas kunigas Paulius Martūzas Kunigas, kuris 
gyvena Sydney, bet kartą per mėnesi ("anberros lietu
viams laiko pamaldas. Su juo susipažinau rūkančiųjų 
būrelyje. 

Už kelių savaičių, viešnagei einant į pabaigą, svai 
nis mane nusivedė į Lietuvių klubą susitikti daugiau 

tautiečių. Bene kartą per mėnesį bibliotekos ar skai
tyklos kambary (mačiau daug laikraščių, bet neatmenu 
m a t ę s knygų) ak tyvesn i tautiečiai sus i r enka 
pasikalbėti apie pasaulio bei Lietuvos įvykius. Šį kartą 
Liudas Budzinauskas Melbourno šventėj nebuvusiems 
papasakojo ALD įspūdžius. Dalyvavo 7 vyrai ir dvi 
ponios, visi pensininkai. Ilgiau pasikalbėjau su 
ska i tyk los vedėju An tanu Švedu. J i s perdavė 
linkėjimus giminaičiui Jurgiui Mikailai ir kaimynui 
Antanui Zaparackui. abiem Floridos gyventojams. I 
pokalbį įsijungęs Alfonsas Kontvainis prašė pasveikinti 
dr. Antaną Butkų, jam pažįstamą iš Naujosios Zelan
dijos laikų. Pakartotinai teko susitikti su maloniu, 
mandagiu Edvardu Laurinoniu ir dar keliais, kurių pa
vardžių į bloknotą neužsirašęs jau pamiršau. 

Liudo Budzinausko ir kitų pasakojimais, lietuviai, 
kiti pabaltiečiai. aplamai emigrantai iš Europos prieš 
40 metų australų buvę sutikti labai nedraugiškai, pra
vardžiuojami bloody foreigners, išmetinėjama, kam jie 
čia atsirado ir atėmė jų darbus. Ilgainiui, pamate 
atvykėlių sumanumą bei darbštumą, nuomonę visiškai 
pakeitę, ėmę gerbti Neapykanta degti likę tik t ie, 
kurie išvis nieko dirbti nenori. 

Minėjau paminklą žuvusiems už laisvę. Canberroje 
lietuviai ilgiems metams, gal ir vienam kitam šimt
mečiui, paliko ir antrą paminklą, labai menišką 
skulptūrą ..Eglė. žalčių karalienė", pastatytą 1988 m. 
gražiame parke (nežinau jo vardo), netoli miesto cen
tro. Ji tamsaus metalo, apie 5-6 metrų aukščio, iš tolo 
į save akį traukianti . Iš nuotraukos prie anksčiau 
minėto dr. A Stepano straipsnio supratau, kad statulos 
kūrėja — Ieva Pocienė. Tai lietuvių dovana sostinei. 

(Bus daugiau-
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imu vadovas. 

„LIETUVOS 
ATSIMINIMAMS" 

50 METŲ 
J U L I U S V E B L A I T I S 

Sulaukti auksinio jubiliejaus 
lietuviškų radijo laidų tarnyboje 
tai yra kažkas nepaprasto, be
veik ne į t ikė t inas da lykas . 
Tačiau visagalis laikas yra tei
sus: šiemet tikrai Lietuvos At-
siminiiaamž nukanka pusė 
šimto mėfų. Tai reiškia, kad jau 
daugiau kaip 2500 kar tų te
besklinda lietuviškas žodis, 
muzika ir daina radijo bangomis 
j mūsų namus. Tas lietuviškas 
žodis, lyg Vinco Kudirkos var
pas, be jokios atvangos per iš
tisus 50 metų skelbė Lietuvos 
okupantų piktadarybes ir ska
tino mus besąlyginei kovai už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. 

Per tuos 50 metų Lietuvos 
Atsiminimų radijas atliko mūsų 
gyvenime didžiai svarbų 
vaidmenį. Jis kalbėjo mums vi
siems rūpimais klausimais, 
nežiūrėdamas nei partinių, nei 
ideologinių įs i t ikinimų. J is 
jungė senuosius ir naujuosius 
ateivius, jaunimą ir senimą į 
vieną nedalomą visuomenę, 
vadovaudamasis tik tautinio 
išlikimo ir Lietuvos laisvės at
statymo principu. Tokio prin
cipo kilnumas įprasmino ne tik 
šių laidų misiją, bet drauge 
suteikė ir nuolatinės stiprybės 
jausmą tolimesniam tautiniam 
darbui ir a te i t i es veiklai . 
Savo gyvu žodžiu Jokūbas 
Stukas kas savaitę beldėsi į 
mūsų namus, j mūsų protą, o 
lietuviška dama jis sujaudino ne 
vieną širdį. Lietuviškas žodis 
stiprino mūsų sąmonę, o daina 
ir muzika ga iv ino mūsų 

dr Jokūbas Stukas 
praeityje yra turėjęs nemažai 
talkininkų Tuoj po karo. at-

naujakurių ban-
v-r. i radijo talką įsijungė buvęs 

radiofono darbuotojas 
Pftrutis. vėliau dirbęs 

Amerikos Balse l i e tuv ių 
skvnaus viršininku. Atėjo dirbti 

is Vitalis Žukauskas 
\)e(ie Anupras" su savo 

us. Kazys Vasiliauskas. 
Jonas Valaitis. Algirdas Kača-
nauskas ir Kmilija Oekienė 
Bvne i lg iausiai L ietuvos A ts im i 
• • .mis t a l k i n i n k a v o da i l i o jo 
7'*lžio sakyto ja Irena Veb la i 

tienė. Taipgi dažnai pagelbėjo ir 
jo žmona Loreta Stukienė, žymi 
New Jersey visuomenininke. Jų 
nei darganos, nei šiltas, nei 
karštas oras neatbaidė tiesiog 
minutės tikslumu prisistatyti į 
radijo stotį, nes ten pasivėla
vimų būti negali. 

Jokūbas Stukas, nors ir turėjo 
talkininkų, tačiau didžiausią 
programų paruošimo darbą 
atliko ir atlieka j is vienas. 
Reikia nuolat sekti pasaulio 
įvykius , sur ink t i ž inias ir 
s u r a s t i t i n k a m o s muzikos 
įrašus specifinėms šventėms 
atžymėti . Turbūt vienas iš 
sunkiausių uždavinių — tai 
surasti „išmintingai raštingų" 
žmonių įvairių progų progra
moms paruošti. Be to, mūsų 
radijo direktorius šiuo metu da -
paruošia ir vienos valandos 
anglų kalba duodamą pro
gramą, taip pat girdimą per 
Seton Hali universiteto stotį. 
Cia j am pastoviai ir gana pro
fesionaliai talkina pranešėjas 
Jonas Patrick. 

Lietuvai atkūrus savo nepri
klausomybę, žinių gausa iš 
tėvynės pasipylė visu srautu. 
Čia atsirado puiki proga, ypač 
anglų kalba, dar kartą parodyti 
Kremliaus daromus nusikal
t imus mūsų tėvynėje. Šį darbą 
prof. Jokūbas Stukas rūpes

tingai ir kruopščiai atlieka. 
Keičiantis laikui, keičiasi ir sko
nis, o kartais net ir kriterijai. 
Reikia skaitytis ir su įvairiom 
nuomonėm bei naujovėm, nes 
kartais reikia eiti su laiko 
dvasia. Klausytojai dažnai 
skambina, rašo laiškus pareikš-
dami savo norus. Tie norai 
dažnai ir atsispindi programų 
turinyje. Jas ruošiant tenka 
ieškoti vadinamo aukso vidurio, 
kad klausytojų dauguma būtų 
patenkinta. 

Per ištisus 50 metų „Lietuvos 
Atsiminimai" stovėjo lietuviškų 
reikalų sargyboje. Jų direkto
rius nuolat kėlė ir kelia balsą 
bei reaguoja į okupanto kru
vinus išpuolius Lietuvoje. Iš
buvęs pusę šimto metų lietu
viško žodžio ir kultūros tarnybo
je jis yra užsitarnavęs mūsų 
pagarbos ir konkrečios talkos. 
Šių eilučių rašytojui jis ne kartą 
yra pasiskundęs, jog jau pra
dedąs jausti nuovargio žymes. 
Tai yra labai žmogiška ir 
suprantama. Juo labiau jam 
dabar yra reikalinga mūsų 
parama ir jo darbo įvertinimas. 
Todėl reikia manyti, kad mūsų 
visuomenė parodys savo pri
tarimą ir pagarbą tam žmogui, 
kuris per penkis dešimtmečius 
nepagailėjo nei darbo, nei pini
gų, nei laiko, kad gyvas žodis 
gaivintų tautiečių širdis tarp 
New Yorko dangoraižių ar tarp 
žaliųjų New Jersey bei 
Connecticut laukų. 

Šio auksinio jubiliejaus proga 
su pasididžiavimu verta paste
bėti, kad jaunasis Jokūbas Stu
kas, būdamas vos 16-kos metų, 
su entuziazmu pradėjęs radijo 
tarnybos darbą lietuvių kalba, 
dirbo jį ir ištesėjo jį per 50 metų 
iki pat šios dienos! Tai yra dar
bas, kuriam yra sunku surasti 
panašų pavyzdį Amerikos lietu
vių istorijoje. 

Šiai auks ine i sukakčia i 
atžymėti gegužės 18 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakare Lietuvių 
C. C. salėje, 6 Davis A ve., Kear-
ny, N.J . įvyks jubiliejinis 
koncertas. Programą at l iks 
Asta Krikščiūnaitė, Klaipėdos 
muzikinio teatro dainininkė, ir 
Aldona Vilčinskaitė, Kauno 
konservator i jos dėstytoja. 
Akompanuos Liudas Stukas. 

Rytojaus dieną, gegužės 19 d., 
2 vai. p.p. Sopulingos Dievo Mo
tinos lietuvių bažnyčioje, Kear-
ny, NJ, bus iškilmingos Mišios 
už gyvus ir mirusius Lietuvos 
Atsiminimų rėmėjus. Mišių 
koncelebrantas bus vyskupas 
Paulius Baltakis. Po pamaldų 6 
Davis Ave., Kearny, įvyks šauni 
puota su valgiais ir gėrimais. 
Programa atliks ką tik iš Lietu
vos atvykę jauni artistai Jani
na Mišč iuka i t ė , Aldona 
Stasiulevičiūtė, Ovidijus Vyš
niauskas, Žilvinas Bubelis ir jų 
instrumentalistai. 

Dr. Jokūbas Stukas, kviečia 
savo radijo laidų klausytojus jau 
dabar ruoštis šiems įdomiems 
sukaktuviniams renginiams. 
Taigi bus proga ne tik atsidėko
ti už ilgų metų Lietuvos 
Atsiminimų darbą, bet taipgi ir 
išgirsti žymius menininkus iš 
Lietuvos. 

LIETUVOS VAIKŲ 
VILTIS CLASSIFIED GUIDE 

1991 sausio 9 d. FAV Lietuvių 
Bendruomenės S ,i alinių rei

kalų tarybos pirm. Birutė Jasai
tienė ir nariai Reg:-ia Kulienė, 
PhD, kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, ir Julija Saus senė įsteigė 
„Lietuvos Vaikų ities" ( L W ) 
komitetą. Šio korv.teto pagrin
dinis tikslas yra padėti Lie
tuvoje gyvenantiems paliegu
siems vaikams atvykti į JAV 
pasinaudoti Shriners ligoninėse 
veltui teikiama mediciniška 
pagalba: ortopedir.e, apdegimų 
gydymo ir neurologine. Netru
kus, supratę tokie vieneto svar
bą, prisijungė daugiau narių, 
kur ie išsirinko dr. Reginą 
Kulienę pirmininke ir Juliją 
Šaulienę sudaryti ir vadovauti 
tam projektui reikiamoms socia
linių patarnavimų programoms. 
Iždininkės pareigoms išrinko 
Birutę Jasaitienę. o sekre
tore — Aldona Šmulkštienę. 

Shriners yra JAV veikianti, 
privati labdaros organizacija, 
kuri JAV turi 22 ligonines 
nemokamam vaiKų gydymui. 
Jų ligoninėse nemokamai yra 
gydomi vaikai iš viso pasaulio 
— nuo kūdikių iki 18 m. 
amžiaus, kurių diagnozės ati
t inka Shriners ligoninių rei
ka lav imus šioms l igoms: 
nugarkaulio iškrypimai (sco-
liosis); t r ap ių kaulų liga 
(osteogenesis imperfecta), 
ortopedinės problemos nuo 
smegenų paralyžiaus (cerebral 
palšy) ir suparalyžuotų galūnių 
(spina bifida with myelodyspla-
sia), nugaros ir rankų bei kojų 
augimo (club foot1 problemos, 
klubų išnirimo ar išsivystymo 
problemos, rachito 'rickets) kojų 
iškrypimo problemos, apdegimo 
bei kitos odos problemos. 

Kadangi Shrintrs gydymui 
priima tik specifiškai apibrėž
tomis negalėmis paveiktus vai
kus gydymui, L W komitetas 
tariasi su Caritas ir gydytojais 
Lietuvoje, kurie Lietuvoje 
atrinks Shriners sąlygoms ati-
tinkačius vaikus. Šiuo metu 
numatoma tai daryti dviejuose 
punktuose Lietuvoje: Vilniuje ir 
Kaune, tad L W komiteto na
riai dabar tariasi su Lietuvos 
institucijomis ir profesiniu per
sonalu. Medicininę ekspertizę, 
santykiaujant su Shriners per
sonalu teikia L W komitete vei
kiantys lietuviai gydytojai dr. 
Vaclovas Šaulys — vicepirm. 
medicinos reikalams; dr. Algis 
Paulius — ortopedinių ligų kon
sultantas, ir dr. Vytautas Dar-
gis — Shriners ligoninės kon
sultantas. 

Shriners organizacija, tačiau, 
parūpina tik gydymą savose 
ligoninėse. Visu kitu aprūpinti 
turi kiti vienetai. Tas „visa 
ki ta" ir yra L W komiteto 
rūpestis: surasti gydymo reika
lingus vaikus Lietuvoje ir suves
ti juos su Shriners, palaikyti 
ryšį su vaiko giminėmis JAV, 
jei tokie yra, ar surasti žmones 
kurie galėtų toki vaiką ir jį atly-
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COPEN 
HAGEN 
AIRKPRT 

Vilnius 

**?. 

Jei kehaujante Į Vilnių, skriskite SAS 
iš Š Amerikos per Kopenhagą j 
Varšuvą arba Rygą SAS skrenda iš 
Kopenhagos Į Varšuvą kasdien, o 
antradieniais ir šeštadieniais į Rygą 

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją Į Vilnių ga
lima lengvai gauti. Kai 
būsite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di-

dyj apsipirkimo centrą — sutaupysite 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Mileage Plūs" ir . .OnePass" nariai 
gauna kreditą, kurį gal ima panaudoti 
vėliau, skrendant SAS. kaip kelionės 
veltui premiją Ptataanal Informacijai 
skambinkit* aavo kelionių agentui ar
ba S A S , t a i . 1 800-221-2350 

MV ***' *č> 

su 
•>( ANDINAVIAN AIRUNf S 

dėjusį suaugusį apgyvendinti 
(Shriners reikalauja, kad visi jų 
gydomi vaikai iš užsienio at
skristų su globėju) prieš gydymą 
ligoninėje ir iki trijų savaičių po 
to, vykstant reikiamai terapijai. 

Julija Šaulienė, MSW, ACSW, 
profesionalė socialinių patarna
vimų specialistė, yra atsakinga 
sukurti atvežtiems vaikams ir 
jų globėjams socialinių patarna
vimų programą, pagal kurią jie 
būtų aprūpinami ne tik reika
lingomis fizinėmis sąlygomis, 
būdami JAV, bet ir psichologi
nėmis, kad galėtų ramiai laukti 
reikiamos operacijos ir po jos 
greitai gyti. Telefoniniame pasi
kalbėjime ji paaiškino, kad gyd-
mui atvykstantiems vaikui ir jį 
atlydėjusiam globėjui iš tikrųjų 
reikės daugiau negu tik pasto
gės: kaip ir visiems vaikams, 
pergyvenantiems sunkias ope
racijas, reikės ne tik fizinės 
terapijos, kurią parūpins Shri
ners, bet ir psichologinės pa
galbos — „counseling", kuria 
turi pasirūpinti L W . Ir jei tai 
vyktų angliškai, reikės rasti 
vertėjų. Be to, teks suorgani
zuoti užsiėmimus vaikui, bend
raujant su mūsų jaunimo orga
nizacijomis ir lituanistinėmis 
mokyklomis, pasirūpinti vietine 
transportaciją bei daugybe kitų 
buitinių patarnavimų paliegu
siems vaikams, kurie viršytų 
vietinių globėjų pajėgumą. 

Visus šiuos darbus koordi
nuoja Teresė Drūtytė-Šoliū-
nienė, kur i dirba JAV LB 
būstinėje nuo 11 v.r. iki 3 v. p.p. 
J a i t a l k i n a k i t i šio LVV 
komiteto nariai: ses. Margarita 
Bareikaitė, Arūnas Draugelis, 
Antanas Paužuolis ir Julija 
Smilgienė. 

Tačiau visi šie savanorių 
atliekami darbai negalės įvykti, 
jei nebus iš ko padengti susi
darančių sąskaitų už tuos patar
navimus, kurie viršija sava
norių pajėgumą, bet vis tiek 
atvykusiems reikalingi, ar jei 
nebus iš ko apmokėti trūksta
mas transportacijos išlaidas (šio 
gydymo gavėjai yra skatinami 
kiek ga l in t daugiau patys 
susimokėti išlaidas, bet bus 
stengiamasi trūkumus padeng
ti). LVV komiteto lėšų telkimą 
organizuoja Gražina Liautaud. 
O transportacijos konsultantė 
LVV darbui yra kelionių agen
tūros darbuotoja Daiva Barške-
tytė. 

Nors dabar LVV dirba tik su 
Chicagoje esančia Shriners ligo
nine, tikimasi šią programą 
išplėsti į visus miestus, kur tik 
yra ir Shriners ligonė ir JAV LB 
socialiniai skyriai. Norintieji 
prie šio darbo prisidėti pinigine 
auka ar savanorišku darbu, 
kviečiami rašyti ar skambinti 
Teresei Drūtytei-Soliūnienei 
JA VLB būstinėje, 2711 W. 7ls t 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-476-0664. 

Aldona Zailskaitė 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

ra^ 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 8. Kadzla Ava., 

Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

FOR RENT 

For Rant 
2 b d r m . 3rd I I . apt. 87 & Kostner 
vic. $510 mo. Heat inc. Call after 
4 p.m. 

Tai. 312-284-5949 

For Rent 
One bedrm. apt. redecorated; heat. 
stove, refrig incl. Overlooks Marquette Pk 
at 71 & Francisco $415 + deposit Tai. 
312-436-0944. 
2 rm. gerden apt. in tne šame bidg also 
available $350 a mo 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
Cicaro apyl . arti šv. Antano 
bažnyčios. Pageidaujami suaugę, 
be vaikų arba pensininkai. 

Talrautls: 708-656-2762 

\E MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Simaitis, Realtor 
Iraną Bllnstroblenė. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tel. 436-7878 

Grifui^ 21 
KMIECIK RfALTORS 
7922 S. Puld-ki Rd. 

4165 S Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. )i 
profes ional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1 2 VVest 95th Stret 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

FLORIDA 
ST. PETERSBURG BEACH 

Apsigyvenkite tarp draugų Belle 
Vista apyl. Žavus namas tik 1 
mylia nuo Įlankos; 3 mieg 2V2 
vonios kamb; 37 dų baseinas. 
Nauji namų apyvokos reikmenys 
ircentr. šaldymas; prijungtas ga
ražas; citrinų medeliai. Galima 
pirkti ir su baldais Tikras svajonių 
namas pietų saulėje! Kaina ne per 
aukšta. Galime pristatyti namo 
nuotraukas. 

į 
Kreiptis: 

Chicagoje tel . 7 0 8 - 2 5 1 - 9 5 8 7 
Floridoje. Paul Traxler , 

ta i . 813-367-3636 
Kalbėt i angliškai 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ. 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS a 

r • $ 
PtgtaJ Ir profesionaliai atliekame visus 
vidaus ir lauko namų remonto darbus; 
dengiame stogus, statome garažus, 
dažome, (rengtame naujus namus, remo-
deliuojarne 

KraiptJa: tel. 312-778-1684 

MAR-GA 
MASONRY 

Atlieka visų rūšių mūro darbus naujas 
Ir tanas mūraa (Maeonry), Siūlių 
užtaisymas (tuckpointing). Kaminai 
(Chimneys). Židiniai (Fireplaces). Stiklo 
blokų langai (Glassbiocks Wmdows) 

Skambinti (312) 847-4197 
Leave message 

PAŠAUKĖ MANE. . . 

Ši knyga — tai dabartinio 
Popiežiaus Jono Povi lo II bio
grafija, kūną parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta Į anglų, 
prancūzų, vokiečių, italų, japonų ir 
kitas kalbas Iš lenkų kalbos Į 
lietuvių kalbą išvertė, kun. Ričardas 
Jakutis. Knyga tun daug iliustracijų. 
352 psl Spaudė ..Vilties'" spaus
tuvė 1990 m. Vilniuje Kaina 10 
dol. Su persiuntimu — 12 dol. II1 i 
nois gyventojai dar prideda 80 et 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4245 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

ANTRAS KAIMAS: VEIDAI IR 
TEKSTAI — stambi knyga su 
daugelio autorių straipsniais, 
humoristiniais ir satyriniais 
škicais, atsiliepimu ištrauko
mis, penkiais šimtais ilius
tracijų, gražiai išleista Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidyklos 
(Lithuanian Library Press). 

Kaina su persiuntimu $22.00 
UZsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Illinois Kyvrntoįji mok/t S24 00 



Lietuviai esarc- >is! — 
lietiniu Fone. ar esi? 

30A1 \VEST 39TH STREET 
CHICAGO, ILI.INOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
U.S.A. 

LIETUVIU. FONBAS 7 r ^ \ 

Kultūros Židinyje Brooklyn, N.Y., balandžio 14 d. pagerbtas sen. Alfonse D'Amato. Iš kairės: 
Irena Alksninienė. Lietuvos gen. kons. Anicetas Simutis, sen. Alfonse D'Amato ir vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. 

Nuotr Liūdo Tamošaičio 

JIS UŽ MUS - MES SU JUO 
Nežiūrint, kad Lietuva prieš 

metus pasiskelbė a ts ta tant i 
savo nepriklausomybe, ji pilnos 
laisvės dar vis neturi. „Taikos 
apaštalas" nenori jos paleisti iš 
savo glėbio. Lietuvoje dar te
belaiko kariuomenę, terorizuoja 
ir žudo neka l tus Lietuvos 
gyventojus, nors jis ir žino, kad 
„nebeužtvenksi upės bėgimo..." 

Kad priartinus Lietuvą prie 
pi lnutės laisvės siekių įgy
vendino, mums čia, taip pat ir 
tėvynėje gyvenanties reikės dar 
daug nemažų pastangų. Dar ne
daug kraštų yra praregėję ir 
pa lyg in t i menkai mūsų 
pastangas remia. Daug vilčių 
esame sukaupę j JAV. Bet ir ten 
Vals tybės depar tamente ir 
Baltuosiuose rūmuose be „non 
regocnition", „Self-dermina-
t ion" ir „dialog", mažai ką ge
resnio ir girdime. JAV vyriau
sybės laikyseną Lietuvos laisvės 
siekiuose Antanas Dundzila 
(„Dirva", Nr. 13, kovo 28 d.) taip 

P. PALYS 

apibendrina: ,,... apvylė, 
mulkino, gal apgavo, gal par
davė, gal išdavė, pataikavo 
Lietuvos laisvės priešams ir t.t.. 
...". Apibendrinimas griežtokas, 
bet labai arti teisybės. 

Bet mums nevalia nustoti 
vilties. Visokiomis priemonėmis 
turime belstis į duris, nors jos ir 
kaip sandariai būtų uždarytos. 
O yra ir tokių durų, kurios nors 
ir labai palengva, pradeda prasi
verti. Jau spėjome j savo pusę 
pa lenkt i nemažos dalies 
kongreso ir senato narių. Jie 
mūsų reikale nemažai padėjo ir 
padeda. 

Bene nuoširdžiausiai Lietuvos 
laisvės siekius remia New 
Yorko sena to r ius Alfonse 
D'Amato. Pagerbti ir padėkoti 
Alfonse D'Amato už jo išskir
tinas pastangas remiant mūsų 
tikslus ir perėmus jo kandi-

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Philadelphia, Pa. 
ČIURLIONIO KONCERTAS 

Philadelphijos Lietuvių namų 
Čiurlionio salėje gegužės 4 d., 
šeštadieni, 7:30 vai. vak. kon
certuos žymusis Čiurlionio an
samblis iš Clevelando. Džiugu, 
kad Philadelphijos lietuvių 
visuomenė turės progą pasigė
rėti gražiomis, autentiškomis 
l i e tuv ių t au tos da inomis , 
kank l ių bei kitų l iaudies 
instrumentų muzika, atliekama 
tokio aukšto lygio muzikinio 
kolektyvo. Po koncerto turėsime 
ga l imybę pabendrau t i su 
a t l ikė ja i s , pasivaiš int i . Šį 
renginį ruošia LB Philadelphi
jos apylinkės valdyba. 

Sekmadienį, gegužės 5 d.. 
Čiurlionio ansamblis giedos 
10:30 vai. šv. Mišių metu Šv. 
Andriejaus bažnyčioje. 

Abi šias dienas, t.y. gegužės 4 
ir 5 d. LB Philadelphijos apy
linkėje vyks Pietryčių apygar
dos kandidatų rinkimai į JAV 
LB tryliktąją tarybą. Taigi tą 
savaitgalį Philadelphijoje dvigu
ba šventė: klausysimės skambių 
Čiurlionio ansamblio atliekamų 
lietuviškų dainų ir galėsime iš
reikšti savo lietuvišką solida
rumą, balsuodami rinkimuose. 

Ra imonda Rukš ienė 

Elizabeth, NJ 
SUKAKTIS 

Kun. Juozas Pragulbickas at
šventė savo 88-jį gimtadienį 

š.m. balandžio 11d. Birželio 23 
d. jis atšvęs 60 metų kunigystės 
11 vai. Mišiomis Šv. Petro ir 
Pauliaus bažnyčioje. Elizabeth. 
NJ, kur jis yra ,,Associate 
pastor". Po to bus pietūs jo 
garbei parapijos salėje. Parapi
jos klebonas yra kun. Alfredas 
Zemeikis. 

Monica Barčas, priklausanti 
Lietuvos vyčių 25-ai kuopai. 
Elizabeth, NJ, atostogavo Mek
sikoje. Jos sūnus John Barčas 
dirba JAV Valstybės depar
tamente, o prieš tai dirbo JAV 
Taikos korpuse ir JAV ambasa
dose Afrikos kraštuose, Vak. 
Vokietijoje ir Didžiojoje Britani
joje. Jos kitas sūnus Joseph Bar
čas yra radiologas Elizabeth. 
NJ, o dukra Monica yra kolegi
jos mokytoja Bridgeport, CT. 

Bertha Tumas Delasey, taip 
pat 25-os kuopos narė, nuo 1972 
metų padeda Šv. Pe t ro ir 
Pauliaus parapijos nariams 
autobusais nuvykti į Šv. Antano 
šventovę pas lietuvius pranciš
konus Kennebunkport, ME. 

W. Senkus 

d ida tū rą a te inanč iuose 
rinkimuose buvo surengtas su 
juo susitikimas. Susitikimas 
įvyko Kul tūros Židinyje, 
Brooklyne, N.Y., sekmadienį, 
balandžio 14 d. Susitikimą 
šūkiu — „Jis už mus — mes su 
juo" rengė specialus komitetas, 
vadovaujamas Vytauto Alks
ninio. 

Senatoriui Alfonse D'Amato 
pasirodžius salėje, susi
rinkusieji, kurių buvo daugiau 
kaip 200, sustoję garsiai plojo. 
Senatorių pasitiko, pasveikino 
ir sus i r inkus iems p r i s t a t ė 
Vytau tas Alksninis. Po to 
sveikino ir padėką už sena
toriaus nenuilstamas pastangas 
remiant Lietuvą, išreiškė vysk. 
Paulius Baltakis. Vyskupas 
senatoriui įteikė simbolinę 
dovanėlę — meniškai paga
mintą Lietuvos pakelių koply
tėlę. Senatorius A. D'Amato 
dėkodamas pareiškė: „Kada tik 
atsilankysite į mano įstaigą Wa-
shingtone, visuomet ją matysi
te ant mano stalo". 

K i t a s sveikintojas buvo 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis. Paskutinis senatorių 
sveikino Algirdas Budreckas. 
Jis pabrėždamas nepalaužiamą 
senatoriaus ryžtą.sakė: „Jei jis 
į Lietuvą negalėjo įeiti per 
priešakines duris, jis į ten 
pateko per užpakalines". A. 
Budreckas Vliko ir Tautos Fon
do vardu senatoriui įteikė 1000 
dolerių. 

Senatorius Alfonse D'Amato 
džiaugėsi ir dėkojo šio susi
tikimo rengėjams ir visiems 
atsilankiusiems. Pasakė neilgą 
kalbą: „Pasau l i s Lietuvos 
atžvilgiu atsibunda ir pradeda 
praregėti", kalbėjo senatorius. 
J i s savo kalbą užbaigė 
sakydamas: „Kol gyvas būsiu, 
visomis jėgomis dirbsiu, iki 
Lietuva bus visiškai laisva"! 
Senatorius neskubėjo grįžti į 
namus, sveikinosi, kalbėjosi ir 
fotografavosi. Jam buvo sugie
dota „Ilgiausių metų" ir garsiai 
sušukta valio! Gražiai pasireiš

kė Rasa Alksnytė kaip sumani 
pranešėja. 

Susirinkusieji vaišinosi vynu, 
kava ir užkandėliais. 

Santrumpos :m (n. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = 
aukotojas, įm. = ~okėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų 
iš viso. 

(Pabaiga) 
10 x $50 Bitrėnienė Uršulė, $75; 3eiga Kazys ir Sofija, $300; 

Doveinis Juozas - Danutė, $250: Matekūnas Petras ir Aleksandra, $250; 
Puzinas dail. Po-, as atm. įn.: Puzinas Austrą, $950; Raulinaitytė Jūratė 
DDS, $100; Sadc-skas Linas ir Dalia, $50; šarka Vincas ir Vaclovą atm 
įn.: Černienė lzcc:a. $650; šenbergas Apolonia, $100; Štokas Alfons 
ir Laimė, $50. 

1 x $75 X, $625 
1 x $80 Čečkus Povilas atm. įn.: įm. 4 asm , $180. 
30 x $100 Augus Victor ir Marcella, $300; Baldauskas Frank, $100; 

Bliudnikas Petras atm įn.: Bliudnikienė Stefa, $400; čižikas Balys atm. 
įn.: čižikaitė Brone, $2,300; Daugirdas Jonas ir Ona, $200; Grigaitis 
Jonas ir Ieva (mirusi), $500; Grybinas Tomas Z., $100; X, $1,200; 
Juzelskis Antanas ir Stasė (mirusi). $1,200; Kapociunas Vincas atm. 
įn.: Kapociunas Marija, $100; Katarskis kun. Vaclovas, $1,800; Kezienė 
Eugenija, $1,300. Kiorys Petras ir Jadvyga, $700: Klosis VValter, $165; 
Lapatinskas Vytautas ir Alice, $600; Latvėnas Alfonsas ir Ona atm. įn.: 
Latvėnas Rimas, $200; Kun. Vladas Mironas atm. įn.: Mironaitė dr. Ona, 
$1,900; Paliulis Juozas ir Jadvyga, $700; Pikelis Eduardas atm. įn.: 
suaukota laidotuvėse, $125; P.L.P. „Antano Smetonos" Karo Mokyklos 
XIX Kadro Karininkų Laidos atm įn.: Masiokas Bronius, $100; Raugas 
Balys ir Marija, $300: Rociūnas Englert ir Ligija, $100; Rudaitis dr 
Zigmas (miręs) ir Marcelė, $1.245; Siaurusaitis John J., $100; Steikūnas 
Al, $100; Tumas Adomas atm. įn.: Tumienė Veronika, $605; Valeška 
Edvvard Daniel: (m tėvai Valeška Edvvard ir Marcella, $100; 
Vitkus-Kazimieraitis Juozas atm. įn.: Vitkus Valerijonas, $1,010; 
Žukauskas Elly, $300: Žygienė Nijolė atm. įn : Kavaliūnas Arūnas, $100 

1 x $125 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas- atm. Dovydaitis Vin- | 
cas, Antanas Jucėnas, Konstancija Staras. Marija Šalkauskas ir kun. 
Andrius Senkus, $6,900 

1 x $150 Gurėnas Bronius ir Marija, $1,350 
6 x $200 Angel8ika Bronius ir Juzė, $610; Barauskas Kazimieras 

(miręs) ir Ona, $300: Ivanauskas Mikalojus atm. įn.: Ivanauskas Elena. 
$200; Kankus Lecas ;r Stasė, $1.400: šulaitis Alfonsas ir Anelė, $200: 
Valančius Liudas ir Emilija, $200. 

1 x $250 Musteikis A., $250. 
3 x $500 Druseikis Petras ir Julija atm. įn.: Druseikis Algimantas, 

$3,025; Jaksevičius Algirdas atm.: Jaksevičienė dr. Janina. $2,100: 
Prackaila Mindaugas, Nijolė, Aldona: Prackaila-Bigelis Agnės, $750. 

1 x $800 Čiurlys Petras Kajetonas ir Marijona atm. įn.: čiurlys 
Kazys, Emilia ir Petras, $600 

3 x $1,000 Barkauskas Stepas ir Alexandra, $1.000; Minelga 
Jonas, Testamentinis palikimas. $1.100: Račkauskas kun. Antanas, 
Testamentinis palikimas, $3,000 

1 x $5,000 X stipendijų fondas, $10,000. 
I i viso $15,870.00 

A.tA. 
MYKOLUI KASELIUI 

mirus, jo žmonai STASEI ir sūnui MYKOLUI su 
žmona širdingą užuojautą reiškia 

Cincinnati lietuviai 

Chicagoje daug nusipelniusi 
baleto šokio organizavime Ruth 
Page, pasaulinio garso pasie
kusi choreografė mirė balandžio 
7 d. Jos grupėse yra šokusios ir 
mūsų kai kurios balerinos, kaip 
V. Karosaitė. R. Page mirė 
sulaukusi 92 m. amžiaus. 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Uatuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 iki 3 v. p.p. I i Soton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J. Stukas — direktorius. 234 SunlH Dr., Watchung, 
N. J. 07060. Tai. 201-753-5836. 

6 x $500 
stipendijų fone: 
Punkris Edva 
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Kviklys Bronė ir Danguolė $50. Lukas Vincas ir Ramunė $50, Mažeika 
dr P ir ponia $50. Saulis Algis ir Aušra $50, Šmulkštys Liudas ir Rūta 
$50, Viktorą Audrius ir Lidija $50. Sullivan S. E. $35. Lies B. E. $30, 
Striupas L. $30, Braun dr L L. $25, Hogenkamp L. $25, Korzonas R. 
ir D $25, Morganelh dr ir p. J. C $25, Neri dr. G. ir p. $25, Parikh 
V. G. $25, Wiese M $25 ir 11 kt. asm., $2,160. 

1 x $3,000 Aušiūra Petras atm.: Aušiūra Aldona, $3,400. 
1 x, $5,216. 42 Gaiminas Josephme, testamentinis palikimas, 

$5.216. 42. 
I i viso $20.491 42 

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1991.11.28 pasiekė 5,215.761 
dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, meną, kultūrą 
ir jaunimą 2,787,586 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 1,536,834. 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fon
dui. Testamente įrašykime š( tikslų pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL" 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remiama 
lietuvybė. 

1991 m. vasario mėn. 

2 x $10 Pajeda Elena. $10; Zelvis Bertha, $15. 
2 x $15 Beinar dr. Peter. $15; Bublys Algimantas V., $40. 
1 x $20 Vailokaitis Julija. $150. 
4 x $25 Krasauskas kun. Rapolas, $175; Raila Neringa, $325; 

Stirbienė Zofija atm., $225; Tunkunas Edmund, $25. 
8 x $50 Augonis Stasys. $700; Chainauskienė Kleopatra atm. įn.: 

Chainas Viktoras, $50; Gineitis Henrikas ir Marija. $200; Lietuvių 
Padėkos Paminklo Fondas: Banys Paulina, $6.950; Penikas Domas 
atm. įn.: Penikienė Teodora, $550: Tuskenis Kazys. $50; Valiuškytė 
Elena Gaja: $155; Vanšauskas Mykolas ir Laima. $250 

1 x $80 Navickas Petras. $600 
1 x $05 Br ėdis dr. Juozas atm : Baras Stasys ir Elena $50, Rulis 

M. $25 ir 2 kiti asm., $2,370 
16 x $100 Adomaitis Jonas atm.: Adomaitienė Ona. $410; Briz-

gys Petras ir Emilija. $500; Jasas Adomas ir Zuzana (mirusi), $1.104; 
Jasiūnas Vincentatm. įn.: Jasiūnas Mrs. V., $100; Juras Jadvyga atm. 
įn.: Juras Danutė, $100; Kiaunė Kazimieras ir Emilia. $225: Klova Vin
cas, $3,500: Lenbertas Vitalis ir Danutė. $710; Liaugaudas Pranas atm. 
įn.: Liaugaudie^ė Eugenija, $525; Liorentas Algirdas atm. įn.: Lioren-
tas Jonas, $1,300; Liorentas Jonas, $1.400; Pakštas Balys (mirs) ir Emili
ja. $600; Pellef Judy, $100; Puškorienė Dalia. $100: Raila Bronys ir 
Daneta. $900 Jrbonas Antanas ir Vanda. $200 

1 x $180 Šaulys prei Kazimieras atm. jn.: šaulys Vacys, 
$2,297.10. 

6 x $200 Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius Eugeni
ja, $3,300; če-nius Kazys ir Filomena, $4,300; Kezienė Eugenija, 
$1,500; Landsb9rgytė-Veillon Irena. $900; Petrauskas Pranas ir Vin
cas atm. įn : Petrauskas Vladas ir Juzė. $200: Varnelis Apolinaras ir 
Jadvyga (mirus;), $4,900. 

1 x $250 Oruseikis Algimantas. $1.700. 
1 x $380 ^ugustaitis Jurgis atm. įn.: Vesco Oil Corp. $50. Asta-

šaitis B $25 lemmer J $25. Lith. Chamber of Commerce $25. 
Petrulienė O $25, Petrulis A. ir G $25, Petrulis M ir S. $25. Petrulis 
V. ir M. $25. Z;Darackas A. ir Y $25 ir 6 kt asm.. $410. 

3 x $3O0 $300; X $300: X $300. 
Jtuvos Savanorio Fulgento Janonio ir žmonos Marijos 
s. $28.500; Klausa Juozas ir Marija, $500; X. $500: 
as atm. jn.: Punkris Marijona. $500: Rumbaitis 

Mečislovas ir .^nina, $1,100; Slivinskas Juozas ir Elzbieta. $1.000 
2 x $1,000 Valentukevičius Ferdinandas, testamentinis palikimas. 

$1,000; Veng- Jonas ir Ona. $2.000 
1 x $2,08>" Nemickas Romualdas atm.: dr. Prasad ir Kamala Tum-

mala $200, B<s s Gediminas $100. P Stecy. L Davis $100. dr Edwm 
Feklman $100 3astroenterology Assoc. $100, dr. ir p. Gianfrancisco 
$100, dr. Willia n Jonės $100, Sal Lorefice ir p. $100, Cardiac Assoc 
$100, dr. James Schiappa $100, Baras Stasys ir Elena $50. Carballo 
dr. Pedro $5C <anellakos K $50. Kisielius dr Tomas ir Rita. $50. 

Mielai Dainavos ansambl io narei 

A.tA. 
ELENAI RUNIMIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jos dukrai 
DANUTEI ir šeimai, sūnui RIČARDUI bei k i t iems 
giminėms ir ar t imiesiems. 

L. M.A. Dainava 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

* 1 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Vlarquette Funeral Home 
2533 VVest 7lst Street 
Chicago Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
102(H South Roberts Road 
Palo- H i l K I l l inois 60463 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
141(1 s o u t h =M)th Aveniu-

Cicero, I l l inois 6063<1 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h south 50th Avenue 

Cicero. Illinois 6(>630 
-08-632-1003 

Visus la ido tuvių rmrnus galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

i 
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x Alė S t e p o n a v i č i e n ė , 
Lietuvių fondo reikalų vedėja, 
yra aktyviai įsijungusi į Muzi
kos šventės rengimo darbus. 
Muzikos šventės štabui, esant 
fondo būstinėje, neišvengiamai 
ir darbo našta ant jos kr inta . 
Telefonai nenustoja skambėti . 
Bilietų užsakymai, informacijos 
reikalingos ir nereikalingos, bet 
visiems su šypsena turi būt i 
atsakyta. Laiškai ir pinigai pa
stoviai ateina. Viską reikia su
skaičiuoti, užregistruoti ir į laiš
kus atsakyti. Ir visiems ji su
randa laiko. 

x Dainų š v e n t ė s c h o r ų 
bendra v isų balsų repeticija 
bus pirmadienį, balandžio 29 d.. 
7:30 - 9:30 vai. vak. Jaunimo 
centre. Visiems chor i s tams 
dalyvavimas privalomas. 

x Lietuviškų organizacijų 
atstovų pietūs su prezidentu 
Vy tau tu Landsbe rg iu y r a 
rengiami Balzeko muziejaus 
patalpose gegužės 12 d., sekma
dienį, 12 vai. dieną tuojau po 
Mišių Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Šiuose pietuose y r a 
kviečiami dalyvauti visų lietu
viškų organizacijų pirmininkai 
a r jų atstovai. Dėl smulkesnių 
informacijų prašome skambinti 
į JAV LB raštinę nuo 9 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų. 

x Dr. Gedas Grinis, St. Pe-
t e r sbu rg , Fla. , p r a t ę s ė 
prenumeratą su 30 dol. auka . 
dr. G. Grinį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
lietuviško žodžio labai dėko
jame. 

x Valent inas R a č i ū n a s , 
Chicago, 111., Ben Nevarauskas, 
Sterling Hts., Mich., Antanas 
Bernotaitis, Toronto, Kanada. 
„Draugo" garbės prenumera
toriai, rėmėjai, p r a t ę s d a m i 
prenumeratą, kiekvienas paau
kojo po 30 dol. Nuoširdus ačiū 
už palaikymą savos spaudos. 

x Liet. Mot. Fed. Chicagos 
klubo narių svarbus susirin
kimas įvyks š.m. gegužės 5 d. 
12:30 v. p.p. Lietuvių tau
tiniuose namuose. Bus praneši
mas iš New Yorke įvykusio 
suvažiavimo, rodomas „Velyki
nio stalo" filmas ir svarstomi 
kiti svarbūs klausimai. Lau
kiama gausaus nar ių daly
vavimo. 

(sk) 

x AUKŠTOS KOKYBĖS 
RŪKYTOS DEŠROS, PA-
LENDVICA su pris tatymu į 
namus Lietuvoje — $84.00. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Ch icago , IL 60629, tel . 
312436-7772. 

fsk) 

x G. T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų rašt inės at
stovė Vilniuje. Prašome kreip
tis: G. T. INTERNATIONAL, 
INC., 9525 S. 79th Ave . , 
Hickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Prieš bet kur užsakant 
paminklą, ap lankyk i t e St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą, m a t y s i t e g r a n i t o 
spalvą, dydį ir 1.1. Taip pa t pa
darome paminklus mūsų dirbtu
vėje pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Visada, prieš s ta tant 
kapinėse, apžiūrėkite ir įsi
tikinsite, kad paminklas pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Savininkai Lilia ir Vili
mas Nelsonai, (312) 445-6959. 

(sk) 

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

(sk) 

x Linas Liubinskas vado
vauja komitetui, kuris rengia 
puotą prezidentui Vytautui 
Landsbergiui pagerbti jo viešna
gės Chicagoje proga. Tariama
si puotą rengti puošnioje Field 
Museum salėje antradienį, 
gegužės 14 d. 

x Poetės Janinos Deguty
tės eilėraščius skaitys Nijolė 
M a r t i n a i t y t ė sekmadienį, 
balandžio 28d., 3 v. p.p. Balze
ko Lietuvių kultūros muziejuje. 
Poetės žodžių muzikos palyda 
bus grojant Sonatai Deveiky-
tei-Zubovienei. 

x Gegužės 3 d., penkta
dienį . F i l i s ter ių Skautų 
sąjungos Chicagos skyrius ruo
šia įdomią vakaronę su dakta
rais. Dalyvaus dantistė, chiro-
prakt ikė , akių gydytoja ir 
patalogas. Bus šių sričių apibū
dinimas ir bus progos klausi
mams. Visi kviečiami dalyvaut. 

x Kristijono Donelaičio li
tuanistinių mokyklų tėvų 
komitetas kviečia mokinių tė
vus atvykti j visuotinį tėvų susi
rinkimą šeštadienį, balandžio 
27 d., 9:15 vai. ryto Francis 
McKay mokyklos auditorijoje. 
Visi tėvai prašomi susirinkime 
dalyvauti. Mums visiems turi 
rūpėti tolimesnė mokyklos atei
tis. Bus proga išreikšti savo 
nuomones ir pageidavimus. 

x Lietuvos televizija sukūrė 
dokumentinį filmą apie daini
ninkę Gražiną Apanavičiūtę. 
Lietuvos spaudoje rašoma, kad 
filmas sukurtas tikrai meist
riškai, su skoniu ir turi didelę 
išliekamąją vertę. Sol. Gražiną 
Apanavičiūtę išgirsime gegužės 
5 d. 3 val.p.p. Jaunimo centre. 
Bilietai iš anksto gaunami Mar
gučio raštinėje ir Gifts Interna
tional parduotuvėje. 

x Pratęsė prenumeratą. 
pridėjo 30 dol. auką Nina Nor-
ris, Chicago, 111., J. Bacevičius, 
Toronto. Kanada ir Viktoras 
Gražulis , Etobicoke, Ont., 
Kanada. Norrį, Bacevičių ir 
Gražulį į rašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
paramą tariame nuoširdų ačiū. 

x Šv. Mišios ir Švč. Sakra
mento pagarbinimas balan 
džio 26 d. penktadienį, 6:30 v.v. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Ži
dinys visus maloniai kviečia. 

(sk) 

x Tradicinė Žuvų vakarie
nė P.L.C. Lemonte įvyks 
penktadienį, balandžio 26 d. 
7:00 v.v. Vietas užsakyti pas 
Šlenį. tel. 708-257-2034 arba 
Kara l iūną tel . 257-7134. 
Užsakymai pr i imami iki 
balandžio 24 d. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Klausy
kite Grundig radijais. 6 mo
deliai Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL 60632, tel. 
312-3761998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. Pir
miausia — paskambinkit. 

(sk) 

x Lietuvių Muzikos šventei 
aukojo: $1,000 dr. Rimvydas 
Sidrys. po $500 Daugirdų šeima, 
Klemensas ir Anelė Žukauskai, 
$250 Adeline Kutchins, $150 
Jonas ir Irena Pabedinskai, po 
$100 Chicago skyriaus ramo-
venai „Ramovė", Grožvydas La
zauskas. Ramovė Centro valdy
ba Liet. Karių vet. sąj. Dėko
jame ir prašome remti švente, 
s ių s t i a u k a s : Lithuanian 
Music Festival, P. O. Box 
29485. Chicago , IL 
60629-0485. 

(3k) 

Žios korespondencijos autore Auksė S. Kane ir Vyči. šokių mokytoja Lidija Ringienė demonstruoja 
Daley Plazoje Chicagoje. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VYTAUTAS LANDSBERGIS 

LANKYSIS CHICAGOJE 

Spaudoje jau buvo duotas pra
nešimas ir gal daugelis jau 
skaitė. Turės Chicaga gerokai 
p a s i t e m p t i . Je igu mes 
netraktuosime jo kaip Lietuvos 
prezidento, ta i kas tuomet 
turėtų jį traktuoti? Pirmutinės 
žinios, kurios mus pasiekia, 
rodo, kad miesto ir valstijos 
įstaigos jį traktuos kaip pre
zidentą. Panašiai ir daugelis 
kompanijų ir biznio įstaigų. 
Keletas didžiųjų viešbučių jam 
duoda nemokamai „presidential 
suite", kuris šiaip kainuotų 
2500 dol. per parą. Žinoma, gal 
j am būtų maloniau, kokio'nors 
lietuvio rezidencijoje paviešėti. 
Tačiau prezidentinis prestižas to 
r e ika l au j a . Tokiuose vieš

bučiuose jį įengvai suras TV, 
foto ir spaudos reporteriai. Jis 
važiuoja su palyda ir asmens ap
sauga, palydai viešbučiai duoda 
50% nuolaidą palyda bus 
normaliuose viešbučio kamba
riuose). Šią sąskaitą jau lietuvių 
visuomenė turėi padengti. 

jis yra aiškiai labai perkrautas. 
Planuotojai turi žinoti, kad ir 
prezidentas yra žmogus. Dalis 
renginių yra tvarkomi ameri
kiečių, tad mes nieko ten 
pakeisti negalime. 

Čia paminėsime tik tuos 
renginius, kurie bus prieinami 

x DVIEJŲ SAVAIČIŲ KE
LIONĖ Į L I E T U V A S U 
Š V E N T O V I Ų APLANKY
MU. Nuo 06 birželio iki 22 
birželio pramatoma aplankyti 
ŠILUVĄ, KRYŽIŲ KALNĄ, 
ŽEMAIČIŲ KALVARIJA, 
P A Ž A I S L I O BAŽNYČIA, 
PAL. ARKIVYSK. J . MATU
LAIČIO KARSTA MARI
JAMPOLĖJE, ATSTATYTĄ 
TAIKOS K A R A L I E N Ė S 
BAŽNYČIĄ KLAIPĖDOJE, 
SKIEMONIS - MARIJOS 
APSIREIŠKIMO VIETĄ ir 
kt. Kelionės vadovas KUN. DR. 
KĘSTUTIS T R I M A K A S . 
Kaina nuo $1,290 iki $1,850. 
Kelionės agentūra: G. T. IN- t i s- Apsilankymą Chicagoj or-
TERNATIONAL, INC, 9525 ganizuoja Lietuvių Bendruomenė. 
So. 79th Ave., Hickory Hills, 111. Vyriausioji priėmimo koordina 

Pirmiausiai jis atvyksta į Cle- h* lietuviškai visuomenei (aukos 
velandą, iš ten į Los Angeles ir yra numatytos). Šeštadienį 5-7 
tik po to į Chicagą. Gegužės 11 vai. vak. Loyolos universitetas 
d., šeštadienį, apie 1 vai. popiet 
jis atvyksta į Midway aero
dromą. Po susitikimo iš Midway 
su policijos palyda automobilių 
vilkstinė Cicero gatve važiuos į 

š iaurę. Labai svarbu, kad 
pačiame Midwąy ir gatvėje būtų 
daug lietuvių ir kad jie būtų 
matomi. Pirmosios minutės yra 
svarbiausios. Jeigu mes norime 
media dėmesį turėti, tai pačioje 
pradžioje turime -os dėmesį į 
save atkreipti. KaGangi Midway 
mes nesame šeimininkai, tai pri
ėmimą tvarkys ,,Haymarket" 
Co., kuri turi patyrimą. Į Mid-
way važiuos specialūs autobusai 
nuo Seklyčios, Marąuette 
Parko, Brighton Parko lietuvių 
bažnyčių ir iš Lemonto Lietuvių 
centro. Norintieji važiuoti iš 
Marąuette Parko einančiais au
tobusais rezervacijas prašomi 
daryti skambinant Lietuvių 
Bendruomenės raš t inei 
Kadangi dar gali būti pakei 
timų, tad prašom sekti praneši
mus spaudoje ir lietuviškose 
radijo programose. 

Jo viešnagę Amerikoje globo-
Lietuvos atstovas St. Lozorai-

60457. TEL. (708) 430-7272. 
(sk) 

x „ Ž A I B A S " Nr. 10 — 
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
t u adresu Lietuvoje. 4 k g 
lietuviško skilandžio. 2 kg „Žal
girio" dešros, 2 kg „Suvalkie
tiškos" dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė pievelėje. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis „Žai
bas" 9525 South 79th Ave. , 
Hickory Hills, DU. 60457. Tele
fonas (708) 430-80U). 

(sk) 
x Jei kas turi nereikalingų 

knygų ir norėtų j as atiduoti 
studentams iš Lietuvos, prašo
me skambinti tel. 312-778-0574. 

(sk) 

x Be B E L G R A D O ir 
MASKVOS ir be VARŠUVOS 
„mielos", su Lufthansa per 
Berlyną skrendam MIESTAN 
G E D I M I N O ! ČIKAGA -
B E R L Y N A S V I L N I U S 
SPORTO šventėn: 23 liepos iki 
08 rugpjūčio nuo $1.095.00, 
SPORTO šventėn: 25 liepos iki 
10 rugpjūčio nuo $1,125.00, 
MENO IR MUZIKOS: 22 
rugpjūčio iki 07 rugsėjo nuo 
$1,125.00 G. T. INTERNA
TIONAL, INC. 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, 111.60457. 
Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

tore yra Regina Narušienė. Yra 
sudarytas Chicagos ir Lemonto 
bendras pnėmimo-darbo komi
tetas, kurį koordinuoja Birutė 
Jasaitienė. Komitetas, nors ir 
ant greitųjų sudarytas, jau 
turėjo darbo posėdį, kuris įvyko 
balandžio 20 d LB-nės raštinėje. 
Pirmiausiai buvo peržvelgtas jo 
vizito numatytas tvarkaraštis. 
Vieną,ką galime pasakyti, kad 

ruošia priėmimą visiems Chica
gos lietuviams. Sekmadienį, 
gegužės 12 d., 10:30 vai. ryto šv. 
Mišios Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. Po 
šv. Mišių lietuviškų organiza
cijų ats tovams priešpiečiai 
Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejuje. 3 vai. p.p. Marijos 
aukšt. mokykloje susitikimas su 
lietuviška visuomene (auka). 
7:30 vai. vakaro susitikimas su 
visuomene Lemonto Lietuvių 
centre. 

Gegužės 15 d., trečiadienį, 
prezidentas Vyt. Landsbergis 
a t i d a r o Muzikos šventę . 
Atidarymas pradedamas 6 vai. 
vakaro Jaunimo centro sodely
je prie Laisvės kovų paminklo 
vainiko padėjimu. Po atidarymo 
7:30 vai. vakaro Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje Brighton 
Parke religinės muzikos kon
certas. Koncerte dalyvauja Vyt. 
Landsbergis su žmona. Tuo ir 
baigiamas jo apsi lankymas 
lietuviškoje Chicagoje. Nors 
įvairios korporacijos savo 
paslaugas duoda nemokamai, 
vis tiek jo kelionė ir sutikimas, 
pareikalauja daug išlaidų. 
Aukos, kurios bus surinktos, 
padengus išlaidas, bus perduo
tos „Pagalba Lie tuva i — 
Aukščiausiosios tarybos" dispo
zicijai. Tad visi masiškai daly
vaukime, kad mūsų būtų daug. 

J. Žygas 

SNIKIME IKI KRITIŠKO 
SVORIO TAŠKO! 

Kai prieš porą metų prasidėjo 
Lietuvos Sąjūdžio pūga 

Chicagos lietuviai demonstra
vome daugiau negu bet kada. 
Bet paskutinį kartą Daley Pla
zoje buvo mažiau žmonių. Gal 
todėl, kad buvo šalta, o gal 
todėl, kad mes pradedam galvo
ti : ,,ką padės , tos mūsų 
demonstracijos?". 

Girdėjau tuos žodžius iš vieno 
žmogaus. Kitas jam atsakė: 
„Padės, vis kas prisideda". Tuoj 
prisiminiau posakį „Critical 
Mass" (kritiško svorio taškas), 
kurį girdėjau vieno Amerikos 
filosofo paskaitoje. Tas filosofas 
aiškino, kad to posakio supra
timas jam padėjo išpopuliarinti 
savo knygą, kuri pasidarė tais 
metais „Best Seller" (populia
riausia knyga). Aiškindamas jis 
davė tokį pavyzdį. Kai krenta 
snaigė, tai kiekviena atskira 
snaigė nedaug sveria. Bet toliau 
sningant, sniegas krenta an t 
kiekvienos medžio šakos tol, kol 
pasiekia tą kri t iško svorio 
tašką, kai dar vienai snaigei 
nusileidus ant šakos, ji nebe
išlaiko, linksta ir sniegas kren
ta, pasiekdamas savo tikslą — 
žemę. 

Taip ir mūsų kiekvienas dar
bas, skambutis, žygis per Chica
gos centrą, nešami plakatai, 
kel ionės į VVashingtoną, 
pasikalbėjimai su politikais, 
kitataučiais ir savais yra nu
kreipti vienam tikslui — padėti 
Lietuvai. Kiekvienas mūsų dar
bas lietuviškoj organizacijoje, 
šokių ar dainų grupėje, kad ir 
atrodo mažas dalykas, yra kaip 
tos mažos snaigės. Bet „snaigė 
po snaigės" pasiekia tokį kritinį 
svorio tašką „Critical Mass', 
kada „Krinta" ir paskleidžia 
žinią visiems žmonėms, visoms 
tautoms apie Lietuvą ir jos 
siekius. 

Jau ir dabar daug kas žino, 
kur ir kas yra Lietuva. Mums 
reikia pagalbos! Di rbk ime 
toliau kiekvienas kaip tik suge
bame. T e k r e n t a k i ekv iena 
mūsų snaigė pavasarį, vasarą, 
rudenį ir žiemą, dieną ir naktį 
tol, kol pasieksim mūsų tikslą 
— tikrą laisvę Lietuvoje. 

Auksė S. Kane 

PAVYKUSI ALTOS DARBO 
KONFERENCIJA 

Chicagos Lietuvių Tarybos 
metinė darbo konferencija įvyko 
balandžio 14 d. 2 vai. po pietų 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Konferenciją trumpu žodžiu ati
darė skyriaus pirmininkas Vla
das Šoliūnas ir pakvietė Mary 
Kinčius kartu su publika sugie
doti Amerikos himną. Išsamią 
invokaciją sukalbėjo kan. V. 
Zakarauskas. Buvo perskai
tytas dėl ligos negalėjusiam at
vykti garbės pirmininko Teo
doro Blinstrubo sveikinimas. 
Priėmus darbotvarkę, žodį tarė 
centro valdybos pirm. inž. Gr. 
Lazauskas, kuris konferenciją 
pasveikino centro valdybos ir 
Lietuvos Respublikos prezi
dento Vytauto Landsbergio var
du. Toliau paminėjo, kad Altą 
buvo įsteigta 1940 metais, ru
sams okupavus Lietuvą. Šiuo 

laiku minėtinos dvi svarbios 
veiklos sukaktys: 50 metų Altos 
įsteigimo ir 30 metų nuo Bendro 
Pabaltiečių komiteto įsteigimo 
VVashingtone. Šis komitetas 
centrui kainuoja daug finan
sinės paramos. 

Ta pačia proga priminė mūsų 
patriotus lietuvius L. Šimutį ir 
dr. P. Grigaitį, kurių atlikti dar
bai Lietuvos laisvinimo srityje 
yra neužmirštami. Baigiant 
savo kalbą, pirmininkas iš
reiškė padėką Chicagos sky
r iaus valdybai už teikiamą 
nuolatinę paramą. Po pirmi
ninko žodžio buvo įteikta Chica
gos skyriaus valdybos likusi 
5,000 dolerių suma. 

Pavergtų tautų vardu konfe
renciją sveikino C. Oksas ir 
pranešė, kad liepos 16 d. įvyks 
visų pavergtų tautų paradas. 
„Lietuvių balso" vardu sveikino 
D. Adomaitis, kuris pažymėjo 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
nuopelnus: jos dėka išgavo 
okupacijos nepripažinimą, 
užkirto kelią grąžinimui žmonių 
iš lagerio į savo kilmės kraštus, 
išgavo įstatymą, įsileidimui 
daugiau negu 30,000 politinių 
pabėgėlių į šį laisvės kraštą. 
Altą palaikė Lietuvos laisvės 
bylą gyvą iki šių dienų. Ir dabar 
jos darbai yra gerai žinomi. 
Todėl jai priklauso didelė pa
garba. Atgimimo sąjūdžio var
du sveikino J. Žemaitis. 

Toliau buvo Lietuvių Tarybos 
pareigūno pranešimai — VI. 
Šoliūno. Po darbo konferencijos 
1990 m. balandžio 22 d. vado
vavimą perėmė Amerikos Ka
talikų federacija su pirm. VI. 
Šoliūnu. Per metus surengtas 
Baisiojo Birželio minėjimas, 
viena išvyka — gegužinė, 3 
visuomenės susitikimai su A. 
Brazausku, K. Motieka ir E. 
Klumbiu. Visi trys pristatymai 
buvo naudingi ir sėkmingi. 
Nors buvo teigiamų ir neigiamų 
atsiliepimų, ypač dėl A. Bra
zausko. Turėta 10 valdybos ir 
tarybos posėdžių, 2 tik valdybos, 
aktyviai dalyvauta demonstra
cijose, laiškų siuntime Ame
rikos pareigūnams, surengtas 
iškilmingas Lietuvos Nepri
klausomybės 73 metų ir viene
rių metų kovo 11d. nepriklau
somybės atkūrimo minėjimas. 
Baigdamas išreiškė padėką val
dybai ir tarybai už glaudų 
bendradarbiavimą. ^ 

F inansus nusakė ižd. 0. 
Kremeris . Skyriaus kasoje 
palikta tik keli šimtai, visos 
kitos aukos perduotos centrui. 
Revizijos k-jos aktą skaitė V. 
Stanaitis, išreikšdamas padėką 
iždininkui už tvarkingą knygų 
vedimą. 

Nominacijų komisiją sudarė 
keturių pagrindinių organi
zacijų atstovai: S. Briedis, J. 
Bagdžius, M. Kinčius ir A. 
Repšienė. Organizacijų dele
gatus į valdybą ir tarybą prista
tė: A. Repšienė ir M. Kinčius. 
Keturių pagrindinių organiza
cijų: Amerikos R. Katalikų fe
deracija, Amerikos Lietuvių 
tautinė sąjunga, Socialdemokra 
tų sąjunga ir Tautinė Sandara 
— po 7 asmenis. 

Kitos 7 organizacijos po 3 
asmenis. Šiais metais Altos 
skyriaus vadovavimą perėmė 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
sąjunga su pirmininke Matilda 
Marcinkiene. 

Prie registracijos dirbo V. J. 
Stanaičiai, E. Oželienė ir 0 . 
Kremer i s . Konferencijoje 
dalyvavo apie 80 asmenų. 
Priėmus rezoliucijas, kurias 
skaitė dr. V. Dargis, ir po keleto 
klausimų, konferencija buvo 
baigta Lietuvos himnu. Po to 
buvo kavutė su sumuštiniais ir 
pyragaičiais, kuriuos aukojo 
Baltic Bakery. 

Ant. Repšienė 

Sniegas, krites Kruvinojo Sekmadienio laike, turi priminti, kad reikia „snigti' 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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