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Į Angliją skristi 
nereikia vizų 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Kovo 4 d. (Elta) — 
Kovo 3 d. iš Vilniaus lėktuvu į 
Tokyo miestą išskrido Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis su žmo
na. Kartu išvyko Tarptautinių 
ekonominių santykių ministras 
Vytenis Aleškaitis. 

Viešnagė Japonijoje truks 
keturias dienas Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas susitiks su -
Japonijos imperatoriumi Akihi-
to, ministru pirmininku Kiti 
Mijadzava, užsienio reikalų 
ministerijos vadovais, žinomais 
politikais. Numatytas pokalbis 
su Japonijos pramonininkų aso
ciacijos, į kurią įeina didžiausios 
šios šalies kompanijos, atsto
vais. Vytautas Landsbergis 
dalyvaus M.K. Čiurlionio 
kūrinių parodos atidaryme 
Tokyo. 

Išvykdamas Vytautas Lands
bergis pasakė žurnalistams, kad 
„šis vizitas turi didelę politinę 
ir ekonominę reikšmę. Mums 
malonus Japonijos imperato
riaus parodytas dėmesys Lietu
vai. Pokalbiuose su ministru 
pirmininku, diplomatais steng
siuosi pabrėžti, kad mums ypač 
aktualus Japonijos dėmesys. 
Suprantama, tą dėmesį steng
siuosi suaktyvinti ir tarp biznio 
žmonių". 

M.K. Čiurl ionio parodos 
organizatoriai jos atidarymo 
išvakarėse rengia didelį 
priėmimą, į kurį pakvietė daug 
įžymių Japonijos menininkų, 
kultūros veikėjų, diplomatų. 
Vytautas Landsbergis pasakė, 
kad jis tikisi aptarti ir užmegzti 
kultūrinio bendradarbiavimo 
ryšius tarp Japonijos ir Lie
tuvos. 

Užsienio reikalų ministerijoje 
Vakar užsienio reikalų 

ministerijoje įvykusioje spaudos 
konferencijoje pranešta jog Ko
penhagoje įvyks Rusijos prezi
dento Boriso Jelcino iniciatyva 
rengiamas Baltijos pakrančių 
valstybių užsienio reikalų 
ministrų susitikimas, numato
ma sukurti Baltijos jūros 
tarybą. Kovo 10 d. Briuselyje 
vyks Šiaurės Atlanto konsul
tacinės tarybos posėdis, daly
vaujant valstybių — buvusių 
Varšuvos pakto narių — ir Balti
jos valstybių atstovams. 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministras A. Saudargas pa
reiškė, kad spaudoje pateikti 
pasikalbėjimai su Lietuvos pa
siuntiniu Jungtinėse Ameri
kos Valstijose ir prie Šventojo 
Sosto Stasiu Lozoraičiu, lie
čiantys Karaliaučiaus srities 
problemas, tėra asmeninė nuo
monė. Lietuvos vyriausybės 
pozicija yra nekintama, ji at
sispindi tarpvalstybinėje sutar
tyje su Rusija — šiame doku
mente užfiksuota sienų nelie
čiamybė. 

Į Angliją be vizų 
Didžioji Britanija — pirmoji 

Vakarų pasaulio valstybė, nu
sprendusi laisvai, be vizų leisti 
Lietuvos piliečiams lankyti šią 
šalį (iki šešių mėnesių). 
Asmenims, gavusiems naujus 
Lietuvos Respublikos pasus, 
nebereikės vizų išvažiuoti iš 
Lietuvos. Kol užsienyje nėra 
sukurtas pakankamai platus 
Lietuvos atstovybių tinklas, už
sieniečiai leidimus įvažiuoti į 
Lietuvą gauna Lietuvos Res
publikos pasienio kontrolės 
punktuose. 

Svečiuose — 
Valdas Adamkus 

Praėjusią savaitę Šiauliuose 
lankėsi JAV aplinkos apsaugos 
agentūros penktojo regiono ad
ministratorius Valdas Adam
kus. Svečias susitiko su miesto 
vadovais, Aplinkos apsaugos 
agentūros Šiaulių skyriaus dar
buotojais, kai kuriais miesto 
tarybos deputatais. Susitikimo 
dienotvarkėje — ekologinės 
problemos Šiaulių regione, jų 
sprendimo keliai.Susitarta, kad 
Valdui Adamkui išvykstant iš 
Lietuvos, šiauliečiai dar kartą 
susitiks su svečiu — jam bus 
įteiktos būtiniausios ekologinės 
pagalbos projektų temos. 

Datoms ir įvykiams pažymėti 
Kovo mėnesį, J_.ietuvos pašto" 

leidybinis centras „Pašto ženk
las" numato išleisti apyvarton 
keturis naujus lietuviškus pašto 
ženklus, vieną proginį voką, 
taip pat paruošti keturis spe
cialius antspaudus. 

Kovo 11-ąją korespondencija 
Vilniaus centriniame pašte bus 
antspauduojama specialiu ant
spaudu Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo antrosioms 
metinėms pažymėti. Pašto 
ženklas, vokas ir antspaudas — 
„Lietuva — Jungtinių Tautų 
Organizacijos narė" — pasirodys 
kovo 15-ąją. O koyo._25-ąia 
numatoma pradėti platinti trijų 
olimpinių pašto ženklų seriją. 
Viena šių pašto miniatiūrų skir
ta žiemos olimpiadai Albertvily-
je, kita — vasaros Barcelonoje, 
trečia Lietuvos Tautinio Olim
pinio Komiteto pripažinimui. 
Minėti ženklai bus antspauduo
jami vadinamuoju „Pirmosios 
dienos" antspaudu. Ryšium su 
„Deutsche Lufthansa" aviacijos 
kompanijos lėktuvo pirmuoju 
skrydžiu Frankfurtas — Vil
nius, kovo 30-ąją numatoma 
specialiu antspaudu ženklinti 
korespondencijas Vilniaus ae
rouoste. 

Viskas apie reformą 
Gerais agrarinės reformos 

komisijų ir privatizavimo 
tarnybų padėjėjais taps „Ūki
ninko patarėjo" bibliotekėlės 
knygų serija „Privatizacija" ir 
„Agrarinė reforma". 

Penkiose šios serijos knygelėse 
surinkti ir išspausdinti pagrin
diniai su privatizavimu ir žemės 
reforma susiję įstatymai, poįsta
tyminiai normatyviniai aktai, 
jų papildymai ir pakeitimai. 

Rinkinius sudarė Aukščiau
siosios Tarybos deputatas Ei
mantas Grakauskas. 

Bekonai vėl eksportui 
Pirmąją lietuviškų bekonų 

siuntą — 125 tonas skerdienos 
— į Švediją išsiuntė Lekėčių 
valstybinė gyvulininkystės įmo
nė. Gauta valiuta bus panau
dota pašarams pirkti. 

įvedamas vasaros laikas 
Nuo kovo 29 dienos Lietuvos 

Respublikoje įvedamas vasaros 
laikas. Kovo 29 dieną 2 
valandą laikrodžių rodykles 
reikia pasukti viena valanda į 
priekį. 

— Kyeve, Ukrainos sostinėje 
darbą pradėjo Chicagos teisinin
kų firmos advokatas John Hew-
ko, kurio tėvai yra atvykę iš 
Ukrainos. Jis padeda Ukrainos 
vyriausybei ruošti krašto 
konstituciją. 

Prezidentų Busho ir 
Jelcino konferencija 

birželyje 

Buvę Sovietų Sąjungos daliniai išvyksta iš Lietuvos. Antradienį viena sovietinė vilkstinė 
pradėjo pasitraukimą po 50 metų, kai Sovietų karinės pajėgos okupavo Baltijos valstybes. 
Pranešama, jog esama 90,000 kareivių Lietuvoje, tačiau dažnai žinių agentūros skelbia vis kitokius 
skaičius. 

Jelcino vyriausybės narių 
„skandalingi darbai" 

K o m u n i s t ų e l i t a s t a m p a k a p i t a l i s t a i s 

Maskva. Vasario 29. — Rusi
jos prezidento B. Jelcino 
vyriausybė pažadėjo kovoti 
prieš naujausius nusikaltimus 
prieš valstybę, kariuos veda 
„privatizacijos nomenklatūra". 

Gaunami pranešimai vyriau
sybės įstaigoje sako, jog vyksta 
skandalingi buvusių komunistų 
darbai, nes jie parduoda didelius 
kiekius kariškojo turto, kad 
tuos pinigus pasidalintų tarp 
savęs. Tos nomenklatūros 
oficialūs asmenys — senosios 
komunistų vyriausybės elitas ir 
privilegijuotos klasės atstovai, 
tapo spaudos žmonių dėmesiu, 
kai jie nori pasidaryti kapita
listai, pardavę aviacijos ir 
erdvių satelitines nuosavybes. 
Bet Rusijos nuosavybių komite
to pirmininkas Anatoli Chubais 
pareiškė žurnalistams, jog šie 
veiksmai privalo būti tuoj pat 
sustabdyti, kai plataus masto 
privatizacija prasideda visoje 
Rusijoje. 

įtariamieji prokuratūron 
Vyriausybė yra pasiruošusi 

parduoti iš varžytinių daug val
džios nuosavybių privatiems 
žmonėms. Paaiškėjo, kad yra su-
susidariusi kažkokia „Kola 
sąjunga" iš partijos elito karinio 
turto išpardavimui. „Kola" 
gal int i pavirsti gal inga 
organizacija privatizacijos dėka, 
nes turi daug pinigų. Buvusios 

Lietuva seniai laukė 
Vilnius. Kovo 1 d. (Elta) -
Komentuodamas Švedijos vy

riausybės sprendimą grąžinti 
Lietuvos auksą, kuris iki Lie
tuvos okupacijos 1940 metais 
buvo saugomas Švedijos ban
kuose, Vytautas Landsbergis 
pasakė, kad Lietuva to seniai 
laukė. Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas priminė, kad aukso 
grąžinimo klausimais buvo 
keliams susitikimuose su 
Švedijos pareigūnais jau 1989 
metais. 

„Mes lauksime konkrečių 
pasiūlymų ir susitarimų, kaip 
tai turės būti sureguliuota, 
prisimindami, jog Didžiosios 
Britanijos vyriausybė iš anksto 
sutiko, kad analogiškas aukso 
grąžinimas negali būti painio
jamas su jokia pagalba", pasakė 
Vytautas Landsbergis. 

komunistų partijos vadovaujan
tys asmenys labai lengvai 
gauna paskolas iš valstybės 
banko, rašo ir ..New York 
Times" korespondentas praė
jusio šeštadienio laidoje. 

Minėtasis Nuosavybių ko
miteto pirm. Chubais plačiau 
nenorėjo paaiškinti spaudos 
atstovams, tačiau pasakė, jog 
šie skandalingi įvykiai yra 
pranešti prokuratūrai, kad 
pradėtų tyrimą ir apklausinė
jimą įtariamųjų asmenų. Kalbė
damas spaudos konferencijoje, 
jis dar pareiškė, jog privati lais
vojo verslo sistema gali tapti nau
jo modelio monopoliu, kuriam 
vadovaus senosios valdžios 
pareigūnai, šiuo klausimu rašo 
ir „Izvestijų" laikrašt is 
praėjusio penktadienio laidoje. 

Daug nuosavybės prašymų 
Tas pats laikraštis rašo, jog tie 

buvę partiečiai bando pasigrobti 
pačias didžiausias valstybės 
karinės industrijos dalis, ir, 
žinoma,geriausias. Pasak minė
to dienraščio, „Kolos" korpo
racijos vienas steigėjų yra Rusi
jos Industrijos ministras 
Aleksandr Titkin. Taip pat 
rašoma, kad kai kurie Jelcino 
vyriausybės asmenys esą areš
tuot i . Tačiau Chubais tai 
paneigė. Nėra uždrasta buvu
siems partijos nariams da
lyvauti laisvo verslo proce
dūroje, bet jis pasakė, kad 
su valstybinio turto išnaudoto
jais bus griežtai kovojama. Iki 
šių metų galo Rasijos vyriau
sybė norinti perleisti į privačias 
rankas maždaug 70% Rusijos 
nuosavybių. 

Pirmaisiais šių metų mėne
siais buvo jteikta 3,740 
prašymų privačiai nuosavybei. 
Iš to jau Rusijos valstybė gavo 
400 milijonų rublių pajamų. 
Kovo mėnesį bus patenkinta 
dar daugiau prašymų, sako tas 
pats Nuosavybių perteikimo 
komiteto pirmininkas. 

Washingtonas. Kovo 3 d. -
Žinių agentūros čia paskelbė, 
jog prezidentas Bushas pranešė, 
kad jis ir Rusijos Federacijos 
prezidentas Boris Jelcinas turės 
savo pirmąjį formalų viršūnių 
pasitarimą birželio 16 dieną. 

Baltieji rūmai savo pranešime 
išsireiškė, jog šioje viršūnių 
konferencijoje, kuri tęsis dvi 
dienas Washingtone, bus sten
giamasi aptarti šio meto naują 
situaciją, eliminuojant strate
ginius branduolinius ginklus. 
Pats prez. Bushas pasakė, jog jis 
su Jelcinu gilinsis ne tik į 
branduolinių raketų likvida-
imą, bet ir į karinius klausimus 
ir į Rusijos pastangas refor
muoti kraštą. Sostinėje vyriau
sybės pareigūnai mano, jog 
prezidentas prašys JAV Senatą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų Sąjungos kariuo
menė praėjusiais metais Lietu
vai padarė maždaug 44 mili
jonus rublių nuostolių, skelbia 
paruošti duomenys atsakingųjų 
pareigūnų. 

— Emigracija iš Lietuvos 
praėjusiais metais pasiekė 
tūkstantį asmenų. Daugiausia 
išvažiavo į Ameriką, ir tik 
paskui į Vokietiją, Kanadą, 
Izraelį bei Australiją. 

— Olandijos kardinolas 
Adrianus Šimonis atlydėjo arki
vyskupą Audrį Bačkį, buvusį 
Vatikano pronuncijų, į Vilnių, 
kuris pasiliko iki jo ingreso iš
kilmių. Vatikanui atstovavo 
iškilmėse Valstybės sekreto
riato atstovas arkivyskupas 
Jean Louis Tauran. 

— Rusijos AT prezidiumas 
atmetė Latvijos reikalavimą 
grąžinti Abrene sritį, kuri buvo 
prijungta prie sovietinės Rusi
jos po II Pasaulinio karo. 
„Tasso" žinių agentūra pranešė, 
jog rusų nutarime sakoma, kad 
nėra jokio istorinio pagrindo, 
kad ta sritis turėtų priklausyti 
Latvijai. 

— Rusijos prez. Boris Jelcinas 
išvyko dviejų savaičių atostogų 
prie Juodosios jūros Soči vieto
vėje. 

— Romos Katalikų Bažnyčios 
atstovai ir Rusų Ortodoksų 
delegatai pradėjo pasitarimus 
Genevoje, kad galėtų išspręsti 
daugelį klausimų, įskaitant ir 
nuosvybių reikalus. 

Mickūnai vis sovietų 
žinioje 

Vilnius. Kovo 3 d. - Čia RFE 
pranešimu, po formalių aktų 
Visorių bazėje ir atsisveikinimu 
tik 103 kareiviai paliko Mickū
nus ir iš Lietuvos išvyko į 
Latviją. Po pasitarimo su pulk. 
gen. Valerii Mironov, kuris 
vadovauja šios srities daliniams 
ir kuris buvo išvykimo metu, 
Lietuvos Tautinės gynybos 
ministras Audrius Butkevičius 
pasakė, jog Lietuva dar nelaiko, 
kad iš tikrųjų daliniai palieka 
Lietuvą, nes buvusios sovietų 
kareivių grupės vis dar saugo
ja Mickūnų karinę bazę. Kai 
kurie sunkumai iš rusų pusės 
iškilo formaliame dokumentų 
pasirašyme, kai buvo norima, 
kad bazę perima lietuviai savo 
žinion. Manoma, kad tai galės 
įvykti kovo 9 d. 

Lietuvos-Vokietyos 
aktas 

Bona. Vasario 28 d. — Čia 
Vokietijos Užsienio reikalų mi
nistras Hans-Dietrich Gensher 
ir Lietuvos Ekonominių tarp
tautinių ryšių ministras Vy
tenis Aleškaitis pasirašė inves
tavimų apsaugojimo susitarimo 
aktą, praneša RFE/RL radijo 
žinios. Apsaugojant investuo
tojus specialiu aktu prieš arbi-
tražiškus veiksmus, galima 
laukti vokiečių didesnio dėme
sio, kad jie tikrai norės inves
tuoti Lietuvoje ir kartu paleng
vins Vokietijos vyriausybei su
teikti prašomas paskolas. 

ratifikuoti strateginio apsi
gynimo su ta r t į prieš šios 
viršūnių konferencijos pradžią, 
kad jis su prez. Jelcinu galėtų 
paskelbti, jog kiekvienas jų kraš
tas savo ginklų arsenalą suma
žina iš 4,500 iki 2,500 sprogs
tamųjų dalių. 

Je lc ino a t sa rgumas 
Kai prez. Jelcinas buvo 

atvykęs į JAV ir Camp David 
vedė pasi tar imus su prez. 
Bushu, tai po trijų valandų 
pasikalbėjime jie paskelbė esą 
bendrame kelyje į tikslą, kad 
būtų pravestos reformos, o 
Amerika padėsianti šį tikslą 
pasiekti. Bet tuoj po to Rusijos 
prezidentas pasakė šaltai ir at
sargiai: „Jei reformos Rusijoje 
nepasiseks, tai šaltasis karas 
pavirs karštuoju karu". Birželio 
susitikime laukiama, kad bus 
susitarta nusiginklavimo srity
je eiti prie naujų karinių ob
jektų likvidavimo. 

Pas i tar imas Kijeve 
Rusijos prez. Boris Jecinas ir 

kiti buvusiųjų sovietinių res
publikų vadai susitinka kovo 20 
Ukrainos sostinėje Kijeve. 
Washingtone vyriausybė 
tikisijog Rusijos, Ukiainos, 
Gudijos ir Kazachastano res
publikų vadovybės, kurių teri
torijose yra strateginiai ginklai, 
pasižadės juos radikaliai suma
žinti. Tos respublikos jau 
anksčiau buvo pritarusios, kad 
naujoji Sandraugos organizaci
ja turėtų kontroliuoti visus 
branduolinius ginklus. 

— Vokietijoje laikraščiai pla
čiai rašo, kad Amerika trau
kiasi į savo kadaise praktikuotą 
izoliacionizmą, nes dramatiškai 
keičiasi Amerikos nusistatymas 
europiečių atžvilgiu. Prie to 
prisideda ir kariuomenės dali
nių pastovus mažinimas. 

Klaipėdos prekiniame uoste vasario 18 d. pirmą kartą suplevėsavo JAV 
vėliava. Tą rytą į uostą atplaukė JAV laivaa „Pride of Teras" su 33,500 tonų 
kukurūzų. Remiantis sutartimi, j Klaipėdą turi būti pristatyta dar 100,000 
tonų pašariniu grūdų. 

Romo Jurgaičio (Elta) nuotrauka. 

Tos pačios 
privilegijos 

Washingtonas. Vasario 29 d. (APV 
JAV taip pat pasisakė prita

riančios, kad Rusija perimtų bu
vusios Sovietų Sąjungos vietą 
Jungtinėse Tautose ir jos Sau
gumo taryboje. Rusija turės tas 
palias privilegijas, kurios buvo 
suteiktos Sovietų Sąjungai. Bu
shas ir Bakeris pagyrė Rusijos 
prezidentą B. Jelciną už drąsą 
ir demokratinius ėjimus, tačiau 
jie dar kai kuriais atžvilgiais dėl 
jo pasisaką skeptiškai. Bet prez. 
Busho šis sprendimas teikia Ru
sijai svarbią rolę tarptautinėje 
srityje. Ji tampa JAV partnere 
ir Vidurio Rytų taikos derybose 
tarp Izraelio ir arabų valstybių 
delegacijų. 

Visi buvę ryšiai tarp Wa-
shingtono ir Sovietų Sąjungos 
dabar pereina Rusijos Respubli
kai. Kitos respublikos bus trak
tuojamos atskirai, žiūrint kiek 
jos bus nusiteikusios demokrati
jos atžvilgiu ir ar tvirtai pasi
sakys už žmogaus teises. Heri-
tage Fondacijos direktorius Le
onas Aronas patarė, kad Ameri
ka sudarytų stiprius ryšius su 
Rusija, nes Jelcinas esąs „ge
riausia Vakarų viltis". 

KALENDORIUS 

Kovo 5 d.: Virgilijus, Giedrė, 
Bertas, Klemensas, Vydotas. 

Kovo 6 d.: Geras imas , 
Raminta, Rožė, Novilas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:21, leidžiasi 5:44. 
Temperatūra dieną 57 L, 

naktį 44 1. 
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KAZIUKO MUGĖ 

Sekmadienį, kovo 8 dieną, 
tuoj po šv. Mišių Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre prasidės 
„Gabijos" ir „Baltijos" skautų 
tun tų Kaziuko mugė. Tėvų 
komitetas pavaišins visus daly
vius skaniais valgiais, o skautės 
ir skautai prekiaus įvairiais 
r a n k d a r b i a i s . V y k s la imės 
t rauk imai ir kitos pramogos. 
Mugės pelnas yra pagrindinis 
skau tų tun tų veiklos šaltinis. 
Visuomenė kviečiama sekma
dienio popiete praleisti skautų 
mugėje. 

Kauno klinikinės ligoninės 
c h i r u r g a s dr. G ied r iu s 
Dzidolikas Kazytėms ir Kazi
m i e r a m s buvo sug iedota 
„ I lg iaus ių metų" . Smuiku 
linksmino John Stanevich, o 
akordeonu grojo Joe Stark. 
Dalyvavo daugiau negu 150 
asmenų. Kun. Alfonsas Ba-
bonas popietę užbaigė malda. 
Reng imo komite tą suda rė 
Theresa ir Mike Shea, Mary ir 
Larry Hoener, Richard Strak-
šys, Juozas Račiukaitis, Onutė 
Selenienė, Regina Juškaitė ir 
Robert Boris. 

ŠV. K A Z I M I E R O 
M I N Ė J I M A S 

Šv. Kazimiero šventės proga 
kovo 1 d. Šv. Antano bažnyčioje 
d a l y v a v o visos t r y s vyčių 
kuopos bei jų svečiai. Minėjimo 
š e i m i n i n k a i buvo Lietuvos 
Vyčių 102 kuopa, veikianti Šv. 
Antano parapijoje, ten įsteigta 
1920 m. kovo 5 d. Tai seniausia 
Detroito lietuvių organizacija, 
kur i aktyviai reiškiasi jau 72 
metus. 

Vyčių kuopos su savo vėlia
vomis dalyvavo šv. Mišiose, 
kur ias koncelebravo kunigai 
Alfonsas Babonas, Kazimieras 
Simait is , Walter Stanevičius ir 
Mykolas Kondrotas. Mišių metu 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio. 

Po Mišių vyko akademija, 
kurią pradėjo vyčių 102 kuopos 
pirmininkas Joe Stark, pakvies
d a m a s r e n g i n i u i vadovauti 
, ,LM" radijo valandėlės vedėją 
Algį Zaparacką. Invokaciją 
sukalbėjo kun . Walter Stane
v ič ius . D a l y v i a i buvo 
supažindinti su garbės svečiais, 
kuriais, be minėtų kunigų, buvo 
Lietuvos „Car i to" atstovė iš 
Kauno dr. Elva Marčiulionienė, 
Kauno klinikos chirurgas dr. 
Giedrius Dzidolikas, dr. Ka
valiauskas, viešintis pas dr. Bill 
Waring ir susipažįstantis su 
Rehabilitation (Negalios) pro 
gramą Michigan universitete, 
vyčių 79-tos kuoos (Dievo Ap
vaizdos) pirm. Magie Smailis, 
vyčių 139-tos kuopos, veikian
čios prie Šv. Petro parapijosLi-
lian Petravičius, ir Helen Žalia-
garis-Smalik, 102 kuopos narė 
nuo 1932 metų. Robert Boris 
vadovaujama šalpa Lietuvai yra 
išsiuntusi penkis medicinos ir 
vais tų konte iner ius . Šaulių 
sąjunga, įvert indama Lietuvos 
Vyčių, o ypač Robert Boris 
nuopelnus Lietuvai , pagerbė jį 
Lietuvių Šaulių sąjungos išei
vijoje CV pirmininko Mykolo 
Abariaus įteiktu Šaulių Žvaigž
dės ordinu. Rober t Bor is , 
dėkodamas priminė, kad šį įver
tinimą užsitarnavo jo tėveliai, 
buvęs Šv. Antano parapijos įkū
rėjas a.a. kun. dr. Ignas Bo-
reiš is , mokyklos mokytojos 
vienuolės ir Lietuvos Vyčių 
organizacija. 

„Car i tas" atstovė dr. Elva 
Marčiulionienė, gimusi Sibire, 
1981 m. baigusi Kauno Me 
dicinos akademiją, praktiką at
likusi ir dirbusi kaime, o dabar 
vadovaujant i d iagnos t in iam 
c e n t r u i , a n g l ų ir l ie tuvių 
kalbomis supažindino dalyvius 
su Šv. Kazimiero įtaka lietuvių 
tautai . J i pateikė „Carito" or
ganizacijos tikslą ir apibūdino 
jos veiklą Lietuvoje. Dr. Marčiu
lionienė dėkojo visiems, kurie 
savo pasišventimu ir darbu 
prisidėjo prie vaistų siuntos dar
bu ar savo auka. Įteikė dovanas 
World Medical Relief organiza 
cijos vedėjai Carolyn George ir 
Vyčių Garbės nariui Robert 
Boris. 

Sveikinimo ir padėkos žodį 
detroitiečiams ir vyčiams tarė 

GAVĖNIOS MINTYS 
R A D I J O BANGOMIS 

Gavėnios metu „Lietuviškųjų 
melodijų" radijo valandėlės 
penktadienių laidose kalbės Šv. 
Antano parapijos klebonas kun. 
A. Babonas. Gavėnios susi
kaupimo mintys skir iamos 
klausytojams dėl amžiaus ar 
sveikatos negalintiems lankyti 
savo bažnyčių. Kovo 6 d. pro
gramoje dalyvaus ir Lietuvos 
. .Caritas" atstovė — Kauno 
diagnostinės klinikos vyriausia 
daktarė Elva Marčiulionienė. 
„Lietuviškųjų melodijų*" radijo 
v a l a n d ė l ė s t r ans l iuo jamos 
antradieniais ir penktadieniais 
nuo 4 iki 5 vai. p.p. iš radijo sto
ties WPON-AM banga. Kviečia
ma klausytis. 

Algimantas Juška , 
jas , 1991 m. lapkr ; 

Tarybos pirminiai 

T'trl lci d 

11 d. su JAV automobili 
Vytautą Landsbergį . 

lilac Pali'tovvr. įmonės control. p i rm. pavaduoto-
gamyba supažindina Lietuvos Aukščiausiosios 

„KASOS" NARIU 
SUSIRINKIMAS 

Detroito Federalinės Kredito 
Unijos „Kasa" vedėja Irena Viz
girdaitė praneša, kad narių 
susirinkimas įvyks š.m. kovo 18 
d., trečiadienį. 6:30 vai. vak., 
Dievo Apvaizdos Kultūros cent
re. Federalinės Kredito Unijos 
atstovai atsakys į nariu klau
simus. Bu? vaišės. Visi nariai 
kviečiami susirinkime daly
vauti. 

KOVO 11-SIOS M i y Ė J I M A S 

Sekmadienį, kovo 15 dieną, 
tuoj po šv. Mišių. Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre vyl 3 1990 
m. kovo 11-tą dieną pai kelbto 
Lietuvos Nepriklausoma, oės at
statymo minėjimas. Minėjime 
kalbės Lietuvos gen. konsulas 
Vaclovas Kleiza ir James Scha-
efer, Baltųjų Rūmų atstovas 
ryšių su visuomene reikalams. 
Menine programos dalį atliks 
solistė Vida Dirgelaitė-Mil-
mantienė. Minėjimą rengia LB 
Detroito apylinkės valdyba. 

LIETUVOS SOLISTU 
KONCERTAS 

Lietuvių fondas, minėdamas 
savo 30 metų sėkmingos veiklos 
s u k a k t į , pakvie tė i ški l ius 
Lietuvos valstybinės operos 
so l i s tus : sopraną Ireną 
Milkevičiūtę, bosą Vaclovą 
Daunorą ir pianistą Robertą 
Bekionį koncertams JAV-se. 
Pirmasis koncertas įvyko kovo 
1 d. Detroite. Svečiai įspūdingai 
žavėjo klausytojus ir susilaukė 
audringų ovacijų bei pagerbimo 
atsistojimu. Svečiai koncertuos 
Clevelande, Chicagoje. New 
Yorke, Baltimorėje, St. Peters-
burge bei Los Angeles. 

Po koncerto Detroito „Lietu
viškųjų melodijų" radijo valan
dėlė įrašė pasikalbėjimą su Vac
lovu Daunoru, kurį perdavė 
Detroito klausytojams kovo 3 
dienos laidoje. Detroite koncertą 
globojo Vytauto Petrulio vado 
vaujamas rengimo komitetas, 
kuris po koncerto, prie vaišių 
stalo, turėjo progos pasidalinti 
įspūdžiais su svečiais prieš jų 
išvykimą i Chicaga 

J O N O GAIŽUČIO M I R T I E S 
DEŠIMTMETĮ MININT 

Vasario 28 dieną suėjo 10 
metų nuo dipl. inž. Jono Gaižu
čio mirties. Velionio metines 
mini žmona Pajauta, sūnus 
Rimas ir dukra dr. Dalia. Mišios 
už velionį, užprašytos NeoLithu-
anų ir Tautininkų, bus aukojamos 
kovo 8 d. Sv. Antano bažnyčioje. 

Velionis buvęs vienas iš ak
tyviausių kolonijos visuome
nininkų. Steigėjas Michigano 
Lietuvių Respublikonų sąjungos 
ir Michigano Respublikonų 
Tautybių tarybos. Aktyviai 
dalyvavo ir reiškėsi Tautinės 
sąjungos, Neo L i t h u a n ų , 
L ie tuv ių Bendruomenės , 
Inžinierių sąjungos, Žurnalistų, 
Detroito Lietuvių namų draugi
jos, Dariaus ir Girėno klubo ir 
Detroito Lietuvių organizacijų 
centro valdybose. Mirė sulaukęs 
71 m. amžiaus. 

A.A. PEDAGOGAS IR 
RADIJO DARBUOTOJAS 

lm 

VISUOTINIS M E T I N I S 
SUSIRINKIMAS 

„Švyturio" jūros šaulių kuo
pos metinis susirinkimas įvyko 
sekmadienį, vasario 23 d., Šv. 
A n t a n o l i e tuv ių pa rap i jos 
De t ro i t e pa ta lpose . Susi
rinkimas vyko pagal kuopos 
pirm. B. Valiukėno pateiktą 
darbotvarkę. Valdybos narių 
pranešimuose, nors ir nebuvo 
entuziazmo, tačiau f inansų 
reikalai visgi nepablogėjo, net 
truputį pagerėjo. Taigi geras 
ženklas, jog panašiai dirbant 
dar galima stovyklos gyvavimą 
pratęsti. Susirinkimas skatino 
valdybą ir toliau p raves t i 
išvykas į „Pilėnų" stovyklą, 
kuri daugelį metų buvo, yra ir 
toliau tebūna šaulių pasididžia
vimu ir gražia vieta praleisti va
saros savaitgalius. 

Susir inkimas nus ta tė sto
vyklos nuomos kainą ir užstatą 
pageidaujantier- naudoti 
stovykla orgar',.. u . .ums ar pri
vatiems reikalams. Supran
tama, tuo reikalu gali būti 
daromos išimtys, kurios yra pa
vestos valdybai spręsti. Kai 
stovykla išnuomota, adminis
t r a to r iu s arba jo įga l io tas 
asmuo visada privalo būt i sto
vykloje ir prižiūrėti, kad būtų 
laikomasi švaros ir tvarkos. 
Susirinkime buvo abejojančių, 
ar verta toliau stovyklą turėti , 
ar nebūtų geriau ją pardavus? 
Susirinkimas nusprendė stovyk
los neparduoti ir kiek galima il
giau ją išlaikyti. Taip pa t buvo 
page idauta sus i la ikyt i nuo 
aukų kitiems ir daugiau kreip
ti dėmesį saviems reikalams. 

Revizijos komisijos pirm. A. 
Misiūnui išvykus gyventi į Flo
ridą, buvo išrinkta J. Pečiūrienė 
ir S. Petrauskas sudaryti naują 
komisiją. Susirinkimui pirmi
ninkavo kuopos pirm. Bronius 
Valiukėnas, sekretoriavo valdy
bos sekretorius Rėmas Macio-
nis. Susirinkimas baigtas Tau
tos himnu. 

S. Sližys 

J o n a s Kr ikšč iūnas 

Jonas Kriščiūnas, vienas iš 
žymiausių Detroito lietuvių, 
š.m. vasario 24>d., skausmingos 
ligos pakirstas^ iškeliavo amži
nybėn. Jonas gimė 1908 m. 
liepos 29 d. Pilviškiuose, kur 
baigė v idur inę mokyklą ir 
mokyto jų k u r s u s . Mokyto
jaudamas netoli Kauno, vaka
rais lankė Simano Daukanto 
mokytojų seminari ją . Siek 
d a m a s a u k š t e s n i o mokslo, 
1938 me tų rudenį įstojo į 
Klaipėdos Pedagoginį institutą. 
Studijavo pedagogiką ir filo
sofiją. Inst i tutą labai gerai 
baigė Vilniuje. Minėtas in
s t i tu tas , vokiečiams užėmus 
Klaipėdą, kelis mėnesius veikė 
Panevėžyje, o rusams grąžinus 
Vilniaus kraštą, buvo perkeltas 
i Vilnių. Baigęs institutą, Jonas 
Kriščiūnas paskirtas mokyklų 
inspektorium Rokiškyje, o iš 
ten, netrūku-, toms pačioms pa
reigoms perkeltas į Kauną. Bol
ševikai 1940 n. atleido jį iš tų 
pareigų, palikdami jį atsargos 
mokytoju. V '-iečių — rusų karo 
metu buvo paskir tas Kauno 
mokytojų seminarijos pavyz
dinės mokyklos vedėju ir lietu
vių kalbos r t odikos mokytoju 
seminarijoje. Neilgai pasidar
bavęs šiose pareigose Jonas 
Kriščiūnas l uvo pakviestas 
Visuomenės ir Kultūros reikalų 
departamentu direktorium. Jam 
teko r ū p i n t i s Lietuvoje 
veikiančiais t ea t r a i s , lietu 
v i škomis organizac i jomis . 
Lenkijos ir Gudijos teritorijose 
veikiančiomis mokyklomis , 
aprūpinti lietuviška spauda 
karius ir darbininkus, esančius 
už Lietuvos ribų. Jo rūpesčiu iš
gautas iš vokiečių leidimas 
steigti Lietuvių Kultūros fondą. 

Artėjant bolševikų frontui, iš 
Lietuvos pasitraukė į Vokietiją. 
Pagyvenęs Me:sen miestely, ne
toli Dresdeno, persikėlė į Bam 
bergą. Kurį laiką dirbo lietuvių 
stovyklos vidurinėje mokykloje 
lietuvių kalbos mokytoju, o 
paskui 2 metus studijavo filo 
Sofiją, pedagogiką ir meno is
toriją Erlangeno universitete. 
Amerikiečiam^ suorganizavus 
darbo kuop;i<. .JK buvo paskir-
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tas būrio vadu ir vėliau nukel
tas į Kaiserslautern lietuvių 
darbo kuopą kuopos vado pava
duotojo pareigoms. 

Atvykęs į Ameriką. įsikūrė 
Detroite ir gavo darbą Fordo 
fabrike. Dirbdamas sunkų fizinį 
darbą, ilgėjosi dvasinės atgaivos, 
tad nedelsdamas įsijungė į 
B r o n i a u s B u d r i ū n o vado
vaujamą radijo klubo chorą. 
„Baltic Melodies" radijo pro
gramai pa tekus į privačias 
r a n k a s , Amerikos Lie tuvių 
Ba lso radi jo k l u b a s suor
ganizavo ,,Lietuviško balso" 
radijo programą, kurią 1958 m. 
sausio mėn. 12-tą dieną pirmą 
kartą perdavė iš naujos WCHB 
radijo stoties. Tos programos 
p i rmuoju r e d a k t o r i u m i ir 
pranešėju buvo Jonas Kriš
čiūnas. Šioje programoje buvo 
susilaukta daug sveikinimų ir 
visuomenės dėmesio. J o n a s 
Kriščiūnas užkariavo klausy
tojų širdis, nes turėjagerą balsą 
ir taisyklingą tarseną. Žurnalis
to Alfonso Nako žodžiais , 
„Jonas Kriščiūnas yra pats 
geriausias pranešėjas, kokį ALB 
radijo va landė lė kada y ra 
turėjusi'*. Daugelis klausytojų 
mėgdavo jo programos įžanginį 
tekstą, skirtą tėvynės prisimi
nimui, pradėtą poetiniu žodžiu 
ir „Tėviškėle, tėviškėle" daina. 
Per 50 metų su pertraukomis 
(įsi jungus ki t iems redakto
riams, buvo sutarta, kas ir ku
riuo laiku programas redaguos 
ir praves) Jonas Kriščiūnas 
buvo „ L i e t u v i š k o b a l s o " 
d i r ek to r iu s , r e d a k t o r i u s ir 
pranešėjas. Jis yra parengęs 
visą eilę programų anglų kalba 
apie Lietuvą, kurias gražiai per
duodavo jo sūnus Ričardas. Taip 
pa t ir Lietuvoje JK paliko 
nemaža kultūrinį šauliškos 
veiklos kraitį. 

Detroito visuomenė su Jonu 
Kriščiūnu atsisveikino vasario 
26 dieną Harr is laidotuvių 
koplyčioje. Žodį tarė Kazys Go
gelis ALB radjo klubo vardu, 
V y t a u t a s K u t k u s Det ro i to 
žurnalistų ir LB Michigano 
apyg. vardu Mykolas Abarius 
— šaulių vardu. Religines apei
gas koplyčioje, bažnyčioje ir 
kapinėse atliko kun. Viktoras 
Kr i šč iūnev ič ius . Vel ionio 
sūnus, teisių profesorius ir 
Wayne apskrities prokuroras 
R iča rdas Kr i šč iūnas , a ts i 
s v e i k i n d a m a s gedu l ingų 
pamaldų metu išreiškė tėvui 
padėką už paskatinimą siekti 
aukštojo mokslo, už tėvišką 
meilę ir rūpestį savo šeima. 

J o n a s K r i š č i ū n a s r a šė 
straipsnius „Drauge", „Naujie
nose" ir „Lietuvių balse". Kūrė 
poeziją. Paskutiniam kūrinėliui 
— „Skrenda mintys į Tėvynę" 
— muzikas Stasys Sližys parašė 
gaidas ir su vokaliniu moterų 
vienetu vieno renginio metu 
padainavo. 

Jonas Kriščiūnas amžinajam 
poilsiui atsigulė šalia savo tau
tiečių Holy Sepulchre kapinėse. 
I karstą buvo įdėtas iš Lietuvos 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

a tgabentas ąžuolo lapas i r at
sisveikinta šiais žodžiais: 

„Lietuvos ąžuolo lapą, 
Tėvynės relikviją šventą 
Prie Tavo širdies dedu 
Už da inas radijo bangomis 
Tėvynei pr is imint i 

,Tėviškėle, tėviškėle' garsais. 
Išpuošęs lietuvišką žodį 
Gimtojo krašto kalba, 
Keliauji į amžinatvės sodus 
Klausytis , kaip skamba 
Brolių laisvės da ina" . 

S t a s y s G a r l i a u s k a s 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
I T e i . (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
!70S)248-OO87: arba (708)245-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

5449 So. PutoeJci Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tel. (700) 4224)101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir šeitd 9 v r -12 v p p 

6132 8 . Kedzle Ave . , Chicago 
(1-312) 775-5959 arba (1-312) 459-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 8 . Puteefcl Road. 
Tel . (1-312) 555-2502 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Kab. tai. (1-312) 558-0344; 
Rez. (1-312) 779-8533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 53rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tai. (1-511) 471-3300; 
Re* . (705) 442-5297 

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

7722 S. Kedzle Ave. , 
Chicago, IH. 50552 

Pirm , antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzte 
Chicago, IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA. M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J . HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (705) 554-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

8132 S. Kedzle, Chicago, III. 
T e l . (1-312) 925-2570 

1155 Dundee Ava., Elgln. III. 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago, IL 
Tai . (1-312) 475-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . (705) 595-8101 
Vai. pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai. (705) 595-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (705)552-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šest 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 . , 8utta 324 Ir 
5535 8 . Putaakl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Kean Ava.. Jus t l ce . IL 

Tai. (1-312) 555-2950 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2515 W. 71 at St. 

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

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

Tai . (705) 445-1777 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMIgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weat Ava., Ortond Pmrk 
708-349-5100 

10 W. Martin, Nepervttte 
705-355-5775 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 705-557-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2555 W. 63rd Street 

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

tai. (1-312) 775-2880. 
Re*. (708) 445-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
5155 8 . Archer Ave . (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (1-312) 555-7755 

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

AKIŲ L IGOS 
Good Samarltan Medtcel Center-

Nspervllle Cempus 
1020 E. Ogden Ava. , SuHe 310, 

HapervMM IL 50553 
Tai . 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 555-3155 
Namų (705) 351-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5745 West S3rd Street 
Vai ptrm . antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Ir pensininkams 

PRAGYVENTI SUNKU 
Nesibaigianti recesija pradeda 

sunkiai paliesti pensininkus, 
kurie pragyvena iš savo su-
taupų palūkanų. Beveik per 
pusę sumažėjus bankų moka
moms palūkanoms už certifika-
tus, daugelis tų, kurie pra
gyveno iš Socialinės apdraudos 
pensijos ir palūkanų, ekonomiš
kai nusmuko į tą ekonominę 
grupę, kur i t u r i per daug 
pajamų kvalifikuotis valdiškai 
maisto t a lonė l ių bei k i ta i 
pašalpai, bet per mažai, kad 
galėtų pakenčiamai išsitekti. 
Tai būtent pensininkai, turintys 
tarp 10 ir 20 tūkstančių dol. per 
metus pajamų, kurie sudaro 
29.6<# visų pensininkų. 

Bet ir ši grupė plačiai įvai
ruoja savo pajėgumu išsilaikyti. 
Moterys, gyvenančios vienos ir 
pragyvenančios iš Socialinės ap
draudos ir uždarbiavimo gyvena 
ant ekonominės briaunos. Pa
vyzdžiui viena 80-metė senutė 
gyveno patogiai, iš Socialinės 
apdraudos gaudama 500 dol. į 
mėnesį ir priedo dalinį laiką 
dirbdama kasininke krautuvėje, 
dar uždirbdama po 200 dol. į 
mėnesį. Bet kai ji rimtai susir
go ir kelis mėnesius nebegalėjo 
dirbti, jau savo darbo nebeat
gavo ir dėl to jau nusmuko 
žemiau skurdo ribos (pagal val
džios definiciją — 6,268 dol. į 
metus asmeniui ar 7,990 dol. 
porai). O žemiau skurdo ribos 
gyvenančių pensininkų yra 3.7 
milijonų Amerikoje. Beveik 
trečdalis (28%) pensininkų turi 
10 tūkst. dol. ar mažiau pajamų 
per metus, reiškia gyvena skur
de ar arti to. 

Be to, ir ilgas amžius nuvaro 
žmones į skurdą. 1990 m. vidu
tinės metinės pajamos atskirai 
gyvenančio pensininko ar poros 
(vadinamo „household") tarp 60 
ir 64 m. amžiaus buvo 28,773 
dol . /mt , bet t ik 13,150 dol./mt. 
75 m. amžiaus ar vyresniems. Ir 
nors tiesa, kad Socialinė ap-
drauda daugeliui nulemia skir
tumą ta rp skurdo ir pakanka
mų pajamų, 13-kai procentų 
pensininkų šios pajamos yra 
vienintelės ir t ad jie tik vos vos 
laikosi virš skurdo ribos. 1990 
m. vidutinė Socialinės apdrau
dos mokama mėnesinė pensija 
buvo 571 dol., būtent tik 62 dol. 
į mėnesį virš skurdo ribos. 

Prie pensininkų ekonominių 
bėdų prisideda ir tai , kad jiems 
nustojus kurio nors pajamų 
šaltinio, j ie paprastai pastoviai 
lieka su nuostoliu, nes jiems yra 
mažiau galimybių susirasti kitų 
pajamų šaltinių. 

Yra tačiau ir kitų, nurodančių 
į statistikas, kad 1980 dešimt
mety žymiai pagerėjo pen
sininkų ekonominė padėtis. 
Anot statistikų, 1980 dekadoje 
65 m. amžiaus ar vyresnių 
žmonių pajamų vidurkis pašoko 
net 21-nu procentu (atitinkamai 
kompensuojant dėl infliacijos), 
tuo tarpu kai jaunesnių ameri
kiečių pajamos pakilo tik 6%. 
Dėl to pirmą kartą nuo tų sta
tistikų vedimo pradžios žemiau 
skurdo ribos gyvenančių pensi
ninkų procentas (12.2%) yra že
mesnis, negu jaunesnių ameri
kiečių, kurių 13.5% turi mažiau 
metinių pajamų, negu valdžios 
nustatyta skurdo riba. 

Tačiau tik 15.5% visų pen
sininkų gyvena tikrai patogiai 
— turi daugiau, negu 40,000 
dol. metinių pajamų. Didelė 
dauguma jų išėjo į pensiją ne
seniai, pasiekę savo aukščiau
sias algas 1960 ir 1970 dešimt
mečiuose, kada uždarbiai buvo 
aukščiausi. Tad 1980 dešimt
mety pakilo procentas, turinčių 

pajamų iš privačių pensijų — 
nuo 14.7% iki 16.9%. Pagaliau 
šių laimingųjų tarpe daugelis 
ta ip pat turi pajamų iš nuomo
jamų nuosavybių bei akcijų, ku
rių ve r t ė s žymia i paki lo . 
Tad šiandien šios laimingosios 

pensininkų mažumos pajamos 
yra panašios į dirbančių nepen-
sininkų pajamas ir dėl to jau 
atsirado tokių, kurie trimituoja, 
jog štai pensininkai patogiai 
gyvena jaunesniųjų dirbančiųjų 
sąskaiton. 

JAV gyventojų skaičiavimo į-
staigos US Census Bureau surink
tos statistikos tačiau rodo kitą, 
ne taip teigiamą pasikeitimą. 
Šiandien turto pasiskirstymas 
vyresniųjų tarpe yra žymiai 
nelygesnis, negu jaunesniųjų, 
d i rbanč ių jų t a r p e . 1980 
dešimtmetyje, nors aplamai 
vyresniųjų pajamos paaugo, tur
tingiausieji 20% pensininkų 
nusinešė beveik pusę viso to pa-
augimo, o neturtingiausiųjų 
penktadaliui pajamos paaugo 
tik 4%. Todėl, pavyzdžiui, virš 
ke tv i r t ada l io visų pensijos 
amžiaus moterų turi mažiau 
pajamų, negu valdžios nusta
ty ta skurdo riba. 

Prie pensininkų ekonominių 
problemų prisideda ta i , kad 
daugelis gydytojų pacientams 
išrašo didesnes sąskaitas už 
gydymą, negu 1991 m. sausio 1 
d. įsigalėjęs įstatymas leidžia 
gydytojams, kurie sau pasilaiko 
teisę prašyti paciento sumokėti 
tą dalį sąskaitos, kurios valdžia 
(Medicare) nemoka. Šio įsta
tymo tikslas kaip tik buvo apri
boti, kiek gydytojas gali prašyti 
Medicare gaunančio paciento 
sumokėti iš savo kišenės. Pavyz
džiui, viena pacientė gavo iš 
gydytojo 3,600 dol. sąskaitą už 
operaciją, už kurią Medicare 
leidžia imti tik 1,400 dol. Pagal 
minėtąjį įstatymą už ligoninėje 
suteiktą patarnavimą gydytojas 
negali daugiau paskaityti, negu 
25% virš Medicare leidžiamos 
sumos. Tad šios moters atveju — 
ne daugiau 350 dol. v i rš Medi
care leidžiamo 1,400 dol. 

Pagal šį įstatymą gydytojai, 
kurie nepriima Medicare mo
kesčio kaip pilno apmokėjimo už 
patarnavimus.negali pacientui 
paskaityti daugiau, negu 40% 
virš Medicare leidžiamos sumos 
už ofice suteiktus patarnavimus 
ir 25% virš Medicare leidžiamos 
sumos už ligoninėje suteiktus 
patarnavimus. Maine, Massa-
c h u s e t t s , Rhode I s l a n d i r 
Pennsylvania iš viso neleidžia 
gydytojams paskaityti daugiau, 
negu Medicare leidžiama suma, 
Connecticut ir Vermont to ne
leidžia, kai pacientas yra netur
t ingas ir New York valstija lei
džia pridėti nedaugiau 15% virš 
Medicare leidžiamos sumos. 

Visa bėda tačiau yra tai, kad 
nei gydytojai, nei firmos, ku
rioms yra pavesta gydytojų 
sąskaityba, nei patys pacientai 
apie šį įstatymą nežino. Gy
dytojai teberašo sąskaitas taip, 
kaip anksčiau rašė, ir net dau
gelis Medicare administruo
jančių vietinių įstaigų apie šį 
įstatymą nieko nežino, kaip 
patyrė AARP Bulletin (1992 va
sario) reporteris Don McLeod, 
skambinęs į kelias įstaigas 
patikrinti. Kai kurios Medicare 
įstaigos pabrėžtinai sako pa
cientams, jog jie turį sumokėti 
visą gydytojo priedinę sąskaitą, 
nežiūrint, kiek ji viršytų nusta
tytą procentinę ribą. 

Todėl dabar jau keturios pen
sininkų teisių gynimo organiza
cijos į teismą t raukia Medicare 
adminis t ravimą prižiūrinčią 
įstaigą už nesirūpinimą naujo
jo įstatymo vykdymu — tiek 
neinformuojant gydytojų bei 
vietinių įstaigų, t iek ir ne
informuojant pacientų — Medi
care apdraudą gaunančius žmo
nes. Kelios JAV Kongreso įstai
gos jau pradėjo šį reikalą tyri
nėti ir dabar jau ir JAV Sveika
tos pa t a rnav imų (Dept. of 
Health and Human Services) 
vyriausias inspektorius taip pat 
pradėjo šį reikalą t i r t i . 

a.g. 

Lietuvos delegacija Vasario 16 proga sveikinasi su Olandijos ambasadorium Robert J. Van Schaik. 
Iš kairės: patarėjai Algimantas Gureckas, Ginte Damušytė, Janina Simutienė, ambasadorius 
Anicetas Simutis. 

Nuot. L. Tamošaičio 

APMĄSTYMAI MUMS RUPIMAIS 
KLAUSIMAIS 

Suėjimai yra gera proga susto
ti ir permąstyti mus supančią 
realybę ir pasirinkti mūsų atei
ties orientaciją. O permąstyti 
turime tiek daug, kad neužtek
tų t ik keletos minčių. 

Mėginu t ik trumpai sustoti ir 
pasvarstyti, kas įvyko pereitų 
metų laikotarpyje, kur stovime 
šiandien, kur mūsų stiprybė ir 
kaip mes galime geriausiai pa
naudoti savo jėgą Nepriklau
somos Lietuvos gimimui ir 
sąmoningos išeivijos išlikimui. 

Praėjusių metų įvykiai tiek 
pasauliniu mastu, tiek mūsų 
tautinėje plotmėje yra protu 
sunkiai suvokiami: kaip tiek 
daug ir esminių pasikeitimų 
galėjo įvykti beveik be kraujo 
praliejimo, be patrankų šūvio, 
be bombų. Griuvo Sovietų im
perija, komunizmas, prisikėlusi 
Lietuva pripažinta viso pasau
lio. Bet vieno negalime niekad 
užmiršti, kad viso to drąsiausia 
pradininkė buvo mūsų Lietuva, 
Sąjūdis su p i r m i n i n k u V. 
Landsbergiu, kuris dar vis nar
siai veža Lietuvos laisvės veži
mą. Mes turime atrasti būdus ir 
t a i k l i a s p r i emones , kaip 
parodyti pasaulio vadovaujan
čioms jėgoms, kad Lietuva, 
Dievo padėta ant rytų ir vaka
rų kryžkelės, komunizmo api
plėšta , beg ink lė ir be ka
riuomenės pulkų, prieš dve
jus me tus išdrįso paskelbti 
pasaul iui , kad komunizmui 
daugiau nevergaus. Paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymą 1991 metų kovo 11 
dieną. Ši tauta davė pradžią ir 
pavyzdį Sovietų imperijos griu
vimui ir demokratijos pradžiai 

I R E N A K. L U K O Š E V I Č I E N Ė 

didžiojoj Rusijos žemėj. Lygiai 
pieš metus Lietuvoj ir čia iš
gyvenom tragedijos ir š iurpo 
dienas. Tačiau nei ry tų ordos, 
nei žiaurieji omonai neišdrįso 
sustabdyti mūsų dvasinę tau tos 
jėgą. Atsistoti beginkle k rū t ine 
prieš triuškinančią t a n k ų jėgą 
reikėjo drąsos, pasi t ikėj imo ir 
bekompromisinės mei lės savo 
t au ta i ir savo žemei. 

Viso pasaulio vals tybės pri
pažino Lietuvos N e p r i k l a u 
somybę. Bet tas pasaul is greitai 
užmirš, kad ši maža t a u t a pra
dėjo nauja pasaul io istorijos 
kryptį 20 amžiaus galo, jei mes 
nepadėsim reikalingų pastangų 
t a i iškelti ir nepas ta tys im Lie
tuvos jai pasaulyje pr ik lausan-
čioj vietoj. Tad svarbu š iandien 
pažiūrėti į save, savo jėgą išei
vijoje ir Lietuvoje, k a d galėtume 
toliau statyti ir kur t i savo ateitį, 
pasiekę savo išsvajotą ir iško
votą Nepriklausomybę, savo 
tautos laisvę. 

Jeigu greitomis pažvelgsime į 
išeivijos praeitį — matome , kad 
daugeliu atvejų mes išgyvenom 
rimtas ir l emt ingas situacijas 
nepasiruošę: nuo pirmųjų mūsų 
žingsnių, pa l ikus savo žemę, 
keliavom nežinion, neprama-
tydami ateities. Lengvas t am 
pasiteisinimas — k a r o sąlygos. 
Gyvenom pabėgėlių stovyklose 
— šokom, steigėm ansambl ius , 
politikavom, spekuliavom, bet 
dauguma tą la iką išnaudojo
me studijoms, svet imų kalbų 
išmokimui, mūsų senesnės kar
tos išeivijoje pažinimui , pasi

ruoš imui imigracijai ir pan. 
M ū s ų a te i t i es sprendimai 

buvo padaryt i dažnai be mūsų 
noro, be mūsų plano. Atsidūrę 
imigracijos kraštuose pradėjom 
s u k t i organizacinio gyvenimo 
ra tą ne visuomet atsižvelgdami, 
k a d buvo lietuvybės šauklių ir 
tvir tovių ir prieš mus. Atėjo 
l a ikas , kai geležinė uždanga 
pradėjo prasiskleisti — ir vėl 
nežinom, ka ip reaguoti — leng
v iau leisti griežtus komunika
t u s , vadint i vieni k i tus kolabo
r a n t a i s , negu analizuoti situ
aciją ir potencialiai suprasti 
aplinkybes. Laisvėjimo periodas 
sukėlė lenktynių srautą: kas 
p i rmesnis , kas dosnesnis, kas 
geresnis, k a s pelningesnis. Lyg 
ir užmiršom, kad mes turim 
k u l t ū r i n i u s vienetus , meni
n i n k u s ir k i ta . Pr io r i t e ta i 
a t iduot i kūrybinėm apraiškom 
t i k iš L i e tuvos . Ir s t a iga 
suvokiame, kad ker tame šaką, 
a n t kurios patys sėdim, nes ne 
viską Lietuva mums duos, ne 
viską Lietuvai galim grąžinti, 
ne bū t ina i Lietuva pažįsta išei
vijos poreikius ir išeivijos rea
lybę. 

Panaš ia i yra mūsų žvilgsnis, 
sup ra t imas , Lietuvos ir jos po
reikių. Metų metus mylėjom 
Lietuvą iš tolo. Gyvenom jos 
p r i e s p a u d o s kančiom. Tam 
reikėjo idealizmo, simbolių, 
dvasinės romantikos ir vaizduo
tės . Daug ką rėmėm praeities 
suidealizuotais prisiminimais. 
Tikėjom ir kūrėm laisvos Lietu
vos vaizdą ant mūsų svajonių ir 
t roškimų, piešėm ją įsivaizduo-
jamom spalvom. Vaizdavomės 
save re ika l inga is , nepamai

nomais ir pirmaeiliais Lietuvos 
a tkūr ime, nors ir teigėm, kad 
Lietuvą a tkurs jos žmones, apsi
sprendimo teisė priklauso jiems. 

Ir staiga mūsų svajonė išsi
pildė — stovim prieš Nepri
klausomą Lietuvą vėl nepasi
ruošę. Netikėjom ir nelaukėm, 
kad Lietuva bus tiek suniokota 
ir sugriauta 50 metų okupacijos; 
neatpažįstam savo brolio lietu
vio, nes turėtų būti teisus, 
tiesus, sąžiningas, blaivus, nuo
širdus, mylintis, tvarkingas, 
kuklus ir t.t. O realybėje mums 
reikia išmokti mylėti Lietuvą ir 
geriančią, ir nešvarią, ir ne
sąžiningą, ir reikalaujančią, 
kaip vienoje kalboje Chicagoje 
i šs i re iškė Vytau tas Lands
bergis . Norėdami Lietuvai 
padėti mes negalime pasirinkti 
t ik tai, kas mums patinka ir 
prie širdies, atmesti tai , kas 
mus erzina ir skaudina. Gy
venimo realybė susideda iš 
pliusų ir minusų. Dažnai mes 
jaučiamės užgauti, neįvertinti 
savo santykiuose su Lietuvos 
žmonėmis. 

Bet sustokim ir pažiūrėkim, 
a r ne mes pirmieji atvažia
v u s i e m s didžiavomės savo 
namų patogumais ir technika, 
rūbų ištaigingumu, automobilių 
gražumu, krautuvių pilnumu ir 
vis lyginom, ką mes turim ir ko 
jie neturi. Lietuvos žmonių ape
titai kilo, o mes jautėmės iš
didūs ir pranašūs, skaičiuodami 
tūkstančius, išleistus Lietuvai 
žemiškoms gėrybėms. Neuž
mirškime, kad mes gyvename 
Amer iko je , i r mus veikia 
amerikietiška dvasia — gera 
jaustis visagalinčiu ir kontro
liuojančiu pasaulį. 

Pasinėrę į t a s žemiškas bui
ties problemas, mes pradedam 
lyg ir apsiprasti su tuo, kas 
praeitais metais įvyko. Didžiuo
jamės kovo 11-ja, bet tuo pačiu 
lenkim galvas mūsų tautos 
nemariems idealistams ir ko
votojams — ne mitas, ne pa
davimai ir ne pasakos mūsų 
tremtiniai , jų išdraskytos so
dybos ir dar šiandien Sibiro 
t a igose rank io jami ir ne
randami kaulai , partizanai, 
politiniai kankiniai. Už jų stovi 
ta tylioji lietuvių tautos dalis, 
kuri nepalūžo po 50 metų 
okupacijos našta, kuriai nepri
trūko didvyriško ryžto, dvasinės 
šviesos ir nemarumo idealų — 
jie neišmainė laisvės į mate
rialines gėrybes ir be atodairos 
teigia „iškentėsim, bet never
gausim! Negali būti baisiau, kai 
50 metų vergijos". O gyvenimo 
sąlygos neapsakomos ir atsako
mybė didelė. Nenuostabu, kad 
yra ir nesantaikos, nepasitenki
nimo, pykčio, kritikos. Nežiū
rint to , t enka stebėtis, kaip 
sumaniai jie keliauja tuo sunkiu 
gyvenimo mokyklos keliu, ku
riam nėra jokio praminto take
lio ar pavyzdžio. Vaizdžiai vie
nas iš parlamentarų išsireiškė: 

„vaikštom peilio ašmenimis ir 
saugomės, kad nesusižeistume . 

Lietuvos žmonės ir mes nori
me greitų rezultatų Nepriklau
somybės procese ir užmirštame, 
kad didelė tautos dalis y r a 
paliegus ir sužeista, kad lais
vėjimo vežimą t raukiantys gali 
pavargti. Šiose realaus Lietuvos 
gyvenimo funkcionavimo pro
blemose labiausiai reikalinga 
mūsų profesinė ir humanitarinė 
pagalba. Noriu ypatingai at
kreipti dėmesį į profesinę įvai
rių sričių pagalbą, pagal jų 
institucijų ir atskirų profesiona
lų poreikius. Nemėginkim jiems 
nurodinėti, ką ir kaip daryti bet 
ka r tu d i rbdami ko leg i ška i 
dal inkimės savo p a t i r t i m i . 
Nežeminkim jų, kad jie ne tur i 
modernios technikos ir dirba 
mums nepriimtinose sąlygose, 
kad tur i kai kuriais atžvilgiais 
mus šokiruojantį mentalitetą. 
Pripažinkime ir iškeikime ta i , 
ką jie tose sunkiose sąlygose 
realizuoja, o demonstruokim 
jiems tai , kas pas mus nau
jausia. 

Yra atėjęs laikas labai r imtai 
persvarstyti išeivijos realybę, 
poreikius, problemas ir ieškoti 
gairių ateities orientacijai, skai
tantis su naujom sąlygom ir 
naujais mūsų gyvenimo aspek
tais čia ir Lietuvoje. PLB seimo 
vienas iš pagrindinių tikslų ir 
bus paž iūrė t i į išeiviją, 
išanalizuoti svarbiausius mūsų 
veiklos aspektus ir pramatyt i 
ateities orientaciją, pažiūrėti į 
Lietuvą ir pramatyti, kuo mes 
jai labiausiai galime būti nau
dingi ir ko laukiame iš Lietuvos 
mūsų lietuviškumo sustiprini
mui, išgirst iš Lietuvos, ka ip 
jie mus mato, ko laukia iš mūsų, 
ką galėtų mums duoti. Svarbu 
bus pramatyti būdus ir priemo
nes, kaip galėtume a t ras t i -
dviejų krypčių kelią bendram 
darbui, kuris suartintų tas dvi 
lygiagretes realybes, kurios 
priklauso vienai ir tai pačiai 
motinai. 

Reikia nenustoti tikėti ir nie
kad neužmiršti, kad lietuvių 
tautos dalis Lietuvoje ir išeivija, 
išsisklaidžiusi visame pasauly
je, turi savyje begales turtų, 
jėgos ir galimybių sukurti savo 
dvasinį ir tautinį lietuvišką 
veidą, sąmoningai sukaupę savo 
visas galias. O tam tikėti mes 
turime labai akivaizdžius pa
grindus — lietuvių tauta įrodė 
savo gyvastingumą per 50 metų 
priespaudos ir kančios, lietuvių 
išeivija nepaskendo svetimųjų 
pertekliaus ir gerovės jūroje. 
Reikia tik neužmiršti savo 
idealų ir kūrybingumo šiose 
naujose sąlygose, k u r i a n t 
lietuvišką ateitį Lietuvoje ir 
išeivijoje. 

Žmonės neįtaria kitų ta is 
nusikaltimais, kurių jie patys 
nedaro. 

Johnson 

MOKYTOJAS 
VACYS KAVALIŪNAS 

— Ką? — uždeda j is savo ranką jai ant peties. 
— Aš bijau. 
— Ko? 
— Egzaminų. Prancūzų kalbos rašomojo. 
— Nebijok. Jie ateis ir praeis. 
— Gerai tau sakyt „nebijok". 
— Argi baimė padės? 
— Žinau, kad nepadės. Bet aš bijau - ir gana. Ir, 

žinai, ką aš galvoju? Sėskimės per egzaminus kur a r t i 
vienas kito. Jei aš ko, kokio žodžio ar ko nežinosiu, tu 
pasakysi. Gerai? 

— Gerai, gerai. Jei tik egzaminų komisija m ū s ų 
neišskirstys, nesusodins kitaip. Bet geriausia būtų, jei 
prieš egzaminus dar viską pakartotume — v isus 
bilietus... 

— Kada? Kad jau nebus laiko. 
— Kad ir rytoj. 
— Rytoj negalėsiu. Būsiu labai užimta. Žinai, mer

gaitės. O ypač dabar. Tai bėk pas siuvėją, tai galvok 
apie išleistuvių vaišes. Viskas joms ne taip, kaip j u m s . 
vyrams. 

O kaip skaudžiai j is tą rytojaus dieną pr i s imena . 
Vakare, jau beveik visiškai sutemiH, ap ima jį 
neišpasakytas nerimas. Namie nenusėdi - nujaut imas 

koks ar kas. Ir išeina iš namų. Ir lyg kas stumtų — eina 
į mišką ir žiūri — a n t to suoliuko juoduoja siluetas. 
Mato jis dvi ir t a ry tum sulipusias galvas. Sulaiko kva
pą ir pakrūmėmis prieina arčiau. Ir girdi — Teofilės 
balsas. Ir tik: „Liuduk, Liuduk, Liudukai". Išgirsta jis 
ir vyrišką balsą. Ir neabejoja — Teofilė su kapitonu 
Liudu Strazdu. 

Visas sukrės tas pareina namo ir net nenusirengęs 
k ren ta ant lovos. Bet užmigti neužmiega. Priešais jo 
akis — vis Teofilė ir Strazdas. O kai kiek sumerkia akis, 
girdi jos žodžius: „Liuduk, Liuduk". Jau kur kas po 
vidurnakčio atsikel ia ir parašo eilėraštį, kurį vis 
kartoja: 

Aš prakeiks iu tave tavuoju vardu 
Ir savo kančia aš prakeiksiu tave. 

Tuo t aku , geltonuojančiu rudenio lapais, sugrįžta 
iš tolumų ir egzaminai . Ir j i s mato. Mato jis viską — 
visą savo klasę, berniukus ir mergaites. Sėdi jie salėje 
ir laukia. Atsidaro durys, ir įeina Egzaminų komisi
ja: direktorius, prancūzų kalbos mokytoja ir asisten
t a s , geografas. 

Mokytoja įrašo lentoje kelis prancūziškus retesnius 
žodžius ir sako: 

— Bus atpasakojimas. Aš perskaitysiu, o jūs ati
džiai klausykite O paskui rašyki te . — Ir ji perskaito: 
„La reconnaissance du leonceau" — „Liūtuko dėkin 
g u m a s " ir atsisėda prie žalia gelumbe uždengto stalo 
šal ia kitų komisijos narių. 

Salėje tylu, tik kartais pasigirsta — sušlama lakštas 
popieriaus a r kai kas kur sukosti . Ir jis girdi — tarsi 

jį kas šauktų iš labai toli: 
— Leopoldai! Leopoldai!.. 
Pakelia galvą ir klauso. Ir vėl tas pats balsas. Tik 

dabar jis jau pažįsta — Teofilė: 
— Leopoldai, kaip prancūziškai liūtukas? 
— Kas? 
— Liūtukas. 
— Koks Liūtukas? Ar Strazdas? — paklausia jis 

pats nežinodamas nei kaip, nei kodėl. Ir labai garsiai. 
Ir mato: direktorius atsistoja, susikišęs nykščius į 
liemenės kišenėlius iškilmingai pereina visą salę ir vėl 
atsisėda. Ir salė nutyla. 

O paskui išleistuvės — vaišės ir šokiai. \ šokius 
Teofilė atsiveda ir tą savo „liūtuką" — kapitoną 
Strazdą. Ir šoka jiedu,visą laiką nesiskirdami, o per 
pertraukas vaikščioja po salę laikydamiesi už rankų. 
O jam šokti — jokio noro. Ir būtų visai nešokęs, jei ne 
Marytė. Paskelbus „panelių" valsą, ji prieina ir sako: 

— Gražus valsas. Ar ne? 
— Gražus. 
— Tai gal apsisukime kokį kartą? — sako ji ir 

paima jį už rankos. 
Sukasi jiedu, o Marytė, žiūrėdama gerumu spindi n 

čiomis akimis, sako: 
— Man tavęs, Leopoldai, gaila. 
— Gaila? 
— Labai. 
— Bet kodėl? 
— Argi tu nežinai? 
— Gal kiek ir žinau. 

(Bus daugiau) 

< 
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VIII PASAULIO 
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
SEIMAS 

BRONIUS NAINYS 
J Per paskiausius trejus metus 
! siog viesulu praūžęs Rytų 
"Europos persi tvarkymas ir 
^Sovietų subyrėjimas, išlaisvinęs 
•iš vergijos visas Kremliaus pa
v e r g t a s tautas , ta rp jų ir 
^Lietuva, paveikė ir mus, toli 
•rao tos audros seniai pabėgu -
:-,us išeivius. Nors buitinis 

i nūsų gyvenimas nesikeičia, 
Plačiau visa lietuviškoji jo dalis 
•verčiasi aukštyn kojomis. Pus
šimtį metų gyvenusiems Lietu-
vos laisvinimo idėja, apie ją 

^stačiusiems savo lietuviškos 
įveiklos rikiuotę ir koja į koją vi
ešiems ta kryptimi žengusiems 
Itoks staigus jos dingimas ne 
juokais mus iš tos rikiuotės „įs
imušė". Kažkaip lyg ir pasime-
^tėm. Ypač tai jaučiasi politinio 
"sektoriaus gretose. Vieni 
^veiksniai, kaip pvz. Vlikas, 
loficialiai savo veiklą sustabdė, 
Itačiau daugelis buvusių jo 
Iveikėjų to darbo atsisakyti lyg 
^r nenori, ieško jam naujų 
•atramų, kol kas vis dar tebe
sidairydami ir nesuvokdami, 
ką čia toliau reiktų daryti. 
Amerikos Lietuvių Taryba 
[ALTi sakosi savo veiklą plė
šianti. Apie Baltų laisvės lygos 
Kalifornijoje tolimesnę padėtį 
kol kas dar nieko negirdėti. 
Nesiskardena nė kiti nauji, 
Lietuvos laisvėjimo laikotarpiu 
įsisteigę, politiniai junginiai: 
žada jie ką nors dar veikti ar nu
mirs tylėdami? 

Sumišimas ryškus ir 
kultūrinėje srityje. Ir čia jau 
rodosi liūdnesni reiškiniai. Mat 
politinis darbas dabar galės vys
tytis ir be išeivių pagalbos, jeigu 
nuo tokios veiklos mes ir pasi
trauk?™. Jį atliks pati Lietuva 
per savo diplomatines tarnybas. 
Tačiau visa mūsų gyvybę 
palaikanti kultūrinė veikla 
tepriklausys nuo mūsų pačių. Ir 
tikrai reikia jaudintis, kai ji pra
deda silpnėti ir smukti žemyn. 
Suvirpa širdis, sužinojus, kad 
vienas po kito dingsta mūsų 
kultūriniai vienetai, vienas po 
kito nustoja ėję laikraščiai arba 
žurnalai, nors tą šiurpą lyg ir 
pridengdami jų perkėlimu į 
Lietuvą, leidyklos nebenori leis-
ti knygų, nes niekas jų ne
beperka. Daug jaunų šeimų 
svarsto, ar bereikia vaikus 
mokyti lietuviškai ir leisti juos 
i šeštadienines mokyklas, kai 
Lietuva jau laisva. Nors daug 
tokių reiškinių išplaukia iš per 
daug lengvabūdiškų sprendimų 
ar silpstančių pastangų, bet jie 
jau darosi mūsų lietuviškojo 
gyvenimo kasdienybė, piešianti 
nebe taip žavų išeivijos ateities 
veidą. Ar reikia ir ar galime ką 
nors daryti, kad iš to dabar 
vykstančio politinio ir kul
tūrinio pasimetimo išsikaps-
tytumėm per daug nesužaloti ir 
grįžtumėm atgal į gerai grįstą 
ir tvirtą lietuvišką kelią. 

Esu dar optimistas ir tikiu, 
kad mes dar galime daug ko 
gero padaryti, tik nereikia pasi
duoti , bet st ipriau jungtis 
draugėn ir kartu dirbti. Viso to 
a t s a k y m o re ik ia ieškoti 
Lietuvių Bendruomenėje, kuri 
dar nežada nei savo veiklos 
stabdyti, nei jos menkinti, nei 
keltis į Lietuvą. Manau, jog 
niekas neneigs tvirtinimo, kad 
išeivija bus ir turės gyventi ir po 
Lietuvos išsilaisvinimo. Klau
simas gali būti, tik kokia ji bus? 
Bet ir į jį nesunkiai galėsime 
atsakyti, žinoma, jeigu tik norė
sime. 

Pasau l io Lietuvių Bend
ruomenė buvo sukurta dviem 
tikslams: Lietuvos laisvinimui 
ir lietuvybės išlaikymui išei
vijoje. Kol kas pasiektas tik 
vienas tikslas, o antras lieka ir 
darbas dėl jo niekada nesibaigs. 
Norintiems dirbti laukas platus, 
platūs ir visiems atviri į jį var
ta i . Visokioms nuomonėms, 
visokioms pasaulėžiūroms 
idėjoms svarbu, kad tik Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba atsiskaito už savo 
veiklą, bendromis svarstybomis 
atstovai aptaria gaires bū
simiems ketveriems metams ir 
išrenka naują PLB valdybą, 
Kontrolės komisiją bei Garbės 
teismą. Tokia būna pagrindinė 
tų seimų darbotvarkė. 

Bet šis seimas bus skirtingas. 
Pirmiausiai dėl to, kad į jį at
skris ir naujų, iš Sovietų iš
silaisvinusių kraštų Lietuvių 
Bendruomenės atstovai — kol 
kas jau žinoma, kad seime daly
vaus Estijos, Latvijos, Moldavos 
ir Vengrijos Lietuvių Bend
ruomenių atstovai, taigi seime 
jau bus atstovaujama 23 kraštų 
Lietuvių Bendruomenėms. Taip 
pat dėl to, kad bus svarstomos 
ir naujos Bendruomenės veiklos 
kryptys , t ik ime, ka r tu su 
nepriklausomos Lietuvos atsa
kingais pareigūnais. 

Nors mes ir „nuo seno" gy-
rėmės Lietuvą gerai pažįstą, o 
dar geriau norinčius pažinti ir 
dėl to susitikinėjančius su iš 
Lietuvos atvykstančiais svečiais 
„tais senais laikais" vieni kitus 
baudėme, tačiau dabar, pradėję 
ar t imiau santykiauti, visgi 
pamatėme, kad ir mes Lietuvos 
nepažįstame, ir Lietuva dar la
bai mažai težino apie mus. Ir dėl 
to net santykiavimas darosi 
chaotiškas, nekalbant jau apie 
bet kokį bendradarbiavimą, 
ypač verslo bei aplamai eko
nominėje srityje. Taip pat reikės 
su Lietuva derinti ir mūsų 
kultūrinį lietuvybės išlaikymo 
darbą. Tai bus iš esmės gal ir tie 
patys klausimai, tačiau visiškai 
naujoje plotmėje nagrinėjami. 

Į tas svarstybas labai tvirta 
jėga įsijungs ir lietuviškasis jau
nimas, per paskiausiąjį kon
gresą Pietų Amerikoje parodęs 

CLAS51FIED GUIDE 

Vilniuje prie katedros su pasaulio budistų vadu Daiai Lama, iš kairės: dr. R. Buivydas iš Bos
tono, dešinėje deputatė Laima Andrikienė. 

didelį susirūpinimą išeivijos 
l ietuvybe ir aplamai jos 
ateitimi. Jo irgi dalyvaus gal 
daugiau negu dvidešimt, atsto
vaujančių Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungai. Taigi, kai 
vienas jaunimas linksminsis 
taip pat Chicagos apylinkėje tą 
patį savaitgalį vykstančioje tau
tinių šokių šventėje, kartu su 
jais šoks ir grupė iš Lietuvos, — 
kitas kartu su vyresniaisiais 
svarstys to viso jaunimo ateitį 
ir kaip jį išsaugoti Lietuvai: 
tautai ir valstybei. Kas dejuoja 
dėl mūsų kartų išsiskyrimo, 
tegul atvyksta paklausyti šio 
seimo svarstybų ir pamatys, 
kaip jaunimas ir vyresnieji 
Lietuvių Bendruomenės bendro
je jungtyje kartu dirba dėl 
Lietuvos, lietuvybės, savo pačių 
išlikimui bei išlaikymui lietu
viškos kultūros, papročių ir 
aplamai tautinės dvasios. Čia ir 
yra Bendruomenės stiprybė. Tai 
pabrėžiant, kaip visuomet, taip 
ir dabar buvo apsispręsta PLB 
seimą ruošti ten, kur, JAV ir 
Kanados Bendruomenių ruošia
mas vyksta šis vienas iš didžiųjų 
lietuvių išeivijos kultūrinių ren
ginių, irgi ne šiaip sau pasi
smaginimo, bet tik lietuvybės 
išlaikymo tikslais, ir tuos abu 
rengin ius jungti bendrai 
lietuvybės manifestacijai. 

Šalia svarstybų seimas turės 
ir specialią lietuvybės išlaikymo 
kul tūr inę programą. Visas 
šešias dienas nuo birželio 30 iki 
liepos 5 Pasaulio lietuvių centre 
vyks net trys parodos, Bend
ruomenės darbų, lietuvių liau
dies meno, kurto už Lietuvos 
ribų, ir lietuviško švietimo ir 
auklėjimo. Planuojamos pa
gaminti ir seimo metu parodyti 
išeivijos lietuviško švietimo — 
darbo lietuviškose mokyklose 
vaizdajuostės. 

Jau vien tik šie du didžiuliai 
Bendruomenės (seimą organi
zuoja PLB valdyba) renginiai 
parodo, kad Lietuvių Bendruo
menė yra dar gyva, veikli, 
dinamiška, nei mirti, nei iš 
kelio sukti nesiruošia ir į ateitį 
žvelgia plačiais užsimojimais. 
Jėgų jai dar užtenka ir tokiems 
uždaviniams atlikti, nes pails-
tantieji pakeičiami jaunais 

žmonėmis. Tereikia tik visuo
menės paramos: morališkos 
ir, žinoma, plačiau pravertų 
piniginių. Nors visuomenė aukų 
rinkėjų ir nualinta, tačiau tau
tinių šokių šventės ir seimo or
ganizatoriai tikisi, kad į lėšų 
prašymus ji tinkamai atsilieps, 
ypač, kai mažiau bereikės auko
ti grynai politiniams reikalams. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Melrose Park, 111. 

VASARIO 16 D. 
MINĖJIMAS 

Vasario 22 d. Melrose Parko 
apylinkėje veikiančių lietu
viškų organizacijų buvo sureng
tas bendras vasario 16 d. pami-
nėjmas. 

Nors apylinkės tautiečių skai
čius smarkiai mažėja: kažkada 
buvę jauni , šiandieną jau 
susenę, daugelio net gyvųjų 
tarpe nebėra, juos amžinybė 
pasikvietė pas save. O dabartinė 
jaunoji karta sklaidosi į jiems 
patogesnes ir patrauklesnes 
vietas. Tik paliekantieji dar ne-
nuilsta, laikydamiesi senų 
papročių, dar varo gilią vagą 
lietuvybei išlaikyti. 

Tad ir šiais metais tą 
reikšmingą dieną buvo ryžtasi 
kuo įspūdingiau paminėti. Į 
minėjimą suplaukė gana gau
siai artimesnieji ir iš tolimesnių 
vietų tautiečiai. Programai 
paįvair int i buvo t ikėtasi 
susilaukti bent vieno ir apy
gardos vadovaujančių sluoksnių 
atstovo į svečius, kiek arčiau 
susipažnti su šioje apylinkėje 
gyvenančiais tautiečiais, tarti 
žodį apie tolimesnius planus 
darbuose dėl tėvynės gerovės, 
bet, kaip atrodo, toji vadovybė 
tuo nebuvo suinteresuota. Tad 
minėjimo programa buvo 
užpildyta savomis pajėgomis. 

Minėjimą atidarė organizacijų 
pirmininkas A. Sinkevičius. 
Visiems atsistojimu gerbiant, į 
salę buvo įneštos JAV ir 
Lietuvos vėliavos. Sugiedojus 
abiejų valstybių himnus, J. 
Rugelis jautriu žodžiu padėkojo 
Aukščiausiajam už jo gailes
tingumą ir mūsų maldų išklau
symą, suteikiant mūsų tėvynei 
laisvę ir nepriklausomybę. Po 
to, susikaupimo minute buvo 
prisiminti ir pagerbti didvyriai, 
visais laikais ir visokiose 
aplinkybėse paaukoję savo gy
vybes už tėvynės laisvę. 

Po to R. Barauskaitė 
perskaitė 1918 m. vasario 16 d. 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo aktą 

Po visos oficialiosios pro
gramos dalies si. trinkusiems 
tarė jautrų ir išsa mų žodį gabi 
ir energinga apylinkės veikėja 
Zina Sinkevičienė. J i pasi
džiaugė netolima praeitimi: kad 
mūsų — išeivijoje cvvenanČių, ir 
ten — tėvynėje vargstančių 
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svajonės ir viltys išsipildė — 
Lietuva vėl tapo laisva ir nepri
klausoma. Paminėjo, kad buvo 
daug dirbta, visokios peticijos 
rašyta, demonstruota ne tik 
Chicagoje, bet ir į Washingtoną 
demonstruoti ne vienas iš 
Melrose Parko apylinkės buvo 
nuvažiavęs. Paminėjo, kad su 
nepriklausomybės atgavimu 
darbai nepasibaigė, pagalba 
tėvynėje vargstantiems tebesi
tęsia ir toliau, nors, kaip ji 
pasakė, su ta menka mūsų 
parama neatstatysime nualin
tos Lietuvos, bet gera ir miela, 
kad nors kiek prie to galime 
prisidėti. Pasidžiaugė, kad 
apylinkės tautiečiai nėra šykš
tūs savo dosnumu. Yra net ypa
tingai dosnių, kurie visokiais 
būdais stengiasi remti tėvynėje 
vargstančius. Baigdama savo 
žodį, kalbėtoja ryžtingai užtvir
tino: dirbome ir toliau dirbsime 
dėl mūsų tėvynės geresnės atei
ties. 

Už gražius žodžius ir įdealias 
mintis susirinkusieji nepagailė
jo jai nuoširdžių paplojimų. 

Tolimesnę programos dalį 
atliko A. Stankevičius, pade
monstruodamas kruopščiai ir 
sistemingai paruoštą vaiz
dajuostę iš Lietuvos prezidento 
Landsbergio apsilankymo 
Chicagoje. Įdomiais vaizdais 
turtingas filmas užsitęsė ilgiau 
negu valandą laiko ir su tuo pro
grama išsisėmė. 

Po programos, užsitęsusios 
daugiau kaip dvi valandas, 
mūsų darbščios ir energingos 
šeimininkės minėjimo dalyvius 
pavaišino su visokiais jų pa
gamintais užkandžiais, už ką 
visi joms liko labai dėkingi. 

Nebuvo pamirštas ir aukų 
rinkimas Lietuvos labui besi
darbuojančioms organizacijoms. 
Ypatingas dėmesys buvo atkreip
tas remti Lietuvos diplomatinę 
atstovybę — ambasadą Washing-
ton, DC, kuri, kiek žinoma, 
tik išeivijos tautiečių remiama, 
tesilaiko. Kaip kiekvieneriais 
metais, taip ir šiais nebuvo 

pamiršta ir Vasario 16-tos gim
nazija Vokietijoje ir jai buvo 
nemažai aukų surinkta. Pasi
rodė, palyginus susirinkusių 
skaičių, aukotojai nebuvo šykš
tūs, bendra aukų suma buvo 
pasigėrėtina. 

Minėjimas paliko gražų įspū
dį, apsilankiusieji dar ilgai nesi-
skirstė besidalindami šių dienų 
aktualiausiomis temomis. 

J . Indriūnas 

-VI P;- Liet jaunimo kongreso Sao Paulo mieste. Iš kairės: Silvija Ruplė 
n-iite Argentina). Virginija Cox f Australija), Gailė Radvenytė < JAV) ir Alfredo 
Ruplėnas 'Argentina). Nuotr. Gai lės Radvenytės 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS j T l i l 1 8 ^ * 1 ^ 

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

CAROO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pas - nkimas su garantuotu pristatymu \ namus 
Lietuvoje per 10 darbo dieni, 

9528 South 7Mh Avenu* 223 Ketverių gatv* 
Mtehory H M , Kilnote M 4 S 7 V * * * , L t e t u v . 
Totofona* ( 7 0 t ) 4 3 0 * 7 2 7 2 T e l e f o n a s 3 5 0 - 1 1 5 Ir 7 7 8 - 3 9 2 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimait is 

Irena Bllnstrubiene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kedzle Ava. 
T«l. 436-7878 

21 
-R MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

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

FOR SALE 
Just llsted by owner 

3126 W. 84 PI. Chicago 
3 bedrm. brick, eat-in kitchen, for
mai din. rm.; IVį baths, full bsmt. 
a/c; garage; side drive and more. 
Call: 312-778-6140. $104,900 

MISCELLANEOUS 

Parduodamas 2-jų a u k i t ų 
mūrinis namas Kaune. Kreiptis 
tol. (416) 660-7060. 

Ontu% KMIECIK REAITORS 

3 7922 S. Pulaski Rč. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. )i 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai i r 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

U.S. SAViNGS BONOS 
THEGREAT AMERICAN INVESTMENT 

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

T»l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Strst 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VAAD 
International 

Information Service 
Parūpiname darbus Aliaskoje. 
Atlyginimas pradžiai $30 arba dau
giau. Informacijai kreipkitės pas 
mus: 

P.O. Box 29814 
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-476-4975 

DRAUGE GAUNAMI LIETUVIŲ KALBA 
LEIDINIAI 

PER GIEDRĄ IR AUDRĄ, atsiminimai. Mykolas 
Vaitkus. 272 psl. $3.00 

MILŽINŲ RUNGTYNĖSE, atsiminimai. Mykolas 
Vaitkus. 203 psl $3.00 

KOVOJE SU MILŽINU, biografija. Adolfas 
Venclauskas. 229 psl $5.00 

ABRAOMAS IR SŪNUS, romanas. Aloyzas Ba
ronas. 206 psl $3.00 

NUSKANDINTAS ŽIEDAS, novelės. Juozas Tini-
nis. 200 psl. $3.00 

MANO PASAULĖŽIŪRA, kultūrininkų pasi
sakymai. Redagavo dr. Juozas Prunskis. 
352 psl $3.00 

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir su
augusiems. Paruošė K. Barėnas. 558 psl. $5.00 

ANAPUS HORIZONTO, apysakos. Ava Saudar-
gienė. 189 psl $9.50 

MISTINIAME SODE, atsiminimai. Mykolas 
Vaitkus. 207 psl $3.00 

INTELIGENTŲ STALAS, novelės. Antanas Tulys. 
177 psl $3.00 

ŠVIESA LANGE, romanas. Juozas Kralikauskas. 
248 psl $3.00 

PETRAS IR LIUCIJA, romanas. Romain Rolland. 
111 psl $1.20 

ŽEMAIČIO ŠNEKOS. I dalis. Ignas Končius. 285 
PSl $3.00 

ŽEMAIČIO ŠNEKOS, II dalis. Ignas Končius. 239 
psl $3.00 

DANGUS DEBESYSE, atsiminimai. Juozas 
švaistas. 325 psl $3.00 

Pastaba. Užsisakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
New York, N.Y. 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Didžiosios mūsų tautos 
šventės dieną Vasario 16 su 
džiaugsmu švytinčiais veidais 
skubėjome į Apreiškimo parapi
jos bažnyčią Brooklyne, N.Y., 
išreikšti padėką Aukščiausia
jam už Lietuvai suteiktą laisvę 
ir nepriklausomybę. Padėkos 
Mišios buvo atnašaujamos 11 
vai . ryte . Jas išklausyti 
susirinko didelis tikinčiųjų skai
čius. Jų tarpe ir Lietuvos amba
sadorius prie Jungtinių Tautų 
Anicetas Simutis ir jo žmona. 

Procesiją su vyskupu Paulium 
Baltakiu, OFM., priešakyje ir 
organizacijoms su vėliavomis ei
nant prie altoriaus, lydėjo pa
rapijos choro giedama J. Nau
jalio (žodžiai Maironio) giesmė 
„Lietuva brangi". Padėkos 
Mišių auką kartu su parapijos 
klebonu kun. Vytautu Palubin
sku, „Darbininko" redaktorium 
kun. Kornelijum Bučmiu, 
OFM., kun. Leonardu Andrie-
kum,OFM., buvusiu parapijos 
klebonu kun. Jonu Pakalniškiu 
ir buvusiu parapijos vikaru kun. 
Stasiu Raila aukojo vyskupas 
Paulius Baltakis. Vyskupas 
pasakė ir pamokslą. ,,Su 
džiugiom širdim ir gilia padėka 
Dievo Apvaizdai švenčiame 
Vasario 16. Per penkis dešimt
mečius malda ir visuomenine 
veikla rėmėme mūsų pavergtų 
brolių ir sesių nesvyruojantį 
tikėjimą į tiesos ir teisingumo 
pergalę, papildėme jų kančių ir 
gyvybių aukas, siekiant laisvės 
ir vasltybinės nepriklausomy
bės. Tačiau nei vienas iš mūsų, 
nei tėvynėje, nei čia išeivijoje, 
net didžiausias optimistas 
nesitikėjome, kad mūsų maldos 
bus taip greit išklausytos, kad 
mūsų viltys realizuosis, Todėl, 
šiandien mes ir visas pasaulis 
ne tik džiaugiasi tautų išsiva
davimu iš komunistinės vergi
jos, bet ir reiškiame nuoširdžią 
padėką Dievo Apvaizdai už šį 
dvidešimto amžiaus stebuklą, 
piktųjų planų ir piktųjų galių 
sunaikinimą. . ." Prisiminęs 
išeivijos lietuvių indėlį teęsė: 
„Nemažiau galime džiaugtis ir 
mūsų pačių ištverminga malda 
ir visuomenine veikla, nes 50 
metų teikėme tautai moralinę ir 
politinę paramą jos kovoje. 
Buvome tarsi Lietuvos užsienio 
ministerija, jos ambasadoriai, 
sėkmingai atstovavę Lietuvai 
jos sunkiausiuose metuose. 
Taigi šiandien mes galime 
pelnytai džiaugtis pareigos 
atlikimu, mūsų įrašu tautos 
kelyje į laisvę ir nepriklau
somybę... 

Mišių metu giedojo Apreiš
kimo parapijos bažn> . . . l is 
choras. Chorui vadovauja 
muzikė Gintarė Bukauskienė. 
Šis choras savo repertuare turi 
keletą lotyniškų garsių kompzi-
torių sukurtų Mišių. Ši kartą, 
kaip ir priderėjo, Mišias „Kara
lienės garbei", sukurtas komp. 
G. Šukio, giedojo lietuviškai. Po 
komunijos klebono kun. V. Pa
lubinsko pakviestas į maldi
ninkus sveikinimo žodį tarė am
basadorius Anicetas Simutis. 

Sugiedojus Lietuvos ir Ameri
kos himnus, maldininkams 
skirstantis iš bažnyčios, choras 
giedojo C. Sasnausko (žodž. Mai
ronio) — „Apsaugok Aukščiau
sias". 

Tolimesnis Lietuvos nepri
klausomybės 74 metų ir 
Lietuvos gyvavimo 741 metų 
minėj imas buvo tęs iamas 
Kultūros Židinyje 3 vai. p.p. 
Įvadinį atidarymo žodį tarė NY 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas Vacys Steponis. I 
sceną atnešus ir pagerbus 
Lietuvos ir Amerikos vėliavas, 
himnus giedojo Apreiškimo 
parapijos choras. Vėliau dar 
choras padainavo St. Šimkaus 
„Lietuviais esame mes gimę" ir 

J. Gudavičiaus „Kur giria ža
liuoja". Himnams akompanavo 
ir chorui dirigavo muz. G. Bu
kauskienė. 

Invokaciją sukalbėjus Viešpa
ties Atsimainymo parapijos 
klebonui kun. Kenneth Wicks ir 
tylos minute pagerbus žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės, kalbėjo 
Lietuvos ambasadorius prie 
Jungt in ių Tautų Anicetas 
Simutis: „Aš pirmą kartą šioje 
salėje po 50 metų švenčiu su 
jumis Vasario 16-sios aktą, kai 
Lietuva yra nepriklausoma 
valstybė ir teisėtas narys Jung
t inėse Tautose Tas mums 
visiems kelia džiaugsmą ir pasi
didžiavimą. Vienas Sibiro trem
tinys rašo: mes vargome Sibire, 
jūs vargote kur kitur, bet mes 
visi vargome! Šventi žodžiai! 
Jūs visi , kurie čia esate, 
daugumas perėjote per pabė
gėlių stovyklas, kentėjote ir 
vargote, bet tik toks skirtumas, 
kad jūs į ateitį žiūrėjote su vil
timi, kad sulauksite geresnio 
gyvenimo, tuo tarpu mūsų bro
liai Sibire tos vilties neturėjo, 
nes jiems buvo pasakyta — 
užmirškite! Analogišką mintį 
mes galėtume pareikšti ir savo 
broliams tėvynėje. Už Lietuvos 
laisvę jūs kovojote tėvynėje, o 
mes kovojome už jos ribų, 
visame laisvajame pasaulyje. 
Bet mes visi kovojme už 

Lietuvos laisvę. Dabar ar būtų 
teisinga, jei stalinistinio men
taliteto indoktrinuoti mūsų bro
liai išlaisvintoje tėvynėje tartų 
išblašktam po pasaulį tautos 
trečdaliui: jūs dabar jau svetimi 
ir mums nebereikalingi. Pasili
kite, kur esate, ir nebebandykte 
kištis į mūsų reikalus Lietuvo
je. Mes užsienio l i e tuv ia i 
niekada su tuo nesutiksime, nes 
mes esame tos pačios tautos 
dalis, mes irgi norime Lietuvos 
ateitį matyti šviesią ir laimingą, 
kaip ir mūsų broliai buvusioje 
pavergtoje Lietuvoje! Dėl 
Lietuvos laisvės buvo reikalingi 
viso pasaulio lietuviai, nežiūrint 
kokios šalies gabale jie gyventų. 
Tad, norintiems grįžti į laisvę 
atgavusią tėvynę ir įsijungti į 
jos atstatymą ne užtvaros turėtų 
būti statomos, bet visi vartai 
atidaryti ir keliai rožėmis 
nukloti kviečiant: grįžkite į 
savo namus ir jauskitės tokiais 
pat šeimininkais kaip ir mes. 
Jūs mums nemažiau reikalingi, 
kaip ir jūsų doleriai. 

Ambasadoriaus kalba susilau
kė didelio pritarimo ir daug 
kartų buvo pertraukta plojimais. 

Buvo įteiktos N.Y. valstijos, 
N.Y., miesto mero ir N.Y., mies
to tarybos proklamacijos. Po to, 
trumpą žodį tarė svečias iš 
Lietuvos Vilniaus atstovas eko
nomistas dr. Saulius Pečiulis. 
Jis, prisiminęs „Blogio imperi
ją", kalbėjo: „...Pirmas žingsnis 
į tos „Blogio imperijos" sunaiki

nimą buvo žengtas Lietuvos... 
Lietuva dabar nepriklausoma, o 
Sovietų Sąjungos jau nebėra! 

N.Y. tautinių šokių ansamb
lio „Tryptinio" šokėjai, va
dovaujant Jadvygai Matulai
tienei, pašoko tris tautinius šo
kius „Patrepsėlj", „Dzūkų šokį" 
ir „Gyvatarą". Baigiant 
akademinę minėjimo dalį, 
Tautos Fondo pirmininkas 
Aleksandras Vakselis pranešė, 
kad aukomis gauta 7,200 ir prie 
įėjimo apie 2000 dolerių. 
Daugiau aukų dar tikimasi 
gauti paštu. 

Po petraukos meninėje prog
ramos dalyje per du išėjimus 
soliste Asta Krikščiūnaitė pa
dainavo lietuvių liaudies dainą 
„Oi tu rūta, rūta", J. Juoza-
paičio „Gimtinė", V. Kairiūkščio 
„Vyturiai", Mimi ariją iš operos 
„La Boheme" Puccini, Vilijos 
dainą iš op. „Linksmoji našlė" 
Lehar ir „bisui" A. Kača-
nausko „Vai gražu". 

Solistė Asta Krikščiūnaitė 
turi šviesų, didelį ir gerai 
valdoma balsą. Ypač gražiai 
skamba, keda baisas nebūna 
forsuojamas. Solistė New Yorke 
dainavime tobulinasi ir 
gruodžio mėnesi Philadelphijo-
je dalyvaus dainininkų varžy
bose, kurias rengia garsusis 
operos dainininkas Luciano 
Pavarotti 

Jaunasis smuikininkas 
Vilhelmas Čepinskas irgi per du 
išėjimus pagrojo Concerto ir G 

Major 1 Allegro — Mozart, 
„Campanella" — Paganini, 
„Moses Fantasy" — Paganini ir 
„Concert Polonaise" — Wie-
niawski. Smuikininkui ir solis
tei jautriai akompanavo pianis
tas Povilas Stravisnkas. V. 
Čepinskas jau daug kur lie
tuviams koncertavo, klausyto
jus stebindamas savo neeiline 
technika. 

Šiuo metu smuikininkas V. 
Čepinskas smuiko studijas tęsia 
Julliard muzikos mokykloje 
New Yorke. Turi dideli poten
cialą ir, užbaigęs studijas, jeigu 
jam pavyks gauti gera 
menedžerį, bus galima tikėti, 
kad jam atsivers ir didžiųjų 
koncertų salių durys. 

Pianistas Povilas Stravinskas, 
atvykęs iš Lietuvos ir apsigy
venęs New Yorke, paskambino 
lyrinį Schubert — „Impromtu" 
op. 142 ir nuotaikingą Raver — 
„Pavan". 

Programai vadovavo Astra 
Bilerienė. Scenos papuošimą 
atliko Paulius Jurkus. Tenka 
priminti ir keletą pastebėtų 
netikslumų. 

Meninės programos dalyje, 
atliktų lietuviškų dainų žodžio 
kūrėjai buvo „užmiršti". Jų 
pavardžių programoje nebuvo. 
Svetimųjų kompozitorių pavar
dės programoje yra nevienodai 
rašomos. Vienur rašoma origi
nalo kalboje, o kitur kompozi
toriai jau paversti „lietuviais" 
ir rašoma: Schubertas, Leharas. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. kovo mėn. 5 d. 

Lietuviai esame visi — 
Lietuviu Fonde ar esi? 

3001 \VEST 39TH STREET 
CHfCAGO, ILLINOIS 00629 

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

(Tęsinys) 

56 x $100 American Home Comfort: Vitton John, Pres., $100; 
Anonis Vytautas ir Danutė, $2,600; Antanaitis Algirdas T., $1,500; 
X $200; Bačanskas Kazys ir Birutė, $1,106; Bakšys Bronius, $600; 
Baltrušaitis Vladas atm. įn.: Baltrušaitienė Elena, $250; Bender 
Harry Z., MD atm. įn.: Bender Elitą, $100; Bernotavičienė Irena 
Regina atm. įn. : Bernotavičius Petras, $1,110; Bliudnikas Engel-
bertas, $500; Bliudnikas Petras atm. įn.: Bliudnikienė Stefa, $500; 
Budelskis Zigmas atm. jo mirties 5-tų metinių proga: Budelskienė 
Eugenija, $700; Eitmanas Linas J. : įm. Eitmanas Alg., $100; X, 
$200; Grayson Šimėnas Vida, $625; Indreikienė Stasė atm. įn. : 
įm. Indreikienė Kazimiera, Indreika Gediminas ir Azevedo Dalia, 
$100; Jatulis Izidorius atm. įn.: Jatulis Mindaugas, $300; Jurkūnas 
Laima ir Algis, $1,000; Juzėnas Stasys atm. įn.: Juzėnas Vladas, 
$870; Kakšteinas Artūras Jonas atm. įn. : įm. Vizgirda Juo
zas, Marytė Domicėlė ir Vytautas, $100; Karuža Petras: 
įm. Karuža Kazys ir Jadvyga, $100; Karuža Viktoras: įm. 
Karuža Kazys ir Jadvyga, $100; Kasis Jonas A. ir Ina, $1,400; 
Kasparas Pranas, $1,100; LB Cicero apylinkės valdyba, $1,600; 
Laučka Juozukas atm. įn.: Laučka Izabelė, $300; Masionienė 
Aleksandra atm.: Masionis Antanas, $1,100; Mickus Pranas, $300; 
Muliolis Algirdas ir Amanda, $250; Palionis Tadas ir Gailutė, $300; 
Pareigis Alfonsas MD atm. įn. : Pareigienė Stefanija, $350; 
Petrikaitė Margarita, $300; Petrulis Anthony ir Veronica, $300; 
Prekeris Felicijus atm. įn.: Prekerienė Stasė, $1,295; Pupelis 
Adolfas ir Jadvyga atm. įn. : Jurkūnienė Laima, $5,005; 
Račkauskas Pranas ir Eugenija, $200; Radzevičius Balys (miręs) 
ir Danguolė (Šilingaitė), $100; Raugas Balys ir Marija, $500; 
Rociūnas-Englert Ligija ir Christopher, $200; Rožėnas Albertas 
(miręs) ir Konstancija, $1,600; Sealey prof. Raphael, $500; 
šilingaitė Daiva, $100; Šilingaitė-Radzevičienė Danguolė, $100; 
Šlajus Juozas ir Bronė, $700; X, $1,400; šulaitis Alfonsas atm.: 
šulaitienė Anelė, $600; Totilas Dana M. atm. įn.: Totilas Algiman
tas F., $100; Uksas Jurgis ir Marcelė, $2,500; Urbšys Juozas atm. 
įn.: Steponavičienė Alė, $100; Vaišnys Juozas ir Elona, $1,100; 
Valeska Charles G.: įm. Valeska Edvvard ir Marcella, $100; Ven
ckus Vitas, įm. Karuža Kazys ir Jadvyga, $100; Vitas dr. Robertas 
A., $400; VValsh Eitmanaitė Rasa: įm. Eitmanas Alg., $100; 
Zailskas Antanas ir Teodora, $400; Žilionis Juozas ir Ona, $1,100. 

1 x $110 Kruiikienė Aldona atm.: Karnius Albinas ir Angelė 
$2, Krasauskas Mečys ir Elena $25 ir 5 kt. asm., $320. 

2 x $120 Skirgaudas Maria, $310; Vydas Saulius G., MD, 
$400. 

2 x $125 Meilus Albertas atm. įn.: Kačinskas Leonas $25 ir 
7 kt. asm., $125; Mončys Kazimieras atm. įn.: Durba B. ir Dickett 
W. $50, Ošlapas Raymond ir Regina $50, Beiner T. ir Gauger T. 
$25, $125. 

1 x $150 Kontautas Feliksas, $500. 
1 x $155 Pocius, Antanas ir Birutė, $1,365. 
• x $200 Kalnietis Antanas ir Kalnietis Mataušas ir šeimų atm. 

įn.: Žadeikis Juozas, $200; Karaška Maksiminas, 1,200; Kaspu
tis jonas, $500; Mikšys Petras ir Janina, $600; Ramas Povilas ir 
Ona, $500; Singleton Nijolė, $1,200; Skirpstūnienė Olga, atm.: 
Slavinskas Eugenijus ir Irena $100, Krasauskas Mečys ir Elena 
$50, Micheievičius Pranas ir Ona $50, $500; Tamkutonis Gerald 
C. $2,200. Žostautas Vaclovas, $1,700. 
1 x $210 Duoba Juozas atm. įn.: Geležiūnas Česlovas $50 ir 10 
kt. asm., $210. 

1 x $253 Vydas dr. Juozas ir Emilija atm. įn.: Vydas dr. 
Saulius G., $400. 

1 x $280 Scheidt Don. E. ir Anna J . , $280. 
2 x $300 Prižgintas Vacius ir šeima, $3,900; Žadeikis Juozas, 

$500. 
1 x $355 Juška Alfonsas atm.: Balanda G. $50, Baublys E. 

ir R. $50, Rašytinis E. ir A. $50, Janusis A. ir V. $25, Zihvinder 
G. ir N. $25 ir 12 kt. asm., $355. 

1 x $387.64 Brencius Kazimieras atm. įm. X, $5,500. 
3 x $400 Lembertas Pranas atm. įn.: Lembertienė Monika, 

$2,200; Rimkus Juozas ir Marija atm. įn.: įm. vaikai Gylienė Birutė, 
Pareigienė Stefanija, Vardienė Nijolė, Zvirzdienė Zita, Rimkus 
Raimundas, $400, Zimavičius Kostas ir Adelė atm. įn.: Carter 
(Zimavičiūfė/ Elena, $400. 

4 x $500 X, $1,000; Lažaitis Adomas ir Stasė atm. įn.: Sur-
dokas Cezaris ir Stasė, $1,000; Nyerges dr. Antanas M., $700; 
Raišys Vidmantas ir Nijolė, $500. 

3 x $600 Baltrušaitis Gaudentas, $1,000; Baltrušaitis Justinas 
atm. įn.: Baltrušaitis Gaudentas, $1,000; Surdokas Cesaris ir 
Stasė, $1,000. 

1 x $670 Mickevičius Stanislovas atm. įn.: Lapenas Ged. ir 
V. $100, Mickievvicz Mr. & Mrs. A. F. $100, Miller Freeman $100, 
Bukšių šeima $50, Kaminskas dr. Edv. $50, Radas-Tack Regina 
$50, Harris Bank Barrington $40, Cole S. $25, Jokūbauskas S. 
ir P. $25, Vann M. A. $25, Ward Maria $25 ir 4 kt. asm., $770. 

1 x $700 Medininkuose Žuvusiems atm. įn.: įm. Lietuvių Fon
do Valdyba, $700. 

1 x $750 Išganaitis Vladas, $1,000. 
1 x $800 Kulikauskas Edmundas ir Rūta, $1,100. 
3 x $1,000 Bankauskas Česlovas, $2,350; Vainius Petras 

atm. įn.: Maurukas Dalia, $1,000; X, $3,100. 
1 x $75,000 Mandeikių Felikso ir Marijos Stipendijų Fondas, 

Mandeikio Felikso Testamentinis palikimas, $225,000. 
1 x $100,000 Mikšio Povilo A. Stipendijų Fondas, $100,000. 
1 x $311,785.97 Zitke Ernest J. Stipendijų Fondas, Tes

tamentinis Palikimas, $311,785.97. 
I i viso $509,290.61. 

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1991.XII.31 pasiekė 
5,982.341 doi. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 3,087,586 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 2,035440 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto 
palikime Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų 
pavadinimą: 

LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFfT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL . " 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiama lietuvybė. 

A.tA. 
JONAS SUTKUS 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1991 m lapkričio 16 d. Lietuvoje staiga mirė Jonas Sutkus, 
Sibiro kalinys, grįžęs į Lietuvą 1967 m., Sąjūdžio narys, dir
bės Lietuvos labui. 

Jonas Sutkus buvo generolo bei finansų ministro Jono 
Sutkau? ir Jadvygos Petraitytės-Sutkuvienės sūnus. 
Generolas Sutkus buvo išvežtas su šeima į Sibirą 1941 m., 
atskirtas nuo šeimos ir 1942 m. sušaudytas Sverdlovsko 
kalėjime Jo žmona grįžo į Lietuvą 1967 m. su dukra Aldona 
ir sūnum Jonu. Ji mirė 1973 m. 

Duktė Aldona Sutkutė Lietuvoje ir giminės Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

Vienoje vietoje solistė Krikš
čiūnaitė buvo „pakrikštyta" į 
Krikėciūnaite. Per neapdai
rumą vėliavos buvo paliktos 
scenoje ir, tik minėjimą užda
rius ir klaidą pastebėjus, jos 
buvo išneštos. 

Lietuvių Bendruomenės N.Y. 
apygardos pirmininkas Kęstutis 
Mik las , i šre iškęs padėką 

visiems darbu prie šio minėjimo 
surengimo prisidėjusiems ir į 
minėjimą taip gausiai susirin
kusiems, minėjimą uždarė. 

Minėjimą rengė N.Y. Ameri
kos Lietuvių Taryba, Lietuvių 
Bendruomnės N.Y. apygarda ir 
Tautos Fondas. 

P . Pa lys 

A.tA. 
JONAS GILIUS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. kovo 3 d., 1:57 vai. ryto, sulaukęs 70 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Diane Ouintoe, žentas 

Emil. sūnūs: John, marti Lory, Raymond, marti dr. Jovita 
Kerelytė-Gilius; anūkai: Christopher ir Michael Quintoe; 
motina Elzbieta Giliavičienė dvi seserys Lietuvoje. 

Velionis buvo vyras a.a. Liane. 
Kūnas pašarvotas kovo 5 d., ketvirtadienį nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks kovo 6 d., penktadienį. Iš koplyčios 8:45 

vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, sūnūs, anūkai, motina, seserys ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-176-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS. 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-4304455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. kovo mėn. 5 d. 

x JAV L B kraš to valdybos 
posėdžiai bus šį savaitgalį, 
kovo 7 ir 8 d., Philadelphijoje. Iš 
Chicagos į posėdį vyksta 
Socialinių re ika lų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė, 
Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė ir vykdomoji 
v icep i rmin inkė Regina 
Narušienė. 

x Šį penktadienį, kovo 6 d., 
7:30 vai . bus vakaronė su vaiz
dais iš paskutinių metų Lietu
voje. Vaizdus rodys ir aiškins 
Stasys Žilevičius. Tai rengia 
Moterų klubas Jaunimo centro 
kavinėje. Kviečia visus pasižiū
rėti. 

x. At jaunėjęs „Dainavos" 
ansambl i s , kuriam vadovauja 
valdybos p i rm. Danguolė 
Ilginytė, muzikinis vadovas 
Darius Polikaitis, pasirodys su 
nauja programa kovo 8 d. 3 vai. 
p.p. Visai išeivijai gerai žinoma 
sol. Dana Stankaitytė su muz. 
Manigirdo Motekaičio palyda 
atliks programos dalį. Po pro
gramos bus progos kavinėje 
pasivaišinti ir pavakarieniauti. 
Rengia Jaunimo centras. Bilie
tai prie įėjimo. 

x Algis Barn i s kis ir Ričar
das Šokas , jauni solistai iš 
Lietuvos, atliks meninę pro
gramą, akompanuojant Sauliui 
Palioniui, kovo 21 d. 6 v.v. 
Jaunimo centro didžiojoj salėj, 
minint LKB Kronikos 20 metų 
sukaktį. Po programos pasižmo-
nejimas kavinėje. Visus kviečia 
Lietuvos Kronikos sąjungos 
valdyba. 

x Iš Lietuvos atvežta multi
plikaciniai filmukai vaikams 
bus demonstruojami kovo 6 d., 
šeš tadienį , ir kovo 7 d., 
sekmadienį, 2 v. p.p. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
Vaikai kviečiami atvykti. 

x Už a.a. Arnoldo Aleknos 
sielą, jo dešimties metų mirties 
sukaktį minint, šv. Mišios bus 
aukojamos kovo 8 d. 11:15 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Giminės ir draugai prašomi 
Arnoldą prisiminti maldoje. 

(sk) 

x Gavėnios metu dvasinio 
ugdymo p rogramos Putnamo 
sodyboje: kovo 20-21-22 kun . 
K. T r i m a k a s , kovo 28-29 Se
suo Ona Mikailaitė, bal . 11-12 
kun . K. Pugevičius . Informa
cijai: Ses. Palmira , 600 Li
b e r t y H w y , P u t n a m . CT 
06260, (203) 928-7955. 

(sk) 

x Dainavos ansamblis su 
soliste Dana Stankaitytė ir 
dirigentu Darium Polikačiu 
koncertą, įvyksiantį kovo 8 d. 3 
vai pp., skiria prisiminti 1990 
m. kovo 11 dienos nepriklau
somybės atstatymo paskelbi
mui. Visus prašome dalyvauti ir 
šią svarbią Lietuvai ir lietu
viams dieną tinkamai paminėti. 

x Rasa Poskočimienė yra 
Lietuvių Tautinių šokių insti
tuto atstovė ir išeivijos Lietu
vių Tautinių šokių rengimo 
komitete. Rasa yra „Spindulio" 
tautinių šokių grupės vadovė ir 
Lemonto lituanistinės mokyklos 
tautinių šokių mokytoja. 

x Jaunimo centro valdyba 
rengia koncertą, kur iame 
dainuos solistė D. Stankaitytė ir 
Dainavos ansamblis , diri
guojant Dariui Polikaičiui. Kon
certas bus kovo 8 d., Jaunimo 
centro didžiojoj salėje. Vi
suomenė kviečiama atsilankyti. 

x Jan ina Pileckienė, Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės, 
Vasario 16 gimnazijai remti bū
relio pirmininkė, per pasku
t inius trejus darbo metus 
surinko ir gimnazijos pagalbai 
išsiuntė 14,594 dol. 

x 14 naujų dailininkų eks
ponuos savo kūrybą Čiurlionio 
galerijoje: Tauras Bublys, Sofija 
Stankūnaitė-Butkienė, Mėta 
Kikutienė, Jonas Kulikauskas, 
Margarita Kulys, Rita Merkely-
tė-Dagienė, Kovas Palubinskas, 
Vytautas Peseckas, Neris Pu-
piūtė-Palūnienė, Izabelė Ston-
čienė, Laima Švabas-Petrulis, 
Aurelija Vaičekauskaitė, Joana 
Valaitienė-Paltarokaitė. Paroda 
pavadinta „Mano pirmoji pa
roda", atidaroma Čiurlionio 
galerijoje šį penktadienį. 

x Dr. V. Dubinskas, adv. 
Vytenis Lietuvninkas, Chica-
go, 111., „Draugo" nuoširdūs 
rėmėjai, pirmieji atsiuntė po 
100 dol. sveikinimą į rekla
minės „Draugo" koncerto pro
gramos leidinį — vienam 
Dilnam puslapiui. Koncertas 
bus balandžio 4 d. Sveikinimus 
į leidinį prašome atsiųsti iki 
kovo 16 d. 

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

(sk) 

x Šv. Juozapo garbei šv. 
Mišių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. (7 vai. 
rytais), Marijonų koplyčioje, 
prie „Draugo". Norintieji šioje 
novenoje dalyvauti ir įsijungti 
su savomis intencijomis kviečia
mi nedelsiant kreiptis: Marian 
Fathers, 6336 So. Kilbourn 
Ave., Chicago, 111. 60629. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Klausy
kite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

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

(sk) 

Ambasadorius Stasys Lozoraitis po daktarato suteikimo su gėlėmis prie 
Vytauto D. universiteto Kaune. 

Nuotr. V. Kapočiaus 

CHICAGOJIR APYLINKĖSE 
JAUNIMO CENTRO 

RŪPESČIAI 

Jaunimo centras jau 11 metų 
yra prižiūrimas pasauliečių. 
Visą pagrindą sudaro Jaunimo 
centro nariai, tai yra tie žmonės, 
kurie juo ne tik naudojasi, bet 
ir prisideda prie jo išlaikymo. 
Vasario 9 d. įvyko metinis na
rių susir inkimas, kuriam 
vadovavo Vacį. Momkus, 
tarybos pirm. Sekretoriavo ir 
praėjusio susirinkimo protokolą 
perskaitė Pranė Masilionienė. 
Jėzuitų vardu kalbėjo kun. J. 
Vaišnys, SJ. Jis pasakė: „Jėzui
tai labai patenkinti, kad ne
bereikia jiems patiems 
rūpint is" . Dėkojo tarybai, 
valdybai ir Jaunimo centro mo
terų klubui. Paneigė mitą, kuris 
sklinda, kad nėra saugu. Jo žo
džiais, jeigu palyginsime su ben
dra situacija Chicagoje, tai čia 
yra saugu. 

x Maistas šv. Velykoms pri
statomas į namus Lietuvoje. 
55 SVARAI: dešros, sūris, alie
jus, kava, cukrus, vaisiai ir 
kt. - $85. 22 SVARAI vien 
tik mėsos gaminių — $85; 11 
S V A R Ų dešrų, 6 dėžutės 
amerikietiškos kavos — $58. 
Prie visų siuntinių galima pri
dėti aspir ino ir vitaminų. 
T r a n s p a k , 2638 W. 69 *% 
Chicago, IL, tel. 312-436- 2. 

vsk) 

x „Lietuvos Vaikų vilties" 
globojami pacientai iš Lietuvos 
jau pradeda atvykti: Lidija (14 
m.), Tomas (12 m.) ir Ilona (15 
m.) atvyksta kovo mėn. Kęstutis 
(18 m.) ir Violeta (12 m.) atvyks 
balandžio mėn. Lina (14 m.), 
Silvija (11 m.) ir Rūta (14 m.) at
vyks gegužės mėn. Visi pagal 
ortopedines ar pan. diagnozes 
jau buvo priimti į Shriners 
ligoninių pacientų sąrašus. JAV 
jie turės operacijas ir pooperaci 
n i gydymą vieno iš tėvų ir 
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
teto globoje. Nors pati operaci
ja Shriners ligoninėje veltui, kai 
kuriais atvejais reikės padengti 
kitas susidariusias sąskaitas iš 
dosnių lietuvių ir amerikiečių 
paaukotų sumų ar padengti 
kelionių, apgyvendinimo, poope
racinių vaistų ar kitas išlaidas. 
„Lietuvos Vaikų vi l t ies" 
komiteto koordinatorė yra 
Teresė Drūtytė Šoliūnienė. 

Gr. Micevičiūtė padarė fi
nansinės veiklos pranešimą. 
Praėjusių biudžetinių metų pa
jamos buvo 95,909 dol., o išlai
dos 104,930 dol. Reiškia išlaidos 
viršijo pajamas 9:021 dol. Tiesa, 
buvo didelės stogo tvarkymo 
išlaidos, bet pastatui senstant, 
papildomos priežiūros išlaidos 
nemažės. 

Prel. J. Prunskis Jaunimo 
centrui paskyrė 24,000 dol., ku
rių naudojame procentus, vėliau 
pinigai bus Lietuvai. Salomėja 
Endrijonienė, valdybos pirm., 
pasiskundė finansiniu stoviu. 
Pajamos mažėja, o nenumatytos 
išlaidos didėja. Dėkojo už talką 

x Madų paroda Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte kovo 
22 d., sekmadienį. Pradžia 12 
vai. Birutė Augaitienė rūpinasi 
parodos originalumu, įdomumu 
ir įvairumu. Virginija Jurcienė 
rūpinasi modeliais ir jų rūbais. 
Stalus ar pavienes vietas 
užsisakyti tel. pas Ritą 
Riškienę 708-599-2253, arba 
pas Dalią Dundzi l ienę 
708-986-9068. 

(sk) 

x Kovo 28, šeštadienį, 7 vai. 
vakaro Pasaulio lietuvių cen
tras Lemonte rengia koncertą. 
Programą atliks „Sutartinė", 
išeivijos lietuvių studenčių ir 
studentų dainos vienetas iš 
Toronto, Kanados. Kviečiame 
atvykti j koncertą ir pasigėrėti 
jaunų išeivijos lietuvių dainuo
jamomis dainomis. 

(sk) 

x Kun. Jonas Grigaitis, 
O.P. iš Vilniaus prašo padėti įsi
gyti vargonus arba fisharmoniją 
Šv. Pilypo bažnyčiai. Aukas 
siųsti: Elzbietai Kleizienei, 
6447 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x J e i g u norite, kad J ū s ų 
s iunt in ia i pasiektų Lietuvą 
Velykoms, siųskite iki kovo 6 
d. per ATLANTA IMPORT EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų 1 sv. persiuntimo 
kaina — 69 centai už svarą; 
lengvesnių siuntinių — 79 cen
tai. Siuntinius galima atsiųsti 
UPS. Sunkiems laikams Lietu
voje atėjus, pasiteiraukite dėl 
skubiau pristatomų maisto 
siuntinių bei greitųjų siuntinių. 
Taipogi, neilgai trunkant, per
siunčiami pinigai doleriais Jūsų 
giminėms Lietuvoje. Čia už 
pigią kainą galima nupirkti 
bilietus giminaičiams iš Lietu
vos atskrist i į Chicago: viene
rius metus galiojantis bilietas 
t eka inuo ja 767 d o l e r i u s ; 
užsukite, jei norite pratęsti 
vizas. ATLANTA IMPORT 
EXPORT, 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

x Lietuvių Operos Verdi 4 
veiksmų „Otelio" operos spek
taklių, kurie įvyks balandžio 
26 ir gegužės 2 dienomis, bilie
tai gaunami Vaznelių Gifts 
International prekyboje, 2501 
W. 71st St., Chicago, IL 60629. 
Informacijos teikiamos jų 
telefonu 31^471-1424. Operą 
diriguoja Alvydas Vasaitis, reži
suoja Lietuvos valstybinės 
Operos režisierius Eligijus 
Domarkas; chormeisteriai yra 
Manigirdas Motekaitis, 
Ričardas Šokas. Dainuoja Lietu
vos Operos solistai Irena Milke
vičiūtė, Virgilijus Noreika, Ar
vydas Markauskas, Zenonas 
Žemaitis, ir mūsų išeivijoje 
Operos solistai Audronė Gaižiū-
nienė, Aldona Stempužienė, 
Jonas Vaznelis, Julius 
Savrimas, Vaclovas Momkus ir 
Bronius Mačiukevičius bei 
Lietuvių Operos choras su 12 
choristu talkininkų, kurie at
vyksta iš Lietuvos Operos ir 
konservatorijos. 

(sk) 

x Abiturientų balius bus 
šeštadienį, gegužės 30 d., 
Sabre Room. Abiturientai 
prašomi registruotis pas 
Ramintą Lapšienę, tel. 
708-459-3787. 

(sk) 

V. Pa vilčiui ir visiems talki
ninkams. Apgailestavo 
netekimą talkininkų ir rėmėjų 
a.a. Janės ir Juozo Daunorų. 
Moterų klubo pranešimą padarė 
A. Likanderienė. Klubas tai yra 
daugelio rankų pagalba vasario 
ir gegužės mėn. apmokėjo au
tomobilių apsaugą. Sutvarkė 
salės kėdes (1400 dol.). Po 
moterų klubo apyskaitos, pra
nešimą atliko revizijos kom. 
pirm. J. Masilionis. Jo 
pranešimas buvo trumpas, 
knygos vedamos tvarkingai. 

Mandatų ir balsų skaičiavimo 
komisijos pranešimą atliko St. 
Džiugas. Jaunimo centras turi 
520 narių, dalyvavusiųjų 
skaičius nesudarė kvorumo, bet 
nutarta susirinkimą laikyti 
legaliu. Reikia pririnkti 4 į 
tarybą ir išrinkti 3 į revizijos 
komisiją. Į tarybą buvo išrinkti: 
K. Dočkus, A. Lauraitis, J. 
Masilionis, A. Čepėnas. Kandi
datu liko J. Gradinskas. I revizi
jos komisiją: V. Jautokas, A. 
Valavičius ir K. Rožanskas. Ka
dangi yra daug gandų, tad V. 
Momkus padarė pranešimą, 
kuris yra ryšium su Krištanavi-
čiaus fondu. Gandai sklinda, 
kad fondo pinigų didžioji dalis 
yra atiduoti į Lietuvą. Tad per
skaitė kai kurias vietas iš kun. 
A. Saulaičio, SJ, laiško. Laiškas 
rašytas Jaunimo centrui: 
„Rėmėjų pagalba ir jėzuitų 
pastangomis pastatytas su min
timi, kad kuo ilgiau tarnautų 
išeivijos lietuviams, o kai JC ne
bereikėtų lietuviams, būtų 
galima realizuoti ir tas „san
taupas" įteikti jėzuitams Lietu
voje, kaip medžiaginį išeivijoje 
dirbusių jėzuitų 40 ir daugiau 
metų palikimą (...) Lietuvos jė
zuitai gerai supranta, kad 
TBKF (Br. Krištanavičiaus Fon
do — J . Ž.) lėšos svarbios ir Jau
nimo centro veiklai išlaikyti, 
todėl TBKF išteklius nori taip 
sutvarkyti, kad abiem tikslams 
tarnautų, kol JC lietuviška 
veikla vyksta. Šiuo reikalu su 
Lietuvos jėzuitų nurodymais 
tariasi A. Saulaitis. 

Deja, kaip gali „abiem 
tikslams tarnauti", kuomet apie 
70% fondo pinigų yra jau paskir
ta Lietuvai. Lygiai prieš dvejus 
metus buvau pakviestas Kriš
tanavičiaus fondo valdybos 
parašyti fondo reikalu. Su fon
do vadovybe porą valandų 
kalbėjomės, aiškinomės. Buvo 
man aiškiai pasakyta, kad fon
das yra skirtas: „Kuomet 
Jaunimo centre nebebus da
bartinės veiklos, tuomet iš fon
do procentų bus išlaikoma 
Tyrimų centro ir Instituto veik
la". Dabartiniu metu fondas ap
moka Jaunimo centrui nuomas, 
praėjusiais metais sumokėjo 
10,000 dol. 0 dabar, kuomet 
pinigai bus perduoti Lietuvai, iš 
kur bus mokamos tos nuomos? 
Taip tvarkantis, greitai gali 
ateiti laikas, kuomet Jaunimo 
centras gali būti „realizuotas". 
O dabartiniu metu visuomenė 
turėtų stipriau Jaunimo centrą 
paremti. Aukas duoti ar čekius 
rašyti tiesiog: Li thuanian 
Youth Center. 

J . Žygas 

DIEVDIRBYS JAUNIMO 
CENTRE 

kultūros fondo atstovė Vida 
Dautartienė. Oficialus parodos 
atidarymas bus penktadienį, 
kovo 6 dieną, 7 v. vakare ir 
nuostabiai gražius medžio dar
bus galės įsigyti kiekvienas pa
rodos lankytojas. 

Šios parodos autorius yra gar
sus Lietuvos liaudies meistras 
Povilas Tamulionis, kilęs iš 
garsiosios meistrų ir kaimo 
muzikantų giminės. Jis yra 
Tautodai l in inkų sąjungos 
narys. Nuo 1972 metų dalyvavo 
liaudies meno medžio darbų pa
rodose įvairiuose Lietuvos mies
tuose, Daugpilyje, Maskvoje ir 
St. Petersburge, gaudamas 
medalius. Dalyvavo ir 
aštuoniuose Lietuvos liaudies 
meno seminaruose, kur buvo ap
dovanotas diplomu ir perei
namąja premija. Į Jaunimo 
centrą jis atvežė 150 didelių ir 
mažų meniškų medžio darbų, 
pradedant rūpintojėliais ir bai
giant Lietuvos karaliumi Min
daugu. Kartu atsivežė ir daugelį 
meniškų medžio kryžių bei 
koplytstulpių brėžinių. Tuos 
meniškus kryžius ir koplytstul
pius ir jis labai norėtų čia sukur
ti ir pastatyti prie lietuviškų re
zidencijų, bažnyčių ar įstaigų, 
jei kas to pageidautų. Kadangi 
P. Tamulionis JAV žada 
svečiuotis apie pusmetį ir nau
dotis Jėzuitų dirbtuve Jaunimo 
centre , jo kryžiais galės 
pasipuošti ne viena lietuviška 
sodyba, ne vienas Lietuvos liau
dies meno mylėtojas. 

x Pietūs „Odygaey" laive, 
plaukiant Michigan ežeru, bus 
šeštadienį, gegužės 2 d., 6 v.v. 
Nuo mokesčių nurašoma auka 
Mercy Lift, $125 asmeniui, bus 
naudojama persiusti suaukotus 
medikamentus Lietuvai. Ap
ranga vakarinė. Stalai 8 asme
nims. Rezervacijos: Marytė Ne-
mickienė, 708-442-8297 arba 
Rita Kisielienė, 708-441-8137. 

(sk) 

x Prasminga, emocinė 
komp. A. Rekašiaus VII simfo
nija „IN MEMORIAM" dedi
kuota lietuvių tautos kan
kiniams, kompaktinėje plokš
telėje gaunama ELLA 
RECORDS 5 Aider Ln. Avon, 
CT 06001. $15 US $20 Kan, su 
persiuntimu. 

(sk) 

Parodą surengė Čiurlionio 
galerijos vadovai Algis Janusas 
ir Leonas Narbutis ir Lietuvos 

Skulpt. Povilas Tamulionis su savo 
darbo karalium Mindaugu. Parodos 
atidarymas — Jaunimo centre 
Čiurlionio galerijoje kovo 6 d. 7:30 
vai. vak. 

Meninių medžio darbų paroda 
Jaunimo centre tęsis 2-3 savai
tes. Po to ji keliaus į Lemontą, 
Clevelandą ir Detroitą. Parodos 
darbų kainos yra nedidelės. 
Čiurlionio galerijos jaunimo 
centre vadovybė kviečia visus į 
parodos atidarymą kovo 6 dieną 
7 vai. vakare susipažinti su 
dievdirbiu iš Lietuvos Povilu 
Tamulioniu ir jo kūriniais. 

Br. Juodelis 
VYRESNIEJI LIETUVIAI 

PAMINĖJO VASARIO 
16-AJA 

Savo trečiadienio popietėje va
sario 19 d. vyresniųjų lietuvių 
centre Seklyčioje buvo paminėta 
Vasario 16-osios šventė. Prisi
rinkus pilnai salei, 2 val.p.p. 
renginių pirmininkė Elena 
Sirutienė po trumpo atidaromo
jo žodžio pakvietė visus sugie
doti Lietuvos himną. Šios 
šventės prelegentas žurn. 
Juozas Žygas savo kalboje gana 
originaliai palietė mūsų lietu
viškos t au t inės sąmonės 

budimą ir vystymąsi amžių 
laikotarpyje. 

Viduramžiais, kai Didžioji 
Lietuvos kunigaikštystė buvo 
savo plotu didžiausia valstybė 
Europoje, tautinis klausimas 
nebuvo keliamas. Juk kuni
gaikščio Algirdo abi žmonos 
buvo rusės ir jo pirmosios 
žmonos vaikai, gimę Vitebske, 
buvo krikštyti stačiatikių krikš
tu. Buvo apsikrikštiję ir nemaža 
didikų. 1387 m. Jogaila priėmė 
katalikybę, o juk ir Vytautas 
pirmąjį krikštą buvo gavęs iš 
stačiatikių, paskiau pasidarė 
kataliku. Nuo to meto su katali
kybe iš Lenkijos plito ir lenkų 
kultūra, ir taip Lietuvos di
duomenė pamažu sulenkėjo. 
Štai kur glūdi priežastys, kodėl 
Lietuvoj atsirado Šalčininkų 
problema. Juk caro valdymo 
laikais ten gyveno tuteišai ir 
savęs nelaikė lenkais. 

Pirmosios lietuviškos knygos 
buvo atspausdintos Kara
liaučiuje, Mažojoje Lietuvoje, 
valdomoje Prūsijos kunigaikš
čių. Tų knygų tikslas — pa
skleisti Liuterio mokslą lietuvių 
tarpe. Didžiojoj Lietuvoj pirmoji 
lietuviška knyga pasirodė 50 
metų vėliau — 1595 m. 

Baudžiavos panaikinimas 
daug anksčiau Užnemunėje 
davė progos kilti inteligentijai 
iš valstiečių tarpo. Čia daug 
patarnavo vyskupas M. 
Valančius, suorganizavęs 
knygų spausdinimą Tilžėje ir 
subūręs knygnešių gretas. O 
Basanavičiaus Aušra ir vėliau 
Kudirkos Varpas kėlė tautiečių 
slopstančią sąmonę ir tuo nu
lėmė tolimesnį lietuvių tautos 
likimą. Svarbus įvykis buvo 
spaudos draudimo panai
kinimas ir 1905 m. sušauktas 
Didysis Vilniaus seimas, kuris 
pareikalavo Lietuvai auto
nomijos. Didysis karas atrado 
Lietuvą jau tiek sąmoningą, 
kad jos atstovai 1917 m. savo 
konferencijoj išrinko Tarybą, 
kuri 1918 m. vasario 16 d. pa
skelbė pasauliui a ts ta tant i 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Lietuva gyvavusi 22 metuąkaip 
nepriklausoma valstybė.išugdė 
tautinę sąmonę tokią stiprią, 
kad ir bolševikinė okupacija ne
galėjo jos palaužti. Ir lietuviai 
pirmieji paskelbė 1990 m. kovo 
11 d. Lietuvos valstybingumo 
atstatymą. Jeigu nebūtų buvę 
vasario 16-osios, nebūtų buvę nė 
kovo 11-sios. 

Po paskaitos E. Sirutienė 
paskaitė giliai įsijaustą poetinį 
kūrinėlį — Mūsų Vilnius. Po to 
ji pakvietė solistę Aldoną 
Pankienę meninei programai. 
Bronei Variakojienei akompa
nuojant, ji padainavo 3 ori
ginalias dainas: Nemunėlis, 
Mano pasauliSjLietuva ir Vaka
rai. Dailųjį lietuvišką žodį iš
re iškė kel i deklamatoriai : 
Aldona Grincevičienė 
dek1cnavo A. Miškinio eilėraštį 
Lietuvai . Apol. Bagdonas 
paskaitė savo sukurtą eilėraštį 
Vasario 16-tajai. Aleksandra 
Eivienė deklamavo P. Babicko 
Savanorio testamentas ir Parti
zanams ir K. Bradūno Romui 
Kalantai. W. Liauba deklamavo 
Apol. Bagdono Vytautui Di
džiajam ir Gimtinės kapai. 
Juozas Paliūtis paskaitė savo 
kūrybos patriotinį eilėraštį. Pa
baigai visi sustoję pagiedojo 2 
posmus Lietuva Brangi. 

Rūpestingos pagalbininkės 
pradėjo nešti pietus ir, 
nuotaikai pagyvėjus, visi drau
giškai stiprinosi. Tuo metu B. 
Rasimas savo gražia lietuviška 
šokių muzika prie pianino visų 
nuotaiką dar labiau pataisė. 

APB 

Dr. Juozas Olekas, Lietuvos Respublikos sveikatos ministeris. buvo atvykęs 
j Chicaga. Čia Mercy Lift patalpose, kai lankėsi anksčiau. 

Ranka, kuri supa lopšį, valdo 
pasaulį. u/ R. Wallase 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


