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Landsbergio telegrama 
Jelcinui 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Balandžio 29 d. (Elta) 
— Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis nusiuntė 
Rusijos prezidentui Borisui Jel
cinui telegramą,'kurioje sako
ma: 

„Pone prezidente, 
Nepriklausomos Lietuvos 

teritorijoje esanti kariuomenė, 
kuri turėtų gerbti jos įstatymus 
ir yra Rusijos jurisdikcijoje, 
šiandien pažeidinėja tiek tarp
tautinius Rusijos įsipareigo
jimus, tiek ir elgesio šalyje, su 
kuria nekariauja, normas. Kari
niai aerodromai Kazlų Rūdoje 
netoli Kauno ir Kėdainiuose da
bar naudojami mūsų uždraus
tam naujų kariuomenės kontin
gentų įvedimui. Tai neteisėta ir 
pabrėžiamai įžūli akcija, nelygi
nant įsiveržimas. Mano reikala
vimai šiuo klausimu,kuriuos 
pats išdėsčiau generolui V. 
Mironovui, ignoruojami. Įtampa 
apl ink aerodromus didėja. 
Prašau Jus kaip Rusijos prezi
dentą ir Gynybos ministrą duoti 
nurodymus nutraukti šias akci
jas ir pirmiausia pašalinti iš 
Lietuvos teritorijos šiuos naujus 
Jums pavaldžios kariuomenės 
kontingentus". 

Filipinų ambasadorius įteikė 
skiriamuosius raštus 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis balandžio 
28 d. priėmė Filipinų nepapras
tąją ir įgaliotąją ambasadorę 
Lietuvai Luz d. del Mundo. 
Įteikdama skiriamuosius raštus 
ambasadorė perdavė Filipinų 
prezidentės Corazon C. Aąuino 
ir šios šalies žmonių nuošir
džiausius linkėjimus Lietuvai, 
pareiškė įsitikinimą, kad abi 
valstybės artimai bendradar
biaus. 

Luz d. del Mundo — jos 
rezidencija yra Stokholme — 
žinoma diplomatė, per 34 metus 
atstovavusi savo šaliai Italijoje, 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, Kanadoje, Prancūzijoje. 

Lietuvos-Pietų Afrikos 
respublikos asociacija 

Balandžio 23 d. įsteigta 
Lietuvos-Pietų Afrikos 
Respublikos Asociacija. Jos 
tikslas — stiprinti abiejų šalių 
is tor inius ryšius, skatinti 
kultūrinius bei dalykinius kon
taktus, supažindinti Lietuvos 
visuomenę su Pietų Afrikos 
Respublikos gyvenimu. 

Per pastaruosius metus Lie
tuvoje jau lankėsi keletas PAR 
verslininkų, Helsinkyje reziduo
janti PAR ambasadorė CM. 
Swart buvo paskirta ambasado
re Lietuvai ir kitoms Baltijos 
šalims. 

Iniciatyvinė grupė, kurią 
sudarė verslininkai, medikai, 
žemės ūkio specialistai, žurna
listai ir politikai, patvirtino 
Asociacijos įstatus. Lietuvos-
Pietų Afrikos Respublikos Aso
ciacijos pirmininku išrinktas 
Markas Zingeris, Lietuvos 
rašytojų sąjungos narys , 
pastaruoju metu vadovavęs 
keletui Lietuvos organizacijų 
užsienio skyriui. 

Lietuvos respublikos 
vyriausybės nutarimas 

Lietuvos Respublikos vyriau
sybė pavedė Ekonomijos minis
terijai priimti sprendimus dėl 
užsienio investicijų, kurios 

neviršija 3 mil. JAV dolerių (ar
ba atitinkamos sumos rubliais 
pagal skaičiuojamąjį rublio bei 
konvertuojamos valiutos kursą). 

Miškininkai lygiuojasi 
į Europą 

Miškų ūkio ministerijos in
iciatyva su Švedijos firma „In-
terforest AB" pasirašyta sutar
tis dėl miškininkystės ir miško 
pramonės plėtojimo bei gam
tosaugos programos. Pagal 
sutartį švedai konsultuos miško 
resursų įvertinimo ir inven
torizacijos, valdymo, želdinimo 
ir rūšių gerinimo, daigynų, 
technologijos ir kitose srityse. 
Vyks seminarai Lietuvoje ir 
Švedijoje, į kuriuos bus 
kviečiami konsultantai iš kitų 
firmų. Dalį minėtos programos 
finansuos BITS (Švedijos tarp
tautinė techninio ir ekonominio 
bendradarbiavimo agentūra). 

Šiuo metu jau baigiama rengti 
sutartis ir su solidžia Danijos 
miškininkų firma „Hedeseldes-
kabet". 

Naujieji pabėgėliai bėga iš namų Bosnijoje ir Herzegovinoje, kai serbų 
kareiviai juos persekioja ir žudo, nekreipdami dėmesio į paskelbtas paliaubas. 

Japonijos atstovų viešnagė 
Ministro pirmininko Gedimi

no Vagnoriaus kvietimu, Lietu
voje buvo Japonijos Parlamento 
atstovų rūmų narys, tarpparla
mentinės sąjungos vadovas Ko-
mivama Jushirou ir kartu su 
juo atvykusi grupė verslininkų. 
Susitikime su premjeru versli
ninkai pareiškė, kad jų šalies 
firmos galėtų investuoti savo 
kapitalą į naftotiekio tiesimą, 
elektronikos pramones, moder
nių ryšių sistemų kūrimą bei 
kitose srityse, panaudojant Ja
ponijos vystymosi banko lėšas ir 
atskirų firmų kapitalą. Jie leido 
suprasti, kad patogi Lietuvos 
geografinė padėtis ir palankios 
sąlygos integruotis į kai kurias 
mūsų respublikos pramonės ša
kas teikia galimybių plėtoti 
prekybinį bendradarbiavimą. 

Merkys — Rotary 
pirmininkas 

Kaune atnaujintas Rotary 
klubas. Klubo prezidentu tapo 
Kauno technologijos univer
siteto docentas Gediminas 
Merkys (Ministro pirmininko 
Antano Merkio sūnus). Jis 
priminė, kad Rotary klubas, 
rėmęs ir skatinęs tarnavimo 
visuomenei idealus, buvo 
įkurtas 1934 metais. Jo nariai 
buvo žymūs to meto politikai ir 
visuomenės veikėjai, garbės 
prezidentas — Antanas Smeto
na. Sovietų valdžia neuždarė 
klubą, bet represavo daugelį jo 
narių. 

Rietave — pirmoji elektrinė 
1892 metais Rietavo dvare 

pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje 
elektrinė. Pažymint šią istorinę 
datą, vyriausybė nusprendė 
spalio 23-25 dienomis surengti 
Rietave Lietuvos elektrifikaci
jos 100-mečio jubiliejaus minė 
jimo iškilmes. 

Pasibaigė suvažiavimas 
Kremliuje 

Rusijos spektakliška sesija 

— Rygos radijas pranešė, jog 
du MIG-27 lėktuvai buvusių 
sovietų ginkluotųjų pajėgų 
sudužo Latvijoje tą pačią dieną, 
nors tarp jų neįvyko susidūrimo. 
Abu pilotai užsimušė, bet ant 
žemės nebuvo užmušta ar su
žeista žmonių. Latvijos vyriau
sybė nebuvo painformuota apie 
šių svetimos valstybės lėktuvų 
skridimus. 

Maskva. Balandžio 24 d. — 
Praėjusios savai tės vidury 
baigėsi Kremliaus didžiojoje 
salėje 14 dienų kongresas, 
aukščiausios Rusijos įstatymų 
leidimo susirinkimas, priėmęs 
tik keletą sprendimų, kai 
deputatai be galo ginčijosi dėl 
kiekvienos procedūros ir senie
ji komunsitai priešinosi kiek
vienam naujam pasiūlymui. 

Trūkstant partinės disciplinos 
arba stiprios vadovybės, viešai 
buvo pažeidžiamos taisyklės, 
mikrofonas dažnai buvo naudo-
jamas aštr ia i k r i t i ka i i r 
įžeidimams, Kongresas tapo 
svarbiausiu smūgiu liberalams 
ir gėda intelektualams. Tris 
dienas t ruko procedūrinės 
peštynės atstatyti t am nuta
rimui, kad būtų pravedamos 
ekonominės reformos ir kad ne-
atsistatytų Rusijos vyriausybė, 
kuri buvo paruošusi savo 
rezignacijos pareiškimą. Taip 
pat dviejų balsavimų reikėjo, 
kad būtų pakeistas pavadini
mas: „Rusijos Federacija" ar 
„Rusija". 

„Spektakl is" Kremliuje 
Net ir senosios Konstitucijos 

oeržiūrėjimas tapo ideologijos 
mūšio lauku, kai konser
vatyvieji komunistai nenorėjo, 
kad būtų atsisakyta pavadinimo 
„Sovietų Sąjunga". Tada Parla
mento pirmininkas Chasbulato
vas pasakė, kad taip negalima 
palikti, nes „Sandraugos nariai 
jau dabar kaltina mus imperia
listinėmis ambicijomis. Aš 
apeliuoju į jūsų sąžines, 
nepasidarykime sau gėdos". 
Tačiau papildomasis balsavi
mas nesurinko dviejų trečdalių 
balsų daugumos. 

Dešimt dienų Jelcinas neda
lyvavo Kongreso sesijose, kai 
tuo metu deputatai bandė 
suniekinti jo reformų vyriau
sybę. Jelcinas vėliau čia pateikė 
įstatymo projektą, kad preziden
tas galėtų pasirinkti ministrą 
pirmininką arba tam postui 
vadovautų jis pats vienerius 
metus be parlamentarų pritari
mo. Nors jo ilgas nepasirodymas 
Kongrese tarp deputatų sukėlė 
daug klausimų, bet galų gale 

visa tai pateisino jo reputaciją 
kaip politinio strategisto meis
terio. Nedalyvaudamas Kongre
se jis pasirodė, atsipalaidavęs 
nuo to „nepopuliaraus spektak
lio". O jo pasirodymas Kongreso 
darbų gale, leido jam iškilti virš 
visų ginčų, ir sutvirtinti savo 
turimą poziciją. 

Pabudusi Rusija 
Jelcinas patvirtino savo 

pranešimą, kad jis yra 
pasiruošęs parodyti savo galią ir 
teises prieš Kongresą ir paskelbti 
referendumą jei deputatai rim
tai užblokuos jo reformų progra
mas. Kai kurie deputatai siūlė 
suvaržyti spaudą, tad Jelcinas 
į tai atsakė: „Jokių suvaržymų 
spaudos laisvei negali būti" 
Jis čia aiškiai pasisakė prieš 
tuos, kurie nori senosios sovie
tinės tvarkos. Jis sakėsi esąs la
bai sugėdintas, kai provokuo
jantys pareiškimai buvo daromi 
ir rodoma arogancija, kai visas 
pasaulis iš tos salės galėjo gir
dėti Rusijos krašto delegatų 
susipratimą. Bet jis tarė: „Rusi
ja yra pabudusi. Ji pradėjo 
žygius į laisvo verslo ekonomiją, 
į normalų pilnutinį gyvenimą. 
Ir kokios kliūtys bebūtų ant šito 
kelio, jos bus nugalėtos, istorija 
negali būti daugiau sulaikoma, 
kalbėjo jiems Jelcinas. 

Tačiau t ik trapūs kompromi
sai buvo pasiekti tarp 
vyriausybės ir deputatų. O 
pastangos suvaržyti vyriausybę 
yra „absoliučiai nepriimtinos", 
sakė jis. Čia buvo kartu visa vy
riausybė, įskaitant ir viceprezi
dentą A. Rutskoi, kai Jelcinas 
deklaravo: „Pupetinės vyriau
sybės laikas yra praėjęs. Be gal
ingos vykdomosios valdžios 
negali būti pravestos reformos 
ir negali būti valstybinės Rusi
jos su savo istorija ir tradicijo
mis". 

Prez. Jelcinas dar pažadėjo 
Rusijos Kongresui suprastinti 
biurokratinį aparatą ir suma
žinti ministerijų skaičių. 

— Pales t in ieč ia i ne iš 
okupuotų sričių buvo įjungti į 
pasitarimus su Izraelio delegaci
ją svarstant taikos klausimus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Pešaware, Pakistane esan
čioje afganų part izanų 
būstinėje, buvo sudaryta 50 
asmenų taryba, kuri pradės 
vykdyti pereinamosios vyriau
sybės funkcijas Afganistane dar 
šią savaitę. 

— Bonoje Vokietijos kanc
leris Kohl nominavo buvusią 
Žvalgybos viršininkę Irmgard 
Schwaetzer į Užsienio reikalų 
ministro postą. Tačiau Bundes
tago komitetas pasipriešino ir 
63 balsais prieš ir 25 už ją, 
nubalsavo prieš kanclerio pasi
rinkimą. Teisingumo ministras 
Klaus Kinkei buvo nominuotas 
šiam postui. 

— Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius Bout-
ros Ghali pranešė, jog bus 
imtasi svarbesnių įsipareigo
jimų išlaikyti taikai Balkanuo
se. Jis šį pareiškimą padarė po 
pasitarimų Paryžiuje su Pran
cūzijos prezidentu F. Mitterran-
du. 

— Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas pareiškė, jog neleis 
Vakarams diktuoti savo sąlygų 
jo reformų programoms vien tik 
dėl to, kad Vakarai žada skolin
ti bilijonus dolerių padėti rusų 
ekonomijai. 

— Italijoje, kai pasitraukė 
prezidentas F. Cossiga ir 
ministras pirm. G. Andreotti, 
t a s pareigas automat iškai 
pradėjo eiti Senato pirmininkas 
Giovanni Spadolini. 

— Por tuga l i jos Užsienio 
reikalų ministerija praneša jog 
Lisabonoje prasidėjo Europos 
Bendrijos globojami slaptoje 
vietoje Bosnijos-Herzegovinos, 
Serbijos ir Kroatijos vadų pasi
tarimai taikos klausimais. 

— Japonijos ministras pir
mininkas Kiichi Miyazawa vizi
tuoja Prancūziją, kuris 
pareiškė, jog Japonija nori 
turėti daugiau balso tarptauti
nėje užsienio reikalų politikoje 
ir padėti naujajai „pasaulio 
tvarkai". 

— Kįjeve, Ukrainos preziden
tas Leonidas Kravčiukas pa
skelbė, jog Ukraina, Gudija, 
Rusija ir Kazachstanas susitarė, 
kad ratifikuos strateginių 
ginklų sumažinimo sutartį su 
Amerika. 

— Vokietijoje daugiau kaip 
100,000 darbininkų streikuoja, 
reikalaudami 9,5% padidinti al
gas. Vyriausybės pareigūnai 
sako, kad streikas plečiasi, nes 
pažadėjo į streiką įsijungti 
metalo apdirbimo ir inžinerijos 
tarnautojai, kurių unijoje yra 
maždaug 4 milijonai narių. 

— Jugoslavi jos ir serbų 
kariniai daliniai nustebino 
Europos Bendriją, kai vėl 
sulaužė paskelbtas paliaubas ir 
pradėjo pulti Bosnijos ir Herze-
govinos gyventojus. Ypač sun
kios kovos vyksta Foca ir Mos-
tar miestuose ir jų apylinkėse. 

— Jeruzalėje Izraelio teismas 
nutarė neleisti naudotis dvie
juose tomuose esančius, maždaug 
2000 metų senumo, Mirties 
jūroje rastus ritulius, kuriuose 
yra daug nespausdintos biblinės 
medžiagos iš judaizmo ir 
krikčionybės pradžios, rašo 
„Sentinel" laikraštis Chicagoje. 

— Izraelio Teisingumo minis
terija pasiūlė toli siekiančius 
pakeitimus tos šalies teisinėje 
sistemoje, kuri siūlo turėti žydų 
valstybei rašytą konstituciją. 
Tačiau pasiūlymas Knessete 
tuoj susilaukė didelio religinių 
vadų pasipriešinimo, kurie 
sako, kad konstitucija nereika
linga. 

Nauja Jugoslavijos 
Federacija 

Serbijos ir Montenegro respublikų unija 
Belgradas. Balandžio 28 d. — naujos konstitucijos žymi buvu-

Reuter io žinių agentūra , 
primindama Jugoslavijos 73 
metų federaciją, kuri pirma
dienį buvo oficialiai palaidota, 
praneša, jog Serbija ir Monte
negro respublikos įsteigė naują, 
„apipiaustytą" Jugoslavijos 
federacinę valstybę. Tik tos dvi 
respublikos nedeklaravo savo 
nepriklausomybės. Tuo buvo pa
tvirtintas senosios komunis
tinės Jugoslavijos pasidalinimas 
ir sutikimas su Bosnijos ir Her-
zegovinos egzistuojančiomis sie
nomis. 

Naujoji valstybė, kuri vadi
nama Jugoslavijos federacijos 
Respublika, yra sudaryta iš di
džiausios — Serbijos respublikos 
ir mažiausios Montenegro 
respublikos ir tai yra mažiau 
negu du penktadaliai buvusios 
Jugoslavijos teritorijos ir 
mažiau negu pusė jos buvusių 
gyventojų. Naujosios valstybės 
vadai paskelbė Belgrade sulai
kysią tautybių neapykantą, 
kuri sunaikino šešių respublikų 
federaciją. Šiose kovose žuvo 
daugiau kaip 10,00 žmonių ir 
maždaug vienas milijonas 
žmonių tapo pabėgėliais. 

Gal bus ta ika 
Naujosios Jugoslavijos Kons

titucija deklaruoja, kad jos 
sienos yra Serbijos ir Monte
negro sienos, kaip kad buvo Tito 
sudaryta komunistinėje Jugos
lavijoje po II Pasaulinio karo. 
Deklaracijoje pabrėžiama, jog 
naujoji tauta neturi teritorinių 
pretenzijų savo kaimyninėms 
respublikoms. Serbijos preziden
tas Slobodan Milowevič, kurį 
Amerika ir kitos Vakarų valsty
bės kaltino esant vyriausiu 
agresoriumi prieš Kroatiją, 
užsienio žurnalistams jau kal
bėjo: „Aš tikiu, jog priėmimas 

AUSTRtA 

sios agonijos ir chaoso pabaigą". 
Tačiau dėl Serbijos agresy

vumo Bosnijoje Amerika sakosi 
dar negalinti pripažinti naujo
sios Balkanų unijos, kaip teisė
tos komunistinės Jugoslavijos 
paveldėtojos. Tuo pačiu ji dar 
nebus priimta į Jungtines 
t a u t a s ir tuo labiau į 
Tarptautinį Pinigų fondą ir į 
Pasaulinį banką nare. 

Washingtone Valstybės 
depar tamento Spaudos 
direktorė Margaret Tutvriler 
pareiškė departamento nusis
tatymą: „Kaip mes paaiški
nome Serbijos vadovybei, 
Amerikos nusistatymas dėl 
būsimųjų ryšių su Serbija ir 
Montenegro bus pagrįstas jų 
rodomu respektu teritoriniam 
buvusių Jugoslavijos respublikų 
integralumui ir ar yra respek
tuojamos mažumų teisės jų nau
jojoje unijoje". 

Kinija pirmoji 
Amerikos ir Europos Bendri

jos diplomatai nedalyvavo nau
jos unijos paskelbimo deklaraci
joje. Tik viena Graikija iš 12-kos 
Bendrijos valstybių pasiuntė 
savo atstovą, tačiau buvo repre
zentuojama Rusija ir komunisti
nė Kinija kartu su keliomis 
niekur neprisi jungusiomis 
valstybėmis. Kinija yra dar tik 
viena iš didžiųjų valstybių, kuri 
pripažino naująją Jugoslavijos 
valstybę, kaip pranešė Belgrado 
vyriausybė. 

Serbija turi 9.8 milijonus 
gyventojų, o Montenegro 
616,000 žmonių. Slovėnija, 
Kroatija ir Bosnija-Herzegovina 
jau gavo tarptautinį valstybių 
pripažinimą, tik Macedonijos 
pripažinimas delsiamas dėl 
Graikijos protesto, kad ji pa
keistų savo pavadinimą. 

Naujoji Jugoslavija daug mažesnė, 
negu ji buvo po II Pasaulinio karo, 
kai pateko \ komunistų rankas 

Pasitraukė 
Genscheris 

Bona. Balandžio 27 d., — 
Reuteris pranešė, jog Hans-
Dietrich Genscher po 18 metų 
vyriausybėje pasi t raukė iš 
Vokietijos Užsienio reikalų 
ministro pozicijos. Tai buvo 
vienas vyriausių Vokietijos 
diplomatų. Kalbėdamas televi
zijoje, jis pasakė, jog norįs 
paruošti kelią sekančios gene
racijos politikams. Taip pat ir jo 
širdies negalavimai privertę jį 
apsispręsti. Genscher buvo 
užsienio reikalų ministru prie 
dviejų kanclerių ir dar Vidaus 
reikalų ministru. Jis gerai 
sutarė su Valstybės sekreto
riumi James Bakeriu, kuris 
tikrai apgailėjo jo pasitraukimą. 
Kai jis trečiadienį lankysis Wa-
shingtone, tai Bakeris pageida
vo su juo susitikti. Jis taip pat 
laikomas vienu iš pagrindiniu 
asmenų, kuris padėjo susijungti 
vokiečių tautai. 

KALENDORIUS 

Balandžio 30 d.: Marijonas, 
Pijus V, Venta, Virbutas. 

Gegužės 1 d.: Pilypas ir 
Jokūbas, apaštalai. Anelė, 
Gegutė, Zigmantas. Žilvinas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:50, leidžiasi 7:46. 
Temperatūra dieną 53 1., 

naktį 40 1. 
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PALAIDOTAS 
PIJUS JURKŠAITIS 

Toronto lietuvių kapinėse ba
landžio 25 d., po gedulingų šv. 
Mišių Prisikėlimo bažnyčioje 
buvo palaidotas a.a. Pijus 
Jurkšaitis, miręs balandžio 22 
d. Toronte. Giliam nuliūdime 
liko žmona Adelė, dukra Ramu
tė ir žentas Vytautas Petru
ševičius, vaikaičiai Danutė ir 
Karigaila; dukra Danutė Jurk-
šaitytė, žento mamytė 
Kazimiera Petruševičienė bei 
daug kitų giminių ir pažįstamų. 

TAUTOS FONDO 
KULTŪRINĖ POPIETĖ 
Tautos fondo atstovybė Michi-

gano valstijoje balandžio 26-tą 
dieną buvo suruošusi kultūrinę 
popietę Šv. Antano parapijos 
patalpose. Renginį pradėjo 
atstovybės pirmininkė Eugeni
ja Bulotienė, kuri savo trumpoj 
kalboj apibūdino Tautos fondo 
tikslą. Perskaitė vicepirmininko 
Mykolo Abariaus sveikinimą ir 
pakvietė iždininką Vladą 
Staškų atlikti pranešimą bei 
įteikti pažymėjimus stambiems 
Tautos fondo aukotojams, gyve
nantiems Michigano valstijoje. 

Vladas Staškus pranešė, kad 
per praėjusius 1991 metus, Tau
tos fondo atstovybė Michigano 
valstijoje surinko ir nusiuntė 
Tautos fondui $14,600.00 aukų. 
Pažymėjimai buvo įteikti Alfon
sui Rusui, Kaziui ir Rožei 
Ražauskams, L. Puskepalai-
tienei, Vaciui Slušniui, Vladui 
Jomantui, Algiui ir Nijolei 
Čerėkams, Bronei Čiunkienei, 
Marthai Kriščiūnienei, Irenai 
Laurus, Juozui Šuopui, Vandai 
ir dr. Otonui Vaitui ir Adai 
Poderienei. 

Meninę programą atliko Liu
cija Mingėlaitė-Gettir. No
rintieji aukas įteikti Tautos fon
dui gali jas įduoti Tautos fondo 
atstovybės Michigan Valstijos 
komitetui. kurio nariai yra: 
pirmininkė Eugenija Bulotienė, 
vicepirmininkas Mykolas Aba
rius, sekretoriai — Vincas 
Tamošiūnas ir Lidija Mingė-
lienė, iždininkas Vladas 
Staškus ir narys Algirdas Vai-
tiekaitis. 

RADIJO KLUBO 
PAVASARIO ŠVENTĖ 

Amerikos Lietuvių Balso radi
jo klubas sekmadienį, gegužės 
mėn. 3 d., Kultūros centre 12:30 
v. p.p. ruošia Pavasario šventę, 
kurioje programą atliks tau
tinių šokių šokėjų vienetas 
„Audinys", vadovaujamas Astos 
Puškoriūtės-Soltis ir lietuviškos 
dainos mėgėjų būrelis, vado
vaujamas Virgos Šimaitytės. 
Prieš šventę bus proga pasivai
šinti kugeliu ir skaniais pyra
gais su kavute. Įėjimo auka pen
ki doleriai asmeniui. Pelnas ski
riamas sumažinti išlaidas „Au
dinio" išvykos į IX tautinių 
šokių šventę Chicagoje. 

A. A. BOGUSLAVĄ 
ABRAMAVIČIENĖ 

Balandžio 26 d. Oakwood 
ligoninėje, Dearborn, Michigan, 
mirė a.a. Boguslavą Abra-
mavičienė, 88 m. amžiaus. Po 
gedulingų šv. Mišių Šv. Antano 
bažnyčioje balandžio 29 d. buvo 
palaidota St. Hedwig kapinėse, 
Dearborn Heights, Michigan. 
Velionė paliko sūnų Vyte-
nį-Frank ir marčią ir Stefaniją 
Abramas su šeima. Laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė Yo-
landa Zaparackienė, kuri pra
vedė atsisveikinimą Baužos lai
dotuvių namuose balandžio 28 
d. 

GRĮŽO IŠ FLORIDOS 
Stasė ir Antanas Zaparackai, 

sugrįžę iš Floridos, kur pralei
do "iemą, vėl įsijungė į Lietuviš
kų melodijų radijo valandėlių 
ruošą. Antanas Zaparackas. bū
damas Floridoje, kiekvienai pro
gramai ruošdavo Lietuvos žinių 
santrauką, kuri telefoniniu pra
nešimu buvo perduota antra
dienio ir penktadienio laidose. 
Valandėlės yra transliuojamos 
antradieniais ir penktadieniais 
nuo 4 iki 5 vai. p.p. iš WP0N 
stoties banga 1460. Valandėlės 
kiti bendradarbiai yra: Stasys 
Garliauskas, Algis Lapšys, Ed
vardas Skiotys ir Algis 
Zaparackas. 

NEBEKANDIDATUOS 
Balandžio 21 d., Michigano 

kongresmenas William S. 
Broomfield savo 18-to rajono 
gyventojams pranešė, kad jis 
nekandidatuos į JAV Kongresą. 
Respublikonų kongresmenas 
Broomfield atstovavo savo 
gyventojams nuo 1956 m. Buvo 
Užsienio reikalų komiteto 
mažumos vadovas ir uolus 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo šalininkas. Į jo vietą 
kandidatuos buvęs Oakland 
Country Respublikonų pirmi
ninkas Joe Knollenberg bei kiti 
kandidatai. lm 

m 

. .Desovietizuoti Lietuvą' 
minėjimuose Vilniuje. 

_ t ok i e šūkiai buvo m a t y t i Kovo 1 1 d . 

Nuo t r . A. Ž i ž i ū n o 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

KULTŪRINĖS VEIKLOS 
DARBAI 

Lietuvos išeivija, pasitrauku
si į Vakarus, pajuto savo tautinę 
ir valstybinę misiją ir suskato 
svetimųjų tarpe propaguoti 
Lietuvos vardą per tautinę 
muziką ir šokius. Kartu pasi
ryžo galimais būdais kovoti už 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Visur, kur tik susibūrė lietuvių 
telkiniai, ten buvo steigiamos 
lituanistinės mokyklos, organi
zuojami chorai, tautinių šokių 
šokėjų grupės ir jaunimo organi
zacijos. Tik tokiu būdu išlikome 
garbinga Lietuvos dalimi, kurie 
drąsiai ir su pasididžiavimu 
galime žvelgti į netolimą pra
eitį, kuri liudija tautinės ir vals
tybinės misijos uždavinį atliktą 
magna cum laude! Pagarba 
lietuviui mokytojui, dainos ir 
šokio vienetų ir jaunimo or
ganizacijų vadovams, politinių 
organizacijų veikėjams, nes tik 
per jų nepailstamą darbą ir 
veiklą už Lietuvos ribų priau
gančios kartos išliko sąmo
ningais lietuviais. Tokiu būdu 
dabar esame laisvos Lietuvos 
tvirtas ramstis moraliniu ir ma
terialiniu atžvilgiu. Labai daug 
pasitarnavo pirmieji lietuviai 
ateiviai, kurie įsteigė lietuviš
kas parapijas ir karo pabėgėlius 
broliškai priglaudė. Taip čia 
prie lietuviškų parapijų spietėsi 
kultūrinės veiklos darbai. 

Iš Lietuvos gastroliavusius 
dainos, muzikos ir šokių meno 
vienetus su džiaugsmu sutikom 
ir jų klausėmės^ perpildydami 
auditorijas. Jie visi, kaip vienas, 
parodė, kad jų stiprybė glūdi ne 
ginkluose, bet tautinėje 
kultūroje, reiškiamoje dai
nomis, muzika, šokiais ir gražia 
gimtąja kalba. Mes jaučiame ir 
suprantame, kad Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, politinės 
veiklos už Lietuvos ribų verž
lumas sulėtėjo, nes ta veikla nu
stojo buvusios reikšmės. Dabar 
labai palankus laikotarpis 
peržvelgti tolimesnę veiklą, 
susikoncentruojant į kultūrinės 
veiklos darbus. Mūsų jėga buvo 
ir bus lituanistinėse mokyklose, 
jaunimo organizacijose, dainos 
ir šokio meno vienetuose, patrio
tinėse organizacijose ir mūsų 
spaudoje. 

Artėjanti Tautinių šokių 
šventė jau išjudino mūsų gražų 

O. IR J . PELECKIAMS 
40 METŲ 

Kadangi į antraštę ne viskas 
telpa, paaiškinsiu: Onutė ir 
Juozas Peleckiai atšventė 40 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. 

Sukaktuvių puota įvyko 
balandžio 20 d., Velykų pirma
dienį, dalyvaujant arti 60 vie
tinių draugų ir keliems 
svečiams iš Lietuvos. Danutė 
Arlauskienė, sukaktuvininkų 
jaunystės draugė, įteikdama 
bendrą dalyvių dovaną, 

jaunimą, atgaivindama veikian
čias šokėjų grupes ir organizuo
dama naujas. Ši didinga šventė 
tebūna įkvėpėja lietuvių tau
tinės gyvybės išlaikymui, tegul 
jaunuosius šokėjus suartina 
nauja pažintimi ir draugyste ir 
tegul s t iprina jų t au t i nę 
savimonę. Taut in ių Šokių 
švenčių tęstinumas yra pras
mingas mūsų pasididžiavimas, 
nes pajėgėme priaugančiose 
kartose išauginti stiprią atžalą, 
vis nepaliaujančiai kalbančią 
apie lietuvių tautos kultūros 
vertybes. 

Detroito lietuviai visais kultū-
riniais ir organizaciniais 
reikalais nebuvo abejingi, todėl 
čia anksčiau viskas klestėjo ne
blogiau, kaip ir kitose vietovėse. 
Iki šiol čia tebėra gyva svar
biausia institucija-lituanistinė 
mokykla, kurioje prasideda 
kalbos mokslas, tautinės dainos 
ir šokiai, iš čia išauga ir jau
nimo organizacijos. Taip pat te
beveikia patriotinės, kariškos 
minties, religinės ir tautinės or
ganizacijos, kurios palaiko lietu
viškas tradicijas, suruošia reli
ginius, tautinius ir valstybinius 
minėjimus. Taip pat iki šiol te
beveikia radijo valandos, daug 
pasi tarnavusios ir tebe
tarnaujančios lietuvių gyve
nimui informacija, mūsų 
dainomis ir muzika. Labai 
dažnai, gerai paruoštos translia
cijos sukakčių ir minėjimų pro
gomis būna inspiruojant i 
įžanga tam pačiam minėjimui 
bažnyčiose ar salėje. Skirdami 
daugiau svorio ir daugiau 
reikšmės dirbantiems su jau
nimu ir toliau išliksime gyva 
Lietuvos d»li T^; Tr niekas mūsų 
nenurašys į nuostolius, jeigu 
mes patys to nepadarysimi 

S. S l i ž y s 

papasakojo, kas ir kur viskas 
įvykę. Iš Vokietijos emigravę į 
Angliją, Onutė Šergalytė apsi
gyveno Bradforde, o Juozas — 
Londone. Draugus Bradforde 
1951 lankydamas, Juozas su 
Onute susipažinęs ir meilė iš 
pirmo žvilgsnio 1952 vasario 23 
d. nuvedusi prie altoriaus. Po 
šio svarbaus pranešimo soleni-
zantams sugiedojom „Valio, 
ilgiausių metų jums!". Dėl 
užėjusios Gavėnios iki Velykų 
atidėta puota pasižymėjo puikių 
valgių bei gėrimų gausa, o šei
mininkų vaišingumu. Linksmi
nomės ir šokome nuo popietės 
iki išnaktų. 

Truputį apie sukaktuvinin
kus. Juozas Peleckis gimė 1922 
liepos 22 d. Šiauliuose. Ten 
mokėsi, dirbo ir nuo 1944 ke
turis kartus emigravo: į Vokie
tiją, į Angliją, į JAV (Detroitą), 
į Sunny Hills. Onutės Šergaly-
tės gimtinė Kaunas, bet vai
kystę ir keletą jaunuolės metų 
praleido Kybartose, o paskui iš
gyveno tas pačias keturias 
emigracijas, dvi paskutines kar
tu su Juozu. Su jais susipažinom 
ir susidraugavom Detroite. Ten 
atsidūrę tik 1967, turėjo sunkiai 
kurtis ir į visuomeninę veiklą 
nebesijungė, juoba, kad veikėjų 
tame didmiesty buvo perteklius. 

Bet štai mano rankose Didžio
sios Britanijos Lietuvių 
sąjungos 1978 išleistas, 
Kazimiero Barėno redaguotas, 
albuminio formato 366 psl. leidi
nys „Britanijos lietuviai 
1947-1973". Bradfordui ten 
skirta 29 puslapiai. Tik tą 
skyrių skaitydamas, Juozą 
radau buvus Vyčio klubo valdy
bų nariu iki vicepirmininko, 
sportininku, choro dalyviu. O 
Onutę suskaičiavau minint net 
41 kartą: keturis kartus kaip 
Oną Šergfclytę, 31 k. Oną 
Peleckienę, 6 k. Oną Šerga-
lytę-Peleckienę. Ji — lituanis
tinių mokyklų mokytoja, tau
tinių šokių mokytoja — grupių 
vadovė, mėgėjų scenos vai
dintoja, deklamuotoja, chorų, 
kvintetų, t r io ir duetų 
dalyvė-dainininkė. Per 18 metų 
Bradforde, o su gastrolėmis ir 
kituose D. Britanijos miestuose 
daugelį kartų jos dalyvauta bei 
vadovauta, įskaitant ir su grupe 
šoktus t. šokius BBC televizijoj. 
Tai tik Bradforde. Man pasako
jo, kad ji dalyvavusi ir apm'-yta 
ir kitų miestų lietuvių 
kronikose, bet tuo tarpu aš visos 
knygos-albumo dar neper

skaičiau. Ten yra ir ryški abi^ų 
jaunučių Peleckių bendra -iuo-
trauka (135 p.), o skyri'*> „Atsi
sveikinimai", 142 p. parašyta: 
„1967 m. pavasarį išvažiuoja (į 
JAV, A.N.) Juozas Peleckis ir 
Ona Šergalytė-Peleckienė, 
kurių abiejų visur buvo pilna — 
chore, vaidintojų būryje, klubo 
valdyboje, ji dar — tautinių 
šokių grupės vadovė, mokytoja'' 

Belieka Onutei ir Juozui 
pal inkėt i daugelio gražių, 
sveikų metų Sunny Hills kuror
te. Išskirtinai Juozui — ar
tėjančio saulėto 70 gimtadienio! 

ANTROJI JAUNYSTĖ 
RUOŠIASI OPERETEI 

Tuo tarpu nepasakysiu jos pa
vadinimo, libreto autoriaus, 
kompozitoriaus pavardžių 
neatskleisiu — nenoriu pakenk
ti Chicagos Lietuvių operai. Bet 
visgi faktą turiu paskelbti, kad 
bent Floridos taut ieč ia i , 
kuriems Chicaga per toli, pava
žiuotų į Sunny Hills Antros 
jaunystės choro statomo opere
tės pasižiūrėti, pasiklausyti. 
Spektaklis įvyks 1992 gegužės 
14 d., ketvirtadienį, Šv. Teresės 
parapijos salėje. Prasidės 4 v. 
p.p. Kadangi salė erdvi, bilietų 
iš anksto nereikia rezervuoti, 
bus galima gauti įeinant. 

Man leido rengėjai skelbti, 
kad operetėje lygiomis reikšis 
aukš ta ič ia i ir žemaičiai, 
suvalkiečiai ir dzūkai. Kažkur 
apie operetės vidurį jautriam 
žiūrovui gal teks ir ašarą nu
braukti, nes sunku atsilaikyti 
prieš šitokius posmus: 

„Žvirblelis čerškaus unt 
sakelis / Paskleis jazminą skani 
smuoka / Vuo tu siediesi nusi-
kruokus / Kvietkelį ronkuo 
nuseskuobus. // Vuo pasakyk, ar 
to ateisi? / Suklikus pempė ont 
dirvuoną. / Ar tu rankeli mon iš
teisi,/ Ar mūsų meili bus na 
muoną?" 

Gana. Pirštai ant klavišų 
nebepataiko... Tik apsiraminęs 
turiu priminti, kad viskas baig
sis laimingai, kaip Ir turi baig
tis operetėje, ir nusikruokę vėl 
šypsosimės. 

Alfonsas Nakas 
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MAŽĖJA TRIBŪNE 
PAJAMOS 

Tribūne bendrovė, kuri leidžia 
dienraštį „Chicago Tribūne", 
paskelbė, kad pirmojo šių metų 
ketvirčio pelnas sumažėjo 27%. 

NAUJI DIAKONAI 
Kard. Bernardinas balandžio 

25 d. Chicagai įšventina 25 nau
jus diakonus. Jie iš pasauliečių, 
pasiliks nuolatiniais diakonais, 
daugelis yra sukūrę šeimas. 

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 Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W . 7 1 Street, Chicago 
T * . (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477! 
(7M)246-00«7; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

• 4 4 9 80 . Pulmkl Road 
Valandos pagal susitarimą 

p i r m 

St. Petersburg, FL 
LIETUVIŲ 

RESPUBLIKONŲ PIETŪS 

St. Petersburgo lietuvių 
respublikonų klubo suruošti pie
tūs vyko balandžio 14 dieną 1:30 
vai. p.p. Brown Derby restorane 
St. Petersburg Beach. Pietuose 
dalyvavo 50 žmonių — narių ir 
svečių. Pradžioje pietų dalyvius 
pasveikino klubo pirmininkė D. 
Bobelienė ir supažindino su sve
čiais amerikiečiais. Jų turėjome 
net keturis: senatoriaus Connie 
Mack Tampos įstaigos atstovę 
Kelly Hanken, kongresmano 
Bill Young St. Petersburgo 
įstaigos vedėją George Kritikos, 
kandidatą į Floridos senatą 
Charles Christ ir Ron Walker, 
buvusį Pinellas County respub
likonų pirmininką ir School 
Board narį, dabar kandida
tuojantį į Pinellas County Tax 
Collector poziciją. 

Sen. Connie Mack vardu pa
sveikino Kelly Hanken ir per
skaitė jo laišką, adresuotą šių 
pietų dalyviams. 

Ilgesnę kalbą pasakė George 
Krit ikos, pasidžiaugdamas 
Lietuvos laisvę ir paryškin
damas kai kuriuos Amerikos 
politikos aspektus. Taip pat 
kalbėjo Don Walker ir Charles 
Crist. 

Svečiai atsakinėjo ir davė pa
aiškinimus į įvairius pietų 
dalyvių iškeltus klausimus, o tų 
klausimų buvo gana daug. 

Lietuvių respublikonų klubo 
valdybą sudaro pirm. D. 
Bobelienė, vicepirm. A. 
Mieželis, sekr. P. Jankauskas, 
ižd. S. Vaškienė, narė soc. rei
kalams V. Jacobsen, renginių 
vadovė N. Navickienė, 2 vi
cepirm. R. Usval t ienė ir 
valdybos narys P. Ziaukas. 

S. Všk. 

Kab. tel. (1-312) 385-0348: 
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 . tol. ( 1 -312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. K e d z l e A v e . . 
Chicago, III. 6 0 6 5 2 

; 

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

3800 W. 95 St. T * . (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma. 3 v. p p -7 v.v.. antrd 12:30-3 v.p.p 
trecd uždarytas ketvd. 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šestd. 9 v.r -12 v.p.p 

8132 S . Kedzla Ave . , Chicago 
1-312) 778-4969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Te l . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr , penkt 12-8 v.p.p.. ketv. 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
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Abortų kontraversijoje 

KYLA VYRŲ TEISĖS 
Konfrontacijoms už ir prieš 

abortą besitęsiant jau virš dvi
dešimt metų, o paskutiniuoju 
metu vėl aštrėjant ir dažnėjant, 
pradeda ryškėti įvairūs kiti 
kontraversijos aspektai, kom
plikuojantys teisinį abortų pro
blemos sprendimą. Dabar jau 
visos pusės pripažįsta, kad tik 
mažuma Amerikos gyventojų 
pripažįsta visiškai nesaistomą, 
besąlyginę teisę moteriai kada 
norint darytis abortus. Didžioji 
dauguma amerikiečių vis tik 
pripažįsta, kad abortas yra jei 
ne žmogaus nužudymas, tai 
bent „potencialaus" žmogaus 
„sunaikinimas" ir todėl prie
šinasi abortams kaip gimimų 
kontrolės forma. 

Abiejų grupių pasivadinimai 
nurodo perspektyvą, iš kurios 
jie į klausimą žiūri: prieš abor
tus esantieji vadinasi „Pro-life", 
t.y., stojantieji už negimusią 
žmogišką gyvybę. Abortus 
palaikantieji vadinasi „Pro-
choice" — ginantys moters 
laisvą apsisprendimą, kaip jos 
kūnas bus panaudojamas: ar 
nešioti pradėtą kūdikį ar ne — 
jų aiškinimu, ginantys moters 
asmens integralumą, kilnumą. 
Iš pozityviosios pusės žiūrint, 
viena grupė gina negimusį 
kūdikį, kaip žmogų, kurio ne
galima žudyti; kita grupė gina 
moterį, nes privertimas jos 
išnešioti nenorimą kūdikį yra 
tolygus jos prievartavimas, o 
jei ji ieškos slaptai aborto 
rizikuos gyvybe. Gindami mo
ters teises, jie ignoruoja kūdikio 
teises. 

Už „aborto teisę" veikiančios 
grupės yra stiprios, nes jos pri
traukia paramos net iš žmonių, 
kurie priešinasi abortams, bet 
nori apsaugoti asmens priva-

! tumo teisę, nes jie laiko abortą 
privačiu elgesiu, į kurį valdžia 
neturi teisės kištis. Sakoma, jog 
jei leisi valdžiai kištis į šį spren
dimą, nebus galo kitais bū
dais valdžiai kištis į žmonių as
menišką gyvenimą. Socialinės 
etikos srityje, tačiau, keliama ir 
teisiškai argumentuojama, jog 
valdžia turinti atsakomybę ap
saugoti žmogų nuo skriaudos ar 
net nuo nužudymo (taip kaip 
valdžia turi teisę nuo pavojingų 
tėvų apsaugoti vaiką, jį atimant 
nuo jų) ir kad tuo pagrindu abor
tai neleistini kaip gimimų 
kontrolės priemonė. 

Iki šiol visos diskusijos sukosi 
apie negimusio kūdikio ir mo
ters teises. Paskutiniuoju metu 
į šią kontraversiją jau atėjo ir 
vaikus pradėjusių vyrų teisės į 
vaiką. 1973 m. JAV Aukščiau
sias Teismas nusprendė, kad tik 
moteris su savo gydytojo pa
tarimu gali nuspręsti, ar ji 
kūdikį iki gimimo išnešios gar
siuoju Roe v. Wade sprendimu. 
Dabar tačiau JAV Aukščiau
siąjį Teismą pasiekė bylos, lie
čiančios jau ir vyrų teises. Apie 
vyrų teises šiuo klausimu yra 
parašęs knygą Drexel universi
teto Philadelphijoje sociologas 
Arthur B. Shostak: Men and 
Abortion: Lessons, Losses, and 
Love. Jis neseniai trumpai su
sumavo keturis tokius klau
simus, kurie išneša negimusių 
vaikų klausimą į platesnę sferą, 
negu tik moters autonomijos. 

Pennsylvanijos įstatyme apie 
abortus reikalaujama, kad 
moteris turi pranešti savo vyrui 
darydama abortą, kad vyro teisė 
žinoti turi persvarą prieš mo
ters privatumo teisę. Šį para
grafą remiantieji nurodo, jog 
viešoji opinija šią vyro teisę 
palaiko. Priešininkai pažymi, 
jog jau ir dabar daugumoje 
atvejų vyras dalyvauja spren
dime, bet teisė nepranešti vyrui 
apsaugo moteris, kurių vyrai 
nori nėštumu jas prievartauti, 
ar kurių vyras nėra pradėto 
kūdikio tėvas. 

Naujasis įstatymas leistų vy
rui uždrausti abortą. Prieš abor-
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tus kovojantieji nurodo, kad tai 
apsaugo negimusį kūdikį. Šio 
įstatymo priešininkai nurodo, 
jog teisiškas privertimas moterį 
išnešioti nenorimą kūdikį tik 
įteisina „biologinę vergystę", 
tai tik rodo, jog už tokio įs
tatymo glūdi neapykanta 
moterims. 

Yra įstatymų projektų, kurie 
atleistų vyrus, kurie skatino 
abortą ir atsižadėjo teisių į 
vaiką,nuo alimentų tam vaikui. 
Kiti gi argumentuoja, jog kas 
pradėjo kūdikį, tas negali būti 
atleistas nuo atsakomybės už jį. 
Jie sako, jog laikymas vyrų atsa
kingais už savo pradėtus vaikus 
tik paskatins juos būti atsakin
gesniais už savo elgesį prade
dant gyvybę. O atleidimas nuo 
tos atsakomybės tik verčia tą at
sakomybę taksų mokėtojams, 
išlaikantiems valdiškas šalpos 
įstaigas. 

Įstatymai, kurie neduoda ne
vedusiam vyrui balso spren
dime, ar auginti ar naikinti pra
dėtą kūdikįyra laikomi paska
tinantys porą susituokti prieš 
pradedant vaiką. Tų įstatymų 
priešininkai tačiau nurodo, kad 
toks įstatymas ignoruoja faktą, 
kad labai daug žmonių nevedę 
gyvena kartu ir augina šeimas 
ir kad tokie vyrai turi tokią pat 
teisę apsaugoti savo negimusį 
kūdikį kaip ir vedusieji. 

Arthur B. Shostak nuomone, 
kuris jau 30 metų studijuoja 
vyrų vaidmenį abortuose, mano, 
kad šių keturių kontraversijų iš
sprendimas gali ne tik žymiai 
sumažinti abortų skaičių, bet ir 
paskatinti poras geriau susi
šnekėti tiek prieš iškylant abor
to problemai, tiek ir po to. Jo 
nuomone, įstatymai reikalau
jantys vyrui pranešti pabrėžtų, 
jog visuomenė laiko ne tik mo
terį, bet ir vyrą atsakingu už 
kūdikį. Bet kad reiktų žymėti 
pradėto kūdikio tėvą, nebūtinai 
vyrą, jei jis ne tėvas. Ir kad 
reiktų sudaryti išimtis tais at
vejais, kai vyras yra moteriai 
pavojingas. 

Įstatymai įgalinantys vyrus 
priversti žmonas išnešioti neno
rimą kūdikį nepriimtini, jo 
nuomone, nes vis tiktai nėš
tumas moters gyvenimą pa
veikia daug stipriau, negu vyro. 
Įstatymai, kurie atleistų vyrą 
nuo atsakomybės už savo pra
dėtą vaiką, jei jis reikalavo 
aborto ir jo išsižadėjo, visą atsa
komybę suverčia moteriai ir dėl 
to neteiktini, Shostak nuomone. 
Jis taip pat mano, kad įstatymai 
turėtų duoti balsą pradėto 
kūdikio tėvui, ar jis vedęs ar ne
vedęs, jau vien dėl to, kad to taip 
daug vistiek yra ir, jei tėvas 
neatsakingas, atsakomybė 
krenta valdžios įstaigoms. 

Seniai atėjo laikas ir vyrams 
figūruoti šioje kontraversijoje. 
Atėjo laikas ir pastebėti, kad 
kai šios problemos neapspren-
džiamos, jų pasekmės krenta 
įvairioms valdiškoms ir nevaldiš-
koms šalpos įstaigoms, o dabar 
ir jos jau stovi prie savo pajė
gumo ribos, nes ignoruojamos 
problemos jau išaugo iki ne
aprėpiamo dydžio. Šiuokart šią 
kontroversiją, kuri nors yra 
viena didžiausių šių laikų mo
ralinių problemų, trumpai 
apžvelgėme iš kai kurių dabar 
keliamų teisinių pusių ne tam, 
kad siūlomus sprendimus re
miame, bet kad su jais susipa-
žintume. Pluralistiniame kraš
te gyvenant svarbu susipažinti 
ir su grynai socialiniais argu
mentais vienoje ir kitoje pusėje. 
Bet svarbu pastebėti, kad kaip 
tik moralinių įsitikinimų ve
damų žmonių kovos neleisti 
šiam klausimui nurimti, kol ne
bus ateita prie moraliniai pri
imtino sprendimo, ir veda visuo
menę daug rimčiau pamąstyti 
apie vyrų ir moterų Fantykius 
ir apie atsakomybę už gyvybės 
pradėjimą. *•£• 

L. TULABA 

Paprastai apie sukaktuvi
ninkus rašo prieteliai arba su
interesuotieji. Žinoma, giria 
iškelia tikrus ar tar iamus 
nuopelnus, pasiektus laimėji
mus ir kita. Man ateina tačiau 
mintis, kad yra prasmingiau 
išgirsti patį sukaktuvininką: ką 
jis, pasiekęs senatvės, jaučia bei 
jaučiasi? Kaip jis žvelgia į save 
ir į savo nueitą ilgą gyvenimo 
kelią? Liūdi ar džiaugiasi? 
Gailisi ar didžiuojasi? Jaučia 
dėkingumą ar nepasitenkini
mą? O žvelgdamas į ateitį, 
gyvena ramia rezignacija ar dar 
jaučiasi gajus ir pilnas užsimo
jimų? 

Aš jau esu 80 metų. Būdamas 
dvejų/ buvau marinamas. Jei 
išlikau gyvas, močiutė ir mama 
tai laikė stebuklu. 1941 metais 
birželio 15 d. drauge su a.a. 
vysk. V. Brizgiu prie Kauno 
fortų rizikavome būti raudon
armiečių sušaudyti. Nelauktai 
išgelbėjo čia pat atsiradęs rusas 
karininkas. 1954 metais rugsėjo 
mėnesį, sunegalavus širdžiai, 
vėl buvau mirties pavojuje. Šia 
proga buvau gavęs iš Šv. Tėvo 
Pijaus XII specialų apaštalinį 
palaiminimą laimingai mirčiai. 
O, va, sulaukiau 80 metų. Tai 
Dievo dovana. Už ją ypatingai 
dėkojau balandžio 28 d. šių 
metų (1992). Norėčiau, kad tie, 
kurie mane šiemet prisimins, 
jungtųsi su manim maldoje, 
dėkojant Dievui už ilgą amžių. 
Dėkodamas Dievui už viską, 
savo dėkingumą malda reiškiu 
taipgi tėvams, kurie man davė 
fizinę gyvybę ir pasirūpino 
mane išauklėti Dievo vaiku. 
Religinį auklėjimą man 
ypatingai davė močiutė: tėvelio 
motina. Jos išmokytas maldas 
visą gyvenimą kasdien kalbėjau 
ir kalbu. „ 

Apie savo gyvenimo eigą 
plačiai rašau atsiminimuose. Jų 
išeis kelios knygos. Dvi jau yra 
paruoštos spaudai. Trečią rašau. 

Pasirinkau kunigo 
pašaukimą. Iš 80 išgyventų 
metų 58 esu altoriaus tarnybo
je. Į kunigystę, aišku, pašaukė 
Dievas. Bet jis pasinaudojo kai 
kuriais žmonėmis. Pirmoje 
eilėje minėtinas klebonas kun. 
A. Žigas. Daug prisidėjo taip pat 
tėvai, ypač mamytė. 

Studijos Lietuvoje ir 
užsienyje. Už visą mokslinį 
išsiugdymą esu be galo 
dėkingas vysk. A. Karosui, 
arkiv. M. Reiniui, o taip pat 
Vilkaviškio seminarijos rek
toriui prel. Naujokui, prel. M. 
Krupavičiui ir prel.P. Kuraičiui. 

Profesoriaus pareigose — 
Vilkaviškyje, Kaune ir Vilniuje 
— jaučiausi laimingas. Manau, 
kad buvau pašauktas akademi
niam darbui. Deja, neilgai 
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galėjau atsiduoti akademiniam 
darbui. Jau 1942 metais buvau 
p a š a u k t a s bei pask i r t a s 
vadovauti seminarijai Vilniuje. 
Nuo tada iki 1985 metų turėjau 
aukotis auklėjimo ir adminis
tracijos darbe. Jį atlikau iš 
klusnumo, bet jis man nebuvo 
prie širdies. Sunkios dienos 
buvo Vilniuje. Dar sunkesnės 
buvo Eichstaette. Pačios sun
kiausios Romoje, kuriant ir 
vadovaujant kolegijai. Vyk
džiau vyresniųjų valią kaip 
mokėjau ir pajėgiau. Susilau
kiau priešingumo ir kritikos. 
Neabejotinai padariau klaidų. 
Tačiau guodžiausi, kad turėjau 
vyresniųjų pilną pasitėkijimą ir 
jaučiau dangaus palaimą. Kaip 
Vilniuje, taip Eichstaette, taip 
ypač Romoje juste jutau Dievo 
Apvaizdos ranką, kai buvome 
dideliuose sunkumuose ir pavo
juose. Kolegija Romoje yra tik
ra Dievo dovana mūsų kenčian
čiai Tautai. Aš tebuvau tik 
į r a n k i s Dievo Apvaizdos 
rankose. O virš manęs ir šalia 
manęs buvo kiti. kurie įgalino 
pasiekti, ko esame pasiekę. 
Mūsų vyskupai, kard. G. Pizzar-
do, kard. A. Samore, bendradar
biai vadovybėje, jie lėmė mūsų 
pasiektus laimėjimus. 

Savo gyvenime, savo veikla, 
savo įvykdytais darbais esu 
patenkintas. Visame stengiausi 
vykdyti Dievo ir vyresniųjų 

valią bei nurodymus. Elgiausi 
pagal sąžinę. Žinojau savo 
silpnybes. Su jomis stengiausi 
kovoti. Bet neišvengiau klaidų. 
Dėl jų gailėjausi ir gailiuosi. 
Blogos valios tačiau neturėjau. 
Todėl tikiuosi, kad tie, kurie ką 
nors turėjo ar turi prieš mane. 
man atleis. 

Mano asmenyje kryžiavosi 
tam tikri kontrastai. Daug kam 
aš rodžiaus simpatiškas ir mane 
mėgo, bet buvo nemaža, ku
riems nepatikau, kurie buvo 
man priešingi ir sunkino mano 
gyvenimą ir veiklą. Tikriausiai 
buvo manyje kažkas, ko aš 
nepastebėjau ir kas kitiems 
užkliūdavo. Gal viena iš 
priežasčių ano priešingo nu
sistatymo buvo, kad aš 
vyresniųjų visą laiką buvau pro
teguojamas ir net mylimas. 
Vieną kartą kard. G. Pizzardo 
man sakė, jog jo daug kas 
nemėgsta ir net nekenčia, 
kadangi jis turi daug galių. 
Kažkas panašaus gal buvo ir su 
manimi. O man yra mįslė: kodėl 
vyresnieji mane mėgo ir ver
tino? Pradedant nuo vysk. A. 
Karoso, arkiv. Skvirecko, arkiv. 
Reinio, vyskupų Brizgio ir 
Padolskio, nuncijaus Orsenigo, 
Vokietijoje, ir ypač kard. Pizzar
do Romoje. Žinoma, kai kas 
pasakys, jog aš pataikaudavau 
vyresniesiems, siekdamas kar
jeros. Tai netiesa. Vyresnie

siems aš drjsdavau pasakyti ir 
karčių žodžių. Kas skaitys mano 
atsiminimus, ten ras nemaža 
patvirtinančių pavyzdžių. 
Įvertinimų gavau pakankamai. 
Jų neprašiau, o už gautus buvau 
dėkingas. Ne! Negyvenau sau ir 
neįškojau savęs savo darbuose. 
Tikėjau ir tikiu, kad už viską 
atlygins pilnai tik Dievas. 

Pasitraukimas iš kolegijos 
nebuvo lengvas. Žinojau, kad 
kai kas itin laukė mano 
pasitraukimo. Galvoju ir aš, jog 
atėjo metas perleisti kolegijos 
vairą j jaunesnes rankas. Pasi
taręs su vyresniaisiais 
Vatikane, pakviečiau tuo tarpu 
prorektoriaus pareigoms kun. 
A. Bartkų, buvusį kolegijos 
auklėtinį, tuo metu buvusį 
Frankville lietuvių parapijos 
kleboną. Po dvejų metų, po to, 
kai 40 metų vairavau kolegi
jos vairą, 1985 metų rudenį jį 
perleidau į naujo prelato Algio 
Bartkaus rankas. Aš gi gavau 
paskyrimą į Šv. Petro bazilikos 
kapitulą kanauninko titulu. Už 
šį paskyrimą esu dėkingas kard. 
Baum, Auklėjimo kongregacijos 
prefektui ir prel. dabar arkiv. A. 
Bačkiui, o virš visko Šv. Tėvui. 
Šiose itin garbingose pareigose 
esu patenkintas ir, kiek žinau, 
taip pat vertinamas. 

Bet atsiskyrimas su kolegija 
man buvo sunkus ir net skau
dus. Kolegija, joje per 40 metų 
išgyventi džiaugsmai ir vargai 
tapo mano gyvenimo dalimi. 
Ypač kai buvau priverstas per
sikelti i Villa Lituania, teko 
slaptoje nubraukti net ašarą. 
Buvau tikėjęs, kad galėsiu 
pasilikti ir toliau gyventi ko
legijoje. 

Žinau, kad neturiu painiotis 
po kojų, kai nesu vadovybėje. 
Stengiuosi nesikišti, laikytis 
nuošalėje kolegijos gyvenimo ir 
veiklos. Bet tai mano — tam 
tikra prasme — kūrinys ir 
nenorint rūpi kolegijos gyve
nimas. Yra skaudu, kai kartais 
gaunasi įspūdis, jog esu igno
ruojamas, nurašytas, lyg 

neegzistuočiau, lyg Lietuvos 
reikalai tau jau būtų svetimi. 
Žmogiška silpnybė! Daraus 
sentimentalus. Tebūna man 
atleista šis konfidencialumas. 

Menu 1938 metais pavasarį, 
grįždamas iš Palestinos, kur 
baigiau studijas, sustojau trum
pam dar Romoje. Popiežius Pi
jus XI šventė savo 80 metų 
sukaktį. Šia proga suteikė spe
cialią audienciją Romoje 
studijuojantiems kunigams ir 
klierikams. Audiencija vyko 
Sala delle Benedizioni-Palaimi-
nimų salėje. Šv. Tėvas prabilo 
i mus trumpa kalba. „Jūs jauni, 
— kalbėjo Šv. Tėvas, o aš senas! 
Nepavydžiu jums. Gyvenimas 
prieš jus. Ateitis jūsų rankose. 
Padarykit, kad ji būtų graži, o 
jūs laimingi. Kas liečia mus, 
nors ir jau seni, bet drįstame 
kartoti su šv. Martinu: „Jei 
Dievas nori, neatsisakome 
toliau dirbti!" 

Norėčiau pasisavinti šiuos 
didžiojo popiežiaus Pijaus XI ir 
šv. Martino žodžius: „Esu jau 
senas, bet nepavydžiu tiems, 
kurie yra jauni. Dievas man 
buvo didžiai maloningas ilgame 
mano gyvenimo kelyje. Bet ir 
senatvės pasiekęs, dar nenoriu 
rezignuoti ir tarti su Evangeli
jos seneliu Simeonu: Dabar jau 
atleisk, Viešpatie, savo tarną, 
kaip esi žadėjęs, ramybėje! (Lk 
2,29) Ne. Drįstu savintis šv. 
Martino žodžius ir tarti: „Jei 
Dievas to nori, neatsisakau dar 
dirbti ir būti naudingas Bažny
čiai ir Lietuvai". 

POLICIJOS PARADAS 

Daugiau kaip 5,000 policijos 
tarnautojų, numatoma, daly
vaus metinėse Šv. Judo 
katalikų policininkų iškilmėse. 
Gegužės 3 d. Anksti 8:35 v.r. 
paradas Michigan gatve. Daly
vaujant našlėms, vaikams bei 
tėvams policininkų, žuvusių tar
nybos metu. Mišios — Šv. Var
do katedroje 9:30 v.r. 

Lietuviam? palankus kongr. Richard Durbin su žymiu Chicagos fotografu 
E. Mankum 

SVEČIUOSE PAS LIETUVOS 
STOMATOLOGUS 

JUOZAS KONČIUS 

Važiuojant nuo Kryžkalnio link Kaltinėnų, jau lyg 
ir namai: daug kas atpažįstama, daug kas ir ne. Ne
bėra medžiais apaugusių sodybų, čiurenančių upelių. 
Laukai išmelioruoti, suartos plačios dirvos, kiek akis 
užmato. Pravažiuojame Ančią ir Akmeną, kuriu tik 
vardai ir krūmais apaugę duburėliai likę. Kur tos vie
tos, kur po darbų, vasaros laike, arklius plukdydavo? 
Kur tos gilumos, po kurias tik drąsesnieji vaikai nar
dydavo? Po tuos duburius ne vienas meškeriotojas, nors 
ir be spiningo, paprasta meškere, kurios kotą iš čia pat 
augančių lazdynų išspjaudavo, o valą iš arklio karčių 
ar uodegos susukdavo, o lydeką, kai kada ir nemažą, 
ištraukdavo — tai buvo žuvavimo atgaiva ir menas. 

Kaltinėnuose, kaip ir galima tikėtis žiemos popietę 
mažame Žemaitijos miestelyje, gatvės tuščios — tylu, 
ramu. Miestelį dabar dominuoja gan aukštos,naujai 
išmūrytos bažnyčios sienos, o bokštai kyla dar 
aukščiau. Tik stogas dar ne visai uždengtas. 

Užsuku į kleboniją. Noriu susipažinti su klebonu 
kun. Petru Linkevičium. Atrodo dar gan jaunas, nors 
jau klebonas ir ne veltui. I Kaltinėnus jis buvo atkeltas 
1987 metais, tuoj po gaisro, kuris sunaikino senąją 

medinę bažnyčią. Apie tai jau esu rašęs keletą kartų 
„Draugo" dienraštyje, tad plačiau ir nekartosiu. Ne 
veltui vyskupas Vaičius jį klebonu paskyrė. Matant 
visa, ką jis iki šiol yra padaręs, tiesiog sunku ir 
patikėti, kad tai vienam žmogui įmanoma. „Sienas 
išsimūrinom, stogą užsidengsim, kaip nors išsiversim 
savo jėgomis", aiškina su entuziazmu klebonas. Parodo 
aukų knygas ir kiek, kuris kaimas yra suaukojęs, 
sunku patikėti. Kaip noriai žmonės prisideda prie 
darbų, kai mato jų rezultatus! „Tačiau, kaip bvs su 
vidaus įrengimu, tai yra mano didysis rūpestis. Kur 
gausime vargonus, juk jų už rublius nenupirksime*'. 
Aukos Kaltinėnų bažnyčios statybai buvo ir yra 
priimamos Lietuvių Kat. Religinėje Šalpoje. Ar tų 
pinigų pakaks nupirkti vargonams — nežinau. 

Klebonas labai užimtas. Radau jį su trejetu archi
tektų užgulusį stalą su brėžiniais, nesinori jo ilgai 
trukdyti. Rankoje laiko pusiau nuluptą apelsiną, siūlo 
pasidalinti pusiau, už ką aš jam širdingai dėkoju ir 
sakau, kad grįžęs į namus rasiu jų sočiai Pakalbėjęs 
su savo statybininkais, jis būtinai nori mums aprodyti 
statomą bažnyčią. Bažnyčios vidus užverstas 
statybinėmis medžiagomis. Kažkur kaukši plaktukai. 
Nusileidžiame žemyn po bažnyčia. Ten jau išvalyta, net 
pamaldos buvo laikomos per šv. Jono Krikštytojo 
atlaidus pereitą vasarą. Kai bažnyčią užbaigs, čia bus 
salė bažnytiniams koncertams, minėjimams, yra pa 
ruoštas ir scenos pakilimas. Vartos šią patalpą ir mi
rusių pašarvojimui. Jau suplanuota ir senelių prieglau
da ir medžiagos statybai privežta Klebonas laimingas. 

nes surado dar plytų pigia kaina nusipirkti. Dabar jos jau 
smarkiai pabrangusios. Statybą turėjo tomis dienomis 
jau prasidėti. Klebonas aiškina, kiek čia apsigyvens 
senukų ir kokius patogumus jie čia turės. Užbėgame 
ir į koplyčiukę, kuri dabar vartojama pamaldom. 
Prisimenu tą patį pastatą iš senų laikų. Ten buvo ka
daise tik varpinė, nors varpų ten ir nebuvo. Tik būg
nus ten sudėdavo, o šiaip buvo pilna dulkėm ir vora
tinkliais apneštų senų vėliavų, kryžių ir smūtkelių. 
Varpai kabojo aukštai bažnyčios bokštuose. Deja, su
degė bažnyčia, nukrito, sudužo ir varpai. Tad varpinė 
stovėjo be varpų, o dabar ji virto bažnytėle. Bažnyčiu
kė labai jauki — skoningai lentom išmuštos sienos ir 
išdaužytos lubos. Anot klebono, čia toks mėgėjas daili
ninkas nuo Plungės tuos paveikslus nutapė ir, reikia 
pasakyti, gan skoningai. 

Parodė jis mums ir daug senų kryžių, statulėlių, 
paveikslų bei rūpintojėlių, kurie čia buvo sukrauti nuo 
kažin kada. o kiti buvo surinkti iš įvairių Žemaitijos 
kampelių. Tikriausiai klebonas suras jiems tinkamą 
vietą. „Čia yra neįkainojamas menas", aiškino su užsi
degimu klebonas. Norėtų klebonas ir kitus savo pro
jektus mums aprodyti, mes įtikiname, kad viską apžiū
rėsime patys, juk čia mes jaučiamės, kaip namie, o jo 
laukia krūva brėžinių ant stalo ir su klausimais archi
tektai. 

(Bus daugiau) 

\ 
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Ambasadoriui Stasiui Lozoraičiui įteikiamas garbės doktoratas Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, šalia — rektorius prof. dr. A. Avižienis. 

ANTROJI 
KONFERENCIJOS 

WASHINGTONE 
DIENA 

Lietuvos ambasados ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos suruoštos konferenci
jos tema „Investavimas ir biznis 
Lietuvoje" antroji diena prasi
dėjo balandžio 4 rytą Dupont 
Plaza viešbutyje, Washingtone. 
Dviejose sesijose buvo svars
tomos šios temos: „Sąlygos. 
kurių reikia sėkmingam biznio 
v y s t y m u i " ir „Problemos, 
kurias reikia išspręsti norint, 
kad JAV firmos galėtų bizniauti 
Lietuvoje". 

Į sesijas vėl susirinko pilna 
viešbučio salė suinteresuotų 
dalyvių, amerikiečių ir lietuvių, 
susėdusių prie apvalių stalų, 
prie kurių vėliau apie 170 
konferencijos dalyvių valgė 
bufeto stiliaus priešpiečius. 

Pirmosios ryt inės sesijos 
vadovė JAV LB krašto valdybos 
adv. R. Narušienė pirmuoju pra
nešėju pakvietė advokatą iš 
Chicagos R. Domanskį. Jis yra 
sukaupęs nemažą patirtį santy
kiaujant su Lietuvos valstybi
nėmis įstaigomis. Domanskis 
apžvelgė padėtį apskr i ta i , 
prieidamas išvadą, kad, Lie
tuvai norint tapti Hong Kongu, 
jai trūksta infrastruktūros. Pvz. 
nurodė, kad re ikia plėst i 
Klaipėdos uostą, bet dėl kapi
talo reikia nugalėti Gdanską. 
Rygą ir kitus uostus, kurie irgi 
siekia pasidaryti transporto ir 
prekybos centrais. 

Lietuvos vyriausybės ir Parla
mento sistemą konferencijos 
dalyviams apibūdino tuojau pat 
į Lietuvą išvykstanti Audronė 
Tamulionytė-Lentz, amerikie
čių menedžmento firmos ats
tovė, pastebėdama, kad Lietu
vai itin stinga menedžmento 
patirties, tačiau jos naudai 
veikia išsimokslinusi darbo 
jėga, galinti konkuruoti pa
saulio rinkose. 

Lietuva — langas į 
naujas r inkas 

Kiti kalbėtojai konferencijos 
dalyviams, ypač amerikiečiams 
apibūdino Lietuvos akcijų biržą, 
aptarė bizniavimo problemas, 
palankius ir nepalankius įstaty
mus. Lietuvos Verslininkų są
jungos pirmininkas V. Stašaitis 
savo pranešime pirmiausia pa
siūlė suredaguoti ir išeivijos 
spaudoje paskelbti konferencijos 
komunikatą, kas bus padaryta 
ir Lietuvos spaudoje. Taip pat 
sake. jog Lietuvos televizijoje 
bus suruoštas susitikimas su 
tais žmonėmis, kurie konferen
cijoje Washingtone dalyvavo. 
Paskui kalbėjo apie galimybes 
daryti biznį Lietuvoje, nes,jo 
žodžiais, „Lietuva yra langas į 
naujas, didžiules rinkas. Tą 
langą mes turime atidaryti..." 

Stašaitis siūlė savo patirtį su
jungti su jaunaisiais Lietuvos 
verslininkais, toliau pastebė
damas: „Tie darbai būtų susiję 
ir su jūsų pilietybės atgavimu, 
ir su nuosavybės atgavimu, ir 
būtų didžiulės galimybės vers
lui, pakeltų visos Lietuvos 
žmonių ir jūsų gerovę". 

Tuo tarpu Lietuvos Tarptau
tinių ekonominių santykių vice-
ministeris V. Gricius, apibūdin
damas jo atstovaujamos mini
sterijos funkcijas, pareiškė: 
„Mūsų ministerijos pagrindinis 
uždavinys ir tikslas tarnauti 
tam. kad būtų sudaryti tarp
valstybiniai susitarimai dėl 
prekybos, investicijų. Yra ruo
šiamas visas paketas tokių nu
tarimų, ir su eile valstybių jau 
paruoštas. Mūsų pareiga — tar
nauti tam. kad jūs gautumėte 
pelną. Jeigu yra norai, poreikis, 
visiems durys atviros, pasis
tengsime jums padėti, kad 
rastumėt tą partnerį, kuris 
tikrai jums reikalingas", sakė 
viceministeris. 

Ypač karštais plojimais buvo 
sutiktas Clevelando „Litexpo" 
atstovės JAV Ingridos Bub
lienės pranešimas, pabaigo
je nupasakojant, kaip ji 
iškovojo, kad būtų sustabdy
tas privatizavimas Lietuvos pa
rodų centro, vienintelio Pabal
tijo valstybėse, turinčio tin
kamas patalpas rengti tarptau
tines parodas ir muges. Dėl 
Ingridos pranešimo neigiamai 
pasisakė tik du atstovai iš 
Lietuvos, vienas jų net pareikš
damas, kad „Ingrida stabdo 
privatizacijos procesą..." Tuo 
tarpu Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos deputatas R. Rudzys čia 
pat vietoje štai ką pasakė: „Iš 
tikrųjų buvo ne visai taip. In
grida mus taip sužavėjo, kad kai 
Aukščiausioje taryboje buvo 
balsuojama dėl tos privatizacijos 
sustabdymo, mes balsavom už 
tai, kad sustabdytų. Ir sustabdė 
visiškai ne ji. bet deputatų dau
guma..." 

L Bublienė kovojo už Vilniaus 
parodu centro privatizacijos 
sustabdymą dėl to, kad, jai 
tarpininkaujant, Clevelando 
parodų centras buvo sudaręs 
kontraktą su centru Vilniuje 
ten suruošti amerikiečių 
parodas. Tačiau centrui perėjus 
į Lietuvos biržos rankas, tie 
planai pateko j aklavietę, kol 
parlamentas nubalsavo Parodų 
centro Vilniuje privatizavimą 
atšaukti. 

Susidomėjimas Lietuva 
labai svarbus 

Paskutinioji popietinė kon
ferencijos sesija buvo skirta 
sėkmingoms verslo iniciaty

voms Lietuvoje aptarti. Prie
šingai negu per ankstesnes se
sijas, kuriose atsiskardeno 
nepasitenkinimo banga biznio 
sąlygomis Lietuvoje, sesijos 
vadovas Kanados LB ekonomi
nių reikalų komisijos pirmi
ninkas Antanas Rygelis sesiją 
pradėjo teigiamai. Pasak jo, ap
žiūrėjus kai kurias Vilniaus 
įmones, apie Lietuvą reikia pra
dėti galvoti, kaip apie Sovietų 
Sąjungos Hong Kongą, nes įmo
nių įranga, gamybos priemonės 
daug kur modernios, o darbo 
našumas ne ką mažesnis už 
tokių pat įmonių JAV. 

Panašiai apie Lietuvą atsi
liepė ir Sigma American firmos 
prezidentas B. Bishop'as. Jis 
itin labai įvertino Lietuvos 
inžinierius, jų sumanumą. 

Įspūdžius apie šią konfe
renciją „Draugo" bendradarbiui 
Lietuvos parlamento deputatas 
ir korporacijos „Ka i t r a " 
menedžeris R. Rudzys taip 
susumavo: „Aš aplamai jaučiuo
si labai laimingas, ne tik 
patenkintas, jog teko dalyvauti 
tokioje konferencijoje. Kai mane 
pakvietė, tai aš galvojau, kad 
bus eilinis biznierių subėgimas, 
kur bus kažkas kalbama, ban
doma susitarti. Bet čia tiesiog 
forumas, puikiai organizuotas 
Lietuvių Bendruomenės ir am
basados. Na ir žinoma susitikti 
tiek aktyvių biznierių čia aš 
nesitikėjau. O kokių pasekmių 
tikiuosi? Aš sakyčiau, kad biz
nis neturi nei tautybės, jis 
nepripažįsta nei valstybės 
sienų. Bet toks susidomėjimas 
maža Lietuva labai svarbus. Čia 
ir bus pagrindinė išdava..." 

Per Amerikos Balsą perduo
tame viename pranešime 
padaryta tokia išvada: „Reikia 
pripažinti, kad biznio sąlygos, 
kurios net ir pačius Lietuvos 
verslininkus verčia galvoti apie 
biznio galimybes svetur, konfe
rencijos dalyvių, ypač išeivijos 
lietuvių verslininkų entuziazmo 
paskatinti negalėjo..." 

Tuo tarpu susumavus visų 
trijų atstovų iš Lietuvos pa
reiškimus per to paties Ameri
kos Balso radiją, gaunama tokia 
išvada: „Tikslas buvo pasiektas 
— daug naujų, gerų pažinčių. 
Rezultatas — masė naujų kon
taktų, gerų norų iš lietuvių ir 
amerikiečių pusės. Tačiau 
nemanom, kad iš šitos konferen
cijos pasėtų grūdų greitai 
pjausime javus..." 

VI. Rmjs. 

Taip pareiškė rusų dalinių 
vadovas Lenkijoje „Gazeta 
Wyborcza" korespondentui ne
seniai įvykusiame pokalbyje. 
Generolas Dobynin užtikrino 
korespondentą, kad, jeigu 
pavyks išspręsti visus klausi
mus, rusų daliniai bus išvesti 
lapkrity 1992 metais. Šiuo metu 
Lenkijoje dar vis yra 35 tūkst. 
karių ir 55 tūkstančiai jų šei
mos narių bei kitų civilių. Bet 
generolas įspėja, kad visos pro
blemos, suristos su kariuomenės 
išvedimu, turi būti iš anksto 
išspręstos, norint išvengti 
atidėliojimo ir visokių preten
zijų, kaip įvyko su Vengrija ir 
Čekoslovakija. I klausimą, 
kokia jų atei t is grįžus, 
generolas atsakė, kad Rusija 
pažadėjo juos priimti ir išsklai
dyti savo srityse. Jis baiminasi, 
kad patalpų kar in inkams 
neužteks. J is pabrėžė, kad 
vyresni karininkai bus atleisti 
atsargon ir kad Rusijos karinės 
pajėgos bus sumažintos iš 3 mil. 
iki 1.2 mil. 

Per pasikalbėjimą pagaliau 
lenkiškoji publika buvo supa
žindinta su Sovietų tikslais 
prieš Lenkiją 1981 metų 
gruodžio mėn., kai neramumai 
buvo pasiekę aukštą laipsnį. 
Sovietai pradėjo ruoštis jau 
spalio mėn. 1981 m. Karo 
pajėgos buvo karo stovyje ne tik 
Lenkijoje, bet Rytų Vokietijoje 
ir Čekoslavikijoje. Generolas pa
reiškė, kad per porą dienų visa 
Lenkija būtų buvusi okupuota. 
Tik, anot generolo, Jeruzelskio 
netikėtas pažadas Maskvai, kad 
jis pajėgs pats palaikyti vidinę 
tvarką, įvedant karo stovį, 
sustabdė sovietų veržimąsi į 
Lenkiją. Generolas pagyrė Jeru-
zelskį už drąsą, nes sovietai 
buvo pasiruošę pri laikyt i 
Lenkiją savo sferoje, naudojant 
visas priemones, ir būtų buvę 
pralieta daug kraujo. 

Užklaustas, kodėl rusų dali
niai nepaklausė Jazovo 

įsakymo, nors karo stovis buvo 
paskelbtas, pučo metu, genero
las atsakė, kad dabartiniai 
karininkai jau kitokie. Dar 
gerokai prieš pučą per savo 
posėdžius daugumas vyresniųjų 
karininkų diskutavo ir reiškė 
savo nuomones, kad karinės 
jėgos negali būti naudojamos 
trumparegių politikų tikslams. 
Jis pareiškė, kad centrinių jėgų 
naudojimas Azerbeidžane, Gru
zijoje ir Čečėnijoje buvo netei
singas. Jo nuomone, centrinės 
jėgos turi būti naudojamos kaip 
neutralios pagelbėti taikingai 
spręsti tarpvalstybinius ginčus, 
panašiai kaip daro Jungtinės 
Tautos. Pagal generolą demo
kratinis judėjimas palietė ne tik 
visus civilius buvusios imperi
jos gyventojus, bet ir karines jė
gas. Jis užtikrino, kad Rusijos 
kariuomenė ateityje niekados 
nebus užpuolėją. 

Prie progos generolas įspėja 
Lenkiją, kad ateityje Lenkijos 
negins, kad atgimstančioji 
Vokietija vis stiprėja ir vieną 
dieną gali reikšti pretenzijas į 
prarastas sritis. Generolas tur
būt pamiršo, kad juk su tais 
pačiais vokiečiais prieš 20 
metų pasidalijo Lenkiją ir prieš 
50 metų padarė tą patį niekšiš
kumą. Pabaigoje generolas atsi
prašė savo buvusius santarvi
ninkus už padarytas skriaudas 
ir pareiškė, kad jie turėjo iš Len
kijos ir kitų kraštų išsikrausty
ti prieš 10 metų, tada niekas 
nebūtų į juos spiaudęs. 

MEDŽIŲ PALAIMA 

Chicagoje vidutinio didumo 
medis vasarą išgarina apie 75 
galionus vandens per dieną. Tai 
didina vėsumą. Vienas miško 
akras vidurvakariuose duoda 
deguonio tokį kiekį, kad 
užtektų 18-kai žmonių visiems 
metams. Tai primenama ryšium 
su medžių sodinimo diena. 

KASA LIETUVIŲ FEDERAUNĖ KREDITO UNIJA 

duoda paskolas žemais procentais. Užeikite, pasitei
raukite ir pasinaudokite šiuo nauju pasiūlymu. 

Čikagos KASOS darbo valandos: pirmadienį, 
antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 5, 
šeštadienį nuo 9 iki 2, trečiadienį uždaryta. 

KASA 
2615 W. 71 St. 

Chicago, IL 60629 
(312)737-2110 

LIETUVIAI , KURIE NORĖTŲ 
LIETUVOJE ESANTI 

Ne neapykanta yra meilės 
paneigimas, bet indife
rentiškumas. Keyserhne 

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

prašomi kreiptis į Kazimierą Ramanauską 

VARPAS 
2437 MlchsJtorana St. 

Los Angeles, CA 90039 
Tai. 213-662-3963 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZAIĮTAS" 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAftOO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
M2S South 7tth Avenue 223 Ketverte §•* * * 
Htefcttry HM, IHinote M4S7 f O Ą UMiva 
Telefoną* (70S) 420-7272 T e l f f t — 9*0-11S k 772-3*2 

namus 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. KedzJe A ve., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simaitis 

Irena Bllnstrublene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 8. Kadzl* Ava. 
Tai. 436-7878 

G?nfUQ£ 21 
'r-TlH. 
i- mis :-, 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicajco, IL 60629 
312-585-6100 

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

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

Gntuifc KMIECIK REALTORS 

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

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar p i rk t i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer . |i 
p r o f e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tui . 

U.S. SAVINGS BONOS 
THE GREAT AMRICANINVESTMENT 

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 
aas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 95th Strot 
Te>l. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Clr<ngos miesto leidimą Dubu • 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI 

JURGIO MATULAIČIO UŽRAŠAI. Red. Ona 
Mikailaitė. 368 psl m.v. $12.00 

k.v. $15.00 
VILKAS iš GALŲ, romanas. Vyt. Volertas. 304 

psl $12.00 
PAŠAUKĖ MANE..., popiežiaus Jono Povilo II bio

grafija. Vertė kun. R. Jakulis. 351 psl. . . $4.00 
LIETUVOS KATALIKŲ KRONIKA. Nr. 10. 2327 

psi. . - . - $10.00 
GYVENIMO DULKĖS, atsiminimai I dalis. Liudas 

Dambrauksas. 675 psl $12.00 
GYVENIMO DULKĖS, atsiminimai. II dalis. Liu

das Dambrauskas. 461 psl $10.00 
IŠ ARTI IR IŠ TOLI, literatūra, kultūra, grožis. 

Algirdas Julius Greimas. 524 psl $10.00 
BALTIC STATES VS. THE RUSSIAN EMPIRE. 

1000 years of struggle for freedom. V. 
Ramonis. 79 psl $5.00 

LfTHUANlAN DIASPORA KONIGSBERG TO 
CHICAGO. Antanas J. Van Reenan. 329 psl. 

$25 00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

„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 , 
te l . 213-662-3963 

VARPAS 
2437 Mlcheltorona St. 

Los Angeles, CA 90039 

i i 



AR VISUOTINIS NUODĖMIŲ 
ATLEIDIMAS YRA 

TEISINGAS? 
E. RINGUS 

Buvę kaliniai ir tremtiniai lietuviai pastatė 12 metrų aukščio plieno kryžių 
atminimui tų, kurie 1954 Kengyno, Džerkasgane, kalinių sukilimo metu 
žuvo. 

LIETUVIŠKOM TEMOM 
KAZYS BARONAS 

Rytinėse Vokietijos žemėse 
gyvenančių vokiečių tremtinių 
suvažiavimas buvo sušauktas 
balandžio 4 d. Berlyno 
„Deutschland" halėje, daly
vaujant virš 12 tūkst. tremtinių. 
Vokietijos tremtinių pirm. dr. 
Herbertas Čaja savo kalboje 
reikalavo lygių teisių su 
vokiečiais tremtiniais vakari
nėje dalyje, nelaikant „rytiečių" 
antros klasės piliečiais. 
Tikrovėje suvažiavimo „svoris" 
buvo mestas į politinę pusę, 
puolant Vokietijos vyriausybę 
dėl jos sutarčių su Lenkija ir Če
koslovakija, nurašant Lenkijos 
milijardines skolas, įsteigiant 
nukentėjusiems nuo nacių fon
dus ir t.t. „Ar tremtiniai nėra 
aukos" — šaukė daugumas 
kalbėtojų iš Turingijos, 
Pamario, Mecklenburgo ir kt. 
vietovių, primindami lenkišką 
ir čekišką nacionalizmą. Dideli 
užrašai skelbė „Gensher, keliauk 
į Lenkiją" arba „Pamarys dar 
neprarastas" ir pan. 

Stebiuosi,kad nepaliestas 
buvo Rytprūsių klausimas, 
labai dažnai minimas kartu su 
Silezijos ir Sudetų vokiečių 
likimu. Bet jis visuomet jvilde-
namas Rytprūsių vokiečių sa
vaitraštyje „Das Ostpreussen-
blatt", primenant ne tik tų 
žemių vokiškumą, bet ir vo
kiečių persekiojimą Klaipėdos 
krašte. 

Rytprūsių vokiečių sąjungos 
spaudos atstovas Harry Poley 
Hamburge buvo susitikęs su 
Karaliaučiaus biržos direkt. dr. 
Viktoru Prokopievu. Rusas ap
gailestavo, kad vokiečiai nesido
mi prekybos ir pramonės plėtote 
Karaliaučiaus apygardoje.nes 
šiuo metu veikia tik 10 vokiškai 
— rusiškų prekybos bendrovių, 
tuo tarpu lenkai įsteigė virš 60. 
Gegužės mėn. Lenkija numato 
įsteigti savo konsulatą. Rusas 
pasakė, kad Karaliaučiaus sritis 
greičiausia liks rusiška su 
nepaprastais įgaliojimais. 

Lietuvos ambasadoriaus 
Washingtone pareiškimas — 
kad šiandieną ar rytoj 
Rytprūsiai priklausys Lietuvai, 
kad reikia neprileisti prie 
Berlyno-Maskvos ašies, niekas 
Europoje nenori matyti vokiečių 
Rytprūsiuose — Karaliaučiuje 
buvo priimtas šaltai („Gelassen 
aufgenommen" — ramiai) — pa

reiškė rusas. Be abejo, savo 
„trigrašį" čia pat pridėjo ir 
vokietis, pasakydamas rusui, 
kad istoriniai lietuvių rei
kalavimai (historische An-
spriuche) neturi jokio pagrindo. 

Vilniaus krašte gyvenančių 
„tuteisų" reikalavimai taip pat 
randa atgarsį vokiškoje spaudo
je. Laikraščiai, pasinaudodami 
lenkų telegramų agentūros pra
nešimais, rašo, kad Vilnius 
uždraudė Lietuvoje naudoti 
Lenkijoje spausdintus mokyk
loms vadovėlius, kadangi juose 
klaidingai atvaizduojama 
Lietuvos istorija. Vienu tokiu 
pavyzdžiu yra lietuvių-lenkų 
karalius Vladislovas Jogaila. 
Lenkiškuose vadovėliuose jis 
yra garbinamas, labai aukštai 
iškeliamas.tuo tarpu Lietuvoje 
Jogaila laikomas išdaviku, 
privedęs Lietuvą prie lenkiško 
paklusnumo. Sąjungą lenkai 
laiko gražiu pavyzdžiu bendro 
sugyvenimo — lietuviai čia 
mato aukštojo luomo lenkinimą. 
„Adam Mickievič" yra lenkas, 
lietuviai jį laiko savo tautos 
atstovu rašydami net jo pavardę 
Adomas Mickevičius, nes jo epo
pėja „Ponas Tadas" pradedama, 
„Lietuva mano tėvynė"... Lietu
va taip pat primena, kad lenkų 
istoriniuose vadovėliuose nieko 
nerašoma apie J. Pilsudskio 
Vilniaus okupaciją. 

Lenkų kilmės Lietuvos parla
mento atstovai buvo susirinkę 
posėdžiui Breslau (Vroclav) 
mieste. Jų išvada: šiuo metu 
nėra jokių vilčių lenkiškoms 
savivaldybėms lenkų gyvena
mose vietovėse. Prof. Vytautas 
Landsbergis, pats gerai mokė
damas lenkų kalbą ir leidęs 
sūnų studijoms Lenkijoje, komi-
sarišku potvarkiu valdo lenkų 
apgyvendintas Vilniaus krašto 
sritis, kadangi gyventojai prie
šinosi Lietuvos suverenitetui. 

Vroclave nutarta pasiųsti 
Lenkijon lenkų kilmės 
amatininkus ir ūkininkus, 
paskiriant iš Lenkijos iždo 100 
stipendijų. 

Frankfurto radijas pranešė, 
kad šiuo metu prie statybos 
darbų Vokietijoje nelegaliai dir
ba tūkstančiai lenkų ir apie 500 
lietuvių. 

Jų valandinis atlyginimas 
svyruoja tarp 2 ir 5 markių 
(vokiečių darbininkų 20-30 

Dvi lenkiškos asmenybės iš
ryškėjo pokariniame laiko
tarpyje: C. Milosz — literatūroje, 
Z. Brzezinski — politikoje. C. 
Milosz pagarsėjo gavęs Nobelio 
premiją už knygą: „Pavergtas 
protas", parašytą 1953 m., 
premijuotą 1980 metais. Ši 
knyga, išversta į visas pagrindi
nes kalbas, atkreipė Vakarų 
pasaulio akis į sovietinę san
tvarką ir jos nežmoniškumą. 
Knygos pabaigoje C. Milosz, pir
mas pasaulinėje literatūroje, 
aprašo Baltijos kraštų, ypač 
Lietuvos, likimą. Ši knyga, kad 
ir sunkaus stiliaus, kaip ir jo 
poezija, turėtų būti skaitoma 
mūsų visų, o ypač būsimosios 
kartos. J i padės suprasti, kodėl 
jų tėvai pasitraukė į Vakarus. 

Ant ra asmenybė t a i Z. 
Brzezinski, kuris pasireiškė 
rašytais straipsniais ir kny
gomis, nagrinėdamas politines 
problemas, ypač liečiančias 
buvusią Sov. Sąjungą. Vienoje 
jų jis pramatė greitą komu
nizmo žlugimą. Jis dabar dažnai 
lankosi Lenkijoje ir, be abejo, 
pataria dabartinei vyriausybei. 
Galvojama, kad skubus pripaži
nimas Ukrainos nepriklau-

markių; 1 JAV dol. = 1 m. 63 
pf.). Darbdavys nemoka 
socialinio draudimo pensijos 
bedarbės ir kt įnašų, darydamas 
valstybei milijoninius nuosto
lius. Darbo inspektoriui suradus 
tokius nelegaliai dirbančius 
darbininkus , jie tuoj pat 
siunčiami į savo kilmės kraštą, 
o darbdavys baudžiamas šimta-
tūkstantinėm sumom. 

Užbaigsiu sportine žinute. „Į 
tarpvalstybines futbolo rung
tynes Lietuva — Austrija Vieno
je, treneris Algimantas Liubin-
skas vietoje skrydžio važiavo 26 
vai. iš Vilniaus traukiniu,tuo 
sutaupydamas brangią užsienio 
valiutą". Tokiais sakiniais 
vokiečių spauda pradeda pirmą 
abiejų vienuolikių susitikimą, 
pasibaigusį Austrijos pergale 
4:0 (3:0). 

Algimantas Liubinskas — 
toliau rašo vokiečiai, turėjo 
surinkti geriausius lietuvius 
futbolininkus, išsisklaidžiusius 
įvairiose valstybėse ir tai 
daugumoje toje pačioje Austri
joje, Vokietijoje, Rusijoje, Len
kijoje, Izraelyje, Rusijoje, 
kadangi buvusi stipri Vilniaus 
„Žalgi r io" komanda buvo 
„išparduota" užsieniui. 

Rungtynės nebuvo aukšto ly
gio, abu treneriai — Ernst Hap-
pel ir Algimantas Liubinskas 
nebuvo patenkinti komandų 
žaidimu, kadangi po šių 
rungtynių abiejų valstybių laukė 
kvalifikaciniai susitikimai 1994 
m. pasaulinėms futbolo pirme
nybėms. Lietuva jau balandžio 
28 d. turės žaisti Belfaste prieš 
Šiaurinę Airiją, toliau laukia 
susitikimai su Ispanija, Danija, 
Latvija, Albanija. Prieš rung
tynes grojami tų valstybių him
nai, iškeliamos vėliavos. 
Lietuvos r inktinė žaidžia 
prieškarinės spalvos uniforma 
— geltonais megstukais, žaliom 
kelnaitėm, raudonos spalvos 
kojinėm. 

somybės yra jo nuopelnas, lygiai 
ka ip diplomatinių ryšių 
užmezgimas tarp Vatikano ir 
Kijevo. Paskutinį kartą 
lankydamasis Varšuvoj jis 
turėjo pokalbį su televizijos ko
respondentu, kuriame palietė 
mums įdomius klausimus. 
Paklaus tas apie Lietuvos-
Lenkijos santykius, jis švelniai 
kaltino mūsų vyriausybę dėl kai 
kurių potvarkių, liečiančių 
lenkų mažumą Vilnijoje. Tačiau 
jis kaltina ir lenkus, kad jie 
buvo vieni paskutiniųjų 
pripažinę Lietuvos nepriklau
somybę. Jis patarė Varšuvai 
nesikarščiuoti ir nebloginti 
santykių, suprasti lietuvių nuo
gąstį dėl lenkiškumo atbudimo 
Lietuvoje, jų nelogišką elgesį 
pereinamame laikotarpyje. Jis, 

kaip ir kiti lenkų inteligentijos 
atstovai, primena priežastis, 
kodėl lietuviai yra jautrūs 
polonizacijai. Jis kaltina lietu
vius, kad toks baiminimasis da
bar nėra logiškas, nes kultū
rinėje ir sociologinėje srityje 
lietuviai dabar viršija lenkišką 
bendriją. (Tai suprasdama 
Varšuva stengiasi pakelti vie
tinių lenkų kultūrini lygį per 
spaudą ir įvairius renginius 
Vilniuje). Nutautinimo pavojus 
ir vieniem ir kitiem dabar jau 
mažesnis, todėl reikia rasti 
sugyvenimo būdų, kaip ir kitose 
vakarinėse valstybėse, išven
giant fizinių metodų, kaip kar
tais esti vidurio Europoje. 

Antra įdomi problema Lenki
joje ir Lietuvoje tai dekomum-
zacija. Buvęs aparatas nori pra
vesti visuotinio dalyvavimo ir 
atleidimo sąvoką už praeitą 
laikotarpį. Brzezinskis su tuo 
nesutinka ir siūlo nuosekliai, be 
pagiežos, peržiūrėti atliktus dar
bus buvusioje santvarkoje kiek
vieno asmeniškai. Jis stebisi, iš 
kur tokia mintis iš viso atsirado. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. balandžio mėn. 30 d. 

INFORMACIJOS RYŠIUM 
SU POTVYNIU 

Illinois valstija sudarė nemo
kamai teikiamą informacijų 
būdą ryšium, su Chicagos po
tvyniu. Galima šaukti telefonu 
1-800-3274473. Yra ir tam 
pačiam reikalui atidaryta įstai
ga Disaster Field Office, 230 S. 
Dearborn, Cbicagoje, vadina
muose Kluczynski rūmuose. 
Verslo patarnavimus ryšium su 
potvyniu teikia Business Assis-
tance Center, 24 E Congress. 

Amžiną Atilsį 
KAZYS MOGENIS 

Gydytojas 
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

1987 m. balandžio 30 d. 
Neseniai atgulė jis Amžino Poilsio Lietuvos žemelėje, 

gražioje Aukštaitijoje, šalia savo tėvų. 
Prašome pažįstamus, draugus ir gimines prisiminti velionį 

maldose. 
Liūdinti žmona Marija, duktė Aldona, sūnus 

Algii itas, sesuo Stefa, marčios ir žentai, šeši anūkai, 
penki proanūkai. 

„Ir skleisies tu, it žiedas, amžinai 
Po Viešpaties skliautais aukštaisiais". 

B. Br. 

Mielam mokslo ir klasės draugui 

A.tA. 
BRONIUI ŽEMLIAUSKUI 

mirus, žmoną VLADA, dukrą DAINĄ, sūnus GINTARĄ 
ir LINĄ, seserį STASĘ LEKIENĘ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Juzefą ir Viktoras Šimaičiai 

1992 m. gegužės 2 d. „ODYSSEY" LAIVAS, 
KURIAME ĮVYKS „MERCY UFT" VAKARAS, 

IŠPLAUKS NUO NAVY PIER KRANTINĖS 

KEUAS Į NAVY PIER, 
METROPOLITAN PIER IR EXPOSITION AUTHORI-

TY(MPEA) 
600 EAST GRAND AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60611 

TEL. (312) 791-6568 

FROM THE NORTH: 
Take Interstate 90/94 East to Ohio Street exit. Tum right on Fairbanks/Cot-
umbus Drive and then left on Illinois to Navy Pier. 

FROM THi tOUTMWEST: 
Take Interstate 56 North to Lake Store Drive North. Exit at Grand Avenue/ 
Illinois Street and turn right on the Streeter Drive cirde to Navy Pier. 

FROM THf FAR tOUTHWEST: 
Take Interstate 57 North to the Dan Ryan Expressway West. Get on In
terstate 90/94 to Lake Store Drive North. Exit at Grand Avenue/lllinois 
Street and turn right on the Streeter Drive circle to Navy Pier. 

FROM THt SOUTNEAST: 
Take Interstate 90/94 West to Lake Store Drive North. Exrt at Grand 
Avenue/lllinois Street and turn right on the Streeter Drive circle to Navy 
Pier. 

Nusikaltėliai ui nusikaltimus 
nacių tarnyboje dar ir dabar vis 
ieškomi, tai kodėl stalininiai 
gali būti nenubausti. Visuotinės 

išpažinties ir nuodėmių atlei
dimo buvusiems aktyvistams 
negali būti, taip pareiškė buvęs 
prez. Carterio patarėjas. 

PADĖKA 
Mūsų myl ima Žmona ir M a m a 

A.tA. 
Nerutė Nerija Gaižutienė 

iškeliavo vingiuotu gyvenimo keleliu į Viešpaties prieglobsti 
1992 m. balandžio mėn. 6 d., sulaukusi 56 m. amžiaus ir buvo 
palaidota balandžio mėn. 9 d. Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse 
Čikagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir visiems taip 
gausiai atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems bažnyčioje 
pamaldose ir palydėjusiems velionę i Amžino Poilsio vietą. 
Ačiū pareiškusiems užuojautą mūsų gilaus liūdesio valando
je žodžiu, spaudoje ir laiškais. Didelis ačiū už maldas, aukas 
šv. Mišioms, vainikus, gėles ir aukas. 

Dėkojame Marąuette Parko Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos klebonui kun. J. Kuzinskui už šv. Mišias, 
turiningą pamokslą ir paskutines maldas prie kapo. 

Išskirtinė padėka Marąuette Parko Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos chorui už rūpestingumą ir nuoširdumą 
atsisveikinant a.a. Neriją. Ačiū dirigentui muz. A. Linui, 
vargoninkui K. Skaisgiriui ir sol. V. Momkui. 

Nuoširdžiausiai dėkojame Lietuvos Dukterų draugijos 
narėms, sukalbėjusioms koplyčioje antrą rožinio dalį. 

Mūsų didelė padėka karsto nešėjams, laidotuvių direkto
riui ir sūnui Petkams už rūpestingą patarnavimą. 

Visiems, parodžiusiems tiek daug meilės ir nuoširdumo 
šioje skaudžioje valandoje tariame nuoširdų ačiū. 

Giliame liūdesyje palikę: dukros Rūta, Ramune. Lina, 
sūnus Saulius ir vyras Jeronimas Gaižučiai. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

400507 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

L 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PARKIMO: «.-.-• 
Public parking is now available on Navy Pier. COSTS: $5.00 per day. 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

H312)-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 
DONAI D A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

. ! ' 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. balandžio mėn. 30 d. 

x Kun. Jonas Kuzinskas, 
Svč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos klebonas Marąuette Par
ke, kunigu yra įšventintas 
Chicagoje prieš 40 metų — 1952 
m. gegužės 1 d. Buvo įvairiose 
vietose vikaras ir klebonas nuo 
Waukegano iki Marąue t te 
Parko. Parapiečiai ta proga jo 
sukaktį nori iškilmingai pami
nėti Martiniąue res to rano 
pokylių salėje gegužės pabai
goje. Tą dieną klebonas kun. J. 
Kuzinskas laikys iškilmingas 
šv. Mišias. Bilietus jau dabar 
galima įsigyti klebonijoje pas 
komiteto narius. Tą pačią dieną 
49 kunigystės sukaktį švęs ir 
kun. Vito Mikolaitis. 

x Lietuvių Moterų klubų 
federacijos Chicagos skyriaus 
valdyba kviečia visas nares 
dalyvauti susirinkime Jaunimo 
centro posėdžių kambaryje 
sekmadienį, gsgužės 3 d., 12 vai. 
dienos. Rašyt. D a n u t ė 
Bindokienė kalbės apie Motinos 
dieną ir jos šventimą įvairiuo
se kraštuose. Visos narės 
kviečiamos, atskiri pakvietimai 
nebus siuntinėjami. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
moksleivė yra viena iš 16 
semifinalisčių „Teen Magazine" 
modeliu. Tai yra moksleivė 
Diane Bray. 

x „Lietuvis žurnalistas", 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
neperiodinis leidinys Nr. 16, 
išėjo iš spaudos „Draugo" spaus
tuvėje. Gražiai išleistas, puikiai 
suredaguotas Ž u r n a l i s t ų 
sąjungos pirmininkės Rūtos 
Klevos Vidžiūnienės. Kai kurie 
straipsniai pasikartoja, nes jau 
rašo pasenę buvę žurnalistai, 
bet žurnalu galės visi dirbantieji 
spaudos darbą pasinaudoti. Yra 
labai gerų straipsnių, praeities 
minėjimų, vardų ir mirimo 
datų. Kaina 3 dol. 

x Valdiškų mokyklų 7 dist-
rikto meno paroda bus Ford Ci
ty prekybos centre gegužės 12 ir 
14 dienomis nuo 10 iki 9 vai. 
vak. Meno teisėjai bus antra
dienį, gegužės 12 d. 11 vai. 

x Teodoras Blinstrubas, 
Chicago, 111., visuomenininkas, 
lietuviškos spaudos ir veiklos 
rėmėjas, „Draugo" garbės 
prenumerator ius daugel į 
metų, pratęsė prenumeratą su 
150 dol. čekiu. Už paramą ta
riame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Tadas Bauža iš Kenosha, 
Wisc., „Draugo" rėmėjas, gar
bės prenumeratorius, pratęsė 
prenumeratą su 30 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dar turite progą pama
tyti didelio pas isekimo 
susilaukusią Jadvygos Dobke-
vičiūtės-Paukštienės apžvalginę 
parodą Pasaulio Lietuvių cen
tre, Lemonte. Parodą tęsiame 
iki gegužės 3 d. Muziejaus vai.: 
šeštd. 11 v.r. - 2 v. p.p., sekmad. 
12 v. - 2 v. p.p. Parodos uždary
mas gegužės 3 d. 12 v. - 2 v. p.p. 

(sk) 
x Kaip ir anksčiau, Atlanta 

laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 
x Maistas pristatomas į na

mus Lietuvoje. 55 SVARAI: 
dešros, sūris, aliejus, kava, 
cukrus, vaisiai ir kt. — $85. 22 
SVARAI vien tik mėsos gami
nių - $85; 11 SVARŲ dešrų, 6 
dėžutes amerikietiškos kavos — 
$58. Prie visų siuntinių galima 
pridėti aspirino ir vitaminų. 
Transpak, 2638 W. 69 St., Chi
cago, IL tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Daumanto-Dielininkai-
čio kuopos susirinkimas ne
įvyks gegužės 2 d., bet kvie
čiame visus dalyvauti sekma
dienį, gegužės 17 d., kuopos 
Šeimos šventėje. Vaikų Mišios 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 
bus laikomos gegužės 2 d. įpras
tu laiku 9:30 v.r. 

x „Lituanica-Liths" vyrų 
futbolo komanda šį sekma
dienį, gegužės 3 d., žais 
pirmenybių rungtynėse prieš 
stiprią vokiečių „Schvvaben" 
komandą. Rungtynės vyks 
Lietuvių centro aikštėje Le
monte. Pradžia 3 v.p.p. 

x Eduardas Tuskenis ir 
Antanina Žmridzinienė bus 
Taut in ių šokių šventės 
pranešėjai šokių šventėje Chica
goje. Pranešinės lietuviškai ir 
anglų kalba. 

x Ričardas Šokas yra Vil
niaus solistų koncerto pa
grindinis akompaniatorius, 
ku r i s bus šį sekmadienį, 
gegužės 3 d., 3 vai. po pietų Jau
nimo centre. Koncertą rengia 
Lietuvių Opera ir kviečia visus 
lietuvius šiame labai įvairiame 
14 dainininkų koncerte daly
vauti. 

tijono Donelaičio aukštesniąją 
lituanistinę mokyklą, yra Kun. 
A. Lipniūno moksleivių atei
tininkų kuopos vicepirmininkė, 
šoka Vyčių ir Grandies šokių 
grupėse, dainuoja Dainavos 
chore. Dirbo su „Hot line" ir 
„Mercy Lift". Dainos pomėgiai 
yra stovyklavimas, buriavimas 
ir slidinėjimas. Ruošiasi studi
juoti occupational therapy 
University of Illinois Chicagoje. 

Naujoji Lietuvių Prekybos rūmu valdyba prie prekybos rūmų pradininko a.a. Justino Marcinke
vičiaus portreto. Iš kairės: Vincas Samaika — iždininkas, Paulina Šūkis — sekretorė, Dovydas 
Gaidas — vicepirmininkas, Dovydas Mackevičius (Justino Mackevičiaus anūkas) — pirmininkas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

slidinėjimo, golfo ir šachmatų, 
kuriame yra laimėjęs ,,A11 
AREA" šachmatų čempionatą. 
Baigė Chicagos aukštesniąją li
tuanistinę mokyklą ir šiuo metu 
lanko Pedagoginį Lit. institutą. 
Priklauso jūrų skautams ir šoka 
„Grandies" šokių grupėje. Lais
valaikius praleidžia golfuo-
damas, s l idinėdamas arba 
skaitydamas. Ateities planai: 
baigti mokslus ir gauti gerą 
darbą. 

x Dr. M. V y g a n t a s iš 
Winnetka, 111., vienas iš di
džiųjų „Draugo" rėmėjas, gar
bės prenumeratorius daugelį 
metų, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 300 dol. 
čekiu. Už realią paramą lietu
viškai spaudai tariame r uošir-
dų ir didelį ačiū. 

x Zenonas ir Wanda Pet
kai, Park Ridge, 111., kurių 
dosni auka prisideda prie dien
raščio s t ipr inimo, pratęsė 
prenumeratą su 200 dol. čekiu. 
Z. ir W. Petkams, garbės 
prenumeratoriams, už mielą ir 
dažną paramą tariame nuošir
dų ir didelį ačiū. 

x Muz. Vytautas Strolia, 
Fair Lawn, N.J., buvo atvykęs 
į Chicagą, ta proga lankėsi 
„Draugo" administracijoje ir 
pasirinko muzikos kūrinių ir 
kitų įvairių knygų už 108 dol. 
Aldona Zailskaitė, Oak Lawn, 
111. ir Elena Visockienė iš 
Belleview, Fla., įsigijo leidinių 
už didesnes sumas. 

x Baltia Express Co., Ltd. 
vienas telefono numeris bu
vo klaidingai išspausdintas 
balandžio 25 d. „Draugo" lai
doje. Tel. numeris turi būti: 
1-312-284-6449. Už klaidą at
siprašome. 

PREKYBOS RŪMŲ 
BANKETAS 

Lietuvių Prekybos rūmai ne
seniai išrinko naują 1992 metų 
valdybą. Išrinkti buvo Dovydas 
Mackevičius — pirmininkas, 
Dovydas Gaidas — vicepirmi
ninkas, Vincas Samaška — 
iždininkas ir Paulina Šūkis — 
sekretorė. 

Dovydas Mackevičius, Stan
dard Federal Banko prezidentas 
ir Direktorių tarybos pirmi
ninkas, yra ilgametis Lietuvių 
Prekybos rūmų narys, o nuo 
1989 m. priklauso Prekybos 
rūmų direktorių tarybai. Jo 
senelis a.a. Justinas Macke
vičius, Sr., buvo vienas iš 
Prekybos Rūmų pradininkų ir 
pirmas valdybos pirmininkas 
nuo 1933 m. iki 1935 m. 

Dovydas Mackevičius nuošir
džiai remia lietuvių vi
suomeninę veiklą, dosniai auko
damas įvairioms organizacijoms 
ir dažnai dalyvaudamas įvai
riuose renginiuose. J is 
priklauso Lietuvių fondui, Lie
tuvos vyčiams ir Balzeko muzie
jaus direktorių tarybai. Jį pa
gerbė kaip „Man of the Year" 
ir Lietuvių Prekybos rūmai ir 
Brighton Parko Lietuvių namų 

x Sv. Kryžiaus ligoninė jun
giasi prie kitų ligoninių sveika
tos savaitės ir veltui tikrins 
cukrinę ligą, kraujo spaudimą, 
cholesteroliui sumažinti dietą ir 
kt. Reikia pasiskambinti iš 
anksto 312-471-5946. 

x Vytas A. Vilčiauskas iš 
Roswell, N.M., žinodamas 
lietuviško dienraščio sun
kumus, pratęsdamas prenume
ratą vieneriems metams, pridėjo 
ir 50 dol. auką. V. Vilčiauską 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už rėmimą savos spau
dos tariame nuoširdų ačiū. 

x Dr. Kazys ir Marija Amb-
rozaičiai (IN) ir dr. Thomas ir 
Dainė Quinn (IL) parėmė IX 
Tautinių šokių Šventę atsiųs
dami po 500 dolerių. Šventės 
lėšų telkimo komisija nuošir
džiai dėkoja naujiesiems šventės 
mecenatams už paramą. 

(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. 
708-526-0773. 

(sk) 

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

(sk) 

x Tautinių Šokių šventės ir 
jos banketo bilietai jau gauna
mi Gifts International, J. N. 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-471-1424 ir taip pat paštu iš 
Šventės raštinės: Lithuanian 
Folk Dance Festival, 2713 W. 71 
St„ Chicago. IL 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) 

savininkų draugija. 
Kiti naujos valdybos nariai 

taip pat daugelį metų dalyvauja 
Prekybos rūmų veikloje. 
Dovydas Gaidas, kuris vado
vauja Gaidas-Daimid ir Eudei-
kio laidojimo įstaigoms, yra 20 
metų Prekybos rūmų narys, o 
nuo 1989 m. priklauso Direkto
rių tarybai. Vincas Samaška, 
kuris yra Creative Cakes by 
Vince savininkas, priklauso 
Prekybos rūmams virš 30 metų 
ir buvo valdybos pirmininkas 
nuo 1977 m. iki 1979 m. Pauli
na Šūkis, kuri pradeda savo 
devintą kadenciją kaip valdybos 
sekretorė, yra Direktorių tary
bos narė nuo 1979 m. Visi 
valdybos nariai taip pat priklau
so ir kitoms lietuviškoms orga
nizacijoms. 

Naujoji Lietuvių Prekybos 
rūmų valdyba yra pasiruošusi 
aktyviai tęsti Prekybos rūmų 
veiklą. Pirmininkui Mac
kevičiui ypač rūpi padidinti 
Prekybos rūmų narių skaičių ir 
užmegzti artimesnius ryšius su 
Lietuvos prekybininkais. Pre
kybos rūmai nori sudaryti 
sąlygas, kad verslininkai ir 
prekybininkai galėtų pasi
dalinti įvairiomis žiniomis ir 
sumanymais visokiais verslo, 
ekonominiais ir finansiniais 
reikalais. Mackevičius pabrėžia, 
kad Prekybos rūmams gali pri
klausyti visi norintieji. Dėl įs
tojimo informacijų galima pa
skambinti Vidai Momkutei 
Standard Federal banke 
312-847-1140. 

Valdyba nuoširdžiai kviečia 
lietuvių visuomenę gausiai 
dalyvauti Prekybos rūmų 
metiniame bankete, kuriame 
bus kaip „Man of the Year" pa
gerbtas Lietuvos nepailstamas 
draugas Washingtone kongres-
manas Richard Durbin. Ban
ketas įvyks Martiniąue pokylių 
salėje sekmadienį, gegužes 17 
d., 6 v.v. Dėl bilietų ir platesnių 
informacijų skambinti Paulinai 
Šūkis 708424-6731 arba Vidai 
Momkutei 312-847-1140. 

- K o r . 

K. DONELAIČIO 
LITUANISTINIŲ 

MOKYKLŲ 
SUSIJUNGIMAS SU 

DARIAUS IR GIRĖNO 
MOKYKLOMIS 

K. Donelaičio lituanistinių 
mokyklų tėvų susirinkime, 
įvykusiame 1991 m. lapkričio 
mėnesį, buvo pasiūlyta ir nu
balsuota siekti susijungimo su 
Dariaus ir Girėno litua
nistinėmis mokyklomis. Buvo 
paskirta komisija, kuri pa
vadinta Sujungimo komisija, į 
kurią įėjo iš tėvelių Regina 
Viržintienė. Vakarė Valaitienė 
ir Daina Dumbrienė. 

Komisija užmezgė ryšius su 
Dariaus ir Girėno Chicagos lit. 
mokyklų tėvais ir 1992 m. kovo 

14 d. formaliai susitiko su jų pa
skirta komisija. Buvo padaryta 
išvada, sujungti mokyklas būtų 
labai praktiška ir priimtina, 
siekiant gero savo vaikams, 
sudarant jiems galimybes turėti 
didesnes klases ir platesnę 
lietuvių pažintį, pasinaudojant 
lietuviška aplinka — Jaunimo 
centru — ir sumažinant kylan
čias mokyklų išlaidas. Buvo 
sustatyta „formulė", pagal 
kurią būtų galima įvykdyti šį 
reikalą. 

Pokalbių mintys buvo perduo
tos tėvų komitetui ir mokyklos 
vadovybei, ir tėvai buvo vėl 
sukviesti patvirtinti jų norus 
jungimo klausimu. 

1992 m. balandžio 25 d. buvo 
vėl sušauktas visuotinis tėvų 
susirinkimas, per kurį buvo pri
statytas sujungimo, komisijos 
pranešimas. Taip pat pridėjo, 
kad Gin ta ras Aukštuol is 
perėmė V. Valaitienės pareigas, 
jai atsistatydinus. 

Po ilgų diskusijų ir pagal K. 
Donelaičio l i tuanis t in ių 
mokyklų statutą buvo bal
savimai, per kuriuos tėvai vėl 
stipriai patvirtino mokyklų su
jungimo reikalingumą. Kai 
buvo pasiūlyta pasilikti vien K. 
Donelaičio mokykla McKay 
mokyklos patalpose, buvo 10% 
už, 90% prieš. Kai buvo 
pasiūlyta, kad 1992-1993 
mokslo metais, pradedant 1992 
m. rugsėjo mėnesį, K. Done
laičio ir Dariaus ir Girėno 
patalpose, buvo 84% už, 9% 
prieš ir 5% susilaikė. Buvo vėl 
prašoma bandyti kreiptis į 
mokytojus, prašant jų talkos 
organizuojant sujungtų 
mokyklų tvarką. Taip pat buvo 
nubalsuota, kad Sujungimo ko
misija toliau tęstų savo 
uždavinį. 

Visų mokyklų tėveliai jaučia 
didelį pasitenkinimą šiuo spren
dimu. Labai gerbdami visas 
mokyklas ir jų vedėjus, kurie iki 
šiol taip nenuilstamai dirbo 
lietuvių gerui, vis tiek jautė, 
kad yra reikalinga ir naudinga 
sujungti tas mokyklas. Mokinių 
skaičius vis mažėja, tai yra 

geriau kaip tik suvesti visus į 
bendrą vietą. Šis mokyklų su
jungimas gražiai išsprendžia da
bartinę mokyklų padėtį. Visi 
siekiame dėl ateities „Išlaikyti 
lietuvybę išeivijoje!" 

Sujungimo komisija 
K. Donelaičio lituanistinės 

mokyklos 

PAVASARIO ŽIEDAI 

Vilius Žukauskas, Virginijos 
ir Broniaus Žukauskų sūnus, 
baigia Šv. Juozapo gimnaziją. 
Vilius buvo gimnazijos garbės 
sąrašuose ir yra laimėjęs šias 
premijas: Freedman speech, 
Larson creativity ir Manfre 
meno. Aktyviai dalyvauja šių 
klubų veikloje: futbolo, 

Audra Grigaliūnaitė. Graži
nos ir Beniaus Grigaliūnų 
duktė. Baigia St. Charles High 
School. Audra buvo mokyklos 
garbės sąrašuose ir taip pat Il
linois State Scholar. Priklausė 
National Honor Society, 
SADD-Students Against Drunk 
Drivers ir Star Raiders — 
gimnazijos tinklinio komandai. 
Baigė Maironio lituanistinę 
mokyklą Lemonte. Priklauso 
jūrų skautų Nerijos tuntui, 
moksleiviams ateitininkams — 
Prez. Stulginskio kuopai, šoka 
Spindulio t au t in ių šokių 
grupėje. Labai mėgsta vandens 
sportą — buriuoti ir plaukti. Ji 
taip pat mielai slidinėja, žaidžia 
tinklinį, krepšinį ir linksmai 
stovyklauja. Nuo rudens išvyks
ta į University of Illinois Ur-
banoje, kur ji studijuos 
veterinariją. 

Laure n c ij a (Laura) Ori ana 
Lapšytė, Ramintos (Baukytės) 
ir Raimundo Lapšių duktė. Bai
ga VVheeling High School. Buvo 
mokyklos garbės sąrašuose, Il
linois State Scholar, gavo 
leadership award ir buvo „stu-
dent of the ąuarter" matema
tikos klasėje. Buvo AFS tarp
tautinio klubo vicepirmininkė, 
vokiečių klubo prezidentė, pri
klausė National Honor Society 
ir German Honor Society ir sli
dinėjimo klubui. Laisvalaikiais 
dirba kaip savanorė Northwest-
Community ligoninėje. Laura 
baigė Chicagos aukštesniąją li
tuanistinę mokyklą ir šiuo metu 
lanko pedagoginį institutą. Yra 
Prez. Stulginskio moksleivių 
ateitininkų kuopos sekretorė, 
skautė, anksčiau Nerijos, vėliau 
Kernavės tunte, šoka Grandies 
šokių grupėje. Mėgsta skambin
ti pianinu, dainuoti parapijos 
jaunimo chore, skaityti, piešti, 
slidinėti, plaukti, žaisti tinklinį 
ir krepšinį. Studijuos mediciną 
Loyolos universitete. Kada nors 
ateityje ji norėtų išrasti vaistus, 
kurie išgelbėtų pasaulio liūčių 
girias (rainforests) ir atkreipti 
žmonių dėmesį į tų girių vertę 
žmonijai. 

Daina Ancevičiūtė, Dalios ir 
Algio Ancevičių duktė. Baigia 
Mother McAuley Liberal Arts 
High School. Buvo mokyklos 
garbės sąrašuose, Illinois State 
Scholar. nominuota (vienintelė 
iš visos mokyklos) gauti WGN 
Extra Effort Award. Priklausė 
matematikos klubui, Cultural 
Diversity group, keliems orkest
rams: Brother Rice marching 
band, concert band ir pučiamųjų 
ansambliui (valdybos narė). 
Buvo baigiamosios klasės atsto
vė ir padėjo Misericordia prie
glaudos šeimų festivalyje. Pri
klauso jūrų skautams, yra Neri
jos tunto gintare vairininke ir 
Marąuette Parko jūrų skautų 
skaučių vadovė. Baigė Kris-

flona Radzevičiūtė, Genės ir 
Broniaus Radzevičių duktė. Bai
gia Lemont Township High 
School. Buvo aprašyta VVho's 
Who Among American High 
School Students. Priklausė met
raščio leidimo komitetui, stu-
dent council, S ADO — Students 
Against Drunk Driving, Satur-
day Scholars, Argonne Explo-
rers ir užsienio kalbų klubui. 
Pr iklauso jūrų skau tams , 
moksleiviams ateitininkams — 
Prez. Stulginskio kuopai ir šoka 
Spindulio tau t in ių šokių 
grupėje. Rudenį pradės lankyti 
Elmhurst College, kur jos pa
grindinė studijų šaka bus 
speach pathology, o šalutinė — 
Dsychiatry. 

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. 


