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Pratęstas tiesioginis 
valdymas 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Kovo 25 d. (Elta) -

Aukščiausioji Taryba po dviejų 
savaičių svarstymų priėmė nu
tarimą „Dėl komisijos Šalčinin
kų rajono ir Ignalinos rajono 
Sniečkaus gyvenvietės, taip pat 
kai kurių kitų savivaldybių 
tarybų, jų organų bei pareigūnų 
antikonstitucinei veiklai ištirti 
išvadų". 

„Šiuo dokumentu pratęsia
mas tiesioginis valdymas 
Šalčininkų ir Vilniaus ra
jonuose iki šių metų rugsėjo 12 
dienos, — pasakė komisijos pir
mininkas Eugenijus Petrovas. 
Aukščiausioji Taryba taip pat 
dar kartą pasiūlė šių rajonų že
mesniųjų pakopų tarnyboms iki 
šių metų gegužės 1 dienos 
atšaukti visus sprendimus, 
kurie prieštarauja Lietuvos 
Respublikos laikinajam pagrin
diniam įstatymui bei Vyriausy
bės nutarimams". Rinkimus į 
Šalčininkų ir Vilniaus rajonų 
tarybas nutarta skelbti po to, 
kai šis klausimas komisijos 
teikimu iš naujo bus išnagrinė
tas Aukščiausiojoje Taryboje. 

Kaip žinia, praėjusią savaitę 
Lenkijos užsienio reikalų minis
terija įteikė notą, kodėl 
Vilniaus ir Šalčininkų ra
jonuose neskelbiami rinkimai. 

Gudai reikalauja 
Vilniaus 

Valstybinė komisija Rytų Lie
tuvos problemoms išnagrinėti 
pranešė, kad pastaruoju metu 
Baltarusijoje aktyvėja jėgos, 
kurios reiškia pretenzijas į 
Lietuvos teritorijos vientisumą 
— Vilnių ir Vilniaus kraštą. 

Sausio 11 d. laikraštyje 
,,Zviazda" išspausdintas 
devynių mokslo ir kultūros 
veikėjų pareiškimas, kuriame 
reikalaujama grąžinti Baltaru
sijai Vilnių ir Vilniaus kraštą, 
įrodinėjama, kad šios teritorijos 
nuo seno priklauso Baltarusijai. 
Vasario 20 kitas Minske leidžia
mas laikraštis „Golos radzimy" 
išspausdino „Slavu suboro" 
trečio neeilinio suvažiavimo, 
įvykusio sausio mėnesį Maskvo
je, rezoliuciją dėl Vilniaus 
krašto problemų. Joje taip pat 
reiškiamos pretenzijos dėl Vil
niaus ir Vilniaus krašto, 
raginama iš šios teritorijos 
neišvesti buvusios Tarybų 
Sąjungos kariuomenės, o jeigu 
ir tektų iš vakarinių Lietuvos 
rajonų ją išvesti, tai ji turi būti 
sutelkta Vilniuje ir Vilniaus 
krašte. 

Be to Baltarusijoje platinamas 
užsienyje išleistas vadinamas 
Baltarusijos liaudies respubli
kos žemėlapis, kuriame Vilnius 
ir Vilniaus kraštas iki Kaišia
dorių pažymėti Baltarusijoje. 

Tęsiamos dainų švenčių 
tradicijos 

1993 metų liepos pradžioje 
Vilniuje įvyks 5-oji Lietuvos 
jaunimo (buvusi moksleivių) 
dainų šventė. Šventės rengimo 
komisijos pirmininkas — Kul
tūros ir Švietimo ministro pava
duotojas Aurimas Juozaitis. 

Jaunimo dainų šventė truks 
tris dienas. Pagrindinis jos 
renginys — Dainų diena Vingio 
parke. Programos projekte taip 
pat įrašyti va ikų piešinių 
paroda-konkursas, pučiamųjų 
bei liaudies instrumentų or
kestrų, ansamblių, išeivijos bei 
geriausiųjų respublikos chorų 
koncertai, šokių ir ratel ių 
vakaras Kalnų parke, eitynės. 
Bažnyčiose ta proga bus auko
jamos šv. Mišios. 

Paskolos ūkininkams 
Vyriausybė paskyrė Prekybos 

ir ma te r i a l i n ių i š tek l ių 
ministerijai 200 mil. rublių kre
ditų, kur iuos ga lės gau t i 
Lietuvos ūkininkai traktoriams 
pirkti. 

Svarbus sus i t ik imas 
Lietuvos Respublikos nepap

rastasis ir įgaliotasis ambasa
dorius, Misijos prie Europos 
Bendrijos vadovas Adolfas Ven-
skus susitiko su Europos parla
mento pirmininku Egunu Klep-
shu. Ambasadorius papasakojo, 
kaip vyksta ekonomikos bei 
politikos reformos, pabrėžė, kad 
Europos Bendrijos valstybių 
pagalba Lietuvai padės pereiti 
prie laisvos r inkos, gerinti 
ekonomiką. Europos parlamen
to pirmininkas pasakė, kad EB 
vadovybė sveikintų glaudesnį 
trijų Baltijos valstybių ekono
minį ir politinį bendradar
biavimą. 

Europa siunčia paramą 
Europos Bendr i ja sudarė 

žemės ūkio produktų siuntą 
Lietuvai. Daug kietųjų kviečių 
ir miežių Danijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos laivais balandžio 28 
dieną turėtų pasiekti Klaipėdos 
uostą. Šiuo metu vyksta derybos 
dėl techninių į rengimų ir 
žaliavų tiekimo, ta ip pat dėl 
konsultacinės pagalbos Lietu
vai. 

Helsinkio konferencija 
Helsinkyje prasidėjo Europos 

saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos susitikimai. Kovo 
24 dieną įvykusiame plenari
niame susit ikime dalyvavo 
valstybių — narių užsienio 
reikalų ministrai. A. Saudargas 
Lietuvos vyriausybės vardu pa
reiškė, kad mūsų pzicija, palai
kanti konsensusą dėl Gruzijos 
priėmimo į ESBK, negali būti 
interpretuojama kaip Gruzijos 
vyriausybės pripažinimas. 

Šių metų kovo vienuoliktosios demonstracijose Nepriklausomybės aikštėje, 
Vilniuje, įtikinančiai pasisako Lietuvos gyventojai. 

Foto Algimantas Žižiūnas 

Senatoriai pažadėjo 
prezidentui paramą 

Rusija giriama už reformas 

Atvyksta Gudijos 
prezidentas 

V. Landsbergio kvietimu šian
dien po pietų į Lietuvą atvyksta 
Baltarusijos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Stanislavas Šuškevičius. J is 
susitiks su V. Landsbergiu, 
dalyvaus Baltarusijos kultūros 
dienų Lietuvoje atidarymo 
iškilmėse. Renginiai prasidės 
oficialiu Baltarusijos nepri
klausomybės įdienos minėjimu 
Lietuvos akademiniame teatre. 
Šiai dienai skirta gudų dailės 
kūrybos paroda, kamerinio 
choro „Unija" koncertas. 

Pripažinimas Kaunui 
Tarptautinio pripažinimo su

silaukė Kauno prekybos pra
monės ir amatų rūmai. Jie vėl 
yra Tarp tau t in ių prekybos 
rūmų (ICC) Paryžiuje tikrasis 
narys. Prieš karą Kaune veikę 
Prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai rūpinosi verslų plėtimu 
Lietuvoje, skatino respublikos 
ekonominių ryšių su užsienio 
šalimis plėtojimą. Neseniai 
atkurti, jie stengiasi atnaujinti 
senus ir užmegzti naujus nau
dingus kontaktus su įvairių 
šalių verslininkais, jų tarp
tautinėmis organizacijomis. 

Washingtonas. -Prezidentas 
G. Bushas pareiškė pasitikėjimą 
senu draugu antradienį, pra
dėdamas diplomatinius ryšius 
su Gruzijos Respublika, kuriai 
šiuo metu jau vadovauja buvęs 
Sovietų Sąjungos Užsienio rei
kalų ministras Eduardas Še
vardnadze. 

Baltųjų rūmų spaudos direk
torius Marlin Fitzwater prane
šė, jog Jungtinės Amerikos 
valstijos dabar jau pripažįsta 
visas buvusias Sovietų 15 res
publikų nepriklausomomis vals
tybėmis. Gruzijos nepripažini
mas tiek ilgai užtrukęs todėl, 
kad ten tęsėsi civilinis karas ir 
buvo pažeidžiamos žmogaus tei
sės. 

Paskutinių savaičių metu 
Gruzijos vadovybė ėmėsi žygių 
atstatyti taiką tarp savo žmonių 
ir civilinės teisės ir pradėjo 
pasitarimus su įvairiomis gru
pėmis, kad įvyktų tautinis susi
taikinimas. Naujoji vyriausybė 
pažadėjo, jog praves parlamen
tarinius rinkimus šiais metais, 
pasakė žurnalistams Baltųjų 
rūmų spaudos direktorius M. 
Fitzwater. 

Washingtonas patenkintas 
Gruzija yra žemės ūkio 

kraš tas Kaukazo kalnuose, 
kurios sienos siekia Juodąją 
jūrą, Turkiją, Armėniją ir 
Azerbaidžaną. Kai buvęs 
an t ikomunis t a s disidentas 
Zviad Gamsachurdija laimėjo 
pirmuosius laisvus rinkimus, 
Amerika laikėsi atokiai nuo 
Gruzijos, primindama žmogaus 

. teisių varžymus. Gamsachurdi

ja buvo pašalintas sausio 
mėnesį gruzinų karinės juntos, 
kuri tik šio mėnesio pradžioje 
įsteigė civilinę Valstybės tarybą 
ir pavedė E. Ševardnadzei jai 
vadovauti. Washingtonas ne
slėpė savo pasitenkinimo, kad 
Ševardnadze yra tos tarybos 
prezidentas. Jis kadaise buvo 
Gruzijos komunistų partijos 
vadas , kol Gorbačiovas jį 
pakvietė būti Sovietų Užsienio 
reikalų ministru. Vėliau jis 
kritikavo Gorbačiovą ir pasisa
kė už demokratinius principus. 

Atidaroma ambasada 
Savo laiške JAV Valstybės 

d apartamento sekretoriui 
James A. Baker III, Ševard
nadze pažadėjo, jog naujoji 
Gruzijos vyriausybė laikysis 
demokratinės politikos ir laisvo 
verslo ekonomijos, respektuos 
žmonių teises ir mažumų teises. 

Departamento spaudos direk
torė Margaret Tutwiler pasakė 
žurnalistams, jog Valstybės sek
retorius Baker, Ševardnadzes 
draugas, ragino Baltuosius rū
mus nebedelsiant pripažinti 
Gruziją, kas ir buvo padaryta. 
„Suvaržymai, kurie buvo pada-
j£i spaudai ir politinėms parti
joms dar Gamsachurdijos 
įsakymu, buvo dabar atšaukti, 
pasakė Tutvriler. Valstybės 
departamentas pasiųs diploma
tinę grupę į Gruzijos sostinę 
Tbilisi miestą, kad ten įsteigtų 
JAV ambasadą JAV jau savo 
ambasadas turi visose Sandrau
gos respublikose, nors daugeliu* 
atvejų jos yra ir viešbučiuose. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Suonnjos prez. Mauno Kot-
visto pakartojo, kad Suomija ir 
toliau tęs paramą Estijai, kai jis 
apsilankė Taline. Bet ir jis 
priminė, kad ekonomija turi 
būti reformuota ir pritaikinta 
Vakarų gyvenimo stiliui. 

— New Yorke sekmadienio 
audringą naktį turėjęs pakilti iš 
LaGuardijos aerouosto lėktuvas 
paslydo iš nustatyto tako, 
užsidegė ir nuslydo į įlanką, 
užmušdamas mažiausiai 26 
žmones. 

— Prez. Bushas pareiškė 
Kongresui tikįs, kad ekonomi
ja padės jam laimėti rinkimus, 
nes sakė, yra geriau nieko 
nedaryti, negu patvirt inti 
planą, kuris padidintų įvairius 
mokesčius amerikiečiams. 

— Irano naftos reikalų 
ministras pranešė, jog Europos 
bankai suteiks paskolą 
Teheranui daugiau kaip 1.8 bili
jonus dolerių. Tą̂  paskolą 
pastatyti didelį petrocheminį 
fabriką pažadėjo Belgijos, Olan
dijos, Prancūzijos, Vokietijos ir 
Italijos bankai. 

— Raudonojo Kryžiaus 
tarptautinis komitetas kreipėsi 
į islamiškas valstybes, kad pa
dėtų išlyginti šių metų 35 
milijonų dolerių nuostolį. 

— Gynybos departamento 
sekretorius Richard Cheney 
lankėsi Vengrijoje ir Čekos
lovakijoje. Nors tos valstybės 
neturi lėšų pirktis ginklams, 
tačiau jos galėsiančios šiek tiek 
įsigyti, nes tomis vyriausybėmis 
pasitikima, kad vėliau bus at
silyginta. 

— Angolos Liaudies pajėgos 
ir tos pačios Angolos 
Išlaisvinimo dalinių pajėgos 
pradės nusiginklavimo eigą 
kovo 31 dieną, kaip paskelbė to 
krašto bendrasis politinis ir 
karinis komitetas. 

— Taline kovo 23 dieną buvo 
atidaryta Prancūzijos ambasa
da, kur atidarymo iškilmėse da
lyvavo ir Prancūzijos Užsienio 
reikalų ministras Roland 
Durnas. Jo vizitas Estijoje buvo 
trumpas, nes kitą dieną jis 
turėjo išvykti į Helsinkį ir daly
vauti konferencijos atidaryme 
prieš pradedant posėdžiauti Eu
ropos užsienio reikalų mi
nistrams. 

— Genevoje vykstančiame 
Žmogaus teisių klausimais pasi
tarime Rusija balsavo prieš 
Kubą, prisidėdama prie reika
lavimo, kad ten diktatorius 
Castro nebepersekiotų kitaip 
galvojančių, negu komunistai, 
ir išleistų iš kalėjimų suim
tuosius už politine veiklą. 

— Maskvos gyventojai 
įvairiais būdais reiškia savo 
pyktį, kad važiuodami požemi
niu traukiniu, dabar turi mo
kėti 50 kapeikų vietoj 15. Tai 
buvo padaryta žmonėms nepa
skelbus iš anksto. Atėję važiuoti 
į darbą, sužinojo, kad važmos 
kainos pakeltos. 

— Valstybės departamentas 
paragino visus amerikiečius, 
kurie dar gyvena Libijoje, išva
žiuoti namo, kol Saugumo Tary
ba dar nepaskelbė oro embargo, 
o tada būtų labai sunku išvykti. 

— Senato Gynybos komiteto 
pirmininkas sen. Sam Nunn 
pasakė, jog jo nariai nesutinka 
su Atstovų Rūmų siūlymu 
sumažinti Pentagono išlaidas 
šiais metais 15 bilijonų dolerių 
sumoje, nes tai pakenks dar
bams visame krašte. 

Rusijoje prasiveržė 
radioaktyvi medžiaga 

Daugelis reaktorių nesaugūs 
Maskva. Kovo 24 d. — Netoli 

St. Petersburgo šį antradienį 
pradėjo iš branduolinės jėgainės 
sklisti radioaktyvios medžiagos 
į atmosferą ir per visą Europą 
nubangavo susijaudinimas, kad 
vėl gresia pavojus žmonių svei
katai. Tuoj pat buvo visur prisi
minta Černobylio tragedija, 
rašo AP žinių agentūra. 

Pasenusių atominės energijos 
jėgainių yra daug Rytų Europo
je ir specialiai buvusioje Sovietų 
Sąjungoje, kurie yra nesaugūs. 
Kai kurie branduolinės energi
jos ekspertai įspėja, jog nuo pat 
jų suprojektavimo per daugelį 
metų dėl blogc pataisymo ir 
aprūpinimo dalimis, reikėtų 
didelį jų skaičių uždaryti, kad 
neatsi t iktų dar didesnė 
nelaimė, negu kad prieš 6 rietus 
įvyko Černobylyje. Tačiau ofi
cialūs pranešimai sako, jog šį 
kartą dar nesą pavojaus iš 
Sosnovy Bor jėgainės sklindan
čių žalingų medžiagų. Bet aliar
muojanti žinia pasklido Rusijo
je ir Europoje. Ten yra 45 bran
duoliniai reaktoriai, o jų tarpe 
16 Černobylio tipo specialių 
reaktorių, kurie mažiausiai sau
gūs. 

Susidomėta per vėlai 
Rusijos Branduolinės Energi

jos ministerijos pareiškime 
sakoma, jog No. 3 reaktorius 
„Leningrado" atominėje jė
gainėje Sosnovy Bor vietovėje, 
60 mylių į vakarus nuo St. 
Petersburgo, buvo uždarytas tą 
dieną 2:37 vai. ryto, kai buvo 
pastebėti gedimai ir didelis 
spaudimas viduje, kuris 
laikomas pavojingu. Pranešime 
rašoma, jog radioaktyvumas 
pasireiškė dujų formoje. Bet 
pranešime sakoma, jog radiaci
jos laipsnis yra priimtiname 
lygyje, kuris buvo 8 vai. ryto. Ši 
jėgainė yra tokio pat modelio 
kaip ir Černobylio jėgainė. 

Vakarų valstybių inspekto
riai, kurie tikrino Černobylio 
tipo jėgaines, pranešė, kad šie 
reaktoriai turi būti uždaryti tuo
jau pat. Švedijos mokslininkas, 
kuris prieš tris mėnesius lankė 
šią jėgainę, pasakė vyriausybei, 
kad yra labai rimtos priežastys, 
dėl ko yra resaugus šis komp
leksas, bet vyriausybė nekreipė 
didesnio dėmesio. Susidomėjo 
dabar, kai prasiveržė radiacija. 
Bet ir dabar Rusijos branduoli
nės komisijos vardu Juri Rogo-
žin pasakė, kad nėra pavojaus, 
esą prasiveržusi radiacija esanti 
tik jėgainės viduje. 

Klaidos projekte 
Nežiūrint raminančių žinių, 

St. Petersburgo, kuris turi 
maždaug 4,5 milijono gyventojų, 
mokyklų vadovybė patarė gy
ventojams savo vaikus laikyti 
namuose ir į pieną vaikams 
įpilti jodino. Jaunų vaikų 
tyroidinės liaukos yra ypač 
jautrios radioaktyviai medžia
gai. 

Pranešama, jog šioje „Lenin-
gradskaja" jėgainėje prasi
veržimas įvyko trečiame bloke 
ir tai jau buvo antrą kartą. Jė
gainė buvo dėl to trumpai už
daryta praėjusį mėnesį, kai pati 
sistema automatiškai išsijungė. 
Šį kar tą per ventiliacijos 
sistemą buvo pastebėti dideli 
tamsūs debesys, kurie ir buvo 
radioaktyvios dujos. 

Rusijos vyriausybės pareigū
nai pagaliau pripažino, jog yra 
daug negerų dalykų su pavel
dėta Sovietų Sąjungos branduo
linės energijos sistema, bet jie 
negali uždaryti jėgainių, nes 
neturi, kas jas pakeistų, o elek
tros žmonėms reikia kasdien. 

Vakarų ekspertai nurodė, kad 
yra padaryta klaidų pačiame tų 
jėgainių projekte ir todėl 
įvyksta radioaktyvių medžiagų 
išsiveržimas į orą. 

Vytautas Dudėnas , 
Lietuvos Investicijų banko valdybos 
pirmininkas, kuris mano turėti 300 
milijonų JAV dolerių paskoloms 

Pasitraukia Estijos 
ministras 

Talinas. Kovo 24. — Estijos 
naujasis ministras pirmininkas 
Tiit Vahi pranešė spaudai, jog 
kovo 23 d. Užsienio reikalų 
ministras Lennart Meri įteikė 
savo pareiškimą, kad būtų 
atleistas iš pareigų. Vahi 
pasakė, jog. po pasitarimų su 
vyriausybės nariais, buvo 
nuspręsta jo rezignaciją priim
ti. Vahi pareiškė, jog Meri 
atliko labai puikų darbą 
užsienio ryšiuose ir kad jis yra 
paprašytas tas pareigas eiti kol 
bus patogesnis metas jo pasi
traukimui. Skleidžiama žinia iš 
vieno Estijos pareigūno, jog 
ministras Meri buvo labai ge
ras, kai Estija vedė kovą už savo 
nepriklausomybę, bet dabar jis 
nesąs toks geras tvarkyti Esti
jos užsienio reikalų ministerijai. 

KALENDORIUS 

Kovo 26 d.: Emanuelis, Ar-
butas, Gėla, Liudegaras, Teklė, 
Vydmantė. 

Kovo 27 d.: Aleksandras, 
Alkmenas, Lidija, Rūta, Gėlė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:46, leidžiasi 6:08. 
Temperatūra dieną 46 1., 

naktį 30 1. 
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N A U J A S V E R S L I N I N K A S 

Algis Petrulis. Vyto ir Mari
jos Petrulių sūnus, 1991 metų 
gruodžio 12 d. užbaigė savo 
studijas NVayne State univer
si tete. J a m buvo su te ik tas 
Magistro diplomas iš verslo (biz
nio1 administracijos. 

Algis Petrul is 

Algis gimė ir užaugo Red-
forde, Detroito apylinkėje. Yra 
baigęs Detroito l i tuanis t inę 
mokyklą, buvo aktyvus moks
le iv is a t e i t i n i n k a s ir S.K. 
, ,Kovas" narys. Dar ir dabar 
žaidžia ledo ritulį ir yra geras 
golfininkas. 1983 metais baigė 
mechaninę inžineriją Lawrence 
Technologiniame universitete ir 
pradėjo dirbti Chryslerio korpo
racijoje ku ro sistemos inžinie
r iaus pareigose. Nors turėjo 
atsakomingą darbą, bet netin
gėjo vakara is lankyti universi
te tą ir užbaigti studijas su 
Magistro diplomu iš visai nau
jos srities. 

1991 m e t ų rudenį n u t a r ė 
išbandyti savo sugebėjimus ir 
laimę: pasi t raukė iš Chryslerio 
korp. ir at idarė savo įmonę -
Performance Fuel Systems, Inc., 
Dearborn, MI. Su šia įmone jis 
bandys savo įgytą praktiką 
pri taikyti ,ne tik parūpindamas 
specialias dalis automobilių 
kuro sistemoms, bet ta ip pat 
įsteigdamas laboratoriją įvairių 
automobilių kuro dalių tikrini
mui . Jo dėmesys automobiliams 
nesiriboja vien t ik profesiniai. 
L a i s v a l a i k i u j i s t a i p pa t 
lenktyniauja su savo partneriu 
ir vairuotoju broliu Saulium 
nuosava sportine mašina — 
Drag Racer ir yra pasiekę 
gražių laimėj'mų. 

Linkim jam pasisekimo jo pa
sir inktame versle ir tikime, kad 
š i s , t i k ką gau tas mokslo 
la ipsnis , padės jam verst is 
privačiame sektoriuje, nugalint 
nemažą riziką surištą su kiek
vienu nauju verslu. 

P E R S I T V A R K Y M A I 
D E T R O I T O „ K A S O J E " 

Federalinės Kredito Unijos 
USA pirmininkas Everett W. 
Wood, Detroito skyriaus lie
tuvių Federalinės kredito unijos 

, .Kasa" nariams, š.m. kovo 18 
dieną susirinkusiems Dievo Ap 
vaizdos Kultūros centre, prane
šė, kad Federalinė Kredito Uni 
j a USA, kurios 1991 m. apyvar
t a viršijo 230 milijonų dolerių, 
susitarė su Federalinės valdžios 
NCUA įgaliotiniu Tom Alla-
nach, kad nuo š.m kovo 31 
d i enos Detroi to „ K a s o s " 
skyriaus visos sąskaitos ir visi 
bankin ia i pa tarnavimai bus 
perkelt i į Federal inę Uniją 
USA. Visi „Kasos" nariai paštu 
bus painformuoti ir j iems bus 
duotas naujas Federalinės Uni 
j o s USA nario pažymėjimo 
kortelės numeris. Federalinė 
Unija USA tęs visus bankinius 
patarnavimus visiems „Kasos" 
n a r i a m s įp ras t a t v a r k a . 
„Kasos" nariai taip pat turės 
teisę naudotis visais Federalinės 
Unijos USA patarnavimais, ku
r ių neturėjo . .Kasa". Lietu
viškai kalbantys Federalinės 
Unijos USA tarnautojai padės 
v i s i ems d a b a r t i n i a m s ir 
būsimiems lietuvių Federalinės 
Unijos USA n a r i a m s . Apie 
Federalinės Unijos USA veiklą 
i r jos ateitį bus paaiškinta 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės kovo 27 dienos laido
je, kurioje dalyvaus Federalinės 
Unijos USA visuomeninių rei
ka lų vedėjas Wi l l i am L. 
Belaney ir „Kasos" Detroito 
skyriaus vedėja I rena Vizgir
daitė. Dėl smulkesnių informa 
cijų apie „Kasos" įjungimą j 
Federalinę Kredito Uniją USA, 
galite kreiptis į „Kasą" pas 
Ireną Vizgirdaitę a r Valentiną 
Bulotienę, tel. 350-2350. 

RENKASI L I E T U V O S 
D U K T E R Y S 

Detroite Kovo 11 ją min in t . Iš k. - LB Detroito apyl. pirm. J o n a s U r b o n a s , k r o a t ų a t s t ovas J u r g 
Grohovic, minėjimo' vedėja Jan ina Udrienė. Baltųjų R ū m ų W a s h i n g t o n e a t s t o v a s T a u t y b i ų 
re ika lams J a m e s Schaefer, Asta Kleizienė, Lietuvos gen. k o n s u l a s Chicagoje Vac lovas Kle i za 
ir es tų ats tovas Rymond Tralla. 

„American-Lithuanian Disabili-
ty and Rehabilitation Exchange 
Program" įgyvendinim- Sta
lus ir pavienes vietas ilima 
užsisakyti pas Stasę B.iudžiu-
vienę, tel. 355-2539. 

ŠEIMOS TRAGEDIJA 

LB DETROITO APYLINKES 
SUSIRINKIMAS 

Metinis LB Detroito apylinkės 
visuotinis susirinkimas vyks 
sekmadienį, balandžio 5 dieną, 
12 vai. vidurdienį, Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre. Visi 
kviečiami susirinkime daly
vauti . Susirinkimą šaukia LB 
Detroito apylinkės valdyba, 
kuriai pirmininkauja Jonas Ur
bonas. Darbotvarkėje: praneši
mai, valdybos ir kontrolės komi
sijos rinkimai bei ki t i reikalai. 

l m 

J A U N U Č I Ų ATEITININKŲ 
STOVYKLA 

Jaunučių ateitininkų vasaros 
stovykla Dainavoje vyks nuo 
pirmadienio, liepos 6 dienos, iki 
šeštadienio, liepos 18 dienos. 
Anksčiau Dainavos stovyklų 
kalendoriuje buvo pažymėta 
netiksli data. 

G. 

Pirma skaudi nelaimė ištiko 
Staniūnų šeimą, kai 1990 m. 
rugsėjo 19 d. Amerikoje s ta iga 
mirė 73 m. motina Alma. Palai
dota Chicagos Šv. Kazimiero ka
pinėse, o paminklas pastatytas 
1991 m. 

Antras labai skaudus smūgis 
buvo 1992 m., kai kovo 7 d. 
staiga mirė sūnus gydytojas 
Kęstutis, 48 m., palaidotas kovo 
10 d. Kauno kapinėse. Paliko 

A.a. dr. Kęstutis Staniūnas 

Šeštadienį, kovo 28 d., 2 v. 
p.p.. Detroito Lietuvos Dukterų 
susirinkimas vyks Stasės Bliu-
džiuvienės namuose , 23303 
McAllister, Southfielde. Bus 
valdybos pranešimai, pasitari
mai su narėmis ir l i teratūrinė 
valandėlė. Visos narės, ir pagei
daujančios prisidėti prie Lietu
vos Dukterų veiklos, kviečiamos 
susirinkime dalyvauti 

DARIAUS G I R Ė N O F .UBO 
METINIS S U S I R I N K I M A S 

Dariaus ir Girėno klubo me
tinis narių susirinkimas, turėjęs 
įvykti kovo 22 d., buvo atšauk
tas dėl siautusios sniego pūgos. 
Susirinkimas nukeltas i sekma
dienį, kovo 29 d., 1 vai. po pietų 
Da r i aus ir G i r ė n o k lube , 
Tillman ir But ternut gatvių 
sankryža, Detroite. 

LIETUVIŠKA V A K A R I E N Ė 

Šeštadienį, balandžio 4 d., 6 
vai. vakare, Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre vyks lietuviškų 
valgių vakarienė. Pietų progra
mą praves lietuvių jaunimas. 
Pietus rengia Lietuvos Dukte
rys , t i k s lu s u t e l k t i lėšų 

ĮLOS OV VOS 

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

KA DUOTI VALSTYBEI , 
ATGAVUSIAI 

N E P R I K L A U S O M Y B E ? 

Praėjusieji Nauji metai Lietu
voje pagaliau buvo džiaugsmin
giausi. Visi turime priežastį 
būti dėkingi, visi turime prie
žastį didžiuotis, kad lietuviai 
v i same pasaulyje i š l a ikė 
tikėjimą ir a t s a k ė -la-iduoti 
komunizmu4 <etgi po 
penkiasdešn.a^s metų geno
cidinės represijos Lietuva vėl 
tapo nepriklausoma — tai bus 
šio šimtmečio vienas iš atminti-
niausių stebuklų. 

Tačiau dabar prasideda tikrai 
sunkus laisvos, demokratinės 
t r ad ic i j a s į ve r t i nanč ios 
•isuomenės atstatymas. Ame
rican Professional Partnership 
for Lithuanian Education (AP
PLE) organizacija puoselėja 
minti. ;g reikia skatinti nor
malius, įvairių sričių kontaktus 
su Vakarais. Šiuos kontaktus 
užmezgus ir sustiprinus, šis 
vienetas yra užsiangažavęs 

įvykdyti projektą, kurio tikslas 
yra į Lietuvos aukštesniąsias 
mokyklas ir kolegijas siųsti 
įvairią medžiagą anglų kalbos 
dėstymui palengvinti. 

Organizacija prašo jūsų pa
galbos, norint nusiųsti tūkstan
tį komplektų šitokios medžia
gos. Knygų komplektas kainuo
ja 20 dolerių, o komplektas su 
kasetėmis — 55 doleriai. Kiek
vienas aukotojas gaus ne t ik 
APPLE padėką, bet ir L: itUVOS 
respublikos Kultūros ir švieti
mo ministerijos raštišką pa
dėką. Aukoti galite savo vardu, 
draugo ir giminės vardu, kurie 
tada gautų šį žymenį. 

Šią žiema ir pavasarį prisi
minkite Lietuvą ir paaukokite 
šiai ir ateinančioms kartoms. Su 
mūsų pagalba Lietuva vėl gali 
tapti ir demokratijos žiburiu. 
Čekius siųskite: APPLE, P.O. 
Box 1370, VVest Hartford. CT 
06107. 

Vertė 
Aleksandras P a k a l n i š k i s , 

J r . 

žmona Sigita, du sūnus : gydy
toją Rimantą ir s tuden tą Kęs
tu t į , t e t a s Vandą Nemčaus-
k ienę , Juzę Jurgelevičienę, Mi
kasę Daulenskienę, a.a. Aldonos 
S tan ienės t r i s dukte r i s , jų visų 
še imas ir k i tus gimines. Ameri
koje liko tėvas P e t r a s Staniū
n a s , brolis R i m a n t a s su žmona 
M i n a ir jų sūnūs : advokatas 
Kęs tu t i s su žmona Andre t t a ir 
Ričardas , tetos S tasė Jasine-
vičienė ir Sonė Tomar ienė su 
šeimomis. 

Per pirmąją sovietų okupaciją 
t ėva i buvo gaudomi išvežimui 
Sibiran. Antrajai ar tėjant , pasi
ėmę aštuonmetį s ū n ų Rimantą, 
išbėgo Vokietijon. Trijų mėn. 
Kęstut į bijojo imt is į karo ugnį, 
pal iko globoti močiutei Mari
j o n a i P i p i r i e n e i i r t e t o m s . 
Galvojo, praeis ka ras , grįš ir ras. 
Be t nebegrįžo, n e s išvyko į 
Kanadą, o po 10 m. persikėlė į 
Ameriką. 

Visą la iką bandė atsikviesti 
sūnų , b e t sov ie ta i neleido. 
Močiutė Kęstut į augino kaip 
t ikrą sūnų iki savo mirt ies 1958 
m. Nors vargingai , bet užaugo 
j is sveikas, gerai mokėsi, išlaikė 
egzaminus į medicinos mokyk
lą. B e t s o v i e t i n ė v a l d ž i a 
uždraudė j am įstoti ten. „Tavo 
praeit is nea i šk i" , prikaišiojo 
j a m , , ,kodėl l e i d a i t ė v a m s 
p a b ė g t i ? " Į t a i j i s a t s akė : 
„Buvau t a d a t ik tri jų mėnesių 
— nemokėjau ka lbė t i " . Leido 
mokytis veterinarijos. Po metų 
profesoriai, ka ip labai gabų, 
t y l o m i s , be va ldž ios žinios, 
perkėlė į medicinos mokyklą, 
k u r i ą b a i g ę s d i rbo K a u n e 
gydytoju, vėliau balneologijos 
gydymo namų vedėju. Buvo 
labai pareigingas gydytojas, arti 
i r toli gyvenanč ius gelbėjo 
gerais pa t a r ima i s ir surasdavo 
j iems sunkia i g a u n a m ų vaistų. 
Labai mylėjo Lietuvą, nuo pat 
įsisteigimo įstojo Sąjūdin. buvo 
i š r inktas Kauno savivaldybės 
deputa tu . 

Pirmą kar tą su mot ina Alma 
p a s i m a t ė 1976 m. j a i ap
s i lankius Lietuvoje, o pats ir 
šeima aplankė tėvus 1985 ir 
1989 m. Deja, 1990 m. nespėjo 
į motinos laidotuves — rado jau 
palaidotą. 

Jo mir t i s yra skaudus nuosto
lis ne t i k šeimai ir giminėms, 
bet ir Lietuvai, kur i neteko gero 
gydytojo ir nuoš i rdaus sūnaus-
patrioto, ta ip t roškusio j a i lais
vės ir laimės. 

A.a. Kęstučio a tmin imui bus 
laikomos šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje kovo 29 d. 11:15 vai. 

Tegul amžinoji šviesa jo sielai 
šviečia. 

S o n ė P . T o m a r i e n ė 
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1,500 P O L I C I N I N K O 
L A I D O T U V Ė S E 

Chicagos pol icininkas Ro
ber tas H . Perkins, 45 m., buvo 
kovo 7 d. nušautas piktadario, 
ka i policininkas šoko sukliu
dyti apiplėšimą pietinėje miesto . 
dalyje. j 

Jo laidotuvėse kovo 12 d. daly
vavo d a u g i a u ka ip 1,500 
žmonių, jų tarpe daug aukštųjų 
policijos pareigūnų. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straet, Chicago 
Tol. (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
(700)244-0007; arba (704)244-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

•Pirm 

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

3900 W. 95 St. Tai. (7M) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p p.-7 v.v.. antrd 12:30-3 v p p 
trecd. uždarytaa. Ketvd 1-3 v.p.p . penktd 

ir Seštd. 9 v r -12 v.p p 

Kab. tol. (1-312) 545-0344; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 43rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Ra*. (700) 442-5207 

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

7722 S. Kedzi* Ava . , 
Chicago. III. 60452 

Pirm., antr., ketv. ir penki 
pagal susitarimą 

6132 S. Kodzto Ava., Chicago 
(1-312) 775-4000 arba (1-312) 400-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGUA 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
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 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų 
ir hemoroidų gydymas 

5540 S. PutoaM Road. 
Tai. (1-312) 505-2502 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Namų (700) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio, Chicago, III. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1165 Dunda* Ava., Elgln, III. 60120 
Tol. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 506-6101 
Vai. pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0655 S. Roborta Rd., Hickory Hlll«. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (700) 506-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (700)052-4110 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2610 W. 71 St St. 

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

Paloa Vlalon Contor, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III. Ketv vai. 3-6 v.v. 

Tai. (700) 440-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS DR. EUGENE McENERY DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. HMchtgan Ava., SvHo 324 Ir 
5 0 3 5 S. PutaaM Rd., Chicago, IL 
01 St. Ir Kaan Ava., Juattco, IL 

Tol . (1-312) 505-2000 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

Vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2056 W. 63rd Stroot 

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

tol. (1-312) 770-2840. 
Roz. (700) 444-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312)505-7755 

Kovo 11 šios minėjimo Detroite rengėjas, LB apylinkės pirm. Jonas Urbonas 
ir renginio prelegentai - J a m e s Schafer, Baltųjų Rūmu as is ten tas ryš iams 

uom. tie ir Lietuvos gen konsu las Chicagoje Vaclovas Kleiza. 

S 
T*-1 

; - j \ IN^^INATIONAI. 
w j TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones 

CARGO — siunčiame oro linija 

Lietuvą ir visus 
ZaiAVai" 

kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

• • • • A R " virš 10 skirtingų pak«tu pasirinkimas su narantuotu pnstatym 
l.ie:uvoje per 10 da 

0525 South 70th Avonua 
Hickory HM, llllnota 00457 
ToldfonM (708) 430-7272 

DO dienų. 

223 Katvarlfct gatvO 
VHnfcM, Uotuva 

u i namus 

Totofoo— 3SO-11S Ir 778-392 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12. Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMgott h Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Woat Avo., Ortend Park 
700-340-0100 % 

10 w . Martin, NaporvMo 
700-355-0770 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 700-057-0343 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Contor-

NapaTvttta Campua 
1020 C. Ogdon Ava., Sult« 310, 

NeparvtHa IL 60563 
Tol. 1 •700-627-0000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 500-3140 
Namu. (706) 301-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0745 Woat «3rd Streot 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

i 



Amerika atsigauna, bet smunka 

PASAULIO 
EKONOMIKA 

Neseniai šioje vietoje rašėme, 
: ok i a sunki ekonominė padėtis 
JAV-ėse, recesijai vis nesibai
giant, vis didesniems skaičiams 
žmonių esant atleistiems iš dar
bų, vis daugiau įmonių užsida
rant . Tai t iesa, žiūrint į JAV 
ekonomiją iš vidaus, kur ir 
esame. Bet J A V ekonomija ki
taip atrodo pasaulinės ekonomi
jos fone. Štai pereitą savaitę te
ko skaityt i , kad pasaulinė eko
nomija yra maždaug kaip sūpy
nių lenta: JAV ir Kanada viename 
gale kyla, o dvi sunkuolės Japo
nija ir Vokietija krenta žemyn. 
Bet aplamai žvelgiant, pasauli
nė ekonomija y ra sulėtėjusi nuo 
pernai metų ir nesitikima, kad 
artimoje ateityje pagerėtų. 

Columbia universiteto vers-
lo-ekonomijos ciklų tyrinėtojas 
Geoffrey Moore konstatuoja, jog 
vis vien pasaulinėje ekonomijoje 
dar y r a pakankamai augimo, 
kuris galės paremt i ir JAV-ių 
ekonomijos atsigavimą. Jo vado
vaujamo centro statistika rodo, 
kad JAV-ių, Kanados, Aust
ralijos, Taiwano ir Naujosios 
Zelandijos pagrindiniai eko
nomijos rodikliai nurodo, kad jų 
ekonominis augimas spartės se
kančius kelis mėnesius. Tuo tar
pu, Japonijai ir Vokietijai pa
grindiniai ekonominiai rodikliai 
yra n e g a t y v ū s , nurodantys 
krentančią ekonomiją. Prancū
zijai, Bri tanijai , Italijai ir Pie
tų Korėjai nenumatomas joks 
ekonominis pasikeitimas. 

Smunkančią pasaulinę eko
nomiją tamsesnėmis spalvomis 
spalvino ir Massachusetts Insti
tute of Technology ekonomistas 
Rudi Dornbusch, savo pra
nešime kovo 13 d. tos mokslo 
į s t a i g o s s u o r g a n i z u o t a m e 
seminare . 

Bet kiti ekonomistai švie
sesnėmis spalvomis tapo pa
saulinę ekonomiją, anot Chris-
tian Science Monitor ko
respondento David R. Francis, 
rašiusio kovo 18 numery. Anot 
jo, viename ekonomijos aplink
raštyje sur inkt i ekonominiai 
pranašavimai 44-ose finansų 
įstaigose įvairiuose kraštuose 
ap lamai s u t i n k a , kad 1992 
metai jau rodo realų gamybos 
augimą visuose kraštuose, kur 
jie ta i matavo, būtent: JAV-ėse 
ekonominis augimas jau pasi
rodė šįmet esąs 1.7%, Kanadoje 
— 2.4%, Japonijoje — 2.7, Vokie
tijoje — 1.8, Prancūzijoje — 2.0, 
Italijoje — 1.9, Britanijoje 1.5, 
Ispanijoje — 2.8, Australijoje — 
2.3, Meksikoje — 4.3 ir Brazili
joje — 1.5. Išeitų, kad tik Bri
tanijos ir Brazilijos ekonominis 
augimas yra lėtesnis už JAV-ių. 
Pagal tas s ta t is t ikas , atrody
tų, kad apsimokėtų kraustytis į 
Meksiką. Bet čia tenka atsimin
ti, kad kalba ne patys skaičiai, 
o jų palyginimas su pernai ir 
užpernai me tų skaičiais. Jei 
ypač JAV-ės su savo 1.7% skai
čium skaitosi augančiųjų tarpe, 
tai t ik nurodo kaip žemai jos 
buvo nusmukus ios . 

Bet šie žemi ekonominio au
gimo skaičiai ta ip pat rodo, kad 
daugumoje k raš tų sustojo ir in
fliacija, kuri prieš 20 metų buvo 
didžiausias turtingųjų kraštų 
rūpest is . Š įme t turt inguose 
kraštuose infliacija vidurkiu 
bus apie 3.4 procentų. 

Nors jau kur į laiką girdime, 
kad JAV-ėse ekonomija jau pra
dėjo apsisukti, dabartinės statis
tikos jau duoda daugiau pa
grindo optimistiškomis progno
zėmis t ikėti . Anot David Fran-
eis, Šiaurės Amerikoje gamintų 
automobilių bei sunkvežimių 
(„vehicles") pardavimų skaičius 
p a a u g o 14 k a procentų šį 
mėnesį, tuo tarpu kai jų au
gimas vasario mėnesį buvo tik 
1.3%, o sausio mėnesį 2.1%. Tad 
atrodo, kad žmonės jau pradėjo 
vėl leisti pinigus už šiame 
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žemyne (taigi ir Kanadoje ir 
Meksikoje) gamintus vežimus, 
re i šk ia , ky la žmonių pasi
tikėjimas ekonomija, tad kils ir 
tų prekių pareikalavimas ir, 
t ikėkimės, kils ir kitų prekių 
pareikalavimas. Prudential ap-
draudos firmos ekonomistai 
numato, kad 1992 m. JAV-ių 
ekonomija patirs didžiausią 
augimą nuo 1988 metų. J ie da
bar pranašauja, kad JAV gamy
ba pakils net iki 4.5% 1992 m. 
antrojoje pusėje. 

New Yorko Wall Street eko
nomisto Sam Nakagama supra
t imu Japonijos ekonomija smar
kiai smunka žemyn. Kita eko
nomistė su tuo sutinka, nenu-
matydama, kad ji ten pradėtų 
taisytis dar metus a r ilgiau. Bi
joma, kad Japonijoje gali įvykti 
ne tik ekonomijos sulėtėjimas, 
bet ir t ikra recesija. Japonijos 
bankas, bandydamas sulėtinti 
ekonomiją kad nukristų nepro
porcingai iškilusios akcijų ir 
nejudinamos nuosavybės kai
nos, neleidžia pinigų į rinką. 
Sumažėjus kapitalui, gamin
tojai nebeturi kuo pirkti žalia
vas ir sulėtino gamybą. Numa
toma, kad iki kovo 31 d. ga
mintojų pelnas bus nusmukęs 
16 procentų. Amerikoje kylant 
pasitikėjimu ekonomija, Japoni
joje pasitikėjimas krinta. Bet 
daug kas tikisi, kad netrukus 
cen t r in i s b a n k a s sumažins 
palūkanų ratą, kai tik Nikkei 
akcijų vidurkis nukris žemiau 
20,000. 

Viena ekonominio konsulta
vimo firma Lexington, Mass., 
numato, kad Vokietijos eko
nomija „dramatiškai" sulėtės 
nuo 3.2 procentų pernai iki 1.4 
procentų šįmet. Tikimasi, kad 
Vokietijos ekonomija pradės 
a t s i g a u t i 1993 m e t a i s , 
s u g r į ž t a n t į 3.3 procentų 
augimą. Vokietijos Federalinė 
Statistikų Rastinė pranešė, kad 
bruto nacionalinis produktas 
(GNP) paskutiniame 1991 m. 
ketvirtyje paaugo tik 0.6%. O 
Vokietijos centrinis bankas — 
Bundesbank stengiasi lėtinti 
4.3% infliacija ir atgrasinti įmo
nes nuo davimo stambius algų 
pakėlimus. Bet vienas ameri
kietis ekonomistas mano, kad 
Vokietija per daug lėtina eko
nomiją pinigų suvaržymu. Anot 
jo, šiuo metu sulėtėjo visos 
Europos ekonominis augimas, 
taip, kad net ir anksti nutarus 
vėl leisti pinigus į rinką, dar il
gai truks, kol ekonomija pradės 
atsigauti. Tad yra pavojus visai 
Europai susilaukti recesijos. 

Bundesbanko ekonominiu 
santūrumu yra nepatenkinti ir 
Britanijos, Prancūzijos ir Itali
jos valstybininkai. Kadangi jie, 
kar tu su Vokietija, priklauso 
Europos Piniginei Sąjungai, jų 
pačių centriniai bankai negali 
laisviau leisdami pinigus į 
r inką kelti savo kraštų eko
nomijos, nerizikuodami tuo nu
vertinti savos valiutos. Tad 
praktiškai Bundesbankas yra 
tapęs Vakarų Europos centriniu 
banku. O Britanijos ministerio 
pirmininko rinkimai kaip tik 
bus šio ekonominio nuosmukio 
vidury balandžio 9 d. 

Kanados centrinio banko eko
nomistas Earl Sweet praneša, 
kad Kanada tebesispardo, ban
dydama nusipurtyti recesijos 
likučius; tikimasi 2% ekonomi
jos augimo šįmet, 4% sekančiais 
metais. Meksikos ekonomija 
auga šuoliais — 4%, varoma ir 
vietinių pirkėjų ir užsienio 
investicijų. 

Tad atrodo, kad jau matosi 
šviesa ekonominio tunelio gale 
— bent Šiaurės Amerikos žemy
ne gyvenantiems, nors atrodo, 
kad tai nedaug trukdė Ameri
kos lietuviams remti Lietuvos 
atkūrimo darbą. 

a. g. 

Šiuo metu iš sovietinio jungo 
išsilaisvinusiai Lietuvai y r a 
reikalinga daugeriopa parama. 
Nors ir nedideliais kiekiais, pa
rama į Lietuvą pradeda plaukt i 
iš Vakarų demokratijų, tarptau
tinių šalpos institucijų, kon
fesinių labdaros organizacijų. Ši 
parama papildo Lietuvon metų 
metais siųstą užsienio l ietuvių 
paramą. Suprantame, kad kiek
vienas su vaistais ir medika
mentais nusiųstas konteiner is , 
kiekvienas giminėms įduptas 
doleris, kiekvienas Lietuvoje 
apsilankęs svečias iš užsienio, 
nors ir mažu būdu, gelbsti 
Lietuvai. 

Taip pat gerai žinome, kad su 
ligšiolinio pobūdžio pagalba Lie
tuva ekonomiškai į priekį dides
nio žingsnio nežengs, prie Vaka
rų demokratinių šalių gyveni
mo lygio nepriartės. Lietuvai 
reikia užsienio investicijų, mo
derniam gyvenimui būtinų grei
tos komunikacijos pr iemonių, 
geresnio transporto bei susi
siekimo, modernios mašinerijos, 
kuri leistų gamybą Vakarų 
s tandar tus at i t inkančių pro
duktų. Reikia verslo ir prekybos 
išvystymo užtikrinti paklausą 
Lietuvos gaminiams ir žaliavų 
Lietuvos gamykloms. Kai Lietu
voje bus neblogai apmokamų 
darbų, kai ten klestės laisvos 
rinkos prekyba, išeivija r amia 
sąžine galės uždaryti pinigines 
ir džiaugtis lietuvių t au tos 
s u m a n u m u , d a r b š t u m u i r 
ištvermingumu. 

Rytų Europai pereinant į lais
vos rinkos ekonomiką, kiek
viena iš sovietinės nelaisvės 
išsilaisvinusi valstybė varžosi 
dėl užsienio kapitalo. Neat
silieka ir Lietuva,paskutiniuoju 
laiku gana profesionaliai pa
ruoštais leidiniais siekianti at
kreipti užsienio verslininkų ir 
invstitorių dėmesį į savo kraš to 
ekonominį potencialą. Tačiau to 
neužtenka. Reikia pastangų in
vestitorių ir verslininką Lietuva 
suįdominti, jų apetitą ga l imu 
pelnu sužadinti, jų pasitikėjimą 
valdžios g e r a n o r i š k u m u 
užtikrinti ir su kapitalo sau
gumo g a r a n t i j o m i s j u o s 
supažindinti. Kaip tik tais t iks
lais Lietuvos ambasada k a r t u 
su JAV Lietuvių Bendruomene 
šių metų balandžio 3 ir 4 die
nomis (penktadienį i r šešta
dienį) W a s h i n g t o n e , D . C . 
ruošia konferenciją apie verslą 
ir investicijas Lietuvoje. Susta
tytos konferencijos darbotvar
kės pagrindinis uždavinys y r a 
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konferencijos dalyviui atsakyti 
j klausimą „Kaip sėkmingai 
įvykdyti verslo (prekybos) inves
ticijų transakciją Lietuvoje?'. 
Atsakymus į klausimus, lie
čiančius privatizacijos eigą, 
investuoto kapitalo saugumą, 
biznio srities įstatymus, mo
kesčius ir muitus, suteikti at
vyksta Lietuvos vyriausybės bei 
privataus verslo atstovai. Prie 
jų su savais pranešimais jungia
si gausus būrys šio krašto 
ekspertų, amerikiečių ir lietu
vių, dabart iniu metu talki
nančių Lietuvai einamomis 
pareigomis, finansiniais resur
sais ir profesine patirtimi. 

Konferenciją organizuoti ne
tiesioginis paskatinimas atėjo iš 
Chicagoje susikūrusio lietuvių 
sambūrio IPSA International, 
per jos direktorių tarybos pirm. 
Raimundą Šlenį. Susidūrę su 
kliūtimis investuoti Lietuvoje, 
kreipėsi į JAV LB krašto valdy
bos pareigūnus, kad LB-nė savo 
įtaką panaudotų puoselėjant 
verslo ryšius tarp Lietuvos ir 
išeivijos. Sausio mėnesį krašto 
valdybos pare igūnams lan
kant i s Lietuvos ambasadoje, 
konferencijos organizavimo 
mintis buvo aptarta pokalbio su 
amb. St. Lozoraičiu metu. Buvo 
sutar ta konferenciją organizuo
ti kartu, bendram tikslui pasi
telkiant ambasados štabą, Wa-
shingtone veikiančią LB įstaigą 
ir LB Visuomeninių reikalų 
tarybos k a i kuriuos narius. 
Lietuvos vyriausybei pritarus ir 
paskyrus savo atstovus, konfe
rencijos ruoša pagaliau galėjo 
pajudėti į priekį. Dirbama spar
čiai, nes vieno mėnesio laiko
tarpyje rengėjams tenka susta
tyti rimtą darbotvarkę ir kon
taktuoti daugiau kaip tūkstantį 
šio krašto potencialių ameri
kiečių ir lietuvių investitorių 
bei verslininkų. 

Konferencijoje pranešimus 
skaitys ir diskusijose dalyvaus 
Lietuvos vicepremjeras ir Tei
singumo ministeris Vytautas 
Pakalniškis ir Tarptautinių 
ekonominių ryšių ministeris pa-
vadutojas Vytautas Gricius. J ie 
atvyksta, turėdami ministerio 
pirm. G. Vagnoriaus plačius 
įga l io j imus ir asmeninį 
Aukščiausiosios tarybos pirm. 
Vyt. Landsbergio pritarimą. No
r int , kad konferencijoje nebūtų 
atstovaujama vien Lietuvos 
vyriausybės nuomonė, su pra
nešimais taip p a t atvyksta 

Lietuvos Verslininkų sąjungos 
prezidentas Arvydas Stašaitis ir 
Aukščiausios tarybos deputatas 
bei uždaros akcinės bendrovės 
— gamyklos „Ka i t r a " gen. di
rektorius Romualdas Rudzys. 
Bus įdomu stebėti, kaip sėkmin
gai abiejų pusių pranešimai 
harmonizuosis ir a r kiek nors 
disonansų iškils. 

Lietuvos nepr ik lausomybę 
užsienio valstybėms pripažinus, 
paskutiniuoju laiku Lietuvai 
ekonominėje srityje talkina visa 
eilė JAV-ių valdžios įstaigų, pu
siau valdinių insti tucijų ir 
fundacijų. 

Būdami neblogai susipažinę 
su Lietuvos ekonominiu stoviu. 
vidine politika, bent keletą kar
tų tarnybiniais t ikslais lankęsi 
Lietuvoje, šių įstaigų nelie
tuv ia i profesionalai konfe
rencijoje vakariečių ekonomistų 
akimis vertins investavimo, 
verslo ir prekybos Lietuvoje 
galimybes. Pranešimus konfe
rencijoje pateiks U.S. Agency 
for International Development 
(R. Nicholson), Heri tage fun
dacija (W. Eggars), Eksporto-im
porto Banko, JAV iždo ir preky
bos departamentų, Overseas 
Private Investment korporacijos 
atstovai. Amerikiečių profesinės 
firmos ir fundacijos į konfe
renciją pranešėjais deleguoja: 
Hale & Dorr (J. Burgess), Manu-
facturers Bank (B. Miller), 
KPMG Peat Manvick (B. Mur-
phy), Charisair (G. Kowalski) ir 
t.t. JAV Atstovų rūmų narys 
kongr. Sander Levin, įnešęs į 
Kongresą įstatyminį projektą 
Pabaltijy įkurti JAV-ių Komer
cinį centrą, kalbės pirmosios 
konferencijos dienos priešpiečių 
metu. 

Visa eilė lietuvių profesionalų 
savo žiniomis ir finansiniu 
indėliu talkina Lietuvai. Jų 
patirtimi, susidurtomis kliū
timis, nugalėtomis problemomis 
ir pasiektais laimėjimais konfe
rencijos ruošėjai taip pat žada 
pasinaudot i . Konferencijoje 
pranešėjais dalyvauja Kęstutis 
M. Makai t is , J o n a s Pabe
dinskas, adv. Regina Narušienė, 
adv. Marius Jakul is Jason, An
drius Adams, Ingrida Bublienė, 
Algis Lukoševičius, Antanas 
Rygelis, Arūnas Cesonis, Linas 
Baškauskas, Gailius Draugelis, 
Rimas Domanskis. Sau l ius 
Pečiulis ir kt. Konferenciją ati
darys amb. St. Lozoraitis ir JAV 
LB Visuom. reikalų tarybos 
pirm. Alg. Gečys. Uždaromąją 
kalbą, apžvelgiančią vykusią 

Dr. Juozas Olekas, Lietuvos Sveikatos ministeris, Chicagoje daro pranešimą. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

MARIJONŲ VYRIAUSIAS 
VADOVAS LIETUVOJE 

Į arkivyskupo Audrio Juozo 
Bačkio ingreso iškilmes t a rp 
daugelio vyskupų ir kunigų 
Marijonų vienuolijai atstovavo 
v y r i a u s i a s vadovas k u n . 
Donaldas Petraitis, MIC, iš 
Romos. Šv. Kazimiero išvaka
rėse, vasario 2 d., jis Vilniaus 
katedroje atlaikė vigilijos šv. 
Mišias ir pasakė specialų pa
mokslą. Tai buvo šv. Kazimiero 
šv. Mišios, perkeltos viena diena 
anksč iau dėl supuolimo su 
Pelenų diena. 

konferenciją, t a r s JAV LB 
kraš to valdybos pirm. Vyt. 
Maciūnas. 

Konferencija vyks šalia Wa-
shingtono miesto centro esan
čiame DuPont Plaza viešbutyje. 
Programa pradedama balandžio 
3 d. 8:45 vai. ryto ir baigiama 
balandžio 4 d. 3 vai. p.p. Konfe
rencijos registraciją tvarko JAV 
LB Visuomeninių reikalų biu
ras Washingtone (direktorė 
A s t a Ban iony tė ) , L i thu -
anian-American Community, 
Inc., 2060 N. 14th St., Ar-
lington, VA 22201, Telef: (703) 
524-0698. Registracijos mokes
tis — 90 dol, į kurį įeina dveji 
priešpiečiai ir konferencijos 
leidinys. DuPont viešbutis kon
ferencijos dalyviams nakvynę 
teikia papiginta kaina. Skam
binti 202-667-0110 ir paminėti , 
kad dalyvaujama „Li thuanian 
Business Conference". 

Vasario 3 d. Vyriausias vie
nuolijos vadovas koncelebravo 
ingreso šv. Mišias kartu su kar
dinolais, vyskupais ir daugeliu 
kunigų, naujam arkivyskupui 
Audriui Juozui Bačkiui peri
mant arkivyskupiją. 

Kitomis dienomis iki kovo 9 d. 
Marijonų vienuolijos Vyriausias 
vadovas kun. Donaldas Petrai
t is aplankė įvairius Marijonų 
vienuolynus, specialiai Mari
jampolės, kur Pelenų dieną kon
celebravo su ten gyvenančiu 
vysk. Juozu Žemaičiu, MIC. 
Vėliau aplankė Kauno kardi
nolą Vincentą Sladkevičių ir 
nuncijų Lietuvai arkiv. Justo 
Mallor Garcia. 

Lietuvos marijonai mėgina at
naujinti vienuolyną Marijampo
lėje, bet nuolat susi t inka su 
kliūtimis keičiantis rublio kur
su i . 

Asmenys, norintys prisidėti 
prie Marijonų vienuolyno atnau

jinimo, prašome siųsti čekiais 
t am tikslui Marian Fathers, 
6336 S. Kilbourn Ave., Chicago, 
IL 60629 arba pataisymo fondui 
The Superior General, Via Cor-
sica 1, 198 Roma, Italy. Šiuo 
metu čia veikia gimnazija, ku
rios kapelionas laikinai yra 
kun. P. Leščinskas, MIC, bet 
nežinia, ar civilinė valdžia tęs 
mokyklai paramą. Šiuo metu at
naujinimas kainuoja 150,000 iki 
200,000 dol. Bet viskas priklau
so nuo ekonominių sąlygų. 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS V O L E R T A S 

Kaimynai negalėjo šiuo jų elgesiu atsistebėti. Ir 
keikdavo juos, ir juokdavosi iš jų, ir abu senius Tuma-
sonius kvailiais laikydavo: k a i p tėvai negali sūnų prie 
darbo priversti? Neduotų valgyti , varytų iš namų. 

Kiekvienas žinojo, kad j ie buvo komunistai, tačiau 
patys Tumasoniai apie tai n ieko nekalbėdavo. Nei j ie 
gėrė, nei rūkė , nei vakaruškose niekus išdarinėdavo, 
nei su merginomis ne t i nkama i elgdavosi. Malonūs ir 
mandagūs vyrai, rimti, daug išmanę. Kaip neišmanys, 
jei per dienas pavėsiuose skai tydavo knygas, tėvų 
prakaitui čiurkšlėmis plaukiant. . . Kaip jie tokiai? pasi
darė? Kas nuvedė šiuo keliu? nei kur miestuose gyveno, 
nei mokyklose, bet Vinčkė, Kostas. . . Ir pats Karosas 
negalėjo daug prie brolių Tumasonių auklėjimo prisi
dėti, nes į Noragėlius atvažiuodavo retai. Jo, komunis
to, giminės nelaukdavo. 

Taigi mane, baigusį pradžios mokyklą, 1932 m va
saros pradžioje užkalbino Vinčkė Tumasonis: 

— Pas m u s gali gaut i knygų pasiskaitymui Da
bar vasara, mokytojas išvažiavęs, mokykla uždarvta, 
iš ten nepaimsi. Ateik. 

Skaityti mėgau ir jie, ma ty t , š i tai žinojo. Kad jie 
turėjo kažkokią bibliotekėlę, nenujaučiau. Pakviptas 
nuėjau, gavau kažkokį nekal tą romanėlį. perskaičiau, 
patiko, grąžinau. Ir vėl paėmiau, ir vėl skaičiau, ir vėl 
patiko. Trečią kartą gavau dvi knygas su įspėjimu: 

— Šitos neskaityk, ją parnešk mamai. O šita - tau. 
Bet jos nerodyk tėvams. 

Tai bent! Išsileidau bėgte namo, iš vieškelio įsukau 
takan, įlindau tarp krūmų, kur niekas nematė ir atsi
sėdęs ant Lankavos upelio skardžio pradėjau skaityt i . 
Pirmiausia griebiau mamai skirtą. Nieko nesupratau 
ir po pusės puslapio užvožiau. Kaip dabar galvoju, tai 
ten buvo kažkas apie moterų higieną. Apsivylęs grie
biau antrąją. Čia buvo geriau, kažkokie pasakojimai. 
Baigiau puslapį, pradėjau antrą. O Dievas rašomas 
mažąja raide... A a. Aišku. Štai kodėl liepė tėvams ne
rodyti... Užverčiau, pažiūrėjau autoriaus ir gerai 
prisimenu, tai buvo Kazys Boruta. Knygos vardo 
nežinau, tačiau ir dabar liko vaizdas akyse — visai nau
ja. Tėvams nerodžiau, nieko jiems nesakiau, knygą 
grąžinau neskaitytą, o Vinčkei paaiškinau: 

— Daugiau neateisiu. Neturėsiu skaitymui laiko, 
pradedu ruoštis į aukštesnę gimnazijos klasę. 

Ir ta i buvo gryna teisybė. 
Kas atsitiko su šiais rimtais, apsiskaičiusiais, rau

donais Tumasoniais? Jauniaus ias iš jų kažkaip 
netyčiomis nusišovė apie 1933. Vidurinysis, Kostas, 
Lietuvą 1940 bolševikams okupavus, tapo Seirijų Vyk
domojo komiteto pirmininku. Jį 1941 sušaudė vokiečiai 
antrąją karo dieną. Vinčkė, pats vyriausias, pirmosios 
bolševikų okupacijos metu tylėjo kaip pelė po šluota, 
vedė našlę, kai jau gal penkias dešimtis buvo pasiekęs, 
ir pradėjo ramiai darbuotis jos mažame ūkelyje. Seserys 
tame raudoname tvenkiny nebraidžiojo ir išėjo mar
čiomis. 

Kas šiuos Tumasonius brolius, kaimo vyrus, su-
komunistino, iki dabar negaliu suprasti. Turėjo būti 
gerokai s laptas revoliucinis ryšys su r i m t a i s 
komunistais, nes jie. patys būdami rimti, padaužoms 
netikėtų. Iki šiandien stebina ir jau 1932 egzistavusi 
bibliotekėlė. Kada ir iš kur ji atsirado? Kodėl biblio
tekėlės neturėjo, pvz., jaunieji ūkininkai ar kokia nors 

krikščioniška organizacija? Taigi komunizmas kai kur 
per savo žmones bandė šviesti kaimą ir šiuo švietimu 
jį kreipti į savo pusę. Tačiau Tumasonių požiūris į ūkio 
darbus naikino jų autoritetą kaimynų tarpe, todėl 
niekas jais nesekė. 

Lankydamas trečią Alytaus gimnazijos klasę, 
1933-1934 mokslo metams apsigyvenau pas Butke
vičius. Jų senas, jau žemėn smingąs namelis stovėjo 
tarp Alytaus stadiono ir geležinkelio stoties. Menkas 
namelis, dviem galais , priemenės atskir tos, apjuostos 
darželio ir tvorelės. Tikra kaimo trobelė, atsišliejusi 
prie stadiono pušyno, savo mažus langelius atsukusi 
į tuščią plotą, re tai primėtytą krūmelių. Šioje aikštėje 
mėgdavome žaisti muštuką, o kitoje aikštės pusėje buvo 
pradžios mokyklų inspektoriaus, Židanavičiaus, žalias 
namas su įstaiga. Kaip tik šis inspektorius lankėsi 
Noragėlių pradžios mokykloje, kai buvau ketvirtam 
skyriuje. 

Viename Butkevičių namelio gale laikėsi didoka 
krūvelė moterų: senutė Butkevičienė, apdžiūvusi, gera. 
rami moterėlė; jos vyriausia duktė, nedidukė, gal 35-40 
metų amžiaus, tur in t i dešimtmetę dukrelę. Ar ši 
Butkevičiūtė buvo ištekėjusi ir našle likusi, ar tik šiaip 
laiminga moteris su dukrele, nežinau. Tame namelio 
gale gyveno ir jauniausioji duktė, gal 23 metų amžiaus, 
aukštoka, išbalusi, pakankamai graži — ta ip man tada 
atrodė. Visos bandydavo siūti, bet didelio darbštumo 
nerodė. Buvo geros, malonios moterys . Mama 
lankydavo bažnyčią, lankydavo ir vyriausioji duktė su 
mergaite, bet t a išbalusi gražuolė vengė ir bažnyčios 

(Bus daugiau^ 



NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS, AUKOJUSIEMS AMBASADAI 

VAŠINGTONE IR TUO PAČIU PARĖMUSIEMS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMĄ VALSTYBĘ 

... Lietuvos respublikos pripažinimui ir jos sugrįžimui į 
demokratinio pasaulio valstybių šeimą, ypatingai svarbus yra 
jos valstybinis atstovavimas kitose šalyse, tarptautinėse or
ganizacijose. Tarp tų atstovybių ypatingai svarbi yra mūsų 
atstovybė Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vašingtone. Čia 
turėtų būti pavyzdingas Lietuvos valstybės portretas ir tar
nyba. Pasaulio lietuviai prisidės prie to savo aukomis, dar
bu ir pastangomis, jie padarys nepaprastos svarbos darbą 
Lietuvai... 

Vytautas Landsbergis 
Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos Pirmininkas 
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Lithuania, Inc. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos: 
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American Lithuanian Sočiai 
Democratic Fed. 

BALFAS 
JAV-Lietuvių Bendruomenės: 

New York, NY 
Cleveland, OH 

Per JAV-Lietuvių Bendruomenes: 
Cape Cod, MA 
Detroit, MI 
Los Angeles, CA 
Palm Beach County, FL 
St. Petersburg, FL 
Sunny Hills, FL 

Knights of Lithuania: 
Anthracite Council 
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Supreme Council 

Lietuvių Balsas 
Lietuvių Evangelikų Reformatų 

Bažnyčios 
Lietuvių Fondas 
Lietuvių Moterų Klubų Fed.: 

Chicago. IL 
Hartford. CT 

Los Angeles Lietuvių Tautiniai Namai 
Montelloe Lietuvių Tautinis Klubas. 

Brockton. MA 
Philadelphijos Lietuvių Namų 

Bendrovės 
Rockford Lithuanian Club 
Šakių Apskr Klubas 
SOS Americans for Lithuania's Freedom 
Union Pier. Michigan — Lietuvių 

Draugija 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos, 
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VLIKAS - Tauto* Fondas 
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Vytautas Petrauskas 
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Birutė ir Algis Prasauskas 
John ir Elena Radas 
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Algis ir Irena Regis 
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Jonas Vengris 
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Juozas ir Leokadija Zvynys 

AUKOS SPECIALIOMS I N T E N C I J O M * 

A.A. Kpt. Jurgio Dragūnevičiaus 
atminimui aukojo A. Dragūnevičienė 

A.A. Inž. Povilo Jurėno atminimui 
A.A. Kun. Romano Klumboe atminimui 

aukojo Vytautas ir Ona Adomavičiai 
74 m. Lietuvos Nepriklausomybes proga 

aukojo Bronius Kovas 
A.A. P. Bronės Liktorienės atminimui 

aukojo Ferdinandas Liktorius 
A.A. Vlado Rimaviciaus 100 metų 

gimimo sukakties proga aukojo 
Bronė Rimavičiene 

A.A. Julijos Rutelionienės atminimui 
aukojo: 
K. Gasparaitis 
Irena Jakštienė 
Leonas Kačinskas 
A. ir A. Karniai 
D. Mackialiene 
Natalija Paramskas 
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S. Salienė 
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Emma ir John Wing 

Gerb. Prano Sidzikausko 90 metų 
gimtadienio proga aukojo: 
Aldona ir Antanas Adomėnai 
Sofija Bacevičienė 
Monika Lembertienė 
Nelė Mockienė 
Jadvyga Mulokienė 
Birutė Raulinaitienė 
Janina Ruksėnienė 
Gražutė Sirutienė 
Dr. Jurgis ir Petrutė Starkai 
Alodija Dičiutė-Trečiokienė 
Bronė Venckienė 

A.A. Antano Šošės atminimui aukojo: 
' J. ir B. Briedis 

Vytautas Janulaitis 
M. ir T. Mackevičius 
Pranė Šošienė ir šeima 
E. ir M. Valiukėnas 

Juozo ir Bronės Taoro 50 m. sukaktuvių 
proga aukojo draugai 

A.A. Anicetos Tilvikienės atminimui 
aukojo Mr. and Mrs. Joseph Messina 

A.A. J. Vinciūno atminimui 
Jono Vyšniausko A.A. tėveliui mirus 

aukojo draugai 
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Marija Balčiūnas 
Antanas Balčytis 
Aloyzas ir Regina Balsys 
Aldona L Baltch. MD 
Laima Baltrėnas 
Leon ir Helen Baltušis 
Stasys Baltušis 
Dr Jonas Bslys 
Donatas ir Irena Banaitis 
Mėtys ir Valeria Bankauskas 
Genovaitė ir Edward Baranauskas 
Pūras Barmašius 
Stefanija Barmus 

Will and Elena Barnet 
Eugenia Barškens 
B. Bartkus 
Juozas Bartkus 
Romas ir Ramu" Baltuška 
Kazys ir Jadvyga Barūnas 
Susan M. Barzda 
E. Bazėnas 
Brigita Baublys 
Matas ir Elžbieta Baukys 
Tadas ir Genė Baužas 
Jonas Baužys 
Louise Bedarfa-
George ir Billie E Bedro 
Vytautas ir Gene Beleckai 
Antanas Beleška 
Petras Bernotaviėius 
Kazimieras Beiga 
Petras Bielinis 
Bronius Bieliukas 
Vincent ir Agnės Bigelis' 
Astra ir Kęstutis Bileris 
Romas Biliūnas 
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Kazimieras Čiurinskas 
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Harry Dace 
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Jonas Dekeris 
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George P Dereška 
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Vincas ir Janina Dovydaitis 
Nijolė Draugelis 
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Savo dosnumu lietuviškoji visuomenė parodo, jog ji vertina 
Lietuvos ambasados Vašingtone darbą. Mūsų nepri
klausomai valstybei gavus tarptautinį pripažinimą, amba
sados darbo krūvis nepaprastai padidėjo. Dažni paskirų 
asmenų arba grupių apsilankymai, šimtai ateinančių raštų, 
vizų išdavimas, informavimas apie prekybos bei investicijų 
galimybes, visa tai privertė ambasadą padidinti savo darbuo
tojų skaičių. Tačiau ir jiems turi padėti neapmokami 
savanoriai. Norėdami, kad įstaiga ir toliau veiktų, kad ji dar 
geriau atliktų savo uždavinius, turime prašyti lietuviškosios 
visuomenės pagalbos. 

Ambasada ne tiktai atstovauja Lietuvą, bet taip pat tar
pininkauja tarp jos ir užsienio lietuvių. Taigi jos darbas yra 
visiems reikalingas. 
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Viktoras Kažemėkaitis 
Vitas ir Regina Kazlauskas 
Mr. and Mrs. Kaz Kazlauskas 
Stanley Kazlauskas 
Kęstutis Keblys 
Vai ir Nijolė Kent 
Gražina Kenter 
John and Monica Kevett 
Vladas Kiaunė 
Kazimieras ir Emilia Kiaunė 
John ir Natalie Kiaušas 
Aleksas ir Sofija B. Kikilas 
Irene ir Vladas Kilius 
Jurgis ir Brunoną Kizlauskas 
M. Kleinaitis 
V. Kleivienė 
M. Klemiene 
Sofija Klevas 
Felix ir Julia Klimaitis 
Danguolė ir Antanas Klimas 
Tadas Klimas 
Bruno Klimas 
John ir Ona Kliorys 
Petras ir Jadvyga Kliorys 
Juozas ir Elena Kojelis 
Daina Kojelis 
Linas J. Kojelis 
Liudas ir Irena Končius 
Balys ir Elena Kondratas 
Raimundas ir Danutė Korzonas 
Bronius Kral aitis, DVM 
M. ir H. Krasauskai 
Kun. Rapolas Krasauskas 
Arvydas ir Elvyra Krausas 
Kazys ir Regina Kreivėnas 
Ona Kreivėnas 
A. ir B. Kremeris 
Balys ir Gertrude Kriaučiūnas 
Bronius Krikštopaitis 
J. Krivis 
Ramunė Kubilius 
Audra M. Kubilius 
Kazimieras Kučinskas 
Jonas ir Julia Kučinskas 
Angelė Kukučionis 
Edis Kuliavis 
Jorge Kulionis 
J. ir L. Kunaičiai 
Joseph ir Florentina Kunčaitis 
Elena ir Arūnas Kunčaitis 
Anelija Kupinskas 

Zigmas ir Jadvyga Kuprėnas 
Matilda Kurapkienė 
Antanas Kuras 
Marijona Kuslikis 
Albertas Kvečas 
Motiejus Kvedaras 
B. Kvietys 
Anelė Kybartienė 
Algimantas ir Teresė Landsbergis 
Stasė Laniauskas 
Vytautas ir Alice Lapatinskas 
Charles and Mildred Lapinskas 
Algis ir Nijolė Lapšys 
J. ir S. Lašinskai 
J. Kęstutis Laskauskas 
Stanley Latvinas 
Henrikas ir Dona Laucius 
Izabelė ir Juozas Laučka 
Juozas laukaitis 
Adelė Laužikienė 
Grožvydas ir Elena Lazauskas 
K. Lazinka 
J. Lekas 
Vitalius ir Aldona Lekeckas 
Vladas ir Marcelė Lelis 
Vitalis ir Dana Lembertas 
Valteris ir Jadvyga Lendraitis 
Ernest Lengnikas 
Rom Leparskas 
V. ir M. Leparskas 
Angelą Leščinskas 
V. Leščinskienė 
Aldona, Birutė ir L. Lesevičius 
Vincenta E. Leskaitis 
Viktoras Lesniauskas 
Stephen ir Pelagija Leveckis 
Danutė Leveckis 
Vincas Levickas 
Justinas ir Elena Liaukus 
Emilija ir Victor Liaukus 
Stanley Liepas 
Albina Lingis 
Dalia ir Juozas Liubinskas 
Vytautas ir Maria Lozoraitis 
Beatriče and Ferdinand Lucką 
Joseph Lukas 
Zenonas Lukauskas 
Elena Lukienė 
Dalė Lukienė 
Julija Lungys 
Juozas Mačėnas 
Rose ir Pranas Mačernis 
Jonas ir Jane Macijauskai 
Bronė Macijauskas 
Stasė ir Juozas Maciulaičiai 
A. V. Mačiulis 

Vincas ir Genovaitė Maciūnas 
Peter ir Dorothy Mackus 
Vytas ir Stasė Macys 
Ona ir Jonas Macys 
Regina Magid 
Vytautas Majauskas, MD 
Stasys Makutėnas 
Zenon ir Stanalawa Maliszewski 
Vincas ir Olga Mamaitis 
William Markalonis 

Aukos iki 1992.02.29 

Vardai ir pavardės išspausdinti pagal 
aukotojų prisistatymą. 

Antra dalis aukotojų sąrašo bus 
atspausdinta balandio pradžioje. 

SIUNČIU SAVO AUKĄ LIETUVOS AMBASADOS 
IŠLAIKYMUI IR DARBAMS: 

(AUKOS NĖRA "TAX-DEDUCTIBLE") 

D ASMENIŠKU ČEKIU 
SUMOJE S 

Če*tiai išrašomi — "Lithuaman Embassy 

D KREDITO KORTELĖS ATSKAIČIAVIMU PER (12) MĖNESIU 
(Credrt eard dsduction for (12) rwa»v« montrts as chackad) 

KORTELĖS NUMERIS _ 
(Cradrt card number) 
D $10 / MONTH G 

D VISA D MASTERCARD 

$25 I MONTH D $50 / MONTH 

D OTHER $ 

BAIGIAMOJI DATA 
(Expiration data) 

D $100 / MONTH I 

VARDAS PAVARDE 
(Firat narna La*1 narna) 
ADRESAS 
(AAJnMS) 

PARAŠAS 
(Signatūra) 
SIUNTIMO ADRESAS 
(Mw' tol 

I Praiau naftafpMa mano 

DATA 
(Os*a) 

Embassy of Lithuania 
2622 16th SI., NW Wasnlngton, DC 20OO* 

»«'do aukotoju sa»a»a i ) 

DO-6 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
East St. Louis, IL 

NELAUKTI RŪPESČIAI 

Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos tikintiesiems vasario 
1 diena šiemet buvo ypatingai 
sujauktų jausmų diena. 

Tą dieną daugiau kaip dvy
lika metų parapijai vadovavęs 
klebonas kun. Vytautas J. 
Balčiūnas,OFM, laikė paskuti
niąsias šioje bažnyčioje šv. Mi
šias. Pranciškonų vienuolyno 
vadovybė prieš dvylika su vir
šum metų „laikinai paskolino" 
kun. Vytautą šiai parapijai. Tas 
ilgas laikinumas gal ir stebi
nantis, bet reikalingas ir per 
trumpas parapijos tikintiesiems 
šiuo metu paliktiems be lietuvio 
kunigo. 

Nedidelė tai parapija, bet 
sąrašuose dar turi penkiasde
šimt narių, pavieniais asmeni
mis ir poromis. Tai daugiausia 
našlės ir našliai, o taip pat 
ištuštėjusių šeimų lizdų motinos 
ir tėvai. Jaunieji šioje apylin
kėje, galima sakyti, nepasiliko, 
o jei jų yra, tai lanko kitas 
bažnyčias, saugesnėse vietovė
se. Nors ši padėtis jau tęsiasi 
metų metus, o vis dėlto parapi
ja laikėsi pastoviai tiek dva
siškai, tiek ir finanasiškai. Pa.-
rapiečių ryžtas ją laikė, jų 
dosnumas užtikrino materialinį 
saugumą. Gaila, kad per tuziną 
metų parapijos klebonas 
nenustojo atsivežto noro iš čia 
ištrūkti, kas jam vasario 2 dieną 
ir pasisekė. Ankstyvą rytą 
asmeniniu turtu pakrautu auto-
mašinon iškeliavo Floridon. Tai 
jau antras Floridos paviliotas 
mūsų klebonas. 

Vyskupas J. Keleher šią pa-
rapiečių jaučiamą netekt į 
stengėsi sušvelninti atvykda
mas parapijon pasikalbėti sujos 
atstovais. Vyskupas, gana ilgai 
gyvenęs Marąuette Parke, Chi-
cagoje, gerai pažįsta lietuvius ir 
juos vertina. Susitikime jis 
užtikrino bažnyčios neuždary
siąs, tačiau nuolatinio kunigo, 
ypač lietuvio, jai neturįs . 
Bandysiąs surasti kunigą bent 
sekmadienio šv. Mišioms 
atlaikyti. Jei naujoji santvarka 
pasirodys nevaisinga ir parapi
ja pati negalės išsilaikyti, vys
kupas pažada ir net pataria 
tu r imus finansus pervesti 
Lietuvos Bažnyčiai, kuri šiuo 
metu paspirties daugiau reika
linga negu Belleville diecezija. 
Užklaustas ar lietuviško sti
liaus vyskupo Deksnio pastan
gomis bažnyčios architektūron 
inkorporuotas meniškasis tur
tas, vitražai, medžio drožiniai 
bus galima lietuviams priim
tinu būdu kitur panaudoti, 
vyskupas entuziastingai užtik
rino lietuvių planams netiprie-
šinsiąs. 

Parapijos administra—* įum 
buvo paskirtas kaimyninio 
miesto St. Henry's parapijos 
vikaras kun. Tadeusz Gegotek 
tik prieš penkerius metus 

atvykęs iš Lenkijos, l a i jaunas, 
malonus, norįs su parapiečiais 
kooperuoti kunigas, tačiau kle
bonijoje jis negyvens, o tik sek
madieniais atvažiuos šv. Mišių 
anglų kalba laikyti. 

Kun. Balčiūno išleistuvėse, o 
kunigo Gegotek sutiktuvėse 
kažkas pareiškė, kad istorija 
kartojasi, lietuviai ir vėl gauna 
lenkus kunigus, tai gal pasių
sime lenkams savo tautietį ka
raliumi? Kitas gudruolis bandė 
įrodinėti, kad kunigas Tadas 
greičiausia kilęs iš lietuvių, tik 
jo pavardė, tarmiškai parašyta, 
yra ne kas kitas, o lietuvių 
mėgiamo paukščio vardas, ge
gutė. Nuoširdžioje dvasioje šiuos 
išvedžiojimus perteikus kunigas 
Gegotek tik linksmai nusikva
tojo... 

Šiaip ar taip, bet parapijoje 
jau ima girdėti dūsavimai dėl 
pasikeitimų. Kun. Vytautas lai
kė trejas savaitgalio šv. Mišias: 
šeštadienį angliškai, sekmadie
nį 10 vai. lietuviškai, o 11 vai. 
lotyniškai. Keletas prisiekusių 
lotynininkų jau pasitraukė. 
Lietuviai, nors ir pasigenda 
maldų gimtąja kalba, didelio 
triukšmo nekelia, džiaugda
miesi, kad parapija neuždaryta. 
Už trijų metų jie tikisi švęsti 
šimtmečio jubiliejų, t ikis i 
sulauksią garbingo svečio, kada 
tai buvusio parapijos „gaspa-
doriaus" vyskupo A. Deksnio, 
kurio meilės ir pasišventimo 
šiai parapijai tikintieji iki šiol 
dar nepamiršo. Daugelis yra 
giliai įsitikinę, kad, jei Roma jo 
iš mūsų nebūtų paveržusi, tai 
dar ir dabar jo rūpesčiu ir meile 
naudotis suplauktų ne dešim
tys, bei šimtai tikinčiųjų, o juos 
pasektųjų vaikai ir vaikaičiai. 

Būdami priversti gyvenimo 
sąlygų susigyventi su nauja 
tvarka, vis dar tikimės ir 
prašome Dievą, kad atsirastų 
lietuvis kunigas, norįs kartu su 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
tikinčiaisiais garbinti jį ir jam 
tarnauti. 

Zigmas Grybinas 

Worcester, MA 
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ 

Kovo 8 d. šventėme Lietuves, 
ypač jaunimo ir mūsų parapijos 
globėjo šv. Kazimiero šventę. 

Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa 
organizuotai dalyvavo šv. 
Mišiose, kurias atnašavo ir 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
V. Parulis,MIC. Pasigėrėtinai 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas vargonininkės O. 
Valinskienės. Po Mišių sugie
dotas Lietuvos Vyčių himnas. 

Po pietų Maironio Parko 
didžiojoje salėje įvyko tradi
ciniai parapijos pietūs. Pietus 
ruošė parapijos taryba, P. Molio 
pirmininkaujama. Progamai va
dovavo inž. E. Meilus,Jr. 

Invokaciją sukalbėjo Šv. Kazi
miero parapijos asistentas kun. 

J. Petrauskas,MIC. Dalyvavo 
Marianapolio Tėvų Marijonų 
viršininkas kun. B. Vaišno-
ras.MIC, kun. Šeputa, MIC ir 
kiti. Marijos Nekalto Prasidė
jimo seselės Oliveta ir Tarcizi-
ja bei jų kapelionas kun. Dr. V. 
Cukuras iš Putnam, Conn. Kun. 
J. Steponaitis, kuris keletą 
metų dirbo pastoracijos darbą 
Šv. Kazimiero parapijoje ir buvo 
visų, ypač jaunimo mylimas, nes 
ir jis labai mylėjo jaunimą ir su 
jais dirbo. 

Maironio Parko virtuvės per
sonalas visus pavaišino pie
tumis. Parko vadovybė kasmet 
parapijai teikia nuolaidą, kad į 
parapijos iždą įplauktų daugiau 
pajamų. 0 tos nuolaidos labai 
pageidautinos šįmet, kai įvairūs 
bažnyčios, salės ir kiti remonto 
darbai ištuštino mūsų parapijos 
iždą. 

Parapijos choras, vadovau
jamas vargonininkės O. Valins
kienės, padainavo dešimt dainų. 
Chorvedė buvo apdovanota gėlė
mis. Chore iš vienos šeimos dai
nuoja net keturi asmenys. Solis
tas V. Roževičius, jo žmona 
Uršulė, duktė Ramunė Knee-
land ir jų septynmetis sūnelis 
Jokūbukas taip pat stovėjo su 
choru, laikydamas rankose 
gaidas. Programos vedėjas 
pasveikino visus Kazimierus, 
Kazimieras; jiems sugiedojome 
„Ilgiausių metų" ir sušukome 
tris kartus „Valio". Klebonas 
kun. V. Parulis,MIC, paskam
bino pianinu ketetą muzikos 
kūrinėlių. Džiaugiamės turė
dami muziką kleboną. Pabaigo
je žodį tarė klebonas kun. V. 
Parulis,MIC. Jis padėkojo 
visiems darbu, ar auka prisi
dėjusiems prie šių pietų 
paruošimo, o ypač parko pirm. 
K. Adomavičiui ir visai parko 
vadovybei. Šio sekmadienio 
pagrindinė esmė yra ne para
pijos pietūs, bet šv. Kazimiero 
Lietuvos globėjo šventė, tik 
labai gaila, kad jis visai nebuvo 
prisimintas. 

GRAUDŪS VERKSMAI 

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje kiekvieną sekma
dienį gavėnios metu prieš 
lietuviškas šv. Mišias (9:30 vai. 
ryto) parapijos choras, vadovau
jamas vargonininkės O. Valins
kienės, gieda „Graudžius 
verk TIUS". Choras gieda labai 
gražiai, solistas V. Roževičius 
atlieka „Graudžių verksmų" 
dalyje „Sielos raudą" 

J.M. 

RETA KNYGA 

Chicagos Planetarium gavo 
200 metų senumo vertingą 
knygą — Izaoko Newtono „Sys
tem of the World". Šis veikalas 
lotyniškai buvo parašytas 1687 
m. Jame buvo paskelbta 
mokyklinė naujiena apie gravi
taciją, apie mėnulio sukeliamus 
potvynius. Planetariumas gavo 
šios knygos angliško vertimo 
antrą laidą. 

UETUVIAI FLORIDOJE 

J u n o B e a c h , F l . 

KONCERTAS SENELIAMS 

Juno Beach apylinkėje 
Floridoje yra apsigyvenę gana 
nemažas skaičius lietuvių. Jie 
turi sukūrę kelias lietuviškas 
organizacijas ir aktyviai veikia. 
Turi l ie tuviškas pamaldas. 

Joms vadovauja kunigas V. 
Pikturna. Taip pat I. Manomai-
tienės iniciatyva suorganizuotas 
lietuviškas choras. Jie ne tik 
vietoje, bet ir už Juno Beach 
ribų palinksmina žmones. Ir šių 
metų kovo 6 d. aplankė Pennsyl-
vania Rezidence senelių 
prieglaudą, padainavo labai 
gražias dainas, net 2 angliškas. 
Dalyvavo ne tik seneliai, bet ir 
iš apylinkės žmonės — pilna 
salė. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. kovo mėn. 26 d. 

A.tA. 
VINCUI SUOPIUI 

mirus , sūnui VYTUI, marčiai ONUTEI, anūkams 
ALGIUI ir RIMAI su šeimomis ir VYTUKUI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Antanina Račiūnienė 
Onutė ir Zenonas Buinevičiai 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MUS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas v«ttui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

Qfi 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
•529 8. KmUttim Av»., 

Chicago. IL 60929 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida-pensininkams 

OntUQ£ 

ŠIMAITIS REALTY 
V i k t o r a s Š imai t is 

I r s n a B l i n s t r u b f a n ė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Ksdzte Ave . 
Tel. 436-7878 

21 
- MIS 

RE A L -A ART, 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 

Ontui£ KMIEC1K REALTORS 
rfyt 7922 S. Pulaski Rd. 
« £ | 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės į Danu te Mayer . )i 
p r o f e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i i r 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tu i . 

Parduodama namus ir butus 
Lietuvoje. Pageidaujant galime 
pastatyti namus bet kurioje Lietu
vos vietoje. Informacijai kreipkitės: 

Gintaras lmport-Export 
2437 W. 69 St. 

Chlcago, IL 60629 
Tai. 312-737-6862 

MISCELLANEOUS 

FOR RENT 

Unfurnlshed apt. 4V2 rms. vvith 
heat and appliances. Near 59 & 
Kildare, $500 roo. 

Cal. 708-430-3575 

FOR SALE 

FURNITURE FOR SALE: kitehen 
tabte & 6 chairs; Provincial gokj couch 
& 2 chairs; glass & mirror end tables, 
coffee table, 2 lamps; one Provincial 
4-pc bedroom set; one contemp. 3 pc. 
bdrm. set, brown Exceiientconditk>n. 

Call: 706430-3575 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

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

(312)581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Hot Springs, Ark., po N. Ščiukaitės koncerto Iš kairės sėdi: B. Sčevinskienė (solistės teta iš 
Vilniaus), M. Radienė, sol. Nųolė Ščiukaitė, dr. V. Kiburienė, R. Jucienė ir A. Kriaučeliūnienė; 
stovi: K. Šimkuvienė, F. Šlutienė, J. Kiburas, R. Sabaliūnienė, P. Radis ir S. Ingaunis. 

Nuotr. S. Šmaižienės 

GINTARAS IMPORT-EXPORT 
Siunčiame siuntinius į Lietuvą: 80 et. už svarą iki 100 svarų; 
7 0 et. už svarą virš 100 svarų. Minimumas 15 svarų. 
• Siuntiniai pristatomi į namus Lietuvoje. 
• Siunta bus kraunama į konteinerius balandžio 26, 27 ir 

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

aerouostų į Chicago. 
G i n t a r a s l m p o r t - E x p o r t 

2 4 3 7 W . 6 9 8 1 . 
C h i c a g o , I L 6 0 6 2 9 
T a i . 3 1 2 - 7 3 7 - 6 6 6 2 

Ilgai negali užmiršti tų skam
bių balsų ir lietuviškų kos
tiumų. Ypatingai dėkojame S. 
Manomaitienei, L. Stukui už 

pritarimą pianinu ir visiems 
choristams ir choristėms. Ilgai 
skambės dainos mūsų širdyse. 

G. A. 

A.tA. 
RIMAS GASIŪNAS 

Po ilgos ligos mirė 1992 m. kovo 24 d., sulaukęs 64 metų 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Dešimtį metų gyveno Australijoje, o 
Amerikoje 33 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime: dukros Virginia Janetas, 
Olivia Vaitkus ir Judita Ronspies su šeimomis; seserys Gene 
Nagui su šeima Australijoje ir Leonora Lirgamerienė su šeima 
Amerikoje. Taip pat giminės Lietuvoje, draugai ir pažįstami 
Australijoje ir Amerikoje. 

Velionis buvo vyras a.a. Gražinos Sližauskaitės Gasiū-
nienės. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, kovo 27 d. nuo 4 v. p.p. 
iki 9 v.v. Kelly-Carroll Funeral Home, 2616 W. 38 St., 
Chicagoje. 

Nuliūdę dukros ir seserys su šeimomis. 

Laidotuvių dir. Kelly-Carroll, tel. 312-523-0980. 

Klasės draugui 

A.tA. 
OSVALDUI MICKŪNUI 

mirus, žmonai, klasės draugei, IRENAI, dukrai SA
BINAI ir sūnui PETRUI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Hanau gimnazijos III laida 

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) 5234)440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

K i t i S. C . Lack l a i d o t u v i ų n a m a i : 

11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 . 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

\ • \ 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. kovo mėn. 26 d. 

x Koncer tas , kur į at l iks 
Toron to choras „Volungė" 
balandžio 4 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje, visu uolumu rengiamas 
„Draugo" ir jo talkininkų. Cho
ras vadovaujamas muz. Dalios 
Viskontienės, muzika ir kompo
zicija muz. Jono Govėdos. Kan
klininkės ir šokėjai taip pat 
„Volungės". Bilietus iš anksto 
reikia pasiimti Gift Interna
tional — Vaznelių parduotuvėje. 

x Daiva Kuzmickai tė , Lie
tuvos Ateitininkų federacijos 
sekretorė, Elva Marčiulionienė, 
Carito diagnostinio centro vyr. 
gydytoja, Albina Pajarskaitė, 
Lietuvos Carito federacijos gen. 
sekretorė, išvyksta atgal prie 
savo pareigų į Lietuvą. Jos la
bai dėkingos JAV ir Kanados 
Liet. Kat. religinei šalpai ir vi
siems New Yorko, Chicagos, 
Detroito, Pittsburgho, Washing-
tono, Rochesterio, Putnamo 
lietuviams už pagalbą atlikti sa
vo įsipareigojimus ir prašo visų 
būti tvirtiems ir vieningiems. 

x J A V Lietuvių Bendruo
menės Švietimo t a r y b o s pir 
mininkė Regina Kučienė dažnai 
palaiko ryšius su įvairiais kraš
to valdybos nariais Philadelphi-
joje ir kitur, bet vyksta į krašto 
valdybos posėdžius, kai jie su
šaukiami, maždaug vieną kartą 
kas t rys mėnesiai (ne kas 
mėnesį kaip kovo 18 d. rašoma). 

x Marės Cvikytės-Bendi-
kienės 30 metų mirties sukak
tis bus paminėta kovo 29 d. 
Chicagos lietuvių ev. liuteronų 
Tėviškės bažnyčioje, 6641-45 So. 
Troy. Marė Bendikienė buvo 
gimusi Jokūbave, Kretingos 
valsčiuje, vėliau gyvenusi Kre
tingoje, Kaune, Marijampolėje 
ir po karo Hannoverio pabal-
tiečių stovykloje, Vokietijoje. 
Draugai ir pažįstami prašomi 
prisiminti ją maldoje. 

x Paul ir Mar ia Stonikai, 
Darien. 111., pratęsdami prenu
meratą, pridėjo 50 dol. P. ir M. 
Stonikus skelbiame garbės 
prenumeratoriais, o už auką la
bai dėkojame. 

x „ D r a u g o " t a lk in ink ių 
rengiamas koncer tas bus ba
landžio 4 d., šeštadienį, 6:00 v.v. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Dainuos iš Toronto atvykęs 
„ V o l u n g ė s " 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 NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federa l Savings, 
2212 West Ce rmak Road — 
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą per 
ATLANTA I M P O R T EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą, len
gvesnių siuntinių 79 centai. 
Siuntinius galima atsiųsti UPS. 
Neilgai t runkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
čiams iš Lietuvos atskristi į 
C h i c a g o : viener ius metus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te pratęsti vizas. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. 

(sk) 

x BALFas gauna l aba i 
daug laiškų iš Lietuvos, ku
riuose prašo pagalbos seneliai, 
ligoniai, vaikai. Šiuo metu Bal-
fas siunčia pagalbą pirmiausiai 
buvusiems Sibiro tremtiniams 
bei kaliniams, Sibire tebegyve
nantiems. Vaistai ir medika
mentai siunčiami jų reikalin
giems, Tremtinių sąjungai 
patvirtinus. Balfo drabužių san-
dėlys greitai tuštėja ir laukia 
dovanų. Dabar pavasarį, peržiū
rėję savo drabužines, švarius ir 
gerus drabužius pasidalinkime 
su tais, kuriems jie labai reika
lingi. 

x Second City komedijos 
teatro t rupė sutiko atlikti pro
gramą Lietuvių centre Lemonte 
birželio 27 dieną Tarptautinio 
teatro festivalio Vilniuje rengi
mui paremti. 

x Už a.a. Elenos Razmie-
nės vėlę šv. Mišios bus Mari
jonų koplyčioje šį sekmadienį, 
kovo 29 d., 9 vai. ryto. Gimines 
ir draugus prašo Razmų ir Ki
sielių šeimos pasimelsti. 

x Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje nariai, kurių yra 
apie 4000, vykdo rinkimus į 
Pildomąją Tarybą. Kandidatuo
ja buvusios Pildomosios Tarybos 
nariai: dr. Vytautas P. Dargis — 
prezidentas, Vytautas Kas-
niūnas — viceprezidentas, Geno
vaitė Meiliūnienė — generalinė 
sekretorė, prof. dr. Jokūbas Stu-
kas — iždininkas, Josephine 
Miller — iždo globėja, Nellie 
Bayoras-Romanas — iždo glo
bėja, dr. Kazys Bobelis — dak
taras kvotėjas. 

x A. Liutkevičius iš Nor-
wood, Mass., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, atsiuntė čekį 
už dvi prenumeratas ir 40 dol. 
auką dienraščio paramai . 
Nuoširdus ačiū. 

x Tony Galkus, Ellicott Ci
ty, Md., žinodamas „Draugo" fi
nansinius sunkumus, pratęsė 
prenumeratą, paaukojo 20 dol. 
dienraščiui ir 10 dol. pridėjo už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. T. Galkų įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
auką labai dėkojame. 

x Skautininkas Juozas Be-
niūnas rašo: „Po puikiai pa
vykusios Kaziuko mugės Hart
fordo skautai ir skautės pri
simena ir ,Draugą'. Nuoširdus 
ačiū už puikią skautiškos 
veiklos informaciją. ,Draugui' 
paremti — 25 dol. čekis Hart
fordo skautų,-čių vardu". Dėko
jame už paramą ir hartfor-
diečiams linkime smagaus 
skautavimo. 

x Pasaul io lietuvių cent
ras Lemonte, kovo 28 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro rengia 
„SUTARTINĖS" iš Toronto. 
Kanados koncertą. Vienetą 
sudaro penkios jaunos merginos 
ir trys jauni vyrai. Vadovė m v 
Nijolė Benotienė. Vienetas 1? 
populiarus ir daug koncertuoja. 
Kviečiame atvykti ir pasiklau
syti gražiai atliekamų dainų. 
Bilietai prie įėjimo. 

(sk) 

ministracija yra atsidūrusi į 
didelę ekonominę krizę, apie 
kurią mūsų visuomenė mažai 
ką žino, nes visą laiką buvo 
skleidžiami gandai, kad 
„Draugo" leidėjai neturi kur 
pinigus dėti, kai tuo tarpu tie 
leidėjai neturi iš kur gauti įeigų 
apmokėti „Draugo" darbininkų 
algas. 

„Draugo" renginių komitetas 
labai nuoširdžiai kviečia visus, 
kas tik gali atsilankyti, į kon
certą ir į Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje šv. Mišias 10 vai., 
sekmadienio rytą balandžio 5 d. 

V. R. 

PRISIMENAMAS 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

Muz. Dalia Skrinskaitė-Viskontienė, kuri suorganizavo ir vadovauja 
„Volungės" chorui. Ji diriguos ir balandžio 4 d., šeštadienį, 6 v v. „Draugo" 
rengiamam koncerte Marijos aukšt. rookykos salėje. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
„DRAUGO" RENGINIŲ 

KOMITETO 
SUSIRINKIMAS 

Kovo 24 d. 7 vai. vak. Marija 
Remienė sukvietė „Draugo" 
renginių komitetą pasitarimui 
koncerto ruošimo reikalais. 
„Draugo" koncertas įvyks ba
landžio 4 d. 6 vai. vak. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje, 6700 S. 
Califomia Ave. Programą atliks 
„Volungės" choras iš Toronto, 
Canada. Chorui vadovauja 

x Jonas ir Ida Valauskai, 
St. Petersburg Beach, Fla., 
lietuviškos veiklos rėmėjai, 
„Draugo" paramai atsiuntė 40 
dol. Labai dėkojame. 

x Vitas Kazlauskas iš Le-
mont, 111., „Draugo" nuoširdus 
rėmėjas daugelį metų. garbės 
prenumeratorius, su prenu
meratos pratęsimu, pridėjo ir 40 
dol. dienraščio stiprinimui. La
bai dėkojame. 

x Alfonsas Žebertavičius iš 
Treasure Island, Fla., atnaujin
damas „Draugo" prenumerata 
paaukojo ir 40 dol., kad dienraš
tis stiprėtų ir lankytų kiekvieno 
lietuvio šeimą. A. Žebertavičių 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už paramą tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Gegužės 2 d. 6 v.v. bus 
lėšų telkimo vakarienė Odyssey 
laive, paremti Mercy Lift lab
daros veiklą. Dėl informacijos ir 
rezervacijų prašome skambinti 
Ritai Kisielienei 708441-8137. 

(sk) 

Dalia Viskontienė. Su autobu
su į Chicagą iš Toronto atvyks 
47 dainininkai ir šokėjai kon
certo dieną, šeštadienį, iš ryto. 
Svečius iš Toronto sutiks prie 
„Draugo" komiteto nariai ir pa
vaišins choristus vienuolyno 
svetainėje. Po trumpo poilsio 
choras turės repeticiją 2 vai. p.p. 
koncerto salėje. 

Komitetas svarstė kas, kaip ir 
kokius darbus atliks. Tų darbų 
bus gana daug, kuriuos atlikti 
reikia ieškoti pagalbos jau iš 
šalies, nes komitetas kasmet 
mažėja. Susirinkime dalyvavo 
tik 11 asmenų. Dabar susi
rinkimai ir įvairūs renginiai 
daugėja, o mūsų žmonės išei
vijoje mažėja. 

Po koncerto choro ir svečių 
priėmimas bus vienuolyno sve
tainėje, kuri nėra tokia didelė 
gausesniam žmonių susibūrimui. 
Vaišes paruošti sut iko vi
siems žinoma Ona Norvilienė. 
Jai visa mūsų visuomenė yra la
bai dėkinga už tokį jos pasi
aukojimą ir patarnavimą. 

Renginių komitetui susidaro 
šiemet daugiau darbų ir rūpes
čių ir dėl to, kad choras sekma
dienį 10 vai. ryto Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje, Brighton 
Parke, dalyvaus šv. Mišių apei
gose, — choras atliks savo pa
ruoštą programą. Klebonas 
Anthony Puchenski sutiko 
duoti „Draugui" antrą rinklia
vą. Norime turėti iškilmingas 
šv. Mišias, nes šiemet minime 
Palaimintojo Jurgio 65 metų 
mirties sukaktį. „Draugo" ad-

Vidurio Vakarų Amerikos 
Meno muziejus Elkhart, IN, 
rengia grafikos patriarcho Vik
toro Petravičiaus parodą, kuri 
vyks to muziejaus patalpose 
(429 S. Main St., Elkhart, IN) 
š.m. kovo 27 iki balandžio 26 d. 
Bus eksponuotos muziejaus nuo
savybėje esančios 36 didelio 
formato Petravičiaus mono
tipijos, sukurtos 1980-83 metais 
— pačime Petravičiaus spalvo
tų grafikos darbų žydėjime. 

Kovo 29 d., sekmadienį, nuo 
1 iki 4 vai. p.p. bus iškilmingas 
akademinės parodos atidary
mas, kurio metu monografijos 
„The Art of Viktoras Pet
ravičius" sudarytojas fotomeni
ninkas Algimantas Kezys pra
ves pašnekesį apie Petravičiaus 
kūrybą ir parodys filmą apie 
dailininko gyvenimą. 

Reikia pasidžiaugti, kad kita
taučiai parodo šiam žymiam 
lietuvių išeivijos dailininkui 
išskirtiną dėmesį, kai tuo tarpu 
mes pa tys jį, tu rbū t , jau 
primiršome. Petravičiui mirus 
(1989 metais), neteko mūsų 
spaudoje matyti jokio Petra
vičiaus laidotuvių aprašymo ar 
išsamesnio nekrologo. Kanado
je leidžiami „Tėviškės žiburiai" 
1989 m. lapkričio 7 d. laidoje 
skundėsi, kad ligi tol nepasiro
džius laidotuvių aprašymui 
artimesnėje JAV lietuvių spau
doje, turėjo Petravičiaus laido
tuvių santrauką atkurti iš lai
dotuvių direktoriaus ir šeimos 
pranešimo, įdėto „Draugo" 
užuojautų skyriuje... 

1991 metais buvo išleistas pir
masis dailėtyrininko Algiman
to Kezio suredaguotas Petra
vičiaus monografijos tomas 
„The Art of Viktoras Petravi
čius" (Galerija ir Amerikos 
Lietuvių Biblioteka). Knyga at
spausdinta profesionalinėje 
spaustuvėje, verta estetinio 
pasigėrėjimo. Atspausdinta 
2000 egz., iki šiol parduota tik 
150, iš kurių nemažą dalį 
nusipirko amerikiečiai meno 
mėgėjai. Neskaitant dviejų 
trumpų recenzijų („Darbininke" 
ir „Pasaulio lietuvyje"), pa
rūpintų pačių leidėjų, mūsų 

laikraščių ir žurnalų redakcijos 
neparodė šiai monografijai 
didesnio dėmesio. Lietuvoje 
leidžiami leidimai vienas po 
kito tai padarė. „Vagos" leidyk
la pasiryžo išleisti Kezio paruoš
tą ir dailės istorikės Ingridos 
Korsakaitės redaguojamą vieno 
tomo albumą apie Petravičiaus 
grafiką. 

Galima būtų sakyti, kad 
minėta amerikiečių muziejaus 
rengiama Petravičiaus darbų 
paroda ir akademinė popietė ir 
Lietuvoje gyvenančių Petra
vičiaus gerbėjų atliekami dar
bai yra „svetimųjų" pastangos. 
O juk Petravičius vertas ir 
savųjų dėmesio, ypač tų, kurie 
buvo tiesiogiai jo gyvenimo ir 
kūrybos liudininkai, kurie 
rinkdavosi pas jį atšvęsti jo gim
tadienius, lankydavosi jo paro
dose, įsigydavo jo darbus ar 
šiaip su juo artimiau draugau
davo. Turint prieš akis mūsų 
stoką entuziazmo, galima spė
lioti, kad mes ne tik nepajėg
sime išleisti pažadėtų antrojo ir 
trečiojo Kezio jau paruostų tomų 
apie Petravičiaus kūrybą, bet ir 
pagailėsime vietos savo spaudos 
puslapiuose atspausdinti savo 
prisiminimus, o gal ir nesuge
bėsime rasti laiko ir noro tuos 
prisiminimus užrašyti. Elkhar-
to muziejus išsiuntinėjo pra
nešimus apie savo rengiamą 
Petravičiaus pagerbimą (net 
palygino jį su Mare Chagall) ir 
tikisi, kad apylinkėse ir Chica-
goje gyvenantys lietuviai at
silankys pamatyti šio grafikos 
tėvo ir Čiurlionio įpėdinio 
šedevrus. 

E. Holenderis 
KATILIUS IR SMETONA 
MARGUČIO KONCERTE 

Du instrumentalistai smuiki
ninkas Raimundas Katilius ir 
pianistas Antanas Smetona 
kovo 22 d. atliko programą Mar
gučio koncerte Jaunimo centre. 
Jiedu jau buvo atlikę penkis 
koncertus Amerikoje ir iš 
Chicagos dar vyks koncertuoti 
į Philadelphiją ir į Clevelandą. 
R. Katilius muzikos studijas 
atlikęs Lietuvos valstybės kon
servatorijoje, jas dar gilino Čai
kovskio konservatorijoje 
Maskvoje. Savo sugebėjimais jis 
skynė premijas tarptautiniuose 
koncertuose: Helsinky, Belg
rade, Bratislavoje, kon
certuodamas Lenkijoje, Šve
dijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, 
Italijoje, Kuboje, Meksikoje ir 
kitur. Dabar yra profesorius 
Lietuvos konservatorijoje. 

Antanas Smetona, prezidento 
vaikatis, išėjęs muzikos 
mokyklą Clevelande, dar baigė 
garsiąją Jul l iard muzikos 
mokyklą New Yorke. Laimėjo 
premijas eilėje tarptautinių 
koncertų, o dabar su smuik. 
Katilium su koncertais yra 
apvažinėję Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Yra kviestinis muzikos 

x „Kalba Vilnius". Kiaušy 
kitę Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 
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x Dar nevėlu pasiųst siun
tinį Velykoms per Balti a Kx-
press oro kargo ekspresu. Ne 
tokie skubūs siuntiniai prista
tomi į namus Lietuvoje tik 90 et. 
už svarą. Siųskite viską: nauja 
ir naudota Siuntiniai laivu iš
siunčiami iš Chicagos balan
džio 7 d. Siuntinius atvežkite 
arba siųskite UPS adresu; 3782 
W. 79 St., Chicago, IL 60652 
arba skambinkite nemoka
mu tel. 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624. 
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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 
SVARU dešrų, 6 dėžutės 
amerikietiškos kavos — $58. 
Prie visų siuntinių galima pri
dėti aspirino ir vitaminų. 
Transpak . 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312^36-7772. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, ko
vo 29 d. BALTIA EXPRESS 
(member of AMBER GROUP) 
priiminės siuntinius Lietuvių 
centre Lemonte, nuo 9 vai ryto. 
Dar galėsite pasiųsti velykinį 
siuntinį lėktuvu. Ne tokie sku
būs siuntiniai tik 90 et. už 
svarą. Siuntiniai laivu išsiun
čiami iš Chicagos balandžio 
7 d. Pasiteiravimui skam
binkite nemokamu telefonu 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 
Su „Volunge" sumaišytas „Gintaras" — du chorai ir viena daina, kuris bus „Draugo" koncerte 
balandžio 4 d., šeštadieni, 6 vai. vak. Marijos aukšt. mokyklos salėje. 

profesorius Lietuvos konserva
torijoje, duoda pr ivačias 
muzikos pamokas. 

Šiam koncertui pasirinkę su
dėtingą, sunkią programą. 
Pirmiausia abudu atliko L. 
Beethoveno „Sonatą Nr. 1". 
Smuikininkas Katilius solo 
atliko Edv. Balsio „Koncertą 
smuikui" ir S. Bacho ištrauką 
iš „Partitos Nr. 2". Giliai įspū
dingas abiejų pasirodymas, susi
laukė didelio jų talentų įver
tinimo, o jau smuikas virtuozo 
Katiliaus rankose liejo melo
dijas lyg dainuodamas, kartais 
dviejų stygų duetu, atliekant 
daugelį smuiku galimų įvai
rumų pačiam smuikininkui 
g i l i a i i šgyvenant ir savo 
įsijautimą pareiškiant gausiais 
pritaikytais judesiais, tarpais 
lyg viso kūno virpuliu, vis su 
dideliu tikslingumu ir meistriš
kumu liejant sunkiai išgauna
mas melodijas. 

Po pertraukos vėl smuiki
ninkas su neįtikima precizija 
atliko J. Dorfmano „Nidre'i", 
tai yra izraelitų atgailos maldą, 
net pakartodamas hebraiškai 
maldos žodžius. Koncertas baig
tas Beethoveno „Sonata Nr. 9". 

Publiką tiek sužavėjo tų 
dviejų talentų aukšto lygio kon
certas, kad plojo net sustoję ir 
įstengė bisui dar išprašyti 
Beethoveno „Pavasa r io 
sonatą". Aptardami koncertą 
lietuviai galėjo didžiuotis, kad 
mūsų tauta galėjo išauginti 
tokius talentus. Padėka Margu
čiui, juos atkvietusiam. Beje, 
Margutis, minėdamas savo 60 
m. sukaktį, šiemet spalio 10 d. 
J a u n i m o centre ruošia 
sukakt ies pokylį. Publikoje 
buvo norinčių, kad pianistas A. 
Smetona būtų paskambinęs solo 
bent vieną kūrinį. 

Juoz. Pr . 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS MARQUETTE 
P A R K O IJTUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 

1992 metų vasario 14 d. Mar-
ąue t t e Parko l i tuan is t inė 
mokykla šventė Lietuvos Nepri
klausomybės šventę. 

Į salę iškilmingai buvo įneš
tos Lietuvos ir Amerikos vėlia
vos ir sugiedoti himnai. Šiais 
metais minėjime dalyvavo ir 
angliškos mokyklos mokiniai, 
todėl salė buvo pilnutėlė. 

Minėjimą pradėjo klebonas 
kun. J. Kuzinskas, sukalbė
damas maldą. 

Visą minėjimo programą pra
vedė mokytoja L. Mikužienė. Ji 
pakvietė mokyklos vedėją Bro
nę Prapuolenienę tarti moki
n i ams keletą žodžių. Ji 
pasveikino mokinius šios šven
tės proga ir pasidžiaugė, kad 
Lietuva yra laisva. Skatino 
mokinius mylėti tėvynę ir 
mokytis, kad ateityje galėtų 
grįžt : ! Lietuvą ir būti ten 
naudingi. 

Po to buvo pakviestas kun. J. 
Kuzinskas. Po trumpo sveiki
nimo prašė, kad visi melstųsi, 
kad Lietuva galėtų greičiau 
atsistoti ant tvirtų pagrindų. 

Visos mokyklos vedėja seselė 
Margaritta Mary kalbėjo trum
pai lietuviškai. Kadangi minė
jime buvo amerikoniukai mo
kiniai, tai ji angliškai jiems pa
aiškino, kokią šventę švenčiame 
ir kodėl ji yra tokia brangi. 

Po sveikinimų buvo trumpa 
programa. Visų skyrių mokiniai 
deklamavo eilėraščius, kuriuos 
paruošė skyrių mokytojos. 

Programai pasibaigus buvo iš
neštos vėliavos ir mokiniai 
skirstėsi į savo klases. 

Svečiai buvo pakviesti užeiti 
į mokytojų kambarį, kur buvo 
pavaišinti kavute ir užkan
dėliais. 

B. J . 
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