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Suomijos prezidento 
vizitas Lietuvoje 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Balandžio 15 d. (Elta) 

— Šiandien 10 valandą Vilniaus 
aerodrome nusileido lėktuvas, 
kuriuo iš Helsinkio atskrido 
Suomijos Respublikos preziden
tas Maunąs Koivistas. Tai 
pirmasis paties aukščiausio 
rango užsienio valstybės parei
gūno oficalus vizitas Lietuvos 
Respublikoje. 

Aerodrome Suomijos prezi
dentą pasitiko Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduoto
jas Bronislovas Kuzmickas, 
užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas, Suomijos 
Respublikos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Lie
tuvoje Taistas Veikas Tolvane-
nas. 

11 valandą prasidėjo Vytauto 
Landsbergio ir Mauno Koivisto 
susitikimas. Abiejų valstybių 
vadovai kalbasi dviese. 

Tuo pat metu Suomijos prezi
dentą lydintys oficialūs asme
nys susitinka su AT užsienio 
reikalų komisijos nariais. 

12 valandą Suomijos preziden
to garbei surengti pietūs. 

Po to numatyti susitikimai su 
ministru pirmininku Gediminu 
Vagnoriumi, AT prezidiumo 
nariais ir frakcijų lyderiais. M. 
Koivisto aplankys Vilniaus įžy
mybes. 

Vakare Suomijos ambasada 
„Stikliuose" rengia priėmimą 
prezidt-ito ir pirmininko garbei. 

21 valandą Suomijos delegaci
ja išskrenda į Helsinkį. 

JAV ambasadorius įteikė 
skiriamuosius raštus 

Balandžio 14 dieną AT pirmi
ninkas V. Landsbergis priėmė 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
nepaprastąjį ir įgaliotąjį 
ambasadorių Darryll Johnson 
Lietuvos Respublikai. Abu 
pasikeitė informacijomis. Land
sbergis supažindino su Rusijos 
juridikcijoje esančios kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos 
problemomis. 

Lietuvos interesai 
Viduržiemio jūros šalyse 

ir Suomijoje 
Vyriausybės rūmuose įvyku

sioje spaudos konferencijoje 
ministras pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius informavo apie jo 
vadovaujamos Vyriausybinės 
delegacijos kelione į Graikiją. 

Jis taip pat pasakė, kad 
Lietuvą domina arabų šalių naf
ta ir šiuo klausimu pradėtos de
rybos. Tikimasi, kad už šiose 
šalyse parduotą lietuvišką 
produkciją mainais bus galima 
nusipirkti naftos. 

Suomijos prezidento ir 
Lietuvos vadų pasitarimas 
Lietuvai reikšmingas daugeliu 
požiūrių. Visų pirma, bus gali
mybė aptarti visam regionui 
svarbias bendradarbiavimo pro
blemas Be to, Suomija ir Lietu
va suinteresuotos prekybinų 
ryšių plėtojimu. Tai irgi bus 
svarbi pasitarimo tema. 

Pasai su Vytimi 
Pirmieji pasai su Vytimi 

išduoti buvusiam rezistentui ir 
politiniam kaliniui Damijonui 
Riaukai ir buvusiam Lietuvos 
Respublikos policijos darbuoto
jui, prezidento Antano Smeto
nos asmens sargybiniui Krizos
tomui Šimkui. 

Pirmumo teisę gauti lietuviš
kus pasus taip pat turi jau
ni žmonės, svarbiausiąjį do
kumentą gaunantys pirmąjį 

kartą, ir asmenys, išvykstantys 
į užsienio šalis. 

Visi Lietuvos piliečiai pasus 
su Vyčiu gaus iki 1993 metų 
liepos 1 dienos. 

Švietimo reforma — pas 
mus ir kaimynuose 

Menininkų rūmuose šiandien 
prasidėjo tarptautinė pedagogų 
konferencija „Europos švietimo 
dimensija Baltijos šalių švie
timo sistemos reformoje". Joje 
dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos švietimo ministerijų 
vadovai, pagrindiniai švietimo 
reformos teoretikai, pedago
gikos specialistai. 

Baltijos kraštai beveik vienu 
metu, pirmaisiais atgimimo 
metais pradėję mokyklų per
tvarką, orientavosi į Europos 
švietimo sistemą, kurios pagrin
dinis principas — indivudua-
lizuotas mokymas, leidžiantis 
vystyti žmogaus gabumus, 
maksimaliai tenkinti jo porei
kius. Atėjo laikas apibendrin
ti trijų valstybių švietimo refor
mas, įvertinti, kaip jos dera prie 
europinių bendrojo lavinimo 
modelių. Konferencija truks tris 
dienas. 

Mokslo laipsniai 
Priimti nutarimai, suteikiant 

mokslo laipsnius, kurie nuo šiol 
bus suteikiami įvairių sričių 
specialistams. Lietuvos vyriau
sybės pa tv i r t in ta mokslo 
laipsnių ir pedagoginių vardų 
sistema at i t inka pasaulyje 
plačiai priimtą jų suteikimo 
tvarką ir pagrindinius prin
cipus, skiriami tyrinėjamos 
disciplinos ir laisvai pasirinktų 
mokslo sričių studijoms. Baigus 
teorinį pasirengimą, teks laikyti 
ne porą, kaip buvo anksčiau, o 
gal net visą dešimtį egzaminų. 
Habilituoto daktaro laipsnis 
gali būti suteiktas daktarui, 
paskelbusiam svarių darbų 
prestižiniuose mokslo lei
diniuose, kurie apibendrinti 
monografijoje arba habilitaci
niame darbe, todėl jam 
nebereikės rengti, spausdinti 
atskiros disertacijos. Habili
taciniam laipsniui suteikti bus 
sudaromas septynių habilituotų 
daktarų komitetas. 

Lietuvos mokslo ir studijų 
sistemoje lieka docento ir pro
fesoriaus pedagoginiai vardai, 
kuriuos suteiks pačios aukš
tosios mokyklos. *Ą J^ ^ 

Paskutinė vakarienė Nežinomas dailininkas 
Didysis Ketvirtadienis — diena, kada buvo įsteigta Eucharistija, centrinis mūsų Bažnyčios 

sakramentas. 
Prieš eidamas į kančią ir mirtį, Jėzus apaštalams įprasmino duonos laužymo ir Dievui dėkojimo 

maldą, tardamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas" ir tuomet jis jiems įsakė: „Tai 
darykite mano atminimui". (Luko 2219) 

Pasai galioja iki metų pabaigos 

Naujas užsienio 
ministras Estijoje 

Talinas. Bal. 10. (RFE) - Esti
jos parlamentas pirmadienį pa
tvirtino Jaan Manitski užsienio 
ministru, 46-28 balsų santykiu 
(16 susilaikė). Manitskis, 
50-metis verslininkas gimė Esti
joje, II pas. karo metu su šeima 
pabėgo Švedijon, kur jis užaugo, 
gyvena Briuselyje. Tikimasi, 
kad jis laikysis buvusio ministro 
pirmininko Leenart Meri politi
kos, kuris atsistatydino vasario 
mėnesį dėl daugelį mėnesių be
sitęsusios kritikos dėl jo tvar
kymo užsienio ministerijos. 

Estijos Aukščiausioji Taryba 
pirmadienį taip pat priėmė 
įstatymą, pagal kurį parlamen
to rinkimuose galės balsuoti visi 
krašte gyvenantieji piliečiai. 
Rinkimuose negalės dalyvauti 
užsienyje gyvenantys estai. 
Rinkimų laukiam birželio 
mėnesį. 

Klaipėda. — Čia leidžiamas 
laikraštis „Mažoji Lietuva", Nr. 
8, informuoja, jog Lietuvos pilie
čiai, kurie ilgai laukė lietuviš
kųjų pasų, pagaliau, kaip priža
dėjo Lietuvos Respublikos Už
sienio reikalų ministerijos Kon-
suliarinio departamento virši
ninkas Linas Kučinskas, pradė
jo išduoti ilgai lauktus pasus. 

Sausio mėnesį Lietuvos Res
publikos pasai buvo legalizuoti, 
t.y. jų pavyzdžiai išsiųsti į viso 
pasaulio valstybes. 

Lietuviškajame pase nebėra 
vietos išvažiavimo vizai — vieto
je jos dedamas antspaudas, 
kuriame nurodomas galiojimo 
užsienyje la ikas . Šiemet 
išduodami pasai galios iki metų 
pabaigos, vėliau šį galiojimo 
terminą reikės prasitęsti kiek
vienus penkerius metus. 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija gavo Didžiosios 
Britanijos notą, kad Lietuvos 
piliečiai su naujaisiais pasais 
galės be vizos vykti į Didžiąją 

Min. V. Aškelaitis 
G-24 pasitarimuose 
Briuselis. Balandžio 8 d.— 

Lietuvos pasiuntinybė Belgijoje, 
pranešė, jog šiandien, balandžio 
8 d., Briuselyje, įvyko 24 Pa
saulio labiausiai išsivysčiusių 
valstybių (G-24) atstovų pasita
rimas, kurio metu kartu su 
Rytų ir Centrinės Europos 
valstybių atstovais apsvarstyta 
ekonominių ir politinių reformų 
eiga Rytų ir Centrinės Europos 
valstybėse. Lietuvos delegacijos 
vadovas Tarptautinių ekonomi
nių ryšių ministras Vytenis 
Aleškaitis supažindino G-24 
pasitarimo dalyvius su eKono-
minės reformos eiga Lietuvoje, 
pateikė Lietuvos vyriausybės 
nustatytus prioritetus, kurių 
link labiausiai išsivysčiusių 
valstybių pagalba galėtų būti 
koncentruojama. 

Pasitarime taip pat dalyvavo 
Ekonomikos ministro pavaduo
tojas A. Sekmokas, ambasado
rius, Misijos prie Europos Ben
drijos vadovas A. Venskus, 
patarėjas V. Ušackas. 

Balandžio 9-10 d. Lietuvos 
Respublikos delegacija dalyvavo 
Europos Bendrijos komisijos 
organizuojamoje konferencijoje 
„Opportunity East", į kurią 
pakviesti prekybininkai, banki
ninkai, politikai iš Europos 
Bendrijos valstybių, Jungtinių 
Amerikos vasltijų ir Japonijos. 

Britaniją ir būti ten iki šešių 
mėnesių. Dvi savaites Lietuvos 
Respublikos piliečiai galės be 
vizos viešėti Singapūre. Kon
sulinio departamente direkto
rius pažymėjo, jog Užsienio 
reikalų ministerija daro žygius, 
kad tokių šalių būtu daugiau. 
Kitos valstybės tyrinėja Lie
tuvos pilietybės įsta.ymą, pasų 
nuostatus ir, anot L Kučinsko, 
jau netolimoje ateit1ge Skandi
navijos šalys irgi turėtų mus 
įsileisti be vizų. Sąlyga — 
lietuviški pasai: pasaulis bijo 
buvusios SSSR piliečių antplū
džio. 

Landsbergis pri taria 
referendumui 

Vilnius. Balandžio 13 d. — 
RFE/RL žinių pranešimu, Lietu
vos Respublikos prezidentas pa
reiškė, jog jis pasisako už re
ferendumą, kad būtų greitai 
išvestos karinės pajėgos iš 
Lietuvos teritorijos. Jis kalbėjo 
gyventojams Zarasuose, kad 
referendumas padėtų išvesti 
buvusius sovietų dalinius iš 
Lietuvos dar šiais metais. Jis 
mano, jog Aukščiausioji taryba 
galėtų šiuo klausimu priimti 
nutar imą ir išleisti naują 
įstatymą. Šią žinia pakartojo ir 
kitos žinių agentūros. 

Kanada sumokės 151,000 
dolerių teismo išlaidų 

Žydų reakcija 

Vytenis Aškelaitis, 
Lietuvos Respublikos Tarptautiniu 
ekonominių santykiu ministras. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Estijoje išeinąs „The Baltic 
Independent" savai t raš t is 
balandžio 3 — 9 dienų laidoje, 
rašydamas apie KGB veiklą 
Lietuvoje ir paskutiniuosius 
išaiškinimus, pažymi, jog 
Lietuvos Aukščiausiasis Teis
mas patvirtino, kad Virgilijus 
Čepaitis buvo KGB agentas. 

— „Baltic Independent" 
Taline rašo, jog JAV Ambasada 
Vilniuje, atsiliepdama į Ritos 
Dapkutės pasisakymus, ryšium 
su KGB agentūrai jos teiktais 
pranešimais, pareiškė, jog nėra 
paktikuojama komentuoti to
kius klausimus, nors ji verti
nama labai aukštai. O preziden
to Landsbergio pranešėjas 
tepasakęs tiek, jog „Dapkutė 
niekada neturėjo formalios 
pozicijos kaip Parlamento 
kalbėtojos, nors ji vadovavo 
Parlamento informacijos biurui 
ir paskutiniu metu buvo cituo
jama užsienių žinių praneši
muose apie Lietuvą". 

— Lietuvoje praėjusiais 
metais buvo parlamentarų, 
kurie nedalyvavo daugiau kaip 
ketvirtadalyje Parlamento 
posėdžių. Be pateisinamos prie
žasties, kaip skelbia posėdžių 
sekretoriatas, Kazimiera Pruns
kienė praleido 8 posėdžius, 
Gediminas Šerkšnys 8, Valde
maras Katkus 8, Jokūbas 
Minkevičius 7, Romualdas Rud-
zys 8, Sergėjus Pirozkovas 6, o 
Petras Vaitiekūnas, Audrius 
Butkevičius po 5 posėdžius; kiti 
deputatai tepraleido po 4 ar 
mažiau. 

— Latvijoje buvo išaiškinta, 
jog buvusios Sovietų kariuo
menės karininkai su padirbtais 
dokumentais nori pasilikti čia ir 
gyventi, pranešė Rygos radijas. 
Yra ir tokių, kurie jau yra išėję 
iš kariuomenės, bet je grįžta ir 
su neteisėtais dokumentais ban
do pasilikti Latvijoje. Sufalsi
fikuoti dokumentai rodo. kad jie 
buvo vėl pašaukti į aktyvią 
karinę tarnybą Latvijoje ir po to 
iš jos pasitraukia, turėdami 
teisę ten apsigyventi. 

— Illinois kongresmenas Wil-
liam O. Lipinski, demokratas, 
siūlo uždrausti įvežti Japonijos 
automobilius bent penkeriems 
metams į Ameriką, kad šiek 
tiek išbalansuotų prekybos su 
Japonija deficitą. 

— Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba paskelbė sankcijas Libi
jai, įskaitant ir lėktuvų 
skrydžius į tą karštą. 

New Yorkas. Balandžio 13 d. 
— Americans for Due Process, 
vadovaujamas Rasos Razgaitie-
nės, praneša, kad Kanados 
teisėjas James Chadwick įsakė 
Kanados valdžiai sumokėti 
151,000 dol., Ottawos gyvento
jui Michael Pawlowski už jo tei
sines išlaidas ginantis prieš 
vaizdajuosčių naudojimą jo bylo
je. M. Pawlowski buvo kaltina
mas karo nusikaltimais, dary
tais Minsko rajonuoe 1942 
metais. Kanados valdžia teigė, 
kad jis, būdamas vietinis poli
cininkas, dalyvavo žydų varyme 
į žudynes. Jam buvo iškelta 
kriminalinė byla 1989 metų 
gruodžio mėnesį. Valdžia 
nutraukė bylą šių metų vidury 
kai paaiškėjo, kad teismas 
neleis liudininkams liudyti 
vaizdajuosčių būdu Baltarusijoj. 

Valdžia norėjo, kad jų atstovai 
vyktų į Baltarusiją apklausom, 
kaip kad daro JAV įstaiga iš 
Teisingumo Departamento Of
fice of Special Investigations 
(OSI) Tačiau priešteisminėse 
procedūrose teisėjas net du kar
tus atsisakė duoti leidimą tokių 
vaizdajuosčių darymui ir 
Kanados Aukščiausias teismas 
tai patvirtino. Liudininkai 
atsiskė keliauti į Kanadą 
liudyti byloje. Atsisakydamas 
priimti vaidajuostes, teisėjas 
Chad\.-ick sakė, kad Kanados 
prisiekusiųjų teismui būtų 
sunku įvertinti patikimumą 
liudininkų, kuriuos galima 
matyti tiktai iš juostos, ir kurie 
liudija per vertėjus. 

Byla buvo unikali ir 
abejotina 

M. Pawlowski,kuris yra 74 
metų amžiaus, teigia, kad jis 
nekaltas. Teisėjas Chadwick 
savo teisinėje nuomonėje rašė 
taip: „Ši byla yra unikali ir yra 
abejotina, jei kada nors vėl bus 
panaši byla". Jo nuomonė, 
atsižvelgiant į įkalčius, kuriuos 
jis buvo matės, Pawlowskiui tik
riausiai nebūtų buvę po visų 
priešteisminių procedūrų net 
užvedamas teismas. Chadwick 
rašė, kad vaizdajuosčių naudo
jimas būtų pažeidęs Pawlowskio 
teisę į teisingą ir greitą teismą. 

Kanados valdžia anksčiau jau 
buvo sumokėjusi apie 55,000 
dol. už M. Pawlowkio teisines 
išlaidas. Jis yra naturalizuotas 
Kanados pilietis, pensininką, 
stalius, kuris gyvena su savo 
žmona Renfres mieste, netoli 
Ottawos. Teisėjas Chadwick 
teigė, kad karo nusikaltimų 
rūšies byla reikalauja, kad 
apkaltintasis būtų arba labai 
turtingas arba labai neturtin
gas, kad galėtų tinkamai apsi
ginti. Turtingas gali pasi
samdyti gerą advokatą, o varg
šui Kanados valdžia parūpina 
gynybą M. Pawlowskis neįeina 
nei į vieną, nei antrą kategoriją. 
Šitoks išlaidų atmokėjimas yra 
išskirtinas Kanados sistemoje, 
nes kriminalinėse bylose apkal
tintieji beveik niekada neat
gauna savo sumokėtų teisinių 
išlaidų, net ir tuose atvejuose, 
kai byla yra nutraukiama. 

Žydų organizacijos Kanadoje 
išreiškė didelį susirūpinimą dėl 
šios bylos nutraukimo ir stipriai 

— Amerika, Britanija ir 
Prancūzija įspėjo Iraką, jog 
rizikuoja kariniais veiksmais, 
kai mėgina savo radaru sekti 
sąjungininkų lėktuvus ir per
kelia savo raketas į kurdų 
apgyventas vietas. 

kritikavo Kanados valdžios 
specialų skyrių, kuriam buvo 
pavesta šią, bei kitas dvi 
kriminalines ir vieną išpilie
tinimo bylą, vesti. Jų dabar
tiniame skyriuje, kuriam vado
vauja Peter Kremer, dirba 12 
advokatų ir 7 istorikai. 

Byla nutraukta 
1986 metais Kanadoj buvo 

suformuota Deschenes komisija, 
kuri rado, kad yra stiprių 
duomenų prieš 20 asmenų ir 
kad 218 bylų turėtų būti tuoj 
pat ištirtos. 1987 metais buvo 
įvestas įstatymas Kanadoje 
pradėti traukti atsakomybėn 
karo nusikaltėlius. 1989 metais, 
Kanada paskelbė, kad turinti 
45 tariamus nusikaltėtlius ir 
kad žada užvesti bylas prieš di
desnę jų dalį. Nuo to laiko, 
k r imina l inės bylos buvo 
užvestos prieš vengrą Imre Fin
tą, čekoslovaką Stephen 
Reistetter ir M. Pawlowski. Fin
tą buvo rastas nekaltu 1990 m. 
gegužės mėnesį. Valdžia 
apeliuoja sprendimą. 1991 m. 
kovo mėnesį valdžia nutraukė 
bylą prieš S. Reistetter, nes 
mirė l iudininkai . M. 
Pawlowskio byla nutraukta 
šiemet kovo mėnesį. Kanada 
sėkmingai pravedė išpilietinimo 
bylą prieš olandą Jacob Liut-
jens, kuris apeliuoja šį civilinės 
bylos sprendimą. 

Kanados Žydų Kongreso ats
tovas Milton Harris pasakė: 
„Klausimas net nekyla dėl 
laimėjimų. Reikia paskaičiuoti 
kiek iš viso buvo net keliama 
bylų? Aš esu savo nuomonę 
pareiškęs per paskutinius porą 
mėnesių keletą kartų Teisin
gumo ministrei ir Ministrui pir
mininkui. Aš turiu dabar viešai 
pasakyti, pirmą kartą, kad aš 
nesu patenkintas su specialaus 
skyriaus pasišventimu". 

Adv. David Matas, kuris 
atstovauja B'nai B'rith orga
nizacijai ir kuris prieš eilę metų 
dalyvavo viešuose debatuose 
Kanadoje su adv. Povilu Žum-
bakiu dėl šių teismų ir proce
dūrų, pareiškė, kad „teisingumo 

. sistemoj yra netinkamo nusis
tatymo problema". Jis teigia, 
kad gal tradiciniai priimti 
įkalčių priimtinumo standartai 
netinka karo nusikaltimų bylo
se ir turėtų būti žemesni. 
Pavyzdžiui, reikėtų, kad būtų 
liudininkam leidžiama liudyti 
ne tik apie tai ką jie patys matė 
ir girdėjo, bet ir apie tai ką jie 
girdėjo iš kitų. Adv. Matas taip 
pat siūlo Kanadai priimti OSI 
deportacijų ir išpilietinimo bylų 
variantus. 

Kai M. Pawlowski išgirdo 
sprendimą. kad valdžia 
nutraukia bylą, jis pareiškė: 
„Aš jaučiuos nepaprastai gerai, 
nes aš buvau nekaltas nuo pat 
pradžių, o turėjau kentėti du su 
pusę metų. Dėl ko? Yra gėda". 

KALENDORIUS 

Balandžio 16 d.: Didysis 
Ketvirtadienis. Ralistas, Ber
nadeta. Algedė. Giedrius, Joa-
kimas. 

Balandžio 17 d.: Didysis 
Penktad ien i s . Anicetas. 
Dravenis, Robertas, Skaidra. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:11. leidžiasi 7:31. 
Temepratūra dieną 59 1., 

naktį 43 1. 
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PAPILDOMAS 
PRANEŠIMAS 

Per neatidumą, rašant apie 
religini koncertą Šv. Andriejaus 
bažnyčioje, kur buvo atlikti 
„Septyni Kristaus žodžiai", 
nebuvo paminėti lietuviai solis
tai: sopranas — Dalia Eidukaitė 
Fanel l i , tenoras Edvardas 
Zelnis ir baritonas — Algirdas 
Brazis. Jų dalyvavimas buvo 
esminė programos dalis, nes be 
jų šio kūrinio atlikimas būtų 
neįmanomas. Tenka apgailes
tauti ir jų atsiprašyti. 

APB 

LIETUVOS VYČIAI 
AMERIKOS VAKARUOSE 

Šių metų vasario 15 dieną Los 
Angeles Lietuvos Vyčių 133-čios 
kuopos susirinkimas vyko Han
cock Park, Stasės Bajalienės 
namuose. Susibūrėme švęsti 
74-tųjų Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo metinių 
sukaktį — Vasario 16-tąją. 

Susirinko gausus Vyčių būrys 
— net lietus, pliaupęs kaip iš ki
biro, nepajėgė temdyti geros 
nuotaikos ir noro pabendrauti. 
Be to, susirinkime dalyvavo iš 
Chicagos Lietuvos Vyčių Centro 
valdybos atsakingas narys dr. 
Pe t ras Paulius Zansytis. 
Susirinkimą pradėjome malda, 
himnais, priešpiečiais, šampanu 
ir vynu. 

Įspūdingas buvo pirmojo 
laipsnio diplomų ir medalių 
įteikimo ceremonialas, kurį pra
vedė svečias dr. P. Zansytis. Visi 
kartu kalbėjome lietuviškai 
Apaštalų Tikėjimo Išpažinimą, 
anglų kalba prisiekėme JAV 
vėliavai, lietuviškai sakėme 
Lietuvos Vyčių himno žodžius ir 
užbaigėme priesaika Lietuvos 
Vyčių konstitucijai, pasiža
dėjimą būti ištikimais šiai or
ganizacijai, paklusti jos įsta
tymams, ginti savo religiją, 
Jungtines Amerikos Valstijas 
bei Lietuvos žmonių reikalus. 
Svečias dr. P. Zansytis 57-niems 
vyčiams uždėjo ordinus ir įteikė 
diplomus. Jam talkino mūsų 
pirmininkė M. Šepikaitė. 

Dr. P. Zansytis buvo ir pa
grindinis kalbėtojas mūsų susi
rinkime. Jis pasidalino savo 
įspūdžiais iš kelionės į Lietuvą. 
Jis vyko kartu su Chicagos 
Lietuvių Operos nariais tuo 
metu, kai visas pasaulis 
pripažino Lietuvos Nepriklau
somybę. Džiaugėsi pamatęs 
savo tėvų kraštą Žemaitiją, 
darbščius l ietuvius, iš
garsinusius visam pasauliui 
vardą — Lietuva. Jis pasakė, 
kuo Amerikos lietuviai galėtų 
pagelbėti savo tautiečiams. 
Marytė Šepikaitė įteikė svečiui 
atminimo dovanas, o gėlėmis 
apdovanojo savo mamytę, M. 
Oberfield, M. Protkiel, J. Sulą 
už gardžių lietuviškų valgių 
gaminimą. Svečių tarpe 
turėjome ir Šarūno Vainausko 
mamytę, tik prieš 2 mėnesius 
atvykusią iš Lietuvos. I mūsų 
kuopą įstojo net 10 naujų narių, 
įskaitant 2 narius iš Arizonos, 
Dorece Thulin, visą Mačiuškų 
šeimą. Turime garbės pranešti, 
kad sesuo Nijolė Sadūnaitė taip 
pat tapo mūsų kuopos nare. Kad 
mūsų kuopa nuolat didėja 
nariais, padėka priklauso mūsų 
darbščiai ir pasišventusiai 
pirmininkei Marytei Šepikaitei. 

Veikloje tarp susirinkimų 
mūsų kuopos nariai dalyvavo 
šaulių Kūčiose, šventinių 
kepinių pardavime, savo kuopos 
dvasios vadovo kun. dr. Algirdo 
F. Olšausko kunigavimo 40 

metų jubiliejuje. Vasario 9 d. 
buvo aukojamos Mišios už mūsų 
kuopos mirusius narius. Tų 
Mišių metu Aukojimo dovanas 
nešė svečias iš Chicagos dr. P. 
Zansytis ir pirm. Marytė 
Šepikaitė. Po pamaldų, 
apatinėje parapijos salėje 
svečias buvo pagerbtas prieš
piečiais ir taure šampano. 
Vasario pabaigoje arti 40 mūsų 
kuopos narių dalyvavo „Spin
dulio" tradiciniame blynų 
baliuje. 

Ateityje mūsų kuopa planuo
ja ir toliau siųsti knygas, 
pinigus, bei kitokias dovanas 
Lietuvos vaikams. Šiais metais 
gegužės mėn., trys mūsų kuopos 
nariai advokatai lankysis 
Lietuvoje ir dalyvaus advokatų 
konvencijoje. Planuojame šį pa
vasarį tapti bažnyčios Lietuvoje 
sponsoriais. Verbų sekmadienį 
dalis mūsų Vyčių dalyvaus šv. 
Mišiose Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Pirmasis vicepirmi
ninkas Jonas Sturas 3 mėn. dės
tys anglų kalbą Lietuvoje ir 
gyvens Pranciškonų 
vienuolyne. 

Los Angeles Vyčių kuopa 
nuoširdžiai dėkoja dr. P. P. 
Zansyčiui už pagalbą bei rūpestį 

aukštą prasmingos Los 

Los Angeles vyčiai. I-je eil. ketvirtas iš kairės dr. Peter Paul Zansytis, greta jo dešinėje, kuopos 
pirmininkė Marytė Šepikaitė ir susirinkimo šeimininkė Stasė Bajalienė. 

šioms Deborah ligoninės 
medikų kelionėms apmokėti. 
Projektas svarbus, kadangi skir
tas gelbėti Lietuvos ateitį — jos 
vaikus. 

Galintieji prisidėti, kvie
čiami siųsti aukas: Dr. & Mrs. 
Jack J. Stukas, 234 Sunlit 
Dr., Watchung, N J 07060. 
Čekius rašykite „Deborah 
Hospital Foundation" vardu su 
pastaba „Lithuania Project". 
Vertė Aleks. Pakalniškis, J r . 
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Angeles Vyčių veiklos 
įvertinimą. Vieningai dirbdami 
Lietuvoje ir užjos ribų, džiaugsi
mės didesniais laimėjimais 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Stasė Bajalienė 

REIKALINGA PAGALBA 
Browns Mills, NJ, valstijoje 

esanti Deborah ligoninė, 
pasižymėjusi širdies bei plaučių 
ligų srityse, planuoja Vilniun 
pasiųsti 30-ties asmenų medi
cininio personalo grupę,kuri 
rugsėjo mėnesį ruošiasi atlikt 
15-20 operacijų lietuvių vai
kams. Tuo pačiu metu medikai 
Lietuvos chirurgams praves 
simpoziumą. Dalyviai, bus 
kviečiami pasigilinti toje srity
je atliekant stažuotę Deborah 
ligoninėje. 

Gegužės mėnesį į Vilnių vyks 
pradinė aštuonių asmenų 
grupė. Jos dalyviai apžiūrės 
ligoninės patalpas, operacines, 
medicinines priemones bei slau
gymo lygį, konsultuosis su 
dr. Vytautu Sirvydu, Vilniaus 
universiteto ligoninės širdies 
chirurgijos sekcijos vadovu, kaip 
geriau apipavidalinti rugsėjo 
mėnesį planuojamą žygį. 

Kadangi Deborah ligoninės 
fondo įstatai neleidžia iždo 
pinigus leisti kelionės tikslams, 
mums, Amerikos lietuvių 
visuomenei, užduotis padengti 
šių dviejų kelionių išlaidas. 
Šiam tikslui reikia sukaupti net 
50,000 dol. Chirurgijos bei 
konsulto išlaidas padengs 
Deborah ligoninė. 

Deborah ligoninė pradėjo 
šelpti Lietuvą 1991-mųjų metų 
žiemą, kai šešių mėnesių 
amžiaus Miglė Grigutytė buvo 
atskraidinta sunkiai širdies 
operacijai. Tai buvo „Children 
of the World" programos pra
džia. Vėliau dr. V. Sirvydas, 
Miglės gydytojas, atliko trijų 
mėnesių stažuotę šioje 
ligoninėje. Išlaidas padengė 
ligoninė. Čia dr. Sirvydas daly
vavo chirurgijose bei konsulta
cijose. 

Lietuviai yra dėkingi Deborah 
ligoninei, parodžiusiai tiek susi
domėjimo bei suteikusiai tiek 
pagalbos Lietuvai. Dr Jokūbe 
ir Lorei 
Lithuania" bei „Music of 
Lithuania" radijo valandėlių 
metu vedė vajų telkti lėšas 

Rašykime... 
Lietuva štai laisva! Nesu

skaičiuojamų lietuvių darbas 
visame laisvajame pasaulyje, be 
abejo, prisidėjo prie šios džiugios 
naujienos įgyvendinimo. Lietu
vai laisvė reiškia priėmimą į 
pasaulio laisvų tautų visuo
menę, ji dabar tampa Jungtinių 
tautų narė, jos sienos dabar at
sidaro diplomatams, digni
toriams, verslininkams bei 
turistams. 

Kaip ši žinia palietė mus 
asmeniškai? Kaip Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas 
paveikė mūsų gyvenimus? Ar 
mes dabar laisviau kalbame 
apie savo šaknis, o gal šiuo 
klausimu dabar tapome pasy
vesni? Ar dar vis domimės 
Lietuvos gerove, ar dar ilsimės 
ir ja nebesirūpinsime? Į kokius 
naujus projektus įsijungsime 
dabar, Lietuvai esant laisvai? 

Lietuvos Vyčių fondas teikia 
kiekvienam organizacijos nariui 
progą pasidalinti mintimis šiuo 
klausimu metinio rašinio 
konkurso būdu. Konkursui, 
įgalintam prel. Juozo Prunskio 
dosnumu, šiais metais paskirta 
tema „Kaip Lietuvos nepri
klausomybės atgavimas pa
veikė mane bei mano kilmės su
pratimą?" Kviečiame šią temą 
pagvildenti ir mintimis pasi
dalinti, konkursan atsiųsdami 
savo rašinius. 

Lietuvos Vyčių fondas yra nuo 
mokesčių atleistas fondas, kuris 
panaudoja kapitalo palūkanas 
finansuoti Lietuvos Vyčių 
kultūrinius bei religinius pro
jektus. Fondas reikalingas jūsų 
pagalbos. 100 dol. auka įgalina 
kuopą ar Lietuvos Vytį tapti 
fondo nariu, o tai užtikrina 
Lietuvos Vyčių ateitį. Ar Jūs 
esate fondo narys? Jei ne, tai 
kviečiame šiandien prisirašyti. 

Konkursan pateiktas rašinys 
turi būt i neilgesnis kaip 
450-500 žodžių. Temas reikia 
prisiųsti iki 1992-jų metų bir
želio 15 dienos. Konkursantais 
gali būti Lietuvos Vyčių nariai, 
kurie yra centro valdyboje 
registruoti. Rašiniai bus ver
tinami pagal turinio kokybę, 
originalumą ir atidą konkurso 
temai. Gramatika bei tvark
ingumas taip pat prisidės prie 
sprendimo. 

Pirmajame puslapyje įrašy
kite tik savo vardą ir pavardę, 
adresą, kuriai kuopai priklau
sote, ir rašinio pavadinimą. 
Sekančiuose puslapiuose iš
spausdinkite rašinį, tačiau var
do ar pavardės neberašykite. 
Tai "•"**>« iShukyti rašytojų 

Pirmoji premija yra 300 dol., 
antroji — 200 dol., trečioji — 100 
dol. Jury komisijoje dalyvaus 

TAUTOS FONDO 
RENGINYS 

Tautos fondo atstovybė 
balandžio 26 d. rengia kultūrinę 
popietę Sv. Antano parapijos 
salėje. Pradžia 12:15 vai. p.p. 
Vladas Staškus praneš apie 
Tautos fondo veiklą Michigano 
valstijoje. Stambesniems auko
tojams bus įteikti padėkos 
pažymėjimai. Liucija Min-
gėlaitė-Gettier atliks popietės 
meninę programą. Bus pietūs ir 
dovanų paskirstymas. Pietūs — 
10 dol. asmeniui. Bilietus pla
t ina — L. Mingėlienė, VI. 
Staškus ir E. Bulotienė. 

PASITRAUKĖ JONAS 
URBONAS 

Jonas Urbonas, ilgametis LB 
Detroito apylinkės pirminin
kas , pasitraukė iš pareigų 
apylinkės valdyboje. Po LB 
apylinkės metinio susirinkimo, 
valdybos posėdyje paaiškėjo, 
kad apylinkės valdybos pirmi
ninke sutiko būti Eleonora Gri
gaitienė, Giedrius Markevičius 
vicepirmininku, Gitą Markevi
čienė sekretore, Algimantas 
Bražėnas iždininku ir Juozas 
Matekūnas valdybos nariu. 

PASILIKO TA PATI 
VALDYBA 

Lietuvių Tautinės sąjungos 
Detroito skyriaus valdyba 
pasilieka dar vieniems metams. 
Trūkstant kandidatų, skyriaus 
pirmininkas Edvardas Milkus 
vykdys ir sekretoriaus pareigas. 
Eugenija Bulotienė bus 
vicepirmininkė, Romas Ma-
cionis iždininkas, Algirdas 
Vaitiekaitis — narys kultūros 
reikalams ir Vladas Jomantas 
— valdybos narys. 

JŪRŲ ŠAULIAI 
ŠVĘS 26-METĮ 

Detroito jūrų šaulių kuopa 
liepos mėnesį „Pilėnuose" švęs 
savo veiklos 25-metį. Pasirinkta 
liepos 26 d — sekmadienis, nes 
liepos 19 ta vyks „Dainavos" 
met inė šventė. „Pi lėnų" 

Adolfas Klova, Klementina Mil-
ler, Evelina Oželis, Aldona 
Ryan, Loretta Stukienė, bei 
pernykščių metų laimėtojas 
Brunonas Rutkūnas. 

Rašinius siųskite: Aldona 
Ryan, 6591 McEwen Road, Cen-
terville, OH 45459. Laimėtojai 
bus paskelbti liepos 17 dieną Al-
lentown, PA, vyksiančiame 
Visuotiniame Lietuvos Vyčių 
suvaž iavme. Laimėjusieji 
rašiniai >M;S paskelbti „VytvV. 

Loretta I. Stuk ,»e, 
Lietuvos Vyčių Fondo 

pirmininkė 
Vertė AJ< <a. Pakalniškis, J r . 

stovyklos a t idarymas bus 
gegužes 31 d. Jūrų šaulių „Švy
turio" kuopai vadovauja Bro
nius Valiukėnas. Kiti valdybos 
nariai: Juozas Kinčius, Romas 
Macionis, Albinas Grigaitis, 
Balys Telyčėnas, Antanas Šiur-
kus, Algis Macionis, Vacys 
Šlušnys, Antanas Vaitiekus ir 
Algirdas Vaitiekaitis. Kuopos 
kapelionu yra kun. Kazimieras 
Simaitis, kultūros reikalų vado
vas Stasys Sližys ir moterų 
sekcijos vadovė — Onutė 
Selenienė. Revizijos komisiją su
daro Jūratė Pečiūrienė ir Stasys 
Petrauskas. Nusiskundžiama, 
kad , ,Pilėnų" i š la ikymas 
sunkėja, nes sumažėjo dar
bininkų. Dėka darbščiųjų talki
ninkių: Stefanijos Telyčėnienės, 
Zofijos Sirutienės, Salomėjos 
Grigaitienės, Onos Abarienės, 
Elenos Braziūnienės ir Liudos 
Macionienės „Pilėnų" stovykla 
yra pat raukl i šauliams ir 
svečiams. 

AMERIKIEČIAI APIE 
LIETUVOS VYČIŲ 

PAGALBA LIETUVAI 

„The Michigan Catholic" iš
spausdino Robert Delaney 
straipsnį apie Lietuvos Vyčius, 
kuriems vadovauja Robert Bo-
ris, medicininių reikmenų ir 
vaistų surinkimą, pakavimą ir 
persiuntimą Caritas organiza
cijai Lietuvoje. Pažymėjo, kad 
jau išsiųsti šeši konteineriai 5 
(penkių) milijonų vertės ir kad 
persiuntimo išlaidas, po sep
tynis tūkstančius dolerių už 
kiekvieną konteinerį, suaukoja 
vietos lietuviai. Taip pat iš
spausdino ir nuotrauką dr. Ei-
vos Marčiulionienės ir dr. Gied
riaus Dzidoliko, pakavimo cen
tre apžiūrinčius siunčiamus me
dicininius reikmenis. Minė
tiems gydytojams buvo proga 
susipažinti su pakavimo proce
dūra ir patiems šiame darbe pa
dėti talkininkams. Laikraštis 
davė Robert Boris adresą, kad 
norintieji pagelbėti medicininių 
reikmenų siuntimui į Lietuvą, 
žinotų kur nukreipti savo 
aukas. 

Stasys Gari i aus kas 

LIETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMO 

IŠTRAUKOS 

Ištraukos iš Lietuvių fondo 
29-to metinio narių suvažia
vimo, kovo 28 dieną vykusio 
Chicagoje, buvo perduotos 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės balandžio 14 d. 
laidoje. Valandėlės populiariau
sia programos dalis yra Antano 
Zaparacko santrauka žinių, gir
dėtų per Vilniaus radijo laidą 
' 'žsieniui. Valandėlės yra 
.ia. .sliuojamos antradieniais ir 
penktadienias nuo 4 iki 5 vai. po 
pietų iš WPON stoties AM 
banga 1460. 

DAIL. BLIUDŽIŪTĖS 
KŪRINIAI T R I J Ų 

P A R O D O J E 
Troy Art Gallery, 515 S. Laf-

fayette ir 6th gatvių sankryžoje, 
Royal Oak mieste vyksta trijų 
dailininkų meno paroda „In 
Unison 2 + 1". Parodoje su savo 

ekspresionistine tapyba daly
vauja lietuvaitė Isabelė Milda 
Bliudžiūtė-Owens. Parodos 
atidarymas buvo balandžio 4 d. 
Paroda tęsis iki balandžio 25-tos 
dienos. 
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DR. VIJAY BAJAJ. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W . 71 Street, Chicago 
T e l . (1-312) 434 -5 *49 (veikia 24 va i ) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (706)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaekl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W »5 St. Tel. (706) 422-0101 
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 šeštd 9 v.r.-12 v p.p. 

6132 S. Kedzle Ava. , Chicago 
(1-312) 778-69*9 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

Kab. ta i . (1-312) 565-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

K a b . t a i . (1 -312) 471 -3300 

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

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 60652 

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 
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Kovos dėl ateities 

TOLIMUOSE RYTUOSE 
Nesiseka Kinijai rodyti pa

sauliui, kad komunistinis so
cializmas yra geriausia sistema. 
Nežiūrint Kinijos pastangų 
trukdyti Pabaltijo kraštai vis 
tiek nutarė turėti diplomatinius 
ryšius su Taiwanu. Taiwanas 
tuo, žinoma apsidžiaugė, nes 
visur Taiwanas turi konkuruoti 
su didžiule Kinija, nes Kinija at
sisako ryšių su kraštais, pri
pažįstančiais Taiwaną. Nuo 
1989 metų, kada Beidžingo 
tarptautinis prestižas smarkiai 
nupuolė po susidorojimo Tia-
nanmen aikštėje, laisvajai Kini
jos Respublikai Taiwane 
gerokai padažnėjo laimėjimai 
tarptautinėje arenoje. Komu
nizmo žlugimas visame pasauly
je taip pat prisidėjo prie viso to. 

Taiwanas tebėra išjungtas 
iš Jungtinių Tautų, Bendrosios 
Sutarties dėl Tarifų ir Prekybos 
ir daugelio kitų tarptautinių or
ganizacijų. Bet lapkričio mėnesį 
Taiwanas buvo priimtas į Azi
jinio Pacifiko Ekonominio Bend
radarbiavimo Forumą, nežiū
rint to, kad komunistinė Kini
ja dvejus metus trukdė jo pri
ėmimą į šią penkiolikos vals
tybių grupuotę. Taipei, Kinijos 
Respublikos sostinė, šiuo metu 
palaiko ryšius su 29-mis valsty
bėmis, daugiausia Karibų Jū
roje ir Centrinėje Amerikoje. 
Daugelyje kitų kraštų, kuriuose 
komunistinei Kinijai pavyko 
įtakoti "aivvano diplomatinį 
nepripažinimą, Taiwanas 
palaiko ryšius per pusiau valdiš
kas savo prekybos įstaigas. 
Europoje Taiwanas tur i 
diplomatinius ryšius tik su 
Vatikanu. 

Kinijai labai sunku konku
ruoti su kapitalistiniu Taiwanu 
Pabaltijo kraštuose, aiškino Tai-
wano užsienio ministerijos 
Vakarų Azijos reikalų skyriaus 
direktorius Lo Jyh-yuan. „Šie 
kraštai, buvę komunistų pa
vergti 50 metų, žino, kad Kini
jos Respublika juos supras ir 
jau turi daug patirties, san
tykiaujant su komunistais, pa
reiškė Lo. Taiwano užsienio mi-
nisteris Fredrick Čien nurodo, 
kad Taiwanas taip pat yra bend
ras pavyzdys greito ekonominio 
vystymosi. Per paskutinius 
keturis dešimtmečius Taiwanas 
pakėlė savo krašto per capita 
GNP nuo 137 dol. iki 8000 dol. 

Bet svarbiausias dalykas, ką 
Taiwanas gali duoti Pabaltijo 
kraštams,tai valiuta. Taiwanas 
turi 80 bilijonų dol. rezervų — 
daugiau, negu bet kuris kraštas 
pasaulyje — ir jo įmonės yra iš 
aktyviausių investuotojų 
užsienyje. Taiwanas, be to, 
nutarė, kad buvusios Sovietų 
Sąjungos respublikos būsian
čios svarbiausiu jo užsienio pa
galbos taikinys ir joms paskyrė 
1.2 bil. dol. pagalbos fondą. 
Neapsileidžia Taiwanas ir ki
tuose Rytų Europos kraštuose. 
Čekoslovakijoje, Vengrijoje ir 
Lenkijoje jie jau atidarė Taipei 
Ekonomikos ir Prekybos raš
tines. O Taiwanui ten sekasi. 
Taiwano prekyba su septyniais 
Rytų Europos kraštais 1991 
metais pašoko 49% virš to, kas 
buvo 1990 metais. 

Tuo tarpu komunistinei Kini
jai ekonominė reforma einasi la
bai sunkiai. Anot Christian 
Science Monitor korespondentės 
Hong Konge Ann Scott Tyson, 
svarbiausia šito priežastis ta, 
kad valdžia neturi tam būtinos 
paramos iš spaudos. Kai Kinija 
pradėjo ribotą ekonominę re
formą 1980 dešimtmetyje, 
valdžioje esantys reformatoriai 
susilaukė paramos iš saujelės 
nevalstybinių laikraščių, kurie 
nesiskaitydami su įvairiais gra
sinimais savo puslapiuose 
spausdino debatus, pasisa
kymus ekonominiais klau
simais ir apie demokratiją bei 
kitus svarbius reikalus. 

Po 1989 m. žudynių Tianan 
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men aikštėje, stengiantis už
gniaužti demokratinį judėjimą, 
daugumas tų laikraščių buvo 
uždaryti ir dabar, kai valdžioje 
esantys reformatoriai norėtų 
paramos savo programoms, 
išaiškinti žmonėms reformos 
planą, vienintel iai belikę 
laikraščiai tenori spausdinti 
konservatoriškomis temomis. 

Bet dabar tuo susirūpinta ir 
Komunistų Partijos cen
triniame komitete. KP vadas 
Jiang Zemin ir kiti progresy
vesni partijos vadai dabar jau 
stengiasi atgaivinti vieną tų 
nepriklausomų laikraščių — 
Šanhajaus „Šauklį", o 1989 m. 
pats Jiang buvo įsakęs laikraš
tį uždaryti ir jo redaktorių at
leido iš pareigų. O konserva
toriai valdžioje stengiasi to laik
raščio atkūrimui pastoti kelią, 
neišduodami leidimo regist
racijos. Bet buvę laikraščio dar
bininkai nemano, kad ir atkur
tas laikraštis galės taip plačiai 
reikšti opozicines nuomones, 
kaip prieš 1989 metus, jau vien 
dėl to, kad visiems laikraščiams 
šiandien galioja cenzūra. Tad 
buvusių laikraščio darbuotojų 
nuomone, pagal šias taisykles 
jis vis tiek negalės būti toks 
įdomus, kaip anksčiau. 

Tuo tarpu, anot korespon
dentės, patys kiniečiai labai iš
troškę laikraščių, kuriuose būtų 
daugiau, negu tik partinė lini
ja. Pavyzdžiui, nežiūrint 
valdžios paramos, partinių laik
raščių prenumeratos ar stag-
navusios, arba krenta, tuo tar
pu vieno laikraščio, kuris per
duoda tarptautinių žinių san
t raukas , prenumeratorių 
skaičius pernai pakilo 13 pro
centų. Be to, daugelis kiniečių 
klausosi užsienio radijo laidų. 

^Šiandien žmonės nori nešališko 
žinių šaltinio, kad patys galėtų 
pasidaryti išvadas", sako no
rimojo atgaivinti „Šauklio" 
buvęs redaktorius. 

Vienas didžiųjų, kontro
versinių klausimų Kinijoje yra 
naujos hidroelektrinės užtvan
kos statymas ant Jangtze upės. 
Valstybinė Vandens resursų mi
nisterija labai nori šios užtvan
kos ir ji būsianti brangiausias ir 
kontroversiškiausias valdiškas 
projektas moderniais laikais, 
kainuosianti 10.5 bil. dol. Viena 
stambiųjų problemų su šia 
užtvanka kaip tik yra jos kaina 
šiais laikais, kai Kinija, kaip ir 
visi pasaulio kraštaįpergyvena 
ypatingus ekonominius sunku
mus. Valdžia tos užtvankos 
nori, nes ji „pademonstruosianti 
socializmo pranašumą". Bet Ki
nijos ekonomikos ir gamtos 
žinovai, kurie matė, kad valdžia 
išgavo parlamentarų pritarimą 
šiai užtvankai tik melagingos 
propagandos dėka, sako, jog jau 
vien tai parodo kaip tik kodėl 
socializmas yra tokia nevykusi 
sistema. 

Šią užtvanką valdžia išgavo 
kaip tik dėka to, kad spauda te
bėra cenzūruojama ir laisvos 
spaudos nėra. Spaudoje buvo 
rašoma tik apie užtvankos pa
gaminamos elektros kiekį, bet 
nebuvo rašoma, kad užtvanka 
padarys Jangtze upę ne
betinkamą dideliems laivams, 
nes jos dugne pradės rinktis 
dumblas ir, be to, dėl jos pra
sidės potvyniai Čongąuing mies
te. Pagal iau, ši naujoji 
užtvanka kainuosianti keturis
kart brangiau, negu numatyta, 
pakenktų gamtai, sumažintų 
visą pramonę, prekybą upe ir 
paupiais ir privestų 1.1 milijoną 
žmonių kraustytis kitur. Šiais 
ekonominiais laikais tai neat
sakinga, sako Kinijos ekspertai. 
Bet jų balsai visuomenės 
nepasiekia ir konservatoriai 
rūpinasi, kad jokie laisvi laik
raščiai negadintų jų numatytų 
užmačių. 

ag-

Lietuvos mylėtojų klubas Len
kijoje (Ogolnopdski Klub Mi-
losnikow Litwy) Varšuvoje išlei
do antrą žurnalo „Lithuania" 
numerį. Jame keliami abiejų 
valstybių politiniai ir kultū
riniai klausimai. 

Nors žurnalas leidžiamas Len
kijoje, tačiau redakcija jį pava
dino „Lithuania", kadangi šis 
žodis yra įrašytas senose 
knygose, dokumentuose ir 
žemėlapiuose, išraižytas 
bažnyčių akmenyse, rūmuose ir 
paminkluose, žodis — sutin
kamas Vilniuje, Varšuvoje, Ro
moje ir Paryžiuje, žodis, kuris 
savo lotyniška reikšme siekia 
Europos kultūrinius pamatus, 
jos krikščioniškas šaknis, žodis 
— priimtas visų, nežiūrint ar jis 
bus verčiamas „Litva", „Lietu
va" ar kiek kitaip" (redakt. 
Marijos Starzynskos įvadas 
1990 m. „Lithuania" Nr. 1). 

Ir antras „Li thuania" 
numeris yra labai turtingas 
savo straipsniais, pasikalbėji
mais, nuotraukomis, lyrika, 
prisiminimais. Pasirinkau 
vieną pasikalbėjimą — Tomo 
Venclovos, norėdamas skaityto
jus supažindinti su jo pažiū
romis į lietuvių - lenkų san
tykius. 

Į klausimą kaip T.V. žiūrį į 
paskutinius įvykius Lietuvoje, 
į paskelbtą nepriklausomybę — 
T. Venclova atsako, kad tai yra 
stebuklas kiekvienam lietuviui, 
imtinai ir prof. V. Landsbergiui. 
Visi to laukė: kairieji ir 
dešinieji, teisūs ir nuodėmingi, 
išeiviai ir tremtiniai. Tačiau 
tikėjusius susilaukti nepri
klausomybės gal galima būtų 
suskaičiuoti ant vienos rankos 
pirštų. Išvykdamas į Vakarus ir 
T. Venclova (ypač po įvykių 
Čekoslovakijoje ir Lenkijoje) 
netikėjo į Lietuvos prisikėlimą. 
Dauguma jo prietelių liko, atsi
žvelgdami į asmeniškus reika
lus bei kitais įvairiais sume
timais. 

Tiesa, Lietuva nepriklausė 
prie blogiausių imperijos 
užkampių, pakenčiamas gyve-
nimas/ palyginus su Latvija ar 
Maskva. Lietuva išsaugojo daug 
savo individualumo. Ten dar ir 
dabar yra Vidurio Europos 
miestas, sukolchozintas kaimas, 
tačiau nevisiškai vargšas. Be to, 
Lietuva išlaikė istorinę praeitį. 
Vyresnioji karta neužmiršo an
trosios nepriklausomybės, 
nepamiršo partizaninių kovų, 
trėmimų. Iki šios dienos gyva 
lietuvių kalba, rusifikacija 
nepasiekė savo tikslo. Apie 1960 
metus gyvenimas stabilizavosi. 
Kultūrinis gyvenimas įėjo į nor
malias vėžes, palyginus su 
Maskva bei rusiška provincija. 
Leistas abstrakcinis menas, 
džiazas, rock, absurdo teatras, 
surrealistinė poezija, nors kar-
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tais į t a s apraiškas buvo žiū
rima kreiva akim. Atrodė, kad 
Lietuvos pabaiga bus atidėta, o 
gal net išdalinta dalimis. 

— Kokią kainą mokėjo lietu
viai už šį pratęsimą? 

— T. Venclova: Gan aukštą — 
demoralizacija ir dviveidiš
kumu. Žmonių, prisitaikiusių 
prie režimo ir net kolaborantų, 
greičiausia buvo tiek pat, kiek 
Prancūzijoje Vichy metu, t.y. 
aiški dauguma. Tikras priešas, 
nedažytas buvo retesnė išimtis 
už Lenkiją. Tikrovėje nebuvo nė 
vieno (kalbu apie karč ius 
reikalus, tačiau neišvengiamus), 
nemokėjusio duoklės vyriausy
bei, kas reiškė garbinimą mark
sizmo, leninizmo, tarybinių iš
vaduotojų ir t.t. Daugumas tą 
darė su pasibjaurėjimu, tačiau 
kartu džiaugdamiesi, kad tai 
padeda tautos išsilaikymui to
kiose sąlygose. Nemažas nuo
šimtis galvojo apie asmenišką 
gerovę, vėl kiti nema tė 
moralinės problemos, kas ir 
rūpėjo vyriausybei. Nežinomas 
yra NKVD agentų nuošimtis 
lietuviškoje visuomenėje, tačiau 
be jokiu abejonių jis buvo paly
ginti didelis. 

Taip pat kartu norėčiau 
pažymėti paprastą, tačiau neiš
vengiamą tiesą, Lietuvos inteli
gentijos akyse disidentai buvo 
kaip ir „paraštėje" — antraeiliai 
žmonės. Labai dažai jie buvo 
laikomi net „tuščiais" žmonė
mis, nepilno proto, nukrypstan-
tieji nuo vienos teisingos ir 
pažangios linijos. Tas reiškė: 
mokėti duoklę, užsiimti or
ganizacine veikla, išlaikyti 
lietuvybę širdyje ir kantriai 
laukti progos, kurios susilauks 
tik vaikaičiai. Bet tikrovėje, 
lietuvių tautos garbė buvo iš
gelbėta disidentų. Nepavyko 
mums įsteigti „Solidarnošč" 
ar „Charta 77", nes opoziciniai 
rateliai buvo maži, nelabai stip
rūs, nežinomi p la tesne i 
visuomenei, greitai vyriausybės 
išaiškinti. 

— Be t atėjus laikui pa
vyko jums įsteigti „Sąjūdį", 
masinį nepriklausomybės sąjū
dį. 

— T. Venclova: Iš Lietuvos 
vykau, įsitikinęs, kad išvyki
mas yra vienintelė išeitis. Apsi
rikau. Ir dėkui Dievui. Tai mano 
gyvenimo maloniausias apsi
rikimas (klaida). Tautos nu
garkaulis nebuvo sulaužytas. 
Užteko kelių trūkių totali
tarinėje sistemos sienoje, ir 
viskas pradėjo keistis stebėtinu 
greičiu. „Sąjūdis" kilo labai at
sargiai, manevravo, naudojo 
įvairias gudrybes, kad tik ne
būtų išprovokuotas. Po to jis 
pradėjo radikalizuotis neįtikė
tinai greitai. Ir čia pasirodė 

geriausios lietuvių tautos ypa
tybės (bruožai). Atliekame impe
rijos dekonstrukciją labai dis
ciplinuotu keliu, savo pavyzdžiu 
skleisdami spindulius taip pat 
ir kitoms tautoms, net ir rusų. 
Ką daro „Sąjūdis" (pasikalbė
jimas vyko 1990 m. birželio-
spalio mėn. — K. B.) yra žai
dimas. Gan keistas žaidimas, 
sujungtas šachmatų žaidimu ir 
rusiška rakete. Ir „Sąjūdis" žai
džia šį žaidimą labai sėkmingai. 

— Ar galime pakalbėti apie 
lietuvius komunistus? Susitikus 
Varšuvos universitete Tamsta 
pasakė te , kad Lietuvos 
Komunis tų partijos pasi
traukimas iš Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos nedaug ką 
padėjo. Tačiau mums atrodo 
priešingai — savarankiškos 
Lietuvos komunistų partijos 
populiarumas padidėjo. Be to, 
mums atrodo, kad komunistai 
Lietuvoje yra vienintelė gerai 
organizuota politinė jėga. Nau
jai steigiamos partijos yra silp
nos ir negausios. 

— T.V. — Sakydamas, kad 
santykių nutraukimas su Mask
va nedaug ką padėjo Lietuvos 
komunistams galvojau, kad jie 
nelaimėjo daugumos parla
mente. Taip pat, kad prezidentu 
buvo išrinktas V. Landsbergis, 
o ne A. Brazauskas, kas mano 
nuomone buvo dideliu netikėtu
mu Gorbačiovui. Išrinkus A. 
Brazauską galbūt nebūtų buvę 
ekonominės blokados. Kalbė
damas apie naujas partijas — 
socialdemokratų, krikščionių 
demokratų, Tamstos esate tei
sūs. Padalinimai, skilimas, 
palyginus su komunistų parti
jos organizacija, atrodo labai ne
rimtai, kadangi komunistai 
palieka komunistais, net ir ko
munistinio pasaulio skilimo 
metu, kurį dabar matome ir ste
bime. Tuo tarpu „Sąjūdis" 
negali būti partija ir greičiau
siai nebus. Tad jis šia prasme 
negali varžytis (rivalizuotis) su 
komunistais. 

— Grįžkime į praeitį. Į-
tariame, kad yra kažkokia 
Lietuvos komunistų paslaptis. 
Lietuva — vienintelė Pabaltijo 
valstybė išvengusi rusifikacijos. 
Net 80% respublikos gyventojų 
yra lietuviai. Palyginus su Lat
vija ir Estija, tai labai daug. Be 
to, daug kas išsaugota, pavyz
džiui švietimas (mokyklos) 
tautine kalba. Tai, kas kitur 
buvo engiama ir naikinama, 
Lietuvoje pavyko apsaugoti. 
Lietuvos komunistai, valdę 
kraštą 50 metų turėjo „mirkyti' 
savo pirštus? 

— T. Venclova: Taip spren
džiama. Tačiau aš galiu daugiau 
pasakyti, nes žinau, kad taip 
buvo. Esu gimęs žinomo ko
munisto šeimoje ir žinau, kad 
mano tėvas taip pat „mirkė" 

tame savo pirštus, nežiūrint, kad 
buvo labai atsargus žmogus. 
Tai, kad Lietuvoje buvo spaus
dinami lietuvių klasikų 
leidiniai be jokių didesnių 
cenzūrinių „kirpimų" arba 
apskritai be „kirpimų", tai, kad 
universi tetas liko beveik 
išimtinai lietuviškas (nežymios 
rusiškos grupelės) įrodo, kad 
mano tėvo „kirpimo" (pokroj) in
teligentija — kairioji, komunis
tinė — tikrai „mirkė" tame savo 
pirštus. Taip pat yra gan 
plačiai paplitusi prielaida, kad 
Lietuvos komunistų partijos va
das Antanas Sniečkus, kuris po 
Togliatti mirties ilgiausiai pa
saulyje išsilaikė KP sekre
toriaus pareigose, taip pat šį bei 
tą padarė Lietuvai. Jo laidotu
vės tapo savo rūšies patriotine 
manifestacija. Sniečkus buvo 
negirdėtai (nieslychanie) su
manus. Pasakojama, kad 1937 
m. gavęs kvietimą atvykti į 
Maskvą, jis, komunistas, pasi
stengė konspiruoti, leisdamas 

save uždaryti lietuviškame 
kalėjime. Taip jis ir išsigelbėjo. 
Pergyveno jis Staliną, Chruščio
vą. Nepajėgė to nė vienas kitų 
respublikų sekretorius. Be jokių 
abejonių buvo labai gabus poli
tikas. Tačiau moraliai A. Snieč
kus, kaip ir kiti — žmogus kru
vinomis rankomis. 

— A. Sniečkus pasirašinėjo 
trėmimų įsakymus. 

— T. V. Pasirašinėjo, nes pri
valėjo. Pasirašė net savo 
giminių trėmimą. Lenkijoje 
prieš karą buvo toks posakis: 
czerwony ale ideowy — rau
donas, bet idėjinis. Greičiausiai 
ir Sniečkus buvo iš tų raudonųjų, 
bet idėjinių Stalino laikotarpy
je, padarydamas žymiai daugiau 
blogio už visus kitus Pabaltijo 
komunistus. Postalininiais me
tais jis tapo tautiniu komunis
tu. Be jokių abejonių Lietuvos 
reikalai Sniečkui buvo svar
besni už Maskvos ar pasaulinį 
komunistinį sąjūdį. 

(Bus daugiau) 

AR ŠVENTĖJE BUS 
ŠOKĖJAI IŠ LIETUVOS? 

BRONIUS JUODELIS 

JAV ir Kanados lietuvių 
bendruomenių kartu su Tau
tinių šokių institutu Chicagoje 
ruošiama IX išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventė sukvies 
šokėjus ir žiūrovus iš JAV, Ka
nados, Brazilijos ir Argentinos. 
Pakviestas ir Lietuvos reprezen
tacinis šokėjų ratelis iš Klai
pėdos konservatorijos, kuri 
ruošia profesionalus šokių 
mokytojus visai Lietuvai. 

Klaipėdos konservatorijos 
šokėjų ratelis su vadovais 
pasiruošęs atvykti į Chicagą. 
Deja, kelionės lėktuvu apmokė
jimui reikalingi 25,000-30,000 
JAV dolerių, kurių nei šokėjai 
nei konservatorija neturi. Kur 
juos gauti? Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministerija pranešė, 
kad tam lėšų neturi. Šokių 
šventės lėšų telkimas JAV eina 
labai lėtai ir dabartinė šventės 
iždo padėtis neturi galimybės fi
nansuoti Lietuvos reprezenta
cinės grupės kelionę. Kažin kaip 
sekasi šventės lėšų telkimas 
Kanadoje? Argi JAV ir Kanados 
lietuvių visuomenė ' yra taip 
pavargusi nuo visokių aukų 
prašymų, taip nubiednėjusi, kad 
nebegali sutelkti reikalingų 
lėšų Lietuvos reprezentacino šo
kėjų ratelio iš 22 asmenų ke
lionės į šventę apmokėjimui? Su 
tvirtu noru ir pastangomis lėšų 
telkimo komitetai pajėgia su
rinkti daug didesnes suma*. 

Šokių šventės sąmata viršija 
200,000 JAV dolerių. Gal 
pasiseks pusę reikiamų lėšų 

gauti iš šventės bilietų par
davimo. Antrą pusę reikiamų 
lėšų, be svečių iš Lietuvos 
kelionės, reikia surinkti iš 
šventės mecenatų, geradarių, 
aukotojų. 

Trys šokėjų grupės iš Pietų 
Amerikos nepajėgia apsimokėti 
keliones. Joms šventės iždas 
turi skirti po 10,000 JAV 
dolerių. Infliacija iškėlė kainas 
šventės rengimui Rosemont 
Honzon, nors jos bus mažesnės, 
negu Vin šventėje Hamiltone. 
Kanados valdžia šokių šventei 
skyrė stambias subsidijas. JAV 
valdžia šventei neteikia jokios 
finansinės paramos. 

Šventės garbės pirmininku 
sutiko būti Illinois valstijos 
gubernatorius Jim Edgar. Yra 
galimybė, kad šventėje daly
vaus JAV viceprezidentas Dan 
Quayle, kuris neseniai lankėsi 
Lietuvoje. Galbūt jis paklaus 
šventėje, kuri šokėjų reprezen
tacinė grupė yra iš laisvos 
Lietuvos? Ar bus mums patogu 
atsakyti, kad jų nėra, kadangi 
nebuvo lėšų jų kelionei apmo
kėti? 

Reikalingas šokėjų dalyvavi
mas šventėje iš Pietų Amerikos. 
Lygiai reikalingas simbolinis 
nepriklausomos Lietuvos repre-
zentavimas išeivijos šokių šven
tėje. Mūsų pareiga tai įvykdyti, 
kiekvienam prisidedant su pini
gine auka- Parodykime ir Lie
tuvai, kad jos šokėjų dalyva
vimas mūsų išeivijos reprezen
tacinėje šventėje mums yra 
savas ir svarbus. 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

18 
— Paskutinį kartą sakau: prisipažink, kur vaikš

čiojai! Nesigink, nes mes juokų nekrečiame! Matėme, 
kad vaikščiojai! 

Stovėjau prie tvoros ir galvojau, kad kaip tik šioje 
vietoje tvorai reikėtų poros naujų statinių. Bus ne
gražu, kai žmonės ras tėtį ir mane nuvirtusius prie api
puvusių statinių. Ir pataikyk tokioje vietoje atsistoti! 
O šautuvų spynos jau tarškėjo, tik štai tuo metu sukli
ko mama: 

— Ne jis vaikščiojo, ne jis! Tai mokytojas! Buvo 
Krikštonių pašte! 

— Kur dabar tasai mokytojas? — klausė įsibrovėlis. 
— Nuėjo namo, į tėviškę. Kilęs iš Balkasodžių 

kaimo, ten ir nuėjo. — Mama aiškino taip įtikinančiai, 
kad jai patikėjo apsidžiaugęs — nereikės šaudyti. 

— Grįžkite pirkion! — varė mus visus atgal. — Ir 
neskalinkite garsiai kaip šunys. Kaimynai pagalvos, 
kad banditai užpuolė. — Suvarė atgal ir pradėjo 
aiškinimosi tardymą. Atsakinėjome lengvai, nes kalbė
jome teisybę. O teisybė buvo paprasta. 

Mūsų namuose gyveno mokytojas, mano amžiaus 
ir mano ūgio, kilęs iš Balkasodžių kaimo, tik trys ar 
keturi kilometrai nuo mano tėviškės. Šeštadienį, po 
pamokų, nuėjo į Krikštonių pašto agentūrą, grįžo dar 
kažko pasiimti ir vėl išsileido pėsčiomis į savo tėvų 

namus. Šie bolševikų didvyriai sėdėjo pamiškėje, jį 
matė ir palaikė manimi. Laimė, kad mama laiku 
prisiminė mokytojo keliones. 

Dabar svečiai aprimo. Tiksliau — svetys, nes 
kalbėjo tik vienas, o kiti du tylėjo. Kalbėjo gera lietu
vių kalba, tačiau iš visko supratome, kad jis buvo šiai 
apylinkei svetimas žmogus. Aprimo, atsisėdo, išsi
traukė tabaką, rūkė, siūlė man, klausinėjo žinių iš 
Kauno, pats pasakojo man naujienas iš fronto. Kai 
pailsėjo, gerai apžiūrėjo namus ir pasiėmė viską, kas 
jiems patiko: pinigus, kumpį, kiek lašinių, kiaušinių, 
mano vasarinį paltą, dėl kurio išsivystė štai koks drau
giškas pokalbis: 

— Žiūrėk, žiūrėk! Šitas paltas neperlyjamas! Mums 
bus labai naudingas! 

— Jis ne mano. Važiuodamas pasiskolinau pas 
kaimyną. Ką sakysiu grįžęs? — gyniau savo rūbą nuo 
miško lemties. 

— Sakyk, kad mes paėmėme ir gražiai padėkojome. 
Kaune tokio palto nereikia, o miške jis labai tiks, nes 
neturime kur slėptis. Vargstame, o jums mieste yra 
lengviau. 

Neprieštaravau, nes su jo kalba beveik sutikau. Iš 
tikrųjų miške buvo sunkiau kaip Kaune. Šis bernužėlis 
dabar kalbėjo ramiai ir gana mandagiai, lyg seniai 
pažįstamas draugas, atėjęs dėl palto pasitarti. 

Taip ir papasakojau visą teisybę palto savininkui 
Kaune. Bet jam bolševikų padėkos neužteko. Mane 
įpareigojo surasti panašų paltą, arba kitaip atsilyginti. 
Šio įpareigojimo nespėjau įvykdyti, nes mano kaimy

nas už kelių savaičių be saVo neperlyjamo palto dingo 
iš Kauno. * ' 

* * * 

Buvau jau subrendęs ir surambėjęs, įsigyvenęs ir 
visais požiūriais įsipilietinęs Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Ir štai nelaukti užsinėrė naujas mazgas su 
Lietuvos komunistais. Tai buvo 1972. Vienądien tele
fonu paskambino kažkoks nepažjstamasastnuo, sakėsi 
esąs iš Lietuvos atvykęs ir norįs mane sutikti. Paklau
siau, kaip žinąs mano pavardę ir telefono numerį. Jam 
kažkas Lietuvoje davęs. Dabar jis apsistojęs pas XY. 
Ar aš negalįs atvykti ir susipažinti? * 

Tasai X Y buvo žinomo partizanu išdaviko, Juozo 
Markulio, artimas giminaitis. 'Pats XY Markulį 
smerkė, buvo geras vyras, veiklus visuomenėje, dos
nus aukotojas. Tačiau keistas ryšya. su kažkuo iš Lietu
vos man nepatiko. i \ * . 

— Esu labai' užimtas, —•atsakiau. — Jūs 
malonėkite atvažiuoti. * 

— Nėra priemonių, mano globėjas neturi automo
bilio, — teisinosi žmogus. * -

— Pasisamdykite taksi, — patarinėjau. bet tuo 
metu telefono ragelį iš jo perėmė tasai beautomobilinis 
XY ir išbarė mane: » 

— Nebūk didelis ponas, nevaizduok čia kažko! Jei 
žmogus nori pamatyti, ar tau sunku kelias mylias' 
atvažiuoti? 

(Bus daugiau) 
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NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ 

Labai retai kada vasario mėn. 
viduryje Nebraska džiaugtųsi 
švelniu klimatu. Šiemet buvo 
ypat ingi meta i , ž iema be 
žiemos. Vasario 16 d. mūsų 
miestą glostė ryškūs saulės 
spinduliai, o padangė buvo 
mėlyna, kaip tėvynės laukuose 
žydintys linai. Atrodė, lyg ir 
gamta džiaugiasi su Omahos 
lietuviais, nes tą dieną šven
tėme didžiąją mūsų tautos 
šventę Vasario 16-tąją apie 
kurią net 50 metų laisvę mylin
tis pasaulis nelabai norėjo gir
dėti. Dabar po tiek laukimo 
metų, po skaudžiu liūdesiu per
pintų minėjimų, mes su labai 
maloniu jausmu sutikome Va
sario 16-tąją. Tylus džiaugsmas 
lepino mūsų širdis, nes Lietuva 
pasaulio pripažinta ir garbingai 
stovi laisvų tautų eilėje. Mūsų 
tėvynė turi savo vietą pasaulio 
žemėlapiuose ir nereikia aiškin
ti, kur ji yra. Neabejotina, kad 
ne vienam Omahos lietuviui su
virpėjo širdyje džiaugsmo 
bangelė, nes mes mažutė bend
ruomenė įnešėme kuklią, bet la
bai nuoširdžią dalelytę, siekiant 
Lietuvai laisvės atgavimo. 

Taigi, šią geros nuotaikos 
kupiną dieną 10 vai. ryto lietu
vių parapijos bažnyčioje prasi
dėjo Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas. Gėlių puokš
tės , padabintos t a u t i n i a i s 
kaspinais, puošė altorius, kas 
suteikė spalvingą vaizdą ir kėlė 
nuotaiką. Choras ,,Rambynas", 
neatskiriamas pamaldų papuo
šalas , leido ^pasidžiaugti 
gražiomis giesmėmis. Aukas 
prie altoriaus nešė viešnia iš 
Washingtono Asta Banionytė ir 
Vytas Arnauskas. Išskirtinos 
nuotaikos pamaldų pabaigai 
„Rambynas" vad. Alg. Totilo 
pagiedojo vieną iš gražiųjų 
giesmių... Kaip grįžtančius namo 
paukščius, parveski, Viešpatie, 
ir mus, į žemę mūs tėvų tėvų"... 
Momentu giesmė nuvedė ne 
vieną į vargstančią tėvynę į pra
rastos tėviškės kampelį, kuriam 
šiandieną labai reikia ramybės 
— ramybės tėvynės namams... 

Po pamaldų 11 vai. ryto 
parapijos salėje šventės 
minėjimas vyko toliau. Visą 
minėjimo eigą sklandžiai pra
vedė vafd. vicepirm. V. Priš-
mantienė. Po vėliavų įnešimo, 
Amerikos himno, invokacijos ir 
žuvusių už Lietuvos laisvę pa
gerbimo iškilmingą minėjimą 
at idarė bendr. p i rm. Alg. 
Antanėlis. Nuosaikioje — jaut
rioje kalboje pasveikino jis 
minėjimo dalyvius ir kviestuo
sius svečius ir pasidžiaugė 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimu. Po gražaus minėjimo 
atidarymo kalbos dr. G. Mu
rauskas perskaitė Nebraskos 
gubernatoriaus proklamaciją, 
skelbiančią vasario 16 dieną 
Nebraskos l ie tuvių diena. 
Šventės proga susilaukta nuo
širdžių linkėjimų Lietuvai ir 
lietuviams iš latvių ir ukrai
niečių atstovų. Labai šiltai pa
sveikino mus Omahos miesto 
tarybos narys Steve Tomasek ir 
kong. Peter Hoagland. Toliau 
buvo puiki Astos Banionytės 
paskaita anglų kalba, kartais 
vykusiai įterpiant ir lietuviškų 
žodžių. Paskaita buvo įdomi, 
turtingų minčių, pri taikyta 
minėjimo temai. Išklausyta 
buvo su dideliu susidomėjimu, 
nes visi suprato. Stebint Astos 

Save geriausiai pažįstame ne 
mastydami, o veikdami: stenkis 
atlikti savo pareigą ir greit 
patirsi, iš kokios medžiagos esi 
nulipdytas. 

J. W. Goethe 

kalbą ir laikyseną, džiaugėmės 
jos puikia reprezentacija mūsų 
jaunosios kartos kitataučių 
akyse. Šventės proga buvo 
įteiktos svečiams dovanos. St. 
Tomasek buvo padovanota 
tautinių raštų juosta, o kong. P. 
Hoagland padovanota gražus 
medžio drožinys su lietuviška ir 
amer ik ie t i ška vėliavėle. 
Kongresmanas užtikrino, kad 
atėję pas jį į kabinetą pama
tysime tą dovaną ant jo stalo. 
Dovanas įteikė A. Sakalaitė. 
Paskaitininkei A. Banionytei 
dr. G. Murauskas įteikė Ne
braskos jūrų admirolo žymenį, 
kuris buvo gautas iš Nebr. 
gubernatūros. Tokiu pat admi
rolo žymeniu buvo apdovanotas 
ir mūsų Antanas Pacevičius, 
nepamainomas bendruomenės 
valdybų ir kitų organizacijų 
talkininkas, minėjimų, tautinių vaišių stalo. Tą dieną 2 v. p.p. 
šokių ir renginių rekorduotojas. KLOS radijo stotis visą valandą 

Toliau buvo vėliavų išnešimas davė gražią lietuvišką progra-
ir po 10 min. pertraukos buvo m 3i kurią rūpestingai paruošė 
gražiai paruošta šventės pro- dr- G. Murauskas. Programa bu 
gramą. Pirmieji pasirodė v ° puiki mūsų kultūros repre-
„Aušros" veteranų šokėjų grupė zentacijai. Vakarinių žinių 

CLASSIFIED GUIDE 

Dalis Seattle lietuvių LB valdybos su Amerikos ambasadorium Lietuvai Darryl Johnson po susi
tikimo su lietuviais balandžio 2 d. Iš kairės sėdi: Ina Bertulytė-Bray, ambasadorius D. Johnson 
ir pirm. Irena Blekytė; stovi: Jūratė Mažeikaitė-Harrison, Susanne Price ir Zita Petkienė. 

SU AMERIKOS 
AMBASADORIUM Į 

LIETUVĄ 

vadovaujama G. Reškevičienės. 
Veteranai pašoko „Rugelius" ir 
„ K a r k l u s " . Šokėjos jaunos 
močiutės įrodė publikai, kad jos 
niekados nenustos reikiamo 
grakštumo tautiniam šokiui. 
Toliau buvo lietuviškos mokyk
lėlės mokytojos ir mokinukės 
eilėraščiai: „Trispalvė" ir „Sau
sio 13-toji". Tuos eilėraščius, su 
giliu įsijautimu į jų turinį 
padeklamavo AndreaRotella ir 
Violeta Rotella. Šeštadieninei 
mokyklai vadovauja Aušrelė 
Sakalaitė. Programos pabaigai 
atėjo „Rambynas". Subangavo 
tautinių rūbų klostės ir sceną 
užpildė choro dalyviai. Diri
gentei pakėlus ranką, padvelkė 
A. Vanagaičio „Vėjužėlis" po to 
suskardeno A. Mikulskio 
„Piemenėlių raliavimai". Dainą 
solo atliko daug nusipelniusi 
bendruomeninėj veikloje Irena 
Matz, o fleita solo atliko 
Heather Treat. Su gilia nos
talgija nuskambėjo J 
Gudavičiaus „Kur giria ža 
liuoja" ir F. Strolios „Grįšim, 
grįšim"... Chorui akompanavo 
D. Šalkauskaitė. Po gražiai pa 
ruoštos ir gerai atliktos pro 

metu buvusi minėjime 3 TV sto
ris parodė keletą momentų iš 
šventės minėjimo. Rytojaus 
dieną „World Herald" dien
raštis įsidėjo ne ilgą, bet gana 
gražų aprašymą apie mūsų 
šventę. Pacitavo ir vieną kitą A. 
Banionytės išsireiškimą, kaip: 
„Lietuva nėra tik vietovė, bet 
ten yra ir žmonės. Už tai 
Amerikos kongresas turėtų to 
nepamiršti". Įdėta buvo ir kong. 
P. Hoagland viena kita sveiki
nimo citata. Kongr. sakė, kad jis 
džiaugėsi Lietuvos nepri-
kausomybės atstatymu ir ačiū 
Dievui, kad tai įvyko! Tik 
Amerikai ilgai užtruko tą faktą 
pripažinti.Pagaliau mes tai 
padarėme".. Šių metų Lietuvos 
nepriklausomybės šventės pra
ėjo kitoje dvasioje ir skirtingoje 
nuotaikoje, negu anksčiau 
buvusios. Tačiau dėl tėvynėje 
esamų sunkumų ir nerimą 
keliančių aplinkybių suskauda 
lietuviui širdį, bet sekant 
rašytojo St. Santvaro žodžiais: 
„Žvelkime viltingai ir drąsiai į 
lemtį — Niekas Lietuvos iš 
Lietuvos negali ištremti!... 

J P . 

JAV ambasadorius Lietuvai 
Darryl Johnson, vietinis sūnus, 
gimęs, augęs ir baigęs mokslus 
Seattle. Balandžio 2, 3, ir 4 d„ 
jis trumpai viešėjo Seattle, ap
lankė čia gyvennantį savo brolį. 
O sekmadienį, balandžio 5 d., 
jau išvyko atgal į Vilnių. Ir čia 
būdamas vykdė ambasadoriaus 
pareigas: kalbėjo VVashington 
International Trade Council 
susirinkime ir paskiau atvyko 
į priėmimą Inos Bertulytės ir 
Ji m Bray namuose susipažinti 
su Seattle lietuviais. 

Gausiai atsilankiusi lietuvių 
visuomenė turėjo progos išgirsti 
ambasadoriaus įspūdžius iš 
Vilniaus bei naujausias žinias iš 
Lietuvos. Po suneštinės bendros 
vakarienės ambasadorius John
son ilgai atsakinėjo į dalyvių 
klausimus. 

Ambasadorius pranešė, kad 
20 jaunų Amerikos Peace Corps 
darbininkų žada nuvykti į 
Lietuvą birželio mėn. Iš jų 13 
dirbs kaip anglų kalbos 
mokytojai, o kiti — biznio išvys
tymo specialistai. Visi kandida
tai šiuo laiku lanko lietuvių 
kalbos trijų mėnesių intensy
vius kursus Amerikos valdžios 

Vasario 16-tosios minėjimas Omahoje. Nebr., LB apylinkės valdyba ir svečiai ' kairės: dr. 
Gediminas Murauskas, viešnia Asta Banionytė iš Washingtono. Jadvyga Povilai: nė, Aušrelė 
Sakalaitė, Vytas Arnauskas, Valė Prišmantienė ir Algimantas Antanėlis. Ši vald> - < su Vasario 
16 šventes surengimu uibaigė ketverių metų kadenciją, bet tai buvo Lietuvai ir iše ii istoriniai 
metai 

pagrindinis rūpestis Lietuvoje 
— finansinė bei ekonominė 
padėtis ir respublikos demo
kratizacijos procesas. Amerika 
daug daugiau ekonomiškai 
padėjusi Pabaltijui. Pagalbos 
vertė ligi šiol skaičiuojama ligi 
45 milijonų dol. 

Amerika rimtai ragina Rusiją 
išvesti savo kariuomenę iš 
Lietuvos. Lig šiol lietuvių ir 
rusų dar nesusitarta kaip įgy
vendinti šį procesą. 

Prezidentas Landsbergis be 
abejo yra populiariausias as
muo Lietuvoje, visi gerbia jo 
moralinį autoritetą. Amerikos 
ambasada Vilniuje kiekvieną 
dieną atsako į maždaug 25-30 
vizų prašymus. Lietuvos pilietis, 
norintis vizos į Ameriką, turi 
nurodyti, kad rimtai žada 
sugrįžti į Lietuvą po kelionės į 
Ameriką ir taip pat, kad turi 
lėšų savo pragyvenimui viešna
gės metu (t.y. kad neieškos dar
bo Amerikoje). Vietiniai amba
sados rašt inės darbininkai 
reikalaujami atsakyti į kiek
vieną laišką be išimties. Paštas 
iš Amerikos nuo sausio 1 d. 
turėjo pradėti eiti per Frank
furtą. 

Šiuo laiku Vilniuje veikia 15 
ambasadų, vienintelė ne Euro
pos krašto ambasada — Ameri
kos. Atrodo, kad Japonija žada 
aptarnauti visą Pabaltįjį viena 
ambasada, kuri veiks Rygoje ar 
Taline, bet tikrai ne Vilniuje. 

Ambasadorius Johnson kalbė
jęs su Lietuvos ambasadorium 
Stasiu Lozoraičiu apie galimybę 
suporinti Seattle ir Klaipėdos 
miestus — tai būtų natūralus 
susigiminiavimas uostamiesčių. 
Johnson stengsis toliau tirti šių 
miestų suporavimo idėją. Amba-
sadorus dar stipriai pagyrė Ma-
disono-Vilniaus susigiminia-
vimą, jo nuomonė, tai geriausias 
miestų suporavimo programos 
įgyvendinimas, nes Lietuvai 
atnešė daug praktiškos pagal
bos. 

Ambasadorius eis savo parei
gas trejus metus. Jam sugrįžus 
į Vilnių, septynių dienų eigoje 
viena po kitos atvyksta trys de
legacijos iš Amerikos Kongreso. 

Lietuvių Bendruomenė ap
dovanojo ambasadorių D. 
Johnson vietinės menininkės 
lietuvaitės Loretos Werner 
tapybos darbu, kuriame pavaiz
duota žydinčios tulpės garsiame 
slėnyje netoli Seattle. 

gramos publika nepagailėjo 
nuoširdžių plojimų. Po visos 
publikos sugiedoto Lietuvos 
himno buvo geros vaišės. Vaišių 
stalą rūpestingai paruošė, L. 
Antanėlienė ir J. Povilaitienė. 
susilaukdamos nemažai para
mos iš viso tuzino, kurios iškepė 
pyragų ir paruošė kitu ska
numynų. Bendruomenės valdy
ba buvo labai visiems ir visoms 
dėkinga, už prisidėjimą prie 

INTERNATIONAL ^ 
TRAVEL CONSULTANTS Z*ib*S* 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones | L -uvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 

,.ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų pake?. Dasinnkimas su garantuotu pristatymu i namus 
Lietuvoje per 10 darb' 1ienų 

REAL ESTATE TOFAI ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

ra 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzta Ava.. 

CMcago, IL 60629 

(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 
• Nuola;da pensininkams 

Geniui^ 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

I raną Bl lnstrublene 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

S953 S. KacU« Ave. 
Tsl. 436-7878 

Q 

O f l REALMART, INC. 
< £ • 6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
WIS 312-585-6100 

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

Buv 312-58S-6100, re<. 312-778-3971 

Ozrfajuy, KMIECIK REAlfORS 

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

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Maver. I' 
p ro fes iona l ia i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

MELROSE PARKE — išnuomojamas 
5 kamb. butas su garažu. Geras susi
siekimas Arti mokykla. Neapšildytas. 
$400 mėn. Skambinti: 

T a i . 1 - 7 0 8 3 4 5 - 1 7 9 8 6 v a i . v a k . 

FOR SALE 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wast 95th Stret 
Tai. - (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chicigos miesto leidimą DirDu >r 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Parduodami gražūs tautiniai 
drabužiai, gintariniai karoliai, lino 
audiniai, ir tautinės juostos. Kreip
tis: 

312-523-4465 

IEŠKO DARBO 

Atvažiavau I i Uatuvos matams 
ir norėčiau gauti bet kokį darbą. 
Skambinti Gražinai: 

312-471-0811 

MES DAŽOM NAMUS, 
P'aunam langus ir atliekam 

kitokius darbus 
Apdrausti darbininkai 

Kalba lietuviškai 
Dienos metu skamDinkite Henrikui: 

(312) 581-3525 

Patrauklus, pasiturintis, aktyvus. Į 
pensiją išėjęs Amerikos lietuvis. 
5 ' 1 1 " ūgio. 175 sv svorio, ieško pa
trauklios, ištikimo? patikimos, nerū
kanč ios , narkc. ikų ir svaigalų 
nevartojančios. moters bendram, malo
niam gyvenimui Amžius nesvarbu 

Skambinti: 708-448-5385 

5» „VARPAS 
Gali jums padaryti šias paslaugas: 
* JAV pinigus persiųsti į Lietuvą. Adresatas 

gauna valiutą doleriais. 
* Persiunčiame į Lietuvą medžioklinius ir 

kariškus šautuvus. 
* Sutvarkome medžioklės reikalus Lietuvoje. 
* Padedame greit susisiekti su Lietuva fax'u 
(per 1 dieną) 

Kreiptis į Antaną Jokubauską, 
tel. 213-662-3963 

VARPAS 
2437 Micheltorena St. 

Los Angeles, CA 90039 

982S South 791h Avanu* 
Htcfcory Mlll. Illinois 60457 
Tatsfonaa (708) 430-7272 

223 Kalvarijų, gatvė 
Vilnius Liotuvs 
T a l a f o n a s 3 5 0 - 1 1 5 Ir 7 7 8 - 3 9 2 

B LAYHOUST? 
K L U B Ą S 1 J 

Šį Š v. Velykų Savaitgalį Jums Gros Ansamblis 
"Kauno Žiburiai" 

Kviečiame Visus Pašokti. Pasilinksminti 
Vaišinsimės Sumuštiniais su Silke 

Klubo Darbo l,mk:is 
Kctvirtadienj 5 vai. v. tki 2 vai Penktadienį * vai v iki 2 vai 
Šeštadieny 5 vai. v. iki 3 vai. Sekmadieni, S vai. v. iki 2 vai 

2515 West 69th St Chicago. IL Telefonas: (312) 737 KLUB 



BRIDGES SVARBA ŠIOMIS 
DIENOMIS 

, ,Skaičiau Jūsų redaguo
jamam žiniaraštyje apie lie
tuv ių kalbos pamokas (ar 
vadovėlį ar apie galimybes 
susiraš inėt i )" . „Norėčiau 
susisiekti su lietuviais mano 
gyvenamoj vietovėj". „Kaip aš 
galiu padėti Lietuvai?" Tokiais 
ir panašiais žodžiais pradedami 
la iškai , kuriuos gauna 
„Bridges" redaktorius Joe 
Arlauskas ir „Bridges" leidėjas 
— JAV Lietuvių Bendruomenė. 

Redaktoriaus darbas 

„Bridges" leidžiamas nuo 
1977 m. Redaktoriais yra buvę 
Rimantas ir Jūratė Stirbiai, 
Demie Jonait is , Eduardas 
Meilus,Jr., bei kiti. Kiekvienas 
redaktorius dirbo pagal savo 
išgales ir pagal laiko reikala
vimus. Redaktoriai iš „Bridges" 
redagavimo darbų neuždarbiau
ja! Praėjusios JAV LB krašto 
valdybos kadencijos pabaigoje 
redagavimo darbą perėmė Vir
ginijoje gyvenantis Amerikos 
lietuvis — Juozas (Joe) Arlaus
kas. Redagavimo darbas tai 
pas i švent imo darbas, 
reikalaująs, kad redaktorius 
kartais turi ir parašyti žinučių, 
je i pažadėti straipsniai 
nepasirodo. Jau nuo pat savo 
redagavimo pradžios J. Ar
lauskas plačiai įvedė kompiu
terinę technologiją. Jau pats 
paruošia žiniaraštį, kad būtų 
paruoštas spausdinimui. Kai 
kurie straipsnių rašytojai 
pristato savo straipsnius 
kompiuterių disketėse. Žinia
raštis šiuo metu išsiuntinė
jamas iš JAV LB krašto valdy
bos būstinės Philadelphijoje. 

Turinys 

„Bridges" randama ne vien 
žinios apie JAV LB veiklą. Ran
dama ir kitokia informacija — 
apie knygas lietuviškomis temo
mis, apie seminarus ir pastan
gas padėti Lietuvai, apie būdus 
išmokti lietuvių kalbą. Prieš 
Lietuvai pasiekiant nepriklau
somybę, „Bridges" teikė savo 
skaitytojams minčių, kaip 
atkreipt i politikų dėmes į 
Lietuvos laisvėjimo darbams. 
Dabar gaunama patarimų, kaip 
atkreipti JAV politikų ir šiaip 
įtakingų žmonių dėmesį projek
tams, kurie padėtų Lietuvai 
ekonomiškai, ekologiškai ir 
Dan. 

Straipsniai įvairūs. Reikia 
peržiūrėti praėjusių numerių 
puslapius — galima skaityti 
apie Lietuvos „rok" grupę BIX, 
apie Kwakiutl indėnus, apie 
pirmąją l ietuvių koloniją 
Amerikoje. Galima pasiinfor-
muoti apie įvairias JAV 
lietuvių ir Lietuvos rėmėjų 
pastangas padėti Lietuvai ir tuo 
būdu panaudoti savo talentus ir 
pomėgius — per A.P.P.L.E., 
Lietuvos Vaikų viltį, Lietuvių 
Katalikų Religinę šalpą, Mercy 
Lift ir pan. Kai kada straipsnių 
rašytojai gal pareiškia savo (bet 
ne būtinai redaktoriaus) nuo
monę. Jų straipsniai spausdi
nami kaip vedamieji („Opinion-
editorial"). Kai kurios Ameri
kos l ie tuvių organizacijos 
pradėjo leisti savo žiniaraščius 
bei aplinkraščius. „Bridges" 
galima pasisemti žinių apie visų 
pastangas, savo ir kitų profesi
jose, savo gyvenvietėje ir kitur. 

Nors kai kurie straipsnių 
rašytojai patyrę, savo srityse, 
„Bridges" nereikalauja kokių 
žurnalistinių gabumų. Reikia 
tik turėti temą ar žinių lietu
viškomis temomis ir jas išreikš
t i angliškai. 

Skaitytojai prisideda 

„Bridges" redaktoriaus 
pastangomis įvairių Amerikos 
lietuvių kartų atstovai prisi
deda prie žinučių sukaupimo — 
siuntinėja iškarpas apie Lietuvą 

ir lietuvių kilmės asmenis iš 
savo profesinių žurnalų ir 
vietovės laikraščių. Skaitytojai, 
kurie gyvena atitolę nuo kitų 
lietuvių, gali pasiskaityti apie 
stovyklas, kursus ir seminarus, 
kuriuos gali lankyti, ir knygas, 
kurias jie ga" skaityti. Vis 
žmogus gali rasti ko nors nau
jo, negirdėto. Net lietuviškai 
skaitantys gali pasisemti žinu
čių, kurios nepasirodė lietuvių 
spaudoje. 

„Bridges' skaitytojų platus 
laukas 

Daugiau negu 3000 „Bridges" 
skaitytojų užmoka gan jaukią 
prenumeratą dešimt kartų į 
metus išeinančiam žiniaraščiui 
— nuo lietuvių apgyvenmų kolo
nijų ligi Alaskos, Texas ir kitur. 
Kai kurios prenumaratos pasie
kia skaitytojus Lietuvoje. 

Prekybininkai po truputį 
pradėjo sužinoti, kiek dėmesio 
jų reklamos gali susilaukti, pvz. 
labai padaugėjo reklamos iš 
kelionių agentūrų, kurioms 
rūpi ekskursijos į Lietuvą. Ma
tyt, jog susilaukta dėmesio iš 
skaitytojų. Nepelno siekianti 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo taryba sužinojo apie 
„Bridges" efektingumą pasiekti 
platų lauką, kai pradėjo skelbti 
savo paruoštą programa „Easy 
Way to Lithuanian". Per tik 
porą mėnesių, gauta daugiau 500 
užsakymų. Gauta užsakymų iš 
studentų, trečios kartos lie
tuvių, profesorių ir net JAV 
valdžios pareigūnų, kurie 
ruošėsi vykti į Lietuvą ir 
norėjo truputį pramokti lietuvių 
kalbos. Didžioji dalis programą 
užsisakusiųjų pasisakė, kad 
apie programą skaitė „Bridges" 
(nors kai kurie, žinoma, apie 
programą skaitė ir kitoje 
spaudoje). 

Reikia tik stebėtis , kad 
daugiau skaitytojų ir pre
kybininkų nepasinaudoja šiuo 
deimančiuku — ar tai būtų 
apšviesti , išbandyti savo 
žurnalistinius gabumus, ar 
„sugauti" daugiau pirkėjų per 
reklamas. Būtų gera, jei 
„Bridges" gyvuotų, kol dar 
lietuviai Amerikoje domisi savo 
lietuviškomis šaknimis, nors ir 
nekalba lietuviškai. Būtų gera 
jei „Bridges" prsijaukintų naują 
generaciją skaitytojų. Būtų 
gera, jei „Bridges" redaktorius 
neturėtų vis rūpintis žiniaraščio 
gyvastingumu ateityje. Gausūs 
ir reaguojantys skaitytojai 
apramina bet kurio (įskaitant ir 
„Bridges") redaktoriaus ar lei
dėjo širdį. 

Ramunė Kubiliūtė 

DUODA KRAUJO SAU 

Besiruošiantieji operacijoms, 
bijodami, kad jiems perliejamas 
kraujas nebūtų su užkrėtimais, 
kaskart daugiau prieš operaciją 
duoda savo kraujo pataupyti 
ateity j iems reikal ingiems 
perliejimams. Tas vis plačiau 
plinta Chicagoje. 

SU KLEOPU A. GIRVILU 
ATSISVEIKINUS 

koplyčios po šv. Mišių Syč. 
Marijos Gimimo bažnyčioje Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
balandžio 2 d. Dar balandžio 1 
d. vakare koplyčioje buvo at
s isveikinimas su velioniu, 
kuriam vadovavo Pedagoginio 
lit. instituto direktorė Stasė 
Petersonienė. Atsisveikino L. 
Fondo įkūrėjas dr. Antanas 
Razma, prof. Adolfas Darnusis 

ir Jonas Kučėnas, jo testamen
to vykdytojas. Visi kalbėjusieji 
iškėlė a.a. K. Girvilo pasiau
kojimą lietuvybei, kuriai jis 
skyrė savo jėgas ir savo san
taupas paliko Liet. Fondui. 

Ilsėkis ramybėje svetimoje, 
nors ir svetingoje; Amerikos 
žemėje, at l ikęs savo, kaip 
lietuvio, kilnias pareigas. Atei
ties Lietuva neužmirš, kad jai 
aukojai savo darbus, savo 
mokslą ir net paskutinius 
išteklius. Tegu gerasis Dievas 
būna Tau gailestingas. 

A P B 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. balandžio mėn. 16 d. 

A. a. Kleopas Girvilas 

Kovo 29 d. 1:30 vai. p.p., tris 
savaites pabuvęs Mercy ligo
ninėj, grįžęs į savo butą, jau 
nebepakilo. Uolus pedagogas, 
senųjų lietuviškų vardų tyrinė
tojas a.a. Kleopas Antanas Gir
vilas (iki 1954 m. Matusevičius) 
iškeliavo į negrįžtamą kelionę. 
Buvo gimęs 1899 m. gruodžio 26 
d. Kavolių k., Eržvilko valsčiu
je, Tauragės apsk. Augo gausio
je šeimoje. Jam teko lankyti dar 
rusišką pradžios mokyklą, bet 
vėliau Kaune 1924 m. baigė 
Aušros gimanziją ir įstojo į 
Kauno un-to humanitarinių 
mokslų fakultetą. 1936-37 m. 
studijavo Londono un-te filolo
gijos skyriuje. Trūkstant 
mokytojų, jis anksti pradėjo 
mokytojauti. Jau 1925-28 m. 
buvo Jurbarko Saulės gimnazi
jos mokytojas, po to direktorius 
Rietave ir Giedraičiuose. Vėliau 
1933-36 metais redaktorius 
valstybės radiofone ir pagaliau 
1940-44 m. Vilniaus un-tete 
asistentas. Pasitraukė į Švediją 
1945 m. ir buvo 1945-48 m. ar-
chivaras asistentas Lundo un-
tete. Dar 1948 m. atvyko į JAV 
ir 1948-49 m. buvo pakviestas 
rusų kalbos dėstytoju į Chicagos 
Latin American institutą. 

Įsijungė į lietuvišką veiklą ir 
jau 1950-51 m. buvo Margučio 
radijo programose l ietuvių 
kalbos valandėlės vedėjas. 
1946-48 m. padėjo redaguoti 
Baltic Review žurnalą, 1952-55 
m. Naujienose Mūsų mokyklos 
redaktorius. 1955 m. įstojo į Li
tuanistikos institutą ir buvo 
priimtas tikruoju nariu. Iš
spausdino Lietuvių rašomosios 
kalbos žodyną 1954 m., o 1986 
m. paruošė 126 psl. knygą 
Lietuvių senųjų asmenvardžių 
et imologijos, kurią išleido 
Pedagoginis lituanistikos in
stitutas, lėšomis paremiant 
pačiam autoriui. Rankraštyje 
liko Lithuanian Phonetical 
Grammar 1952 m. Ilgus metus 
mokytojavo tame pačiame Pe
dagoginiame lit. institute ir kar
tu įsijungė į Liet. Fondą, daug 
metų buvęs L.F. tarybos 
sekretorius. Be to, būdamas 
vyresnio amžiaus, Chicagos un-
tete įsigijo rusų kalbos magistro 
laipsnį ir palaikė ryšius su to 
un-to l ingv i s ta i s . Jėgoms 
silpnėjant, paskutinius kelerius 
metus praleido Apolinaro P. 
Bagdono globojamas, kol, grįžęs 
į savo butą iš ligoninės 1992 m. 
kovo 29 d. ramiai užgeso. 

Buvo laidojamas iš D. Petkaus 

LIETUVIAI, KURIE NORĖTŲ 
UETUVOJE ESANTĮ 

savo turtą, vėl atgauti: 
* Sodybas 
* Ūkio žemę 
* Kaimus 
* Dvarus 
* Namus mieste 
* Namus kur nors kitur 

prašomi kreiptis į Kazimierą Ramanauską 

VARPAS 
2437 Mlcheltorena St. 

Los Angeles, CA 90039 
Tel. 2 1 3 - 0 6 2 - 3 9 6 3 

r** 

£ Reikalų Tarybos Padalinys 
JAV LB Socialinių 

2711 W. 71 St. Chicago, IL 60629 

Tel. 312-476-0664 

,.Lietuvos Vaikų Vilties" Motinos Dienos 
vajaus aukos 

m • » 1991-1992 
(Tęsinys) 
$15.00 — A. Antanaitis, Chicago, IL; Mr. & Mrs. Kostas Aras, St. 
Petersburg, FL; Ona Arminienė, Chicago, IL; Stasys Aušrotas, Sun 
City, CA; U. ir J. Balskai, Chicago, IL; Bronė ir Pranas Balutai, 
Gurfport, FL; Anna C. Bemott, Glendale, CA; K. Bradūnas, Chicago, 
IL; J. Dambinsky, Flushing, NY; Koste ir Algis Garolis, Portland, 
OR; Sophie Gedvilą, Chicago, IL; Antanas Giniotis, Chicago, IL; 
H. & S. Idzelis, Cleveland, OH; Simas Jokūbaitis, Chicago, IL; Edu
ardas Jokubauskas, Chicago, IL; S. Jonaitis, Granville, OH; Pet
ras Jonikas, Riverside, IL; Elena J. Juknevičienė, Chicago, IL; L. 
Kiznis, Brooklyn, NY; Vincentas ir Sofija Klevas, Richmond Hill, NY; 
kun. Rapolas Krasauskas, Putnam, CT; Petras Kudukis, Cleveland, 
OH; Juozas Liutkenis, Chicago, IL; Danutė Mikoliūnas, Cleveland, 
OH; Isabel Oksas. Los Angeles, CA; Irena Uknalis, Philadelphia, 
PA; Aldona Underys. Chicago, IL; Kazė Vatčeliūnas, Cleveland, OH; 
Valerian Vitkus, Rochester, NY. 

$12.00 — Juozas S. Kriaučiūnas, Putnam, CT; Milda Nevvman, 
vVilliamsville, NY; kun. Jonas Velutis, Chicago, IL; J. ir M. Zadavi-
čius, Fountain Hills, AZ. 

$10.00 — Z. Adomavičiūtė, Hometovvn. IL; Sophie Adomėnas, Oak 
Lavvn, IL; Laima ir Petras Aleksai, Chicago, IL; Rev. Vladas Alek
soms, Chicago, IL; George ir Jūratė Augius, VVestminster. IL; David 
P. Aukštikalnis, Vienna, VA; Kazys Bačanskas, Dorchester, MA; 
Aurelija Balašaitienė-Balas, Richmond Hts., OH; dr. Jonas Balys, 
Silver Spring, MO; Bronius ir Birutė Banaitis, Abington, MA; Kazys 
Barmus, Los Angeles, CA; Leonas Barmus. Chicago, IL; Ruth Bart
kus, Mt. Prospect, IL; Aldona Baltuškienė. VVilIovvghby Hills, OH; 
Brigita Baublys. Chicago, IL; Mr. & Mrs. Sy Beganskas, North Rose, 
NY; Amanda Benetis, St. Petersburg Beach, FL; Jonas Bielkevi-
čius, Sandvvich. MA; Ramūnas Bigelis. Batavia, IL; Vincent ir Agnės 
Bigelis, Three Oaks, Ml; Mr. & Mrs. E. Bliudnikas, Centerville, MA; 
Marijus Blynas, Cleveland, OH; Chester Bogushas, VVaterbury, CT; 
E. Brazas, Oak Lavvn. IL; Elena Brazauskas, Hartford, CT; Mrs. 
Jean Bruozis, Chicago, IL; Algimantas V. Bublys, Bioomfield Hills, 
Ml; J. Budreika, St. Petersburg, FT; VI. Butrimas, New Britain, CT; 
L. Čepas-Cepienė, Elan College. NC; Engelbertas Dapkus, Los 
Angeles, CA; Mrs. Genevieve Dennis, Los Angles. CA; Stasė Di
džiulienė, Cicero, IL; Aniceta Disler. Chicago, IL; Juozas & Danutė 
Doveinis, Sterling Hts., Ml; Jonė Dovvd. Burtonsvilke, MD; Elena 
Dubickas, Los Angeles, CA; Dana M. Elsbergas, Melrose Park, IL; 
Mr. & Mrs. Edvv. D. Franz, Falls Church, VA; Elena Gailevičiūtė. 
Chicago, IL; Z. Gavėnas, Hyannis, MA; Vladas Gedmintas, St. 
Petersburg, Beach, FL; Birutė Gedvilienė, Willowick, OH; Bronius 
Gelažius, Chicago, IL; Alfonsas Gerčys. Believille. IL; S. Giedraitis, 
Simsbury, CT; Kazys Gimžauskas, St. Petersburg Beach, FL; Frank 
J. Girdvvain, Darien, IL; J. Gramas, Oak Lavvn, IL; Vytautas Gry
bauskas, Port Orange, FL; Vitalija Gudauskas, Chicago, IL; Kazi
miera C. A. Gudukas, Centerville, MA; Janina Hasselberg, Yon-
kers, NY; Sabina Henson, Oak Brook, IL; Kazimieras Jasėnas, 
Chicago, IL; Elena Jurgutis, Three Oaks, Ml; Bronius Juška, Ke-
nosha, Wl; Joseph Juška, St. Petersburg Beach, FL; Tomas Ka-
chanis; Providence, R.L; A. Kalvaitis, Burke, VA; Emilija Kantienė, 
Chicago, IL; Jonas ir Birutė Kasciukas, Chicago, IL; Jonas Kaspa-
riūnas. St. Petersburg, FL; A. Kasperavičienė, vVilloughby, OH; Ona 
Kašubą, Naperville. IL; Kazys A. Katilius, Villa Park, IL; Genovaitė 
Kaufmanas, N. Springfield, VA; Mr. & Mrs. Aleksas Kikilas, Ever-
green Park, IL; Vaclovas Kiukys, Somerville, NJ; Birutė V. Klec-
kauskas, Evergreen Park, IL; Miss A. V. Klimas, Chicago, IL; D. 
ir A. Klimas, Rochester, NY; Joseph Kniuipys, Reseda, CA; B. Kond-
ratas, Ouaker Hills, CT; D. Krivickas, Clarks Summit, PA; Anna Kroli, 
Stickney, IL; R. J. Krumplys, Cicero, IL; Victoria M. Kubilus.Tuscon, 
AZ; Stanley A. Kurpakus, Lower Burrell. PA; Antanas Labanaus
kas, Chicago, IL; Charles Lapinskas, VVorcester, MA; Dalila Mac-
kialienė. Gutfport, FL; Edvvard Mankus, Chicago, IL; Bronius Mar-
keliūnas, Centerville, MA; A. & V. Martis. Chicago, IL; Povilas 
Matiukas, Chicago, IL; Klemensas Matkevičius, Chicago, IL; Casi-
mir J. Matonis, Ocean. NJ; Mrs. Stella Matulonis. Maukasset, NY; 
Ignas Medžiukas, Los Angeles. CA; Elena Mekys, St. Charles, IL; 
Vaida Mikuckis, La Crescenta, CA; Pranė Milerienė, Nonwood, MA; 
Petras Miliauskas, Chicago, IL; Victoria M. Miller, Yucaipa, CA; 
Bronė ir Viktoras Motušiai, Cicero. IL; Vytautas Muraška, Philadel
phia, PA; Osvaldas Nagelė, Hot Springs. AR; Alfonsas Nakas. Sun-
ny HiHs, FL; Pranas ir Gintra Naris, Dovvners Grove, IL; Ona Nau-
manas, Cleveland. OH; Antanas Noreika, Chicago. IL; Nina Nor-
ris, Chicago, IL, Vytautas M. Oniūnas. Juno Beach, FL; Rūta Ozers. 
Hinsdale IL; Bronius & Eleanora Paliulionis, Cicero, IL; B. Paliu
lis, Cicero, IL; Emilija Paplauskas, Chicago, IL; Joseph Paškevi
čius, Bethei Park, PA; Mrs. Charles Paukštis, Ludington. Ml; Zig
mantas Paulauskas Oriand, Park. IL; Kostas Paulius, Chicago, IL; 
Petrė Petkeiis. Murrieta, CA; Adakris Petrauskas, Capitola. CA; 
Margaret Petrikas, St. Petersburg. FL; A. Pilipavičius, Juno Beach, 
FL; Alfonsas Pimpė, Chicago, IL; Vladas Plepys, Oriand Park, IL; 
Augustinas Pocius, Rockford, IL; Jadvyga Poškus. Rochester, NY; 

(Bus daugiau) 

„Lietuvos Vaikų Vilties" komitetas ir JAV LB Socialinių Reikalų 
Taryba nuoširdžiai dėkoja visiems už dosnias aukas. 

Visos aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Juno Beach, FL 

ROZITA BILJŪNAITĖ 
IŠVYKSTA Į LIETUVĄ 

MOKYTOJAUTI 
Rozita Biliūnaitė, psichologė, 

ruošianti magistro laipsnį iš 
ypatingų vaikų pedagogikos 
Florida Atlantic universitete, 
Boca Raton mieste, išvyksta 
gegužės 1 d. trims su puse mėne
sio į Lietuvą, kur dirbs su psi
chologiniai ir neurologiniai 
nesveikais vaikais dr. Dainiaus 
Pūro klinikoj Vilniuj. Be to, 
rugpjūčio mėn. Rozita dėstys 
APPLE ruošiamuose Lietuvos 
mokytojams kursuose. Rozita 
vyksta su grupe studentų iš 
Atlantic universiteto, kuriems 
vadovauja lietuvių kilmės pro
fesorius Robert Vichas (dėsto 
Foreign Studies and Internatio

nal Business). Sie studentai 
dirbs prie Kauno universiteto, 
tyrinėdami Lietuvos biznį. 

Rozita Biliūnaitė su savimi 
Lietuvon vežasi daug mokslo 
priemonių, kurias pati suor
ganizavo. 

Geros sėkmės mūsų mielai 
Rozitai Biliūnaitei. 

BENDRUOMENĖS J U N O 
BEACH SKYRIAUS 

METINIS SUSIRINKIMAS 

1992 m. kovo 20 d. įvyko me
tinis visuotinis LB susirin
kimas. Susirinkimui pirmi
ninkavo dr. Henrikas Solys, 
sekretoriavo Dalia Augūnienė. 
Naują valdybą sudaro: pirmi
ninkas Algis Auį,ūnas, vicepir
mininkė Alicija Solienė, sekre
torė Danutė Valodkienė, iždi
ninkas Marius Sodonis, valdy
bos narys Jonas Štaras. 

D. A. 

A.tA. 
RAIMUNDUI KUDUKIUI 

netikėtai žuvus, jo žmonai, vaikams ir mielam drau
gui tėvui PETRUI reiškiame užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Valė ir Vaclovas Kuzmickai 
Danutė Švelnienė-Koltko 
Albina ir Antanas Paliuliui 

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) 5230440 ir (1-312) 5239852 

460547 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marcįuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marcjuette 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 

708-430-4455 

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 
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x Sol. Laima Jonutytė bai
gė Klaipėdos Stasio Šimkaus 
aukštesniąją muzikos mokyklą 
E. Tatorienės dainavimo klasę, 
o taip pat Lietuvos konservato
rijos docentės A. Kisielienės 
dainavimo klase. 1991 m. baigė 
dvejų metų stažuotę — asis-
tentūrą Lietuvos konservato
rijoje. Su pianiste Čiurilaite 
atlieka rečitalius, koncertus ir 
religinės muzikos koncertus, 
palydint vargonų muzikos spe
cialistams. Yra paruošusi jau 
dešimties operų mezzosoprano 
pagrindines partijas. Su kon
certais yra dainavusi Bulga
rijoje, Argentinoje, Brazilijoje, 
Urugvajuje, Vengrijoje ir Vokie
tijoje. L. Jonutytė šiame Verdi 
operos „Otelio" pastatyme at
liks Emilijos, Jago žmonos, 
partiją. 

x Skautų akademikų susi
m ą s t y m a s — velykinės 
rekolekcijos, kurias praves ses. 
Margarita, bus Jaunimo centre 
balandžio 16-17 dienomis 7:30 
vai. vak. Šeštadienį, balandžio 
18 d., 6 vai. vak. Jėzuitų 
koplyčioje bus šv. Mišios, kurias 
laikys kun. Juozas Vaišnys, S. J. 
Kviečiami visi skautai daly
vauti. 

x Jaunimo centre Velykų 
sekmadienio šokiai bus sekma
dieni 8 vai. vak., grojant „Kieth 
Eric and Waterhouse" reggae 
moderniškus šokius. Įleidžiami 
nuo 16 metų ir vyresni. Reika
lingas I.D. pažymėjimas. Infor
maciją teikia Asta Kazlauskaitė 
ir Rita Račkauskaitė. 

x Sofija P l ė n y s iš Oak 
Lawn, 111., ,,Draugo" renginių 
komiteto narė, nuoširdi dien
raščio rėmėja, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 25 
dol. auką. S. R. Kasi? i, St. Pe-
tersburg Beach, Fla., atsiuntė 
20 dol. Labai dėkojame. 

x A u s t r ą Puz inas , San 
Mateo, Cal., Vladas Sinkus, 
Westem Springs, 111., J. L. Rim-
kūnas, Oak Forest, 111., P. 
Ramas, Hickory Hills, 111., pra
tęsdami prenumeratą, kiek
vienas paaukojo po 25 dol. savos 
spaudos palaikymui. Labai 
dėkojame. 

x Dr. H. Solys Juno Beach, 
Fla., parėmė „Draugą" 45 dol. 
čekiu ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. Dr. H. Solį 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame. 

x Dr. Kostas ir Mary Jab
l o n s k i a i (IL), nuola t in ia i 
lietuviškų darbų rėmėjai, 1000 
dolerių auka parėmė IX Tauti
nių Šokių šventę ir yra šven
tės garbės mecenatai. Lėšų 
telkimo komisija reiškia nuošir
džią padėką. 

(sk) 

x Caritas talkos būrelis 
Chicagoje gavo žinią, kad Kalti
nėnuose, Šilalės rajone sudegė 
parapijos senelių namai, juose 
gyvenusios senutės liko kaip 
stovi. Caritas talkos būrelis nori 
ištiesti joms pagalbos ranką, pa
siųst i nakt in ių marškinių, 
baltinių, megztukų, šlepečių. 
Kas nori prie šios pagalbos 
prisidėti, kviečiamos perduoti 
arba pasiųsti savo auką būrelio 
iždininkei J. Mikūnienei, Mid
land Federal banke, 2657 W. 
69th St., Chicagoje. Čekius iš
r a šy t i „ C h i c a g o Cari tas 
Associates". 

(sk) 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Prisikėlimo 
šv. Mišios bus sekmadienį, 
balandžio 19 d. 6 vai. ryto su 
procesija lietuviškai. Kitos 
Mišios bus kaip paprastą 
sekmadienį. Choras, vadovau
jamas Antano Lino, su solistais 
giedos 6 vai. ryto ir per 10:30 
vai. šv. Mišias velykines 
giesmes. 

x Katalikų Bažnyčios Pa
galba prie Amerikos vyskupų 
konferencijos Rytų Europai 
remti šiuo metu dirba visokius 
darbus, kad tik iš Sovietų 
Sąjungos išsilaisvinusiems ka-
talims pagelbėtų materialiai ir 
moraliai. Tos įstaigos direkto
rius yra kun. dr. Jurgis Ša-
rauskas iš Chicagos, informaciją 
teikia P. Reilly. 

x „Lituanicos" tun to 40 
metų sukaktuvinis vakaras 
balandžio 25 d. vyks Lietuvių 
centre, Lemonte. Pradžia 6 v.v. 
Numatyta trumpa oficiali pro
grama, vakarienė, linksma 
skautiška programa ir šokiai. 
Vakaro programos vedėjas — fil. 
Eugenijus Butėnas. Visi da
bartiniai ir buvę „Lituanicos" 
tunto nariai, vadovai, tėvai ir 
rėmėjai kviečiami dalyvauti 
jubiliejiniame vakare. Apie 
dalyvavimą prašoma iš anksto 
pranešti tunto šventės pirmi
ninkui jvs dr. Algiui Pauliui. 

x Balandžio 24 d., penkta
dieni 7:30 vakaro Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje dr. Alek
sandras Štromas skaitys pa
skaitą „Dabartinė Lietuva ir 
demokratizacija". Jis ištirs šių 
dienų Lietuvos politinės san
tvarkos bruožus ir įstatymų 
leidybą bei tuo pagrindu bandys 
numatyti, ar Lietuva tikrai gali 
pasidaryti Vakarų tipo demok
ratija. Dr. Štromas yra politinių 
mokslų profesorius Hillsdale 
College. Michigan. Chicagos 
radijo „Rytmečio ekspresas" 
politinis komentatorius. Po 
paskaitos vaišės. 

x Kazys Račiūnas iš Be-
verly Shores, Ind., „Draugo" 
nuoširdus rėmėjas, garbės 
prenumeratorius daugelį metų, 
pratęsdamas prenumeratą, pri
dėjo 40 dol. dienraščio stipri
nimui. Nuoširdus ačiū. 

x Tautinių Šokių šventės ir 
jos banketo bilietai jau gau
nami Gifts International, J. N. 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 
S i , Chicago, EL 60629, tel. 
312-471-1424 ir taip pat paštu iš 
Šventės rastinės: Lithuanian 
Folk Dance Festival, 2713 W. 71 
St., Chicago, EL 60629, tel. 
312-436-0197. Čekiai rašomi 
anglišku šventės vardu ir, tik 
juos gavus, bilietų užsakymai 
bus išpildyti. Šventės bilietai 
yra po 10, 15 ir 20 dol. Suau
gusiųjų banketo bilietai po 35 
dol. 

(sk) 

x Iki balandžio 15 d. svar
bu suspėti užpildyti Income 
taxes — užsukite pas ATLAN
TA IMPORT EXPORT! Kaip 
ir anksčiau, Atlanta laukia 
Jūsų siuntinių į Lietuvą. Siunti
nius galima atsiųsti UPS. 
Taipogi, neilgai t runkant , 
persiunčiami pinigai doleriais. 
Jūsų giminėms Lietuvoje. Čia 
už pigią kainą galima nupirkti 
bilietus giminaičiams iš Lietu
vos atskristi į Chicago: viene
rius metus galiojantis bilietas 
tekainuoja 824 dolerius. AT
LANTA IMPORT EXPORT, 
2719 West 71st Street, Chicago 
EL 60629 Tel. (312) 434-2121. 

(sk) 

„Draugo" koncerto rėmėjai ir darbuotojai. Iš kairės: Irena Kriaučeliūnienė, Petras Petrutis ir 
Marija Remienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PANEVĖŽIEČIAI REMIA 
PANEVĖŽIO BAŽNYČIA 

Panevėžiečių klubo pava
sarinis susirinkimas buvo 
balandžio 5 d. 12 vai. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. 
Susirinkimą pradėjo ir pravedė 
pirm. Petras Beinarauskas, sek
retoriavo Pranė Masilionienė. 
Susikaupimu buvo pagerbti 
neseniai mirę nariai Kazys 
Meškonis ir Juozas Aleliūnas, 
taip pat ir žuvę dėl Lietuvos 
laisvės. 

Paskaitą skaitė prof. Vytau
tas Skuodis. Savo paskaitą 
prelegentas pavadino pokalbiu 
arba prisiminimais apie Pane
vėžį. Jis, gimęs Chicagoje, bet. 
kai turėjo tik pusantrų metų, 
buvo parvežtas j Panevėžį. Ten 
prabėgo jo vaikystė ir jaunystė, 
ten mokėsi. Nepriklausomoj 
Lietuvoj išgyveno 11 metų. 
Bolševikams pirmą kartą 
okupuojant Lietuvą, nors dar 
buvo vaikas, pasižadėjo dirbti 
Lietuvos laisvei. 

Prelegentas papasakojo apie 
antrąją bolševikų okupaciją, 
kurią jam teko išgyventi Pa
nevėžyje ir artimose jos apy
linkėse: karo dienas, mobili
zaciją, susitikimą su parti
zanais, apie tikrus partizanus ir 
apsimetėlius, apie ūkininkų 
„nubuožinimą", varymą į 
kolchozus, areštus, trėmimus. 

Panevėžyje lankėsi praėjusią 
vasarą, kai Maskvoje buvo per
versmas ir vėliau. Papasakojo, 
kaip dabar atrodo Panevėžys: 
išaugęs, mielas. Deja, Nevėžis 
nusekęs ir užterštas, jis mai
tinamas Šventosios vandeniu. 

Skuodis savo pa-
ir pirmininkas 

Ir prof. V. 
skaitoje, 
einamuosiuose reikaluose iškėlė 
reikalą paremti Švč. Trejybės 
bažnyčią Panevėžyje, kurioje 
būdavo ir mokiniams pamaldos, 
ligi jas perkeliant į katedrą. Ji 
buvo ir Įgulos bažnyčia, admi
nistruojama marijonų. Da
bartinis jos administratorius 
kun. Pukenis ją atnaujino, bet 
trūksta pinigų galutiniams dar
bams ir vargonams. Valdyba 
pasiūlė 200 dol. iš kasos, pra
šydama, kad ir nariai prisidėtų 
savo aukomis. Juozas 
Masilionis su sąrašu parinko 
aukų. Iš viso aukojo 23 nariai 
nuo 5 ligi 25 dolerių. Iš viso 
surinkta 270 dol. Valdyba savo 
pažadėtą paramą pakėlė ligi 230 
dol. Tuo būdu Panevėžiečių 
klubo auka Švč. Trejybės bažny
čios vargonams yra 500 dol. Tą 
sumą įteikti kun. V. Rimšeliui 
pavesta Juozui Masilioniui. 
Kitur gyveną panevėžiečiai gali 
prisidėti, siųsdami jas kun. V. 
Rimšeliui (6336 S. Kilbourn 
Ave., Chicago, IL 60629). 

Pirmininkas pranešė, kad per
nai rudenį Panevėžyje įsisteigė 
„Panevėžio kraštiečių drau
gija", kurios tikslas užmegzti 
kuo platesnius ryšius su Pane
vėžio krašto žmonėmis, gyve
nančiais svetur, palaikyti 
ryšius. Šių metų liepos 24-27 
dienomis Panevėžyje 
kviečiamas Panevėžio kraš
tiečių suvažiavimas. Pirmi
ninkas prašė, kad, jeigu kas tuo 
laiku vyktų i Lietuvą, nuvažiuo
tų į Panevėžį, dalyvautų 

suvažiavime, susipažintų su ta 
draugija. Iš anksto pranešę galė
tų gauti Panevėžiečių klubo 
įgaliojimą. 

Po susirinkimo buvo vaišės, 
paruoštos Irenos Beina-
rauskienės. Ji taip pat šeimi
ninkaus ir klubo gegužinėje 
gegužės 3 d. Šaulių namuose. 

P . R. 

NEPAPRASTA 
INFORMACINĖ POPIETĖ 

SEKLYČIOJE 

LB Soc. reikalų tarybos būs
tinėje populiariai vadinomoje 
Seklyčioje, gyvenimas ir darbas 
verda visą laiką, o ypač trečia
dieniais. Sumanios renginių 
vedėjos ir „Pensininko" admi
nistratorės Elenos Sirutienės 
pravedamos vyresniųjų lietuvių 
popietės pasidarė visų mėgiama 
tradicija. Tos popietės ir infor
muoja, užima ir linksmina, 
pavalgydina ir net laimę iš
bando. Tik nelaimei patalpos 
yra mažokos sutalpinti visus 
norinčius dalyvauti. 

Ypatingai daug sugužėjo 
trečiadienį. Tai buvo tikrai 
svarbus informacinis pobūvis, 
paįvairintas muzikine dalimi ir 
„kavute". JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkė 
Birutė Jasaitienė pristatė du 
kalbėtojus — adv. Reginą 
Narušienę, LB krašto valdybos 
vicepirmininkę ir Viktorą 
Naką, Liet. atstovybės Wa-
shingtone narį ir gerai žinomą 
publicistą. 

Narušienė bandė aiškinti 

x Maistas šv. Velykomis 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 
SVARŲ dešrų, 6 dėžutės 
amerikietiškos kavos — $58. 
Prie visų siuntinių galima pri
dėti aspirino ir vitaminų. 
T r a n s p a k , 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312436-7772. 

(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) 
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. 

(sk) 

x TravelCentre, Ltd. greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Taip pat parduodame lėktuvo 
bilietus į Lietuvą. Skambinti; 
Teresei Lesniauskienei, tel. 
708-52fr0773. 

(sk) 

x Statomi nauji kondomi-
niumai Lockport, IL (15 min. 
nuo Lemonto). Susidomėję 
kre ipki tės į Jūrą Gali-
nis-Kredys, Century 21 Prime 
Real Estate, tel. 708-301-0880 
arba 815-838-2447. 

(sk) LF mirusių nar u pagerbimą praveda tarybos narė Ramoną Steponavičiūtė 

Lietuvoje leidžiamus įstatymus 
apie pilietybę ir palikto ten tur
to / komunistų naudojamo, 
grąžinimą. Būdama Lietuvoje ir 
studijuodama tų įstatymų kopi
jas, priėjo išvadą, kad tie įsta
tymai yra sunkiai suprantami 
ir juos interpretuoti galima 
pagal norą arba ir visai ne
galima. Ji padalino mums apie 
30 kopijų iš tų įstatymų iš
traukų ir paliko jų Soc. reikalų 
įstaigoje, kad negavusieji galėtų 
pastudijuoti. Jie buvojau kartą 
pakeisti, ir ji mananti, kad dar 
bus ir ateityje keičiami ir 
aiškinami. Ji bandė mums juos 
aiškinti, kaip dabar juos supran
ta leidėjai. Pagal pilietybės įsta
tymo 1, 2 ir 3 punktus teisė į 
Lietuvos Respublikos pilietybę 
išsaugojama asmenims, turėju
siems ją iki 1940 metų birželio 
25 dienos ir gyvenantiems 
kitose valstybėse, jei jie nebuvo 
iš Lietuvos išrepatriavę. Šiems 
asmenims prašant, išduodami 
šią te isę patvi r t inantys 
pažymėjimai, su kuriais jie su 
visa šeima gali atvykti į 
Lietuvą be vizų ir gyventi ten 
ar išvykti, netaikant jiems 
imigracijos įstatymų trukdymo. 
Atrodo, kad į šią kategoriją 
telpame beveik visi išeiviai. Da
bar vykstant į Lietuvą su kitos 
valstybės pasu reikia gauti 
Lietuvos Respublikos vizą ant 
sienos arba iš anksto Lietuvos 
pasiuntinybėje Washingtone ar 
konsulatuose. Ant sienos mui
tinės viza nieko nekainoja, bet 
duodama tik 10 dienų ir po to 
vėl tur i būti atnaujinama. 
Pasiuntinybė išduoda vizas 
mėnesiams taip pat veltui, bet 
už patarnavimą imamas 25 dol. 
mokestis. 

Tapti vėl Lietuvos Res
publikos piliečiu, reikia at
sisakyti kitos valstybės piliety
bės, bet nebūtinai grįžti į Lietu
vą gyventi. 

Dėl turėto Lietuvoje turto 
grąžinimo dar didesnė pianiava. 
Žemė grąžinama tik piliečiams, 
turintiems norą ir potencialą tą 
žemę apdirbi — ūkininkauti ir 
ant jos gyventi. Grąžinama 
žemė gali būti ta pati, anksčiau 
turėta arba, nesant tam galimy
bes, gali būti duodama tam tik
ras jos kiekis kitur iš turimo 
žemės rezervo, bet ne daugiau 
50 ha . Miško gali būt i 
grąžinama tik iki 10 ha ir tai su 
sąlyga, kad bus tvarkomas 
pagal miškų tvarkymo taisyk
les. Nuosavybės teisės į 
ūkinius-komercinės paskirties 
pastatus atstatomos juos grąži
nant natūra , kaip jie yra, 
vyriausybės nustatyta tvarka 
arba išduodant valstybės lakš
tus (akcijas). 

Gyvenamų namų grąžinimo 
tvarka ir terminus nustato 
vyriausybė. Jei namai tušti, ar 
savininkas juose gyvena, tai 
procedūra lengva. Jei ten 
gyvena kiti, ypač daugiabučiai 
namai, gali būti grąžinti tik su
sitarus su nuomininkais arba 
parūpinant jiems tos pačios ar 
geresnės vertės butą. Negalint 
pastato grąžinti, gali būt i 
grąžinamas jo ekvivalentas. 
Grąžinimas nesvarstomas, jei 
savininkas ne pilietis a r 
negyvena Lietuvoje. Namų ir 
miesto sklypų grąžinimas taip 
pat komplikuotas. Norintieji 
plačiau išs ia iškint i , gali 
Seklyčioje gauti pasiskaityti 
patys tų įstatymų kopijas arba 
jas ir įsigyti. 

B. Jasaitienė paaiškino, kad 
Soc. reik. centras yra padėjęs 
daug kam surašyti prašymus 
nuosavybei Lietuvoje atgauti. 
Visi prašymai buvo persiųsti 
atstovybei, Viktoras Nakas pa
aiškino, kad visi tie prašymai 
buvo persiųsti į Lietuvą ir pra
šytojai jau gauna atsakymus 
įstatymų dvasioje. 

V. Nakas pavaizdavo Lietuvos 
atstovybės darbo sąlygas. Be
galė skambinimų, raštų ir 
reikalų, o apmokamų, patyrusių 
tam darbui darbininkų vos ke
letas ir pora savanorių be atly
ginimo, nes nėra iš ko mokėti. 
Nėra lėšų atstovybę išlaikyti. 

Mes visi turim čia padėti. Atsto
vybė gina ir atstovauja mūsų 
laisvos Lietuvos Respublikos 
interesams. Reprezentuoja 
Lietuvą, derina santykius su 
kitų valstybių atstovybėmis ir 
savo konsulatais ir aptarnauja 
visų mūsų nesibaigiančius 
reikalus. Tik nuo mūsų 
paramos priklauso jos darbo 
efektingumas. Suderintos elek
tronikos tam reikalui neturi. Ji 
turėtų būti ne tik mūsų pagel-
bininkė, bet ir mūsų tautinis 
pasididžiavimas. 

Po šių pranešimų buvo daug 
paklausimų ir net nusi
skundimų ne tik nuosavybės 
negrąžinamu, bet ir vis dar 
naudojamu patogiai ten įsitai
siusių buvusių stribų ir bjaurių 
komunistų pareigūnų bei jų 
simpatijų. O taip pat buvo 
reiškiamas protestas, kad 
negrąžintos nuosavybės jau val
džios parduodamos ligšioliniams 
nuomininkams labai paleng
vintomis sąlygomis ir tuo jų 
grąžinimas dar daugiau kompli-
kuojamas. Prelegentai čia, 
žinoma, negalėjo nieko padėti. 

Informacijoms pasibaigus,E. 
Sirutienė pakvietė muziką 
Algimantą Barniškį su iš 
Lietuvos atsivežta „dainų skry
nele" atgaivinti įtemptas ir 
įskaudintas nuotaikas gražia 
muzika. Jis savo elektriniais 
vargonėliais pritardamas pa
dainavo: Žemė gintarinė, 
Mama, Pavasaris gimtinėje, 
Gintaro tėvynė ir pora prajuoki
nančių dainelių: Geriau būč ne-
mandravojęs ir bagotos neieško
jęs ir Kur upelis teka, trys sesu
tės šneka. Visi labai juokėmės. 
Po to vėl rimtai: Vilniaus mies
to žali bromai, Ar jaunystę 
seniai pamiršai? Kur Šatrija, 
Rambynas ir pabaigai Ar mes 
grįšim kada į tėviškėlę brangią. 
Po to gavome gardžios „kavu
tės" su skaniais pyragais. 

Tai buvo turininga popietė. 
J . Žebrauskas 

ŽAGARĖS KLUBAS 

Lietuvių Žagarės klubo me
tinis narių susirinkimas įvyko 
kovo 10 dieną Kojak salėje, 
4500 So. Talman Ave. Pirm. 
Emily Nemchausky atidarė 
susirinkimą 1 vai. po pietų, svei
kindama visus nar ius 
atsilankiusius. Valdyba buvo 
visa savo vietose. 

Nutarimų raštininkė per
skaitė protokolą iš lapkričio 21 
d. Priimtas kaip skaitytas. Gau
tas laiškas iš Dariaus Girėno 
veteranų, kurie dėkojo už 
Kalėdų auką. Knygų revizijos 
komisija Jennie ir Matt 
Povilaičiai, Aldona Heyduk 
nepasirodė. Išdavė raportą Matt 
Povilaitis ir pareiškė, kad 
knygos yra gerai vedamos, rasta 
viskas tvarkoje. Dėkojo Bernice 
Žemgulis už vaišes. Komisijos 
raportas priimtas su pagyrimu. 

Valdybos raporte viskas 
tvarkoje, visa valdyba sveikino 
nar ius su artėjančiu Šv. 
Juozapu ir Velykom, linkėdama 
sveikiems gerai praleisti šv. 
Velykas. Raportas priimtas. 

Pirm. pranešė, kad klubo 
kitas susirinkimas vyks gegužės 
21 dieną ir kvietė visus at
silankyti. Neatsiradus daugiau 
reikalų, susirinkimą uždarė 
pirm. Emily Nemchausky 2 vai. 
po pietų. Nariai buvo skaniai 
pavaišinti šiltu maistu ir visi 
skirstėsi namo, linkėdami 
linksmų šv. Velykų. 

Rožė Didžgalvis 

NAUJAS POLICIJOS 
VADAS 

Meras R. Daley nauju Chi
cagos policijos vadu paskyrė M. 
Rodriguez. Tai pirmas ispaniš
kos kilmės amerikietis tokiose 
pareigose. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


