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Lietuva priimta į 
Tarptautinį valiutos fondą 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Balandžio 30 d. (Elta) 
— Iš Lietuvos ambasados Wa-
shingtone gautas pranešimas, 
kad Lietuva balandžio 29 dieną 
pirmoji iš buvusių SSRS respub
likų oficialiai tapo Tarptautinio 
valiutos fondo nare. Sutartį 
pasirašė Lietuvos tarptautinių 
ekonominių santykių ministras 
Vytenis Aleškaitis. Lietuvos 
pradinė kvota Tarptautiniame 
valiutos fonde — 69 mil. 
specialių skolinimo teisių 
vienetų, tai yra apie 95 mil. 
JAV dolerių. 

Nuo Tarptautinio valiutos 
fondo nario kvotos priklauso 
šalies — narės įmokos dydis, jos 
balsų Fondo valdytojų taryboje 
skaičius bei galimų paskolų 
dydis. 1 specialių skolinimo 
teisių vientas lygus 1,37 JAV 
dolerio. 

Šiuo metu Tarptautinio valiu
tos fondo narėmis yra 157 šalys. 

Atkuriami ir plėtojami ryšiai 
su Austrija 

Tris dienas Lietuvoje buvo 
Austrijos delegacija, kuriai 
vadovavo Federalinės ekonomi
nių reikalų ministerijos ge
neralinis direktorius Johannas 
Sachsas. Kartu su Lietuvos 
atstovais ši vyriiausybės 
įgaliojimus turinti delegacija 
parengė sutarties dėl abipusių 
Lietuvos Respublikos ir Austri
jos Respublikos tarptautinių 
ekonominių ryšių projektą. Ši 
sutartis pratęstų ankstesnius 
Austrijos ir nepriklausomos 
Lietuvos susitarimus ir būtų 
paagrindas dvišaliams ekono
miniams ryšiams plėtoti . 
Austrija pasirengusi suteikti 
Lietuvai didžiausio palankumo 
statusą. 

Šventė neįvyks 
Gegužės 2 d. Vingio parke 

turėjo įvykti parodomosios 
Lietuvos karių pratybos, skirtos 
Krašto apsaugos atkūrimo 
antrosioms metinėms. Deja, 
šventė neįvyks. Balandžio 27 d. 
4 vai. popiet neišsiskleidus 
parašiutui, mirtinai susižalojo 
Lauko kariuomenės brigados 
skyrininkas. Tai buvojo šimtas 
septynioliktas šuolis. 

Simonui Daukantui — 200 
Kultūros ir Švietino ministe

rijoje įvyko pasi tar imas, 
kuriame aptar t i Simono 
Daukanto gimimo 200-ųjų 
metinių minėjimo renginiai. 
Jame dalyvavo literatūrologai, 
kalbininkai, istorikai, leidėjai, 
Skuodo ir Akmenės rajonų 
atstovai. 

Numatyta išleisti S. Daukan
to „Lietuvos istoriją" ir „Lie
tuvių kalbos žodyną", pašto 
ženklą, voką. Bus pagamintas 
S. Daukanto atminimo medalis, 
plakatas ir informacinis buk
letas. 

Superkama ir parduodama 
valiuta 

Lietuvos bankas toliau super
ka ir parduoda valiutą. Nuo 
balandžio 29 dienos nustatytos 
tokios valiutos supirkimo ir par
davimo kainos bei normos 
vienam asmeniui, turinčiam do
kumentus vykti į užsienį: 

JAV doleriai superkami po 
120 rublių, parduodami po 140, 
vienas asmuo gali pirkti iki 300 
dolerių; VFR markės atitinka
mai 22.50 - 39.60 - 500; Angli
jos svarai sterlingų 212.50 -
247.50 - 170; Kanados doleriai 

100.80 - 117.60 - 360; Australi
jos doleriai 90.50 -106.60 - 390; 

Vietoj pinigų — nauji talonai 
Atsižvelgdama į tai, kad Rusi

jos centrinis bankas nepakan
kamai aprūpina Lietuovs banką 
piniginiais ženklais — rubliais, 
dėl ko sutriko atsiskaitymai su 
gyventojais, pavėluotai išmo
kami darbo užmokestis, pensi
jos, stipendijos pašalpos ir 
gryni pinigai už supirktą žemės 
ūkio produkciją, Lietuvos Res
publikos vyriausybė nutarė 
panaudoti kaip piniginių ženklų 
pakaitalus 200 ir 500 rublių 
vertės b a n k n o t a m s . Šiais 
talonais visų nuosavybės formų 
įmonės, įstaigos ir organizacijos 
turi išduoti 40 procentų darbo 
užmokesčio ir kitu išmoku 

Rytoj turėsime „karalienę" 
Rytoj Lietuva turės žaviausią 

1992 metų merginą. Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmuose 
įvyks jau ke tv i r tus metus 
rengiamas grožio konkursas 
„Miss Lietuva" Žiuri atrinks 10 
merginų,Pretendenčių į grožio 
karalienės karūną amžiaus vi
durkis — 19, vyriausiajai — 21, 
o jauniausiajai — 17 metų. Dau
giausia klaipėdiečių ir panevė
žiečių, daugiau blondinių negu 
brunečių. 

Lygiosios pirmosiose 
rung tynėse 

Vakar Belfaste pirmąsias 
atrankines pasaulio futbolo 
čempionato rungtynes žaidė 
Šiaurės Airijos ir Lietuvos 
tautinės rinktinės. Susitikimas 
baigėsi lygiomis 2:2. Dabar Lie
tuvos rinktinė ruošis susitikti 
su Albanijos komanda. 

Genocido aukos 
Lietuvoje baigiama tvarkyti 

daugelį žydų kapinių. Apleistas 
kapines tvarko savivaldybės, 
bažnyčia. Šiandien Panerių 
memoriale bus paminėtos 
genocido aukos, Valstybės 
muziejuje veiks paroda „pra
eities jungty vienoj". 

Rytų Lietuvos fondas 
Steigiamas Rytų Lietuvos fon

das. Jo tikslas — kaupti lėšas ir 
teikti konkrečią pagalbą Rytų 
Lietuvos gyventojams, materia
liai remti kultūros, švietimo, 
taip pat socialines, ekonomines, 
programas. 

Balandžio 29 d. Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos p i rmin inku i Vytau tu i 
Landsbergiui įgaliojamuosius 
raštus įteikė Kinijos Liaudies 
Respublikos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Čen 
Di (Chen Di). 

Kitos žinios 
Šiandien Lietuvoje darbą 

pradėjo Pasaulio banko misija. 
Makroekonomikos, bankinin
kystės, finansų, privataus sek
toriaus vystymo, pramonės bei 
kitų sričių specialistai aiškinsis 
situaciją respublikoje. Nuo 
pateiktų išvadų priklausys 
galimi kreditų dydžiai ekonomi
kai vystyti, sritys, į kurias 
Pasaulio bankas ketintų inves
tuoti lėšas. 

Olandų komersantas M. Tim-
mermansas Nemirsetos gyven
vietėje, esančioje tarp Klaipėdos 
ir Palangos, ketina statyti poil
sio centrą su golfu, teniso 
aikštynais, kasino, moteliais, 
parduotuvėmis. Skaičiuojama, 

Savo kariškių lydimas Sibghatullah Mojaddidi. centre, naujasis Afgini: 
į jam paruoštus rūmus Kabulo mieste. 

Ukraina ir Rusija pradėjo 
pasitarimus 

Padėtis blogesnė, negu depresijos metu 

Odessa. Balandžio 30 d. — 
Reuterio žinios praneša, jog čia 
Ukraina ir Rusija pradėjo 
pasitarimus Juodosios jūros lai
vyno klausimais. Dar nepra
dėjus derybų, buvusių sovieti
nių pajėgų dabartinis vadas, 
kuris vadovauja Sandraugos 
nepriklausomų valstybių jung
tinėms karinėms pajėgoms, 
pasakė, kad Ukraina turėtų 
gauti to laivyno tik 20% junginį. 

To laivyno likimas buvo 
sprendžiamas tuoj po San
draugos respublikų įsijungimo 
į bendrą uniją ir abi šalys — 
Rusija ir Ukraina, kurios yra 
galingiausios respublikos toje 
sąjungoje, teigė, kad laivynas 
priklauso tik joms. Abi savinasi 
tą laivyną, jūrininkus ir tų 
laivų įrengimus ir dėl to jau 
kurį laiką Rusijos ir Ukrainos 
santyk.ai yra atšalę. 

Maršalo pareiškimai 
„Mes visi jaudinamės dėl šių 

pasitarimų, bet mes tikime, kad 
mes galėsime surasti bendrą 
kalbą", pasakė žurnalistams 
Rusijos delegacijos vadas Juri
jus Jarovas, kalbėdamasis Odes-
so uoste su jais. Kai tos diskusi
jos nutrūko vėlai naktį po 5 
valandų pasitarimo, tai jis tą 
dieną pavadino labai įdomia, 
kurios metu buvo ieškoma bend
ro sprendimo. Jis sakėsi, kad jie 
nėra patenkinti pasitarimais, 
kaip jie vyko, tačiau yra 
patenkinti, kad daug sužinojo, 
ko nesitikėjo ir tai veda prie 
susipratimo. Ukrainiečių atsto
vas savo delegacijos narių var
du pareiškė, kad ukrainiečiai 
yra patenkinti pasitarimų 
rezultatais. Maršalas Eugenijus 
Šapošnikovas, kuris vadovauja 
Sandraugos karinėms pajė
goms, savo pasikalbėjime su 
„Nezavisimąja Gazeta" redak
toriumi, pasakė, jog jo manymu, 
80% laivyno turi likti Sand
raugos valstybių kontrolėje ir 
tik likusi dalis gali priklausyti 
Ukrainai. Laikraštis nerašo, 

kad tai duos 6 mil. dolerių 
pelną. 

Pakruojo urėdijos miškus 
pamėgo vokiečių medžiotojai. 
Už laimikius — šernus ir elnius, 
sumeždiotus per keturias 
dienas, šeši atvykėliai sumokėjo 
12,000 markių. 

kada šis pasikalbėjimas įvyko ir 
nieko nemini, kad Rusija tą 
laivyną norėų turėti pati viena. 
Maršalas tokį pat pareiškimą 
padarė ir praėjusią savaitę italų 
laikraščiui. 

Padėtis žyg ia i blogesnė 
Juodosios jūros laivynas, 

kuris buvo įsteigtas Katerinos 
Didžiosios 1783 metais, turi 45 
šarvuotus kreiserius, 28 povan
deninius laivus, 300 mažesnių 
karinių laivų, 150 lėktuvų ir 85 
karinius helikopterius. Marša
las Šapošnikovas teigia, jog 
Juodosios jūros laivynas yra 
Sandraugos nepriklausomų 
valstybių strateginio apsigy
nimo pajėgų dalis. 

Tačiau Ukrainos Gynybos 
ministerio patarėjas kapitonas 
Anatolijus Katalovas pasakė šią 
savaitę: „Kadangi nėra ant 
laivų jokių strateginių bran
duolinių raketų ir kitų atominių 
ginklų, tai negalima sakyti, kad 
tas laivynas yra strateginio 
pobūdžio Sandraugos kontrolė
je". Žurnalistai primena, jog 
Ukraina, Gudija ir Kazachsta
nas pažadėjo savo branduolines 
raketas atiduoti Rusijai, jei jos 
bus ten tikrai sunaikintos. 

Washingtone Iždo departa
mento pasekretorius kongresi
niame apklausinėjime pasakė, 
jog Amerikos vyriausybė yra 
patenkinta Jelcino reformomis, 
tačiau įspėjo, kad buvusios 
Sovietų Sąjungos palikimas yra 
tokio „gigantiško pobūdžio", 
kad gali įvykti „ekonominė 
katastrofa". David Mulford 
todėl ir kalbėjo Kongreso 
nariams, kad Rusijoje ir kitur 
padėtis yra daug blogesnė, negu 
Amerikos depresija 1930 me
tais. 

Aukštųjų mokyklų 
studentams 

Vilnius. (Elta) — Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė nutarė, 
kad besigydantiems aukštųjų 
mokyklų sanatorijose — profi
laktoriumuose Kaune ir Vilniu
je visų Lietuvos Respublikos 
aukštųjų mokyklų studentams 
valstybė teikia paramą, lygią 50 
procentų vienos sanatorinio 
gydymo dienos standartinės 
kainos. 
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Partizanų vadas atvyko 
į Kabulą 

Afganistanas — islamiška respublika 

stano prezidentas, atvyksta 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvos atstovas prie 
Šventojo Sosto Stasys Lozoraitis 
pasitraukė iš pasiuntinio parei
gų, nes didelis krūvis ambasado
riaus pareigų Jungtinėse Ame
rikos valstijose Washingtone, 
vertė atsisakyti. 

— Los Angeles mieste nepa
tenkinti gyventojai išteisinimu 
tų policininkų, kurie žiaurokai 
buvo sumušę vieną įtariamąjį 
nusikaltimu to miesto gyven
toją, sukėlė nuožmias riaušes, 
sudegindami namus. Yra 50 
areštuotų, 138 sužeisti ir berods 
5 užmušti. Buvo plėšiamos ir 
krautuvės. 

— Jungtinių Tautų statisti
kos biuras pranešė, jog žmonių 
skaičus pasaulyje didėja daug 
didesniu greičiu, negu iki šiol 
buvo žinoma. 

— Teisingumo departamen
tas įsakė leisti naudotis infor
macijos tikslais tomis bylomis, 
kuriose gali būti Austrijos 
prezidento Kurt Waldheimo 
klausimu duomenų, kad jis 
padėjęs naciams ar su jais 
bendradarbiavęs karo metu. 
1987 m. buvo jam uždrausta 
vizituoti JAV tuo pagrindu, kad 
jis Antrojo Pasaulinio karo 
metu dirbęs naciams. JAV 
distrikto teisėjas pasakė, jog 204 
puslapių Waldheimo klausimu 
surinkta medžiaga turi būti 
leista viešam naudojimui pagal 
JAV Informacijos aktą. 

— Afganistano vienas įta
kingųjų kovotojų, kuris vado
vavo ilgų metų partizaninei ko
vai prieš komunistus, Ahmad 
Shah Masood, su savo dešimties 
tūkstančių karių daliniu atvyko 
į afganų sostinę-Kabulo miestą, 
kad palaikytų tvarką, kai prieš 
porą dienų pareigas perėmė 
naujasis prezidentas. 

— Jugoslavijos kareivių da
liniai atsisako pasitraukti iš 
Bosnijos-Herzegovinos respub
likos teritorijos. Serbija pama
žu yra izoliuojama, nes daugelis 
užsienio kraštų atsisako su ją 
bendrauti dėl jos vadų dar 
komunistinio nusistatymo ir 
noro valdyti kitas respublika, 
kurios buvo Jugoslavijos sąjun
goje. 

— Kroatijoje buvo baigtas 
Jungtinių Tautų karinių dali
nių išsidėstymas, kuriuose yra 
14,000 kareivių. Amerika ir 
Europos valstybės pranešė pri
taikančios sankcijas prieš 
Serbiją, jei šią savaitę nepa
sitrauks jos daliniai iš Bosnijos. 

Kabulas, Afganistanas. Ba
landžio 28 d. — Afganistano isla
miškųjų grupių plačios apimties 
sudarytos koalcijos vadas šią 
dieną atvyko į Kabulą, Afga
nistano sostinę, ir perėmė 
vyriausybės pareigas iš iki šiol 
buvusios vyriausybės. Jis buvo 
sveikinamas džiaugsmingai 
žmonių, susirinkusių tūkstan
tinėmis miniomis gatvėse, ku
rias dar kontroliavo afganų par
tizanai, šiuo šūkiu: „Dievas yra 
didis". 

Su rankų paspaudimais, pa
laiminimais, ir tūkstantiniais 
saliuto šūviais dvasinis afganų 
scholastikas Sibghatullah Mo-
jaddedi buvo įvesdintas kaip pir
masis Afganistano islamiško
sios vyriausybės prezidentas. 
Mojaddedi į sostinę atvyko 
lydimas kelių tuzinų sunkveži
mių, džypų ir mašinų, kai 
baigėsi trijų dienų pasitarimai 
ir buvo sudaryta moderuota ko
alicija perimti valdžiai Afga
nistane. Jis buvo išrinktas 
vadovauti 51 asmenų tarybai, 
kurią sudaro islamiškieji par
tizanai, religiniai jų vadai, ir in
telektualai, kurie paskelbė, kad 
bus organizuojama islamiška 
respublika. Mojeddedi, mistiš
kosios afganų sektos vado, 
išrinkimui pritarė visos jų 
grupes, išskyrus tik vieną 
Hekmatyar vadovaujamą gru
pę, kurią rėmė Pakistanas. 

Generalinė amnestija 
Mojaddedi tuoj pat deklaravo 

generalinę amnestiją ir apeliavo 
į fundamentalistų vado Gulbud-
din Hekmatyar pasekėjus 
„sudėti ginklus ir susijungti su 
mumis — musulmonų broliais". 
Jis sakė, kad tie broliai, kurie 
taip pat garbingai kovojo už 
Afganistaną, padės savo 
broliams, kovojusiems ilgų 
metų kovą už laisvę. 

Naujasis vadas kalbėjo diplo-

Žadėjo pripažinti 
Lietuvos 

nepriklausomybę 
Maskva . Balandžio 28 d. 

(RFE/RL) - Kadaise buvęs 
Gorbačiovo Spaudos direktorius 
Vitalii Ignatenko, o dabar gene
ral inis TASSo direktorius, 
prisimena tragiškus įvykius 
sausio mėnesį Lietuvoje laik
raščio „Novoe Vremya" 12 
numeryje. Pasak Ignatenko, 
Gorbačiovas nebuvęs įspėtas 
apie invaziją į Vilniaus televizi
jos bokštą^nei apie žmonių mir
tis , nei prieš t a i , nei po to 
žiauraus įvykio. KGB viršinin
kas Vladimiras Kriuškovas ir 
Gorbačiovo štabo viršininkas 
Vladimiras Boldins neinfor
mavo savo prezidentą. Bet Ig
natenko pasakė, jog Gorbačiovo 
vadovybė tikėjosi ko nors 
baisaus Latvijoje. O kai buvo 14 
žmonių Sovietų dalinių užmuš
tų, kaip Ignatenko atskleidžia, 
tai Aleksandras Jakovlevas 
beveik įt ikino Gorbačiovą 
skristi į Lietuvą ir atsiprašyti, 
o jei būtų „reikalinga" net pri
pažinti Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybę. Atrodo, kad 
tik KGB sargybinių pasiprieši
nimas tam skrydžiui sulaikė jį 
nuo kelionės į Vilnių. 

— Vokietija paskelbė savo 
pirmą prekybos deficitą, kurio 
nebuvo per dešimt metų. 

matiniam korpusui ir spaudos 
atstovams Užsienio reikalų 
ministerijos salėje. Prieš tai 
senosios vyriausybės esą nariai, 
įskaitant ir buvusį ministrą pir
mininką, Senato ir Atstovų 
rūmų nariai, kartu su Aukš
čiausiojo Teismo vyriausiuoju 
teisėju, perdavė valdžią Mojad
dedi formaliose iškilmėse. Bet 
maždaug po valandos 
Hektmatyars pajėgos atsakė į jo 
prašymą artilerijos šūviais, 
kurie krito į sostinės aerouostą 
ir patį miesto centrą, o dalis 
pataikė ir į gyvenamųjų namų 
plotą. Tris dienas koalicijos 
kariai bandė atstumti tos 
grupės karius nuo sostinės ir 
atrodė, kad tai pasisekė pada
ryti, tačiau tą vakarą vėl jų 
bombos sproginėjo ir tos grupės 
daliniai priartėjo vėl prie 
sostinės. Sprogimai mieste nusi
tęsė į vėlyvą naktį. 

Laikas pradėt i dirbti 
Čia buvo pranešta, jog buvęs 

prezidentas Najbullah yra 
Jungtinių Tautų namo prie
globstyje saugomas. Naujasis 
prezidents Mojaddedi pasakė, 
jog jo likimą turės nuspręsti 
žmonės. Jis taip pat prašė visus 
grįžti į savo darbus, nes dabar 
yra atėjęs „laikas iš naujo ats
tatyti savo žemę". 

Naujasis afganų vadas yra iš 
visos eilės „šventųjų vadų iš 
Sufi sektos, kuri prasidėjo prieš 
200 metų. Jis pabėgo iš krašto 
1973 m., ir gyveno Libijoje, Sau-
di Arabijoje ir Danijoje, kur 
dėstė islamą. Jo brolis ir kiti 
giminės buvo sušaudyti trečią 
dieną, kai komunistai užėmė 
Kabulą. Mojaddedi vėliau 
persikėlė į Pakistaną ir čia 
Peshaware suorganizavo Afga
nistano tautinį išlaisvinimo 
frontą, kuriam priklausė dauge
lis laisvės kovotojų. Jis niekada 
nesutiko priimti daug karinės 
paramos iš CIA agentūros arba 
ir iš Pakistano žvalgybos 
agentūros. Jo sūnus papasako
jo, kad jo tėvas esąs įsitikinęs, 
kad Pakistanas niekada neno
rėjo, kad jis vadovautų laisvės 
kovai ir Afganistano vyriausy
bei. 

Naujasis spaudos direktorius 
Assam Akram pasakė, jog nau
ja vyriausybė, kuri perims 
ministerijas, bus pranešta po 
kelių dienų. Jis užsiminė ir apie 
naujus rinkimus. 

Washingtone Valstybės de
partamento Spaudos direktorė 
Margaret Tutvviler pareiškė, jog 
Amerika mielai sveikina for
malų Afganistano vyriausybės 
pasikeitimą, nes afganai gana 
prisikentėjo... ir tiki, kad pajėgs 
naujoji valdžia stabilizuoti pa
dėtį ir pradėti normalų gyveni
mą. Amerika prisidėsianti prie 
krašto ekonominės padėties ge
rinimo. 

KALENDORIUS 

Gegužės 1 d.: Pilypas ir Jo
kūbas, apaštalai. Anelė, Gegu
tė, Zigmantas, Žilvinas. 

Gegužės 2 d.: Atanazas, 
Meilė, Eidmantas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:49, leidžiasi 7:47. 
Temperatūra dieną 75 L, 

naktį 53 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. gegužės mėn. 1 d. 

ŠIMKUS IŠSKRIDO Į VILNIŲ 

Ričardas Šimkus 
Ką tik gavome džiugią žinią, 

jog Ričardas Šimkus, ilgametis 
Brooklyno Lietuvių atletų klubo 
krepšininkas ir buvęs Prince-
tono universiteto centras, yra 
pakviestas kandidatu į 
Lietuvos olimpinę krepšinio 
komandą, kuri šią vasarą ban
dys praskinti sau kelią į Bar-
celoną. Šį pakvietimą Ričardas 
priėmė ir balandžio 24 d. iš
skrido į Vilnių. 

Sakome džiugią žinią, nes tas 
aiškiai parodo Lietuvos sporto 
vadovų norą surasti ir sudaryti 
stipriausią Lietuvos rinktinę, 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
visais po pasaulį išsiblaškiusiais 
Lietuvos sportininkais. 

Jei mūsų spaudoje kartais 
pasirodo žinių apie kai kurių 
Lietuvos žmonių nenorą, ne
drąsą ar neryžtą pilnai išnau
doti išeivijos lietuvių potencialą, 
tai to negalime pasakyti apie 
sportininkus. Lietuvos tautinis 
olimpinis komitetas, Lietuvos 
krepšinio federacija ir kiti va
dovaujantys sporto vienetai 
nuoširdžiai ieško ryšių ir ben
dradarbiavimo su užsienio lie
tuviais. Kaip spaudoje jau buvo 
rašyta kandidatais į olimpinę 
rinktinę anksčiau buvo pakvies
ti Kanados lietuvis Leonas 
Rautinš ir buvęs University of 
Connecticut ir Warriors žaidėjas 
Kazimieras Aleksynas, kuris 
mūsų sporto mėgėjams mažiau 
pažįstamas. Neskaitant Šarūno 
Marčiulionio, dabar žaidžiančio 
už Golden State Warriors, ir 
Artūro Karnišovo iš Seton Hali, 
trys šio žemyno atstovai bandys 
užsitarnauti sau vietas Lietuvos 
rinktinės eilėse. Valio Lietuvos 
sporto vadovams už tokį gerą 
bendro reikalo supratimą, kil
numą ir puikų gestą. Džiugu, 
kad į Barceloną žygiuojame pe
tys petin. 

Šimkaus pakvietimas mums 
Amerikos lietuviams yra ypač 
džiuginantis, nes jis užaugo 
mūsų tarpe: dar jaunis būdamas 
žaidė už Brooklyno atletus, 
dažnai jį matėme mūsų sporto 
šventėse, buvo ir yra veiklus 
lietuvių išeivijos šeimos narys. 
Du sykius buvo nuvykęs į Lie-
tuvą(gindamas išeivių lietuvių 
krepšininkų spalvas. Puikiai 
kalba lietuviškai. Tai tikras 
mūsų reprezentantas! Linkime 
jam sėkmingai pasirodyti Lietu
voje ir užsitarnauti vietą olim
pinėje rinktinėje. 

Lietuvos krrepšinio rinktinės 
žaidėjų laukia uždaviniai ir 
tvarkaraštis: balandžio 26 ge
gužės 3 — atrankos stovykla Pa
nevėžyje, gegužės 6-10 — Skan
dinavijos ir Pabaltijo tautų tur
nyras Oslo mieste. 

Po šio turnyro bus paskelbtas 
olimpinės rinktinės sąstatas. 

Gegužės 27-31 — turnyras Vil
niuje, 

Birželio 8-10 — turnyras Atė
nuose, 

Birželio 14-15 — keturių tautų 
turnyras Ibizos saloje, Ispanijo
je. Dalyvauja Ispanija, Bulgari
ja, Lietuva, Anglija. Pirmose 
rungtynėse Lietuva žaidžia 
prieš Bulgariją. 

Birželio 22-28 — atrankos 
turnyras Ispanijoje. Iš daugiau 
dvidešimties Europos rinktinių 
bus renkamos keturios atstovės, 
turinčios teisę dalyvauti olim
piadoje. Birželio 22 d. Lietuva 
žaidžia prieš Olandiją. Be šių 
dviejų, D grupėje dar dalyvau
ja Vengrija, Estija, buv. 
Sov.Sąjunga ir Islandija. 

O po to liepos 25 - rugpjūčio 9 
— pati olimpiada Barcelonoje. 
Daugelis minėtų turnyrų bus 
transliuojami Europos televi
zijoje. Mus Amerikoje vargu ar 
šios transliacijos pasieks, bet 
džiugu, kad milijonai Europos 
gyventojų turės progą pirmą 
sykį po 1939 metų pamatyti žai
džiant laisvos Lietuvos rinktinę. 

Taigi šią vasarą mūsų krepši
ninkus laukia daug, daug 
ruošties ir dideli uždaviniai. 
Besikalbant su Marčiulioniu, 
Chomičium, Šimkum ir kitais 
rinktinės kandidatais susidaro 
įspūdis, jog visi jie imasi itin 
rimtų pastangų kuo geriau pasi
ruošti svarbioms šios vasaros 
užduotims. 
Šiems iššūkiams ir uždavi

niams įvykdyti reikia sukaup
ti jungtines Lietuvos ir išeivijos 
jėgas. Sunkumai ypač iškyla 
finansų srityje. Vien komandos 
pasiuntimas ir išlaikymas Oslo 
mieste kainuos per 30,000 dol., 
o krepšinio federacijos ižde tik 
rubliai, su kuriais netoli 
tenuvažiuosi. Negeriau ir su 
Lietuvos iždu, ir iš ten krep
šininkai nedaug tesitiki. Daug 
metų girdavomės lietuvių krep
šinio pajėgumu, daug svajojome: 
kada gi pagaliau Lietuva galės 
pasirodyti taip , kaip pasirodė 
1937 ir 1939 metais. Štai 
pagaliau atėjo valanda! Ir mūsų 
pareiga yra jiems padėti kad jie 
turėtų galimybę pakankamai 
gerai pasiruošti. Mūsų repre
zentantų laukia kovos prieš 
tokius turtingus priešus kaip 
Olandiją, Vokietiją, JAV, Ispa
nija, Italija. Jų pasiruošimą fi
nansiniai ištekliai mažai ribos. 
Taigi, dar šiandien išrašykime 
čekutį mūsų reprezentantams 
paremti. Jeigu norėtumėt kad 
jūsų parama eitų specialiai 
krepšininkų išlaidoms padengti, 
tai kairėje apatinėje čekio 
kertelėje pažymėkit „Krepši
niui". 

Čekius rašyti — Lithuanian 
Olympic Fund, Account No. 
1101310331, Standard Federal 
Bank, 4192 Archer Ave., 
Chicago, IL 60632. 

Pasiuntus šį čekį, bus širdyje 
ramiau ir maloniau stebėti 
Lietuvos reprezentantus geriau 
pasiruošusius dalyvati šiame 
pasauliniame forume. Pasiruo
šimas prasideda. 

Remigijus Gaška 

ŠALFASS ŽAIDYNĖS 
42-sios Š. A. Lietuvių Sporto 

žaidynės vyks gegužės 8,9 ir 10 
d., Toronte, Ont. ŠALFASS-gos 
Centro valdybos pavedimu, 
žaidynes vykdo Toronto lietuvių 
sporto klubai PPSK „Aušra", 
LSK „Vytis", LSK „Jungtis" ir 
LAK „Perkūnas", per specialiai 
sudarytus organizacinį ir varžy-
binį komitetus, kurių pirmi
ninkas yra Rimas Miečius. 

V i k a G y l y t ė 

DŽIAUGIAMĖS VIKOS SĖKME 
Kukliai besišypsančios Vikos 

Gylytės nuotraukos puošia „Le-
mont metropolitan" balandžio 
23 ir 30 laidų sporto puslapius, 
kur rašoma apie jos pasiekimus 
gimnastikos sporto varžybose. 

Vienuolikametė Vika, duktė 
Lemonte gyvenančių Danos ir 
Lino Gylių, rūpestingų trenerių 
Joe ir Jane Burke skatinama, 
šešias dienas savaitėje (keturias 
valandas kasdien) treniruojasi 
Lemont's Gymnast Central. 

Šiais metais su Illinois Gym-
nasts Institute of Elmhurst 
dalyvaudama įvairiose varžy
bose, Vika pasiekė puikių 
laimėjimų savo amžiaus mer
gaičių klasėje. 

Po sėkmingo pasirodymo š.m. 
sausio mėn. Reno, Nevadoje, 
vykusiose Junior Open mer
gaičių varžybose, Vika tapo pir
mos vietos nugalėtoja Joliet 
vykusiose „sectional gymnastics 
meet". Šis laimėjimas suteikė 

jai galimybę dalyvauti Illinois 

valstijos čempionate, praėjusį 
savaitgalį — balandžio 25 ir 26 
dienomis vykusiame Palatine, 
IL. Čempionate dalyvavo 140 
kontestančių. Vika, surinkusi 
35.60 tšk. įvertinimą, tapo pir
mos vietos laimėtoja. Dabar 
Vikai atviras kelias į gegužės 9 
ir 10 dienomis Montpeller, Ohio, 
vyksiančias regionines varžy
bas. 

Vika ne tik sėkminga gimnas
tikos sporte. Nežiūrint intensy
vių treniruočių, ji yra viena iš 
pirmaujančių mokinių Oak-
wood mokyklos šeštame skyriu
je, su „A" pažymių lygiu yra 
mokyklos garbės sąrašuose. Šeš
tadieniais Vika sėkmingai 
mokosi Maironio lituanistinėje 
mokykloje, šoka t au t in ius 
šokius, dainuoja ir dalyvauja 
jaunųjų ateitininkų Partizano 
Daumanto kuopos veikloje. 
Puikus lietuvaitės jaunuolės pa
vyzdys! Sėkmės, Vika! 

IR 

LIETUVOS SPORTININKAI 
RUOŠIASI AMERIKOJE 

Džiaugėmės ir didžiavomės 
Lietuvos sportininkais, dalyva
vusiais ir puikiai pasirodžiu
siais žiemos olimpiadoje 
Prancūzijoje. 

Ne už kalnų ir vasaros 
olimpiada Barcelonoje. Lietuvai 
leidžiama dalyvauti su 35 asme
nimis. Tačiau, jei krepšinio 
rinktinė kvalifikuosis, tas 
skaičius bus padidintas iki 40. 
Krepšinio rinktinės kandidatai 
jau kuris laikas treniruojasi, tik 
be pagrindinių žvaigždžių, 
kurių sezonas įvairiuose kraš
tuose dar nėra pasibaigęs. Teko 
patirti, kad į tą rinktinę buvo 
pakviestas ir Ričardas Šimkus 
iš New Yorko. Neabejotinai 
geras žingsnis, nes Šimkus būtų 
geras pakaitas Saboniui ir stipri 
jėga po krepšiu. 

Visi kiti sportininkai taip pat 
jau senokai įtemptai ruošiasi 
įvairiose vietovėse. Yra 
nemažas būrys gerų, net tarp
tautinės klasės sportininkų su 
galimybe pasipuošti net 
medaliais. Tuo tarpu vietų yra 
nedaug, ir jų sumažės, jei kva
lifikuosis krepšininkai. Nepa
vydėtina sporto federacijų ir 
Tautinio Lietuvos Olimpinio 
komiteto padėtis. Baugu 
pagalvoti, kiek bus nelaimingų 
ir nuskriaustų... 

Džiugu, kad Amerikos lietu
viai ir sporto mėgėjai bando pa
dėti Lietuvos sportininkams. 

Gal ne tiek finansiniu atžvilgiu, 
nes čia nesimato organizuotų 
pastangų. Tikrai mažai tepadės 
keli raginimai mūsų spaudoje. 
Džiugu, kad jau atsirado keletas 
asmeniškų pstangų Detroite, 
Sunny Hills, Daytonoje, gal dar 
kur nors. 

Didžiulę pagalimą suteikė dr. J. 
Domanskis^savo lėšomis padėjęs 
Lietuvos sportininkams žiemos 
olimpiadoje, dar pridėjęs 
stambią auką. O priedui, porą 
mėnesių, kartu su A. Seku, Los 
Angeles „Bangos" pirm. ir 
kitais globojęs tris Lietuvos 
lengvaatletes ir jų trenerius. 
Šiuo metu ten treniruojasi ir ge
riausias Lietuvos plaukikas R. 
Mažuolis. Jam sudarytos sąly
gos treniruotis su garsiuoju 
amerikiečiu M. Biondi. Reikia 
pastebėti, kad Mažuolio laikas 
100 m laisvu stiliumi tik puse 
sekundės atsilieka nuo Biondi. 

Floridos universitete (Gains-
ville) pas Tomą Pukštį vieši ir 
treniruojasi Romas Ubartas ir jo 
treneris Vytautas Jaras. Ubar
tas yra vienas iš geriausių 
pasaulyje disko metikų su gera 
galimybe medaliui Barcelonoje. 
Jis jau laimėjo disko varžybas 
Nevv Jersey ir Floridos varžy
bose. Nelaimei, jo treneris 
sunkokai susirgo; prireikė 
daktaro, net ligoninės bei įvai
rių tyrimų. T. Pūkštys neturėjo 
paėmęs draudimo, ŠALFAS-ga 

Futbolas Chicagoje 
l 

„LITUANICA" -
„CHIEFS" 2:0 

Keistas tas pavasaris šįmet. 
Labiau panašus į vėlyvą rudenį. 
Futbolo pirmenybės tačiau 
prasidėjo. Jos vyksta pilnu tem
pu. Praėjusį sekmadienį „Litu-
anica-Liths" komanda žaidė 
pirmąsias pirmenybių rungty
nes pr ieš major divizijos 
naujoką Wauconda „Chiefs" 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Tik pradėjus iš centro, 
Kęstutis Eimontas nedelsdamas 
prakišo ilgą pasuotę Rolandui 
Urbonavič iu i , ku r i s pro 
išbėgantį vartininką iš pirmo 
šūvio pataikė į vartus ir padarė 
1:0 „Liths" naudai. Žaisdami 
pavėjui, mūs i šk ia i pirmąjį 
puslaikį žymiai vyravo aikštėje 
ir daugiau sukosi prie „Chiefs" 
vartų. Prieš puslaikio pabaigą 
Giedrius Grigas, prasiveržęs 
kairiu kraštu, permetė kamuolį 
lygiagrečiai besiveržiančiam 
Pauliui Masnjak ir tas užtik
rintai rezultatą padarė 2:0 ir 
užbaigė puslaikį mūsų naudai. 

Tik pradėjus antrąjį puslaikį 
ir susidūrus prie mūsų vartų — 
baudinys. „Chiefs" žaidėjo 
puikiai šautą 11 metrų baudinį 
mūsų vartininkas Jonas Putna 
panteros šuolių kamuolį atmušė 
ir išgelbėjo „Liths" vartus! 
Nežiūrint neišnaudoto baudi
nio, svečiai energingai pradėjo 
atakuoti mūsų vartus ir domi
nuoti mūsų baudos aikštėje. 
Pasirodžius nuovargio ženk
lams, teko pasirodyti ir atsargi
niams žaidėjams. 

Gynimas sužaidė užtikrintai 
ir tvirtai. Puolėjams pasisekė. 
Du įvarčiai ir du taškai — 
puikus laimėjimas. 

Žiūrovų t ik saujelė. Kas su 
saulės akiniais, kas su šiltais 
švarkais, pirštinėmis ir liet
sargiais. Visi pašiurpę, bet visi 
džiaugėsi „Liths" pergale. Ir 
visi laukia gražesnių dienų. 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
„SCHWABEN" 

Šį sekmadienį, gegužės 3 
dieną, 3 vai. p.p., „Liths" vyrų 
komanda žais p i rmenybių 
rungtynes prieš tradiciniai 
s t ipr ią vokiečių komandą 
„Schwaben". Rungtynės vyks 
Lietuvių cent re , Lemonte. 
Rezervas žais 1 vai. p.p. 

LIET. TENISO SĄJUNGA 
ŠAUKIASI PAGALBOS 

Atsikūrus nepriklausomai 
Lietuvai, atsikūrė savarankiš
kos ir nepriklausomos sporto 
šakos. 

„L.T.S.", kad ir visai jaunutė, 
bet padariusi puikią pažangą, 
labiausiai jaunimo klasėje. 

Man pačiam, būnant ir daly
vaujant IX-se pasaulio lietuvių 
žaidynėse Lietuvoje 1991 m. va
sarą, padarė ypač gerą įspūdį, 
kad jie veržiasi į pasaulinio 
masto varžybas. Jiems, atrodo, 
gerų norų ir pasiryžimo 
netrūksta. Trūksta t ik sąlygų. 

L.T.S. išleistą leidinį „Teni
sas" įdomu paskaityti kiekvie
nam lietuviui, ypač teniso entu
z ias tams . Leidinyje gausu 
puikių spalvotų nuotraukų, 
įdomių aprašymų. 

Pageidaujantieji įsigyti šį 
leidinį „Tenisas" (tuo pačiu 
paremsite mūsų tėvynainių 
sunkią f inansinę naštą) . 
Kreipkitės į A. Grinių, 15904 
W. 143 St., Lockport, IL 60441. 
Tel. (815) 838-2111. 

neturi lėšų (ir ne jos reikalas), 
Lietuvos TOK atsisakė padėti, 
o jos atstovas Chicagoje padėjo 
tik dalinai. Liūdnoka padėtis ir 
skaudi pamoka visiems norin
tiems padėti Lietuvos sporti
n i n k a m s , a r bet kam iš 
Lietuvos. Ypač, kai netrukus į 
JAV atvyks nemažas būrys 
irkluotojų ir beisbolo komanda. 

V. G. 
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„Liths" komanda po sužaistų 
ketverių rungtynių savoje 
aikštėje, Lemonte, gerokai apsi
prato su jos dydžiu ir padarė 
žymią pažangą. Rungtynės tu
rėtų būti gero lygio. 

Žiūrovai laukiami. 
J . J . 
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DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 
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DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
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GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
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ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tel . (1-312) 505-2002 

Valandos pagal susitarimą 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 
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Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Namų (700) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

0132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 
Ts l . (1-312) 925-2870 

1105 Dundee Ave., Elgln. I I I . 60120 
Tel. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8 . Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

Tel. kabineto Ir buto: (700)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth A v e . , Cicero 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

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

Palos Vision Center, 7152 W. 127th SI -i 
Palos Hgts, III Ketv vai 3-6 v.v. 

Tel. (700) 448-1777 

DR. 

Vai 

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave. , Sutte 324 Ir 
5038 S. Pulaskl Rd. . Chicago. IL 
81 St. Ir Kesn Ave. . JusOce, IL 

Tel. (1-312) S65-2OO0 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 7 l s t Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ave. , Orland Perk 
700-340-0100 

10 W. Martin, Napervtlte 
708-355-0776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 700-057-0303 

LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 83 - d Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2800 
Rex. (700) 448-5545 

PP 

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

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

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

ARAS Ž U O B A , M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKILTLIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

HapervNIe Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310, 

Napervll le IL 00503 
Tel. 1-700-527-0000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 506-3166 
Namu. (708) 301-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Wbst 63rd Street 
Vai pirm , antr . ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Įtampai tarp individo ir visuomenės 

IDEALIOS GAIRĖS 
Plačiojoje šio krašto kultūroje, 

ypač stebint reklamas ir „enter-
tainmento" pramonę, individua
lizmas tebėra aukštinamas virš 
visko, visokius įsipareigojimus 
šeimai, visuomenei laikant tik 
kliūtimis buvimui „viskuo, kuo 
tik gali būti". Bet socialinių 
mokslų akademikų bei darbuo
tojų tarpe jau dvelkia kitokios 
dvasios vėjai, jau pradedama 
suprasti, kad nors svarbu indi
vidualaus žmogaus polėkių 
neužgniaužti, nors svarbu skai
tytis su kiekvienu žmogumi ir 
jį gerbti, individas dar ne vis
kas. Kad individas galėtų kaip 
reikiant tarpti, būtina ir jį 
palaikanti visuomenė, tad svar
bu rūpintis ir tokios sveikos 
visuomenės ugdymu. O čia jau 
kyla ir eilė klausimų, kurie 
dabar gyvai gvildenami ir 
diskutuojami socialinių mokslų 
darbuotojų tarpe. 

Tie klausimai būna būtent 
tokie: Koks yra teisingas san
tykis tarp individo ir visuo
menės? Kai visuomenės inte
resai kryžiuojasi su individo in
te resa is , kuriems duotina 
pirmenybė? Kas daryti, kai 
civilinės teisės susikerta su 
visuomenės gerove? Daugėja 
žmonių, priekaištaujančių, jog 
paskutiniuoju metu tokiuose 
konfliktuose visuomenės inte
resai dažniausiai nukenčia. Pa
vyzdžiui, individo teisė išsireikš
ti paaukojama visuomenės tei
sei būti apsaugotai nuo žmogiš
ką orumą pažeidžiančios porno
grafijos. Skundžiamasi, jog 
krašto juridinė sistema yra jaut
resnė skundžiamojo teisei į vi
sokias apsaugas, ir jos sąskaiton 
dažnai paaukojama visuome
nės teisė būti apsaugotai nuo 
kriminalų. Laisvo verslo teisės, 
kaip taupomų įstaigų atveju, 
dažnai apsaugomos, taksų 
mokėtojų sąskaiton. Ir visa tai 
tik pradžia labai ilgo pavyzdžių 
sąrašo. 

Tų ir panašių klausimų gvil
denimai vis dažniau užtinkami 
medijoje, tai iš politinės per
spektyvos, tai iš socialinės, net 
ir iš filosofinės ir psichologinės. 
Bet rečiau tenka užtikti viešoje 
medijoje krikščionišką-katali-
kišką perspektyvą tais klau
simais. Šia proga tad pravartu 
apžvelgti tuos klausimus iš tos 
perspektyvos, ką neseniai teko 
užtikti Russell Shaw straipsnyje 
Our Sunday Visitor laikraštyje. 

Aplamai, ypač dabartinio po
piežiaus socialiniuose dokumen
tuose atsakymas yra ir aiškus, 
ir nurodantis klausimo sudė
tingumą: Individo ir visuo
menės santykiuose visuomet 
pirmumą turi individas, bet tas 
pirmumas niekuomet nesupras-
t inas egoizmo, savanaudiš
kumo, individualizmo sąvo
komis. Katalikų socialinis mo
kymas pakartotinai ir nedvi
prasmiškai smerkia totali
tarizmą, , .skruzdėlyno" 
visuomenės sampratą, kuri 
individo teises visuomet pa
jungia kokiam nors aukštes
niam tikslui ar grupei. Iš dalies 
tai atspindi Bažnyčios ilgametę 
kovą su marksizmu. Bet lygiai 
stipriai yra smerkiamas ir bet 
koks egoizmas, nepaisantis kitų 
žmonių interesų, bet koks 
savanaudiškumas ir laissez-
faire laikysena, stipriesiems 
išnaudojant silpnesniuosius. 

Tačiau tokie bendri principai 
toli gražu dar neatsako sunkie
siems šių laikų konkretiems 
klausimams. Katalikų sociali
niame mokyme atsispindi idea
lios visuomenės vizija; realybė, 
kas konkrečiai šiuo metu 
įmanoma, tačiau yra visai kitoje 
plotmėje. Todėl, Shaw nuomone, 
pop. Jonas Paulius II savo 
socialinėje enciklikoje ir pa

brėžė, kad dokumente nurodo
mas koks nors „trečias kelias" 
tarp marksizmo ir socializmo, o 
jo mokymai yra „savitoje kate
gorijoje". Ir tai nereiškia, kad 
Bažnyčios socialinis mokymas 
neaktualus, sprendžiant šių 
dienų sunkiuosius klausimus. 
Anaiptol, jie duoda kriteri
jus, pagal kuriuos galima 
vertinti siūlomus problemų 
sprendimus. 

Pavyzdžiui, II Vatikano susi
rinkimo pastoracinėje konstitu
cijoje Apie Bažnyčią Mo
derniame Pasaulyje rašoma: 
„Visų socialinių institucijų pra
džia, tema ir tikslas turi būti 
žmogus. ...Vykstantys dideli ir 
greiti pasikeitimai ypač iškelia 
būtinumą, kad niekas nepasi
tenkintų vien individualistine 
morale dėl nekreipimo dėme
sio įvykiams ar iš tinginystės". 
Tai ir nurodo aiškią gairę san
tykiams tarp individo ir 
visuomenės: visuomenė egzis
tuoja žmogaus gerovei ir turi 
jam tarnauti, bet žmogus-indi-
vidas turi save pašvęsti jos 
gerovei, puoselėdamas bendrą 
visų gerovę. O toji bendra visų 
gerovė apibūdinta šitaip: „Visos 
tos visuomeninio-socialinio 
gyvenimo aplinkybės, kuriomis 
individai, šeimos ir grupės gali 
susikurti savo atbaigimą paly
ginti lengvai ir pilnai". 

ŠVENTĖ BUS AUDRINGA IR LINKSMA 
Pasikalbėjimas su IX-sios Tautinių 

šokių šventės muzikiniu vadovu 

L. WALESA APIE LIETUVĄ 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Pop. Jonas Paulius H, kadan
gi savo darbuose pakartotinai 
pabrėžia individo-asmens 
unikalumą ir nepakartojamu
mą, užsitarnavo apybraižą: 
„personalistas", ir tai prieš 
tapdamas popiežium. Jau savo 
pirmojoje enciklikoje Redemptor 
Hominis jis iškėlė, kad kiek
vienas socialinės santvarkos 
planas turi būti vertinamas 
pagal jo poveikį paskiram indi
vidui, bet tai jokiu būdu neatlei
džia nuo rūpinimosi bendrąja 
gerove. 

Toje pačioje enciklikoje,kalbė-
damas apie žmogaus laisvę, jis 
pasmerkia laisvės sutapatinimą 
su „daryk ką nori". „Šiandien 
kartais kalbama, bet ne
teisingai, kad laisvė yra tikslas 
savyje, kad kiekvienas žmogus 
yra laisvas, kai jis laisve naudo
jasi kaip tik jis nori ir kad tai 
turi būti mūsų siekis individų 
ir bendruomeniniame gyve
nime. Iš tikrųjų, laisvė yra 
didelė dovana tik tuomet, kai 
mokame ją naudoti sąmoningai 
viskam, kas yra tikroji mūsų 
gerovė. Kristus mus moko, kad 
geriausias laisvės panaudojimas 
yra meilei, kuri konkrečiai pasi
reiškia tarnaujant kitiems". 

Popiežiui Jonui Pauliui rak
tinis socialinės moralės prin
cipas yra „solidarumas": toji 
dorybė, kuri nurodo etiškai tei
singus atsiliepimus į socialinį ir 
ekonominį savitarpio priklau
somumo faktą. 1987 m. encikli
koje Sollicitudo Rei Socialis jis 
nurodo, kad solidarumas turi 
nulemti santykius tarp indivi
dų, grupių, net ir tautų. „Soli
darumas mums padeda paste
bėti kitą žmogų, ar jis būtų 
asmuo, tauta, ar kuri nors 
grupė, ne kaip įrankį, galinti 
atlikti kokį nors darbą ar turin
tį pigiai eksploatuoti galimą fi
zinę jėgą, kurią sunaudojus ga
lima lengvai atmesti, bet kaip 
.artimą', ,pagelbininką'... su ku
riuo reikia pasiektu gėriu da
lintis, lygiai kaip sau pasiimant, 
kuris kartu dalyvauja gyvenimo 
puotoje, į kurią Dievas visus 
mus lygiai kviečia". 

Be abejo, tokios gairės yra 
idealai, bet ne beprasmiai, nes 
idealai kaip tik yra tie, kurie 
mus įgalina siekti realybės, 
kuri būtų geresnė, negu tik 
„pakenčiama". 

Darius Polikaitis — tai gerai 
žinomas ir dažnai linksniuo
jamas vardas ne tik jaunimo 
t a r p e , ne t ik Chicagos 
visuomenėje, bet ir vyresnieji jį 
labai mėgsta ir visi jį gerai 
pažįsta. Darius — Dainavos an
samblio dirigentas, Donelaičio 
mokyklų dainavimo mokytojas, 
Perkūno tautinių šokių grupės 
akordeonistas, buvęs „Aido" 
orkestro vadovas ir pagrindinis 
muzikantas. Nors Darius yra 
užsiėmęs įvairiais reikalais, bet 
turėjo laiko dar vienoms parei
goms — sutiko būti Lietuvių 
išeivijos IX-sios Tautinių šokių 
šventės muzikinis vadovas. Prie 
progos, tarp įvairių repeticijų, 
„Draugo" korespondentei teko 
jį prakalbinti. 

Ak." Pr.: Sveikiname tave, 
Dariau su šiomis naujomis pa
reigomis. Gal galėtum trumpai 
papasakoti, kaip šiose pareigose 
atsiradai? 

Dar ius : Su manim jau anks
čiau kalbėjo IX-sios Tautinių 
šokių šventės meno vadovė 
Dalia Dzikienė ir kvietė mane 
į ta lką. Oficialiai buvau 
pakviestas dr. Petro Kisieliaus, 
šventės organizacinio bei viso 
komiteto pirmininko. Komi
tetas, pažinęs mano anksty
vesnius darbus, greitai sutiko 
su Dalios Dzikienės pasiūlymu 
ir įjungė mane į Šventės ruošos 
darbus. 

Ak. Pr.: Kokia yra tavo patir
t is šioje srityje? 

Darius: Aš nuo mažens mėgs
t u muziką ir dalyvauju kur 
galiu — ar tai šokių grupėse, ar 
Dainavos stovykloje, ar lituanis
tinėse mokyklose. Šokau su kai 
kuriom šokių grupėmis, o po to 
buvau tų grupių akordeonistas, 
t a i žinau, kaip tie šokiai turi 
atrodyti, kaip jie tur i jaustis 
šokant. Aš visuomet domėjausi 
muzika, nors jos mokykloje ne
studijavau (Darius baigė Illi
nois Institute of Technology, 
įsigydamas magistro laipsnį 
inžinerijos srityje — Red.). Aš 
mėgstu ne tik dainuoti ir šokti, 
bet taip pat ir aranžuoti, orkest-
ruoti ir pats kurti. Kartais 
geriau pavyksta, kartais ne taip 
gerai. 1988 metais dalyvavau 
Vlil-je Tautinių šokių šventėje 
Hamiltone kaip kelių šokių 
grupių akordeonistas, o 1991 
metais Muzikos šventėje ne tik 
buvau repertuaro komisijoje ir 
orkestro vadovas, bet taip pat 
man teko diriguoti kaip tik 
toms dainoms, prie kurių buvo 
šokami tautiniai šokiai. Kai ku
rias orkestruotes tiems šokiams 
aš pats parašiau. O kad pasito
bulinčiau dirigavimo srityje, 

dabar lankau dirigavimo pa
mokas Illinois Benedictine Col-
lege. 

A k Pr . : Kokios yra tavo pa
reigos kaip muzikos vadovo? 

Darius: (juokdamasis): Jų yra 
daug, net nežinau nuo ko pra
dėti. Reikia pasamdyti orkestrą, 
suorganizuoti chorą, kai ku
riems šokiams trūksta orkest
ruočių, tai jas turbūt reikės 
pačiam parašyti, ir, žinoma, 
visam spektakliui diriguoti — 
muzikantams, dainininkams, 
atkreipiant daug dėmesio į tai, 
ką tuo momentu daro šokėjai. 

Ak. Pr . : Taip greitai viską 
suminėjai, kad tik klausantis 
kvapo pritrūko. Gal dar reikėtų 
pereiti kiekvieną šią sritį atski
rai, lėčiau. Gal pradėkime su 
orkestru. 

Darius: Tikiuos pasamdyti 
40-50 žmonių orkestrą. Norėjau 
ieškoti studentų muzikan
tų mėgėjų, bet tikriausia rei
kės samdyti profesionalius 
muzikantus dėl sutarties su 
Rosemont Horizon stadionu — 
jie re ika lauja muzikantų, 
priklausančių unijai. Orkestras 
susidės vien tik iš pučiamųjų 
instrumentų — styginių nebus. 
Buvau galvojęs kai kuriems šo
kiams turėti ir lietuviškų in
s t rumentų ansamblį, bet 
nežinau, ar tai išeis. Chicagoje 
nėra gero tokio liaudies 
instrumentų ansamblio, o iš ki
tur juos atvežti bus labai 
brangu. 

Ak. Pr.: Kaip sekasi su cho
ru? 

Darius; Jau buvo kalbėta su 
Dainavos ansamblio, Tėviškės 
parapijos, Vyčių ir Chicagos 
lietuvių Operos chorų nariais. 
Tad Tautinių šokių šventės cho
ras bus jungtinis, susidedantis 
iš šių chorų bei pavienių narių. 
Balandžio pabaigoje jau bus 
sus ta ty tas Tautinių šokių 
šventės dainų repertuaras, tai 
galėsime pradėti repetuoti. 

Repeticijos bus kas savaitę 
birželio mėnesį, ir choro na
riams bus leidžiama praleisti 
tik vieną repeticiją. Aš manau, 
kad šie chorai netrukus jau 
patys pradės repetuoti dainas 
šokių šventei, tuomet bus lengv-
viau visus sujungti, suderinti. 
Aš norėčiau tikėti, kad choras 
bus tikrai stiprus, pajėgus. 
Chore bus apie 100 dainininkų 
iš jau minėtų chorų ir kitų, no
rinčių dainuoti. 

Dainų palyda bus tik šešiems 
šokiams, bet taip pat reikės su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnus, bei užbaigimo dainą. 
Man taip pat reikės įsidėmėti ir 
tai, kad daugelis dainininkų, 

K Tautinių šokių šventės meno va
dovas Darius Polikaitis. 

Nuotr. Martyno Vidzbelio 

choristų vis dėlto šioje šventėje 
ir šoks (ir tuo metu nedainuos). 
Ypač daug dainininkų gali atsi
rasti veteranų šokių grupėse. 
Tad, kviečiu ypač tuos, kurie 
nešoka ir nori dainuoti bei nori 
dalyvauti IX-joje Tautinių šokių 
šventėje,prisijungti prie bendro 
choro. (Spaudoje bus pranešta, 
kada prasidės šokių šventės 
bendro choro repeticijos. — Red.) 

A k Pr.: Kas vyksta su muzi
kine palyda? 

Darius: Tautinių šokių šven
tėje numatyta 20 šokių. Iš jų, 
kaip jau minėjau, šeši bus 
atlikti su dainų (choro) palyda. 
Beveik visiems šokiams orkes
truotės yra —jos yra arba archy
vuose, arba galima gauti iš 
buvusių muzikos vadovų. 
Trūksta orkestruočių penkiems 
šokiams — tai tie, kurie per šią 
šventę bus atlikti pirmą kartą. 
Tiems šokiams orkestruotes 
turėsiu pats parašyti. Prie šios 
dalies taip pat priklauso šokėjų 
suėjimo ir išėjimo muzika, išei
ginis paradas ir šokių perėjimai. 
Paradui reikės panaudoti 5 ar 6 
maršus, o jeigu pri trūks 
muzikos, juos kartosime. 

Ak. Pr.: Kuo ši šventė skirsis 
nuo praėjusių? 

Darius: Ši šventė bus pirmas 
lietuvių išeivijos masinis ren
ginys po to, kai Lietuva atgavo 
nepriklausomybę. Tautinių 
šokių šventės visuomet jung
davo visą lietuvišką jaunimą, 
būdavo didelis kultūrinis išsi
reiškimas. Iš šio taško, ši šventė 
bus tokia pati, kaip buvusios — 
čia ne tik dalyvaus daug 
jaunimo, bet visi galėsime 
džiaugtis kartu su Lietuva — 
kad ji dabar yra laisva. Aš 
manau, kad ši šventė bus tikrai 
smagi, audringa ir linksma. 

Prieš Lenkijos prezidento 
viešnagę Vokietijoje Miuncheno 
liberalinis dienraštis „Sued-
deutsche Zeitung" (savaitgaliais 
tiražas 780 tūkst. egz.) atspaus
dino platų pasikalbėjimą su 
Lech Walesa. Dienraščio kores
pondentas Varšuvoje Tomas Ur
ban (jis jau keletą kartų lankėsi 
Lietuvoje) bei bendradarbis 
Juozas Riedmieler palietė ne tik 
Lenkijos — NVS ar Lenkijos ir 
Vokietijos reikalus, bet taip pat 
ir Lietuvos-Lenkijos santykius. 

— Vokiečių klausimas: „Su 
viena Rytų kaimyne — Lietu
v a santykiai šiuo metu yra 
į t empt i . Ka ip gal i b ū t i 
išspręstas šis ginčas, liečiąs 
lenkų mažumą Lietuvoje? 

— Mintimis persikeliu į seną 
ir naują laikotarpį. Daugelis 
Lietuvos gyventojų yra pilni 
emocijos ir galvoja, kad jų kraštas 
per dažnai atsirasdavo lenkų 
rankose. Dabar lietuviai nori 
būti nepriklausomi. Tas tei
singa. Naujas laikotarpis 
pasireiškia ne naujų sričių 
grobime ar jų pasisavinime. Ne. 
Jis veda į atidarymą politinio 
pluralizmo. supynimą ekono
mijos ir net daugiatautės 
bendruomenės. Šiom sąvokom 
ir Lietuva išsilaisvins iš senos 
galvosenos bei įveiks lenkų 
baimę. Tam reikalingas laikas. 

— Kuo gali lenkai prisidėti 
prie šio ginčo išsprendimo? 

— Mūsų politika turi pasi
reikšti reprezentaciniu, nauju 
stilium. Negalime sakyti: mes 
turime problemą ir reikalau
jame iš jūsų... Tiksliau 
pasakius, mes turime pasirodyti 
kaip patrauklus ir įdomus part
neris. Lenkija turi būti atvires
nė, bet ir Lietuva turi parodyti 
atvirumą lygiai pluralizmui, 
įsisąmoninti laisvės reikšmę. 
Pas mus mažumos randa vietą 

Jaunimas šoks už laisvą 
Lietuvą! Čia bus pasiekti du 
tikslai — ne tik išlaikysime 
lietuvių išeivijos kultūrinį 
gyvenimą, bet per šokį jungsime 
išeiviją su Lietuvoj gyve
nančiais broliais ir sesėm. 

Ak. Pr.: Labai ačiū, Dariau, 
už tavo laiką ir mintis. Atrodo, 
darbo Tau bus nemažai. 
Linkime sėkmės, vilties, drąsos 
ir kantrybės. Te ši šventė tikrai 
būna džiaugsmo šventė už lais
vą Lietuvą. IX-toji Tautinių 
šokių šventė įvyks 1992 m. 
liepos 5 d., Rosemont Horizon 
stadione prie Chicagos O'Hare 
aerodromo. Dalyvaukime visi ir 
parodykime pasauliui, kad mes 
esame kartu su laisva Lietuva. 

parlamente, jų teisės bus įrašy
tos konstitucijoje. Pas mus tų 
problemų nėra (sic! — K. B.). 

— Tą, k o Lenkija nor i 
pasiekti Lietuvoje — a r gali 
būti pavyzdžiu vokiečių ma
žumai Silezijoje? 

— Aš galvoju priešingai. 
Lenkijos vokiečių mažuma turi 
šį pavyzdį duoti Lietuvai. Mes 
nevaržysime organizacinės lais
vės, mes neisime Lietuvos pa
vyzdžiu. Tada turėtume mažu
moms uždrausti daug dalykų ir 
juos izoliuoti. 

Toliau spaudos atstovai liečia 
vokiečių mažumos reikalus Len
kijoje, siūlydami Silezijoje 
dvikalbius užrašus. Prezidento 
atsakymas: „Prašau labai, net 
septynkalbius užrašus. Visos 
Europos valstybės gali užrašus 
kabinti, bet jų pačių kaina. 
Lenkija neturi tam pinigų. Ir 
tuoj pat „įgnybimas": „Juk ir 
Vokietijoje gyvena daug lenkų 
(lenkų apie 150 tūkst., turkų 1.5 
mil. — K.B.) Tad kodėl negalima 
būtų Vokietijoje užrašyti len
kiškai?" 

Prie lietuviškų reikalų. Lech 
VValesa yra gerai informuotas 
Suvalkų trikampio lietuvių 
klausimais, jis žino kokį sunkų 
kelią turi lietuviška mokykla, 
vienintelis „Aušros" mėnraštis, 
draudžiant viešai lietuviškai 
kalbėti, plėšiant lietuviškus 
užrašus, mūsų trispalves ir t.t. 
O ką turi Lietuvos „tuteišai"? 
Jų visi norai visuomet Lietuvos 
vyriausybės patenkinami. Ta
čiau Vilnius niekuomet neleis 
svetimam gaivalui raustis po 
valstybės pamatais, griaunant 
teisę, jos suverenitetą, savo 
reikalavimų įgyvendinimui, ieš
kant paramos uždraustose orga
nizacijose. 

Nėra jokių abejonių, kad Lech 
VValesa žinojo vyriausybės infor
macijos direkt. VVladislovo 
Klazinskio tik dieną prieš jo 
pasikalbėjimą tame pačiame 
dienraštyje pasakytus tokius 
žodžius: „Taip, Lietuvos suve
renitetas neliečiamas, tačiau 
kokią teisę Lietuva turi į 
, ,Memel", jų vadinamą 
Klaipėdą ar lenkišką Vilnių? 
tokią pačią teisę Lenkija turi į 
Lvovą". 

Mūsų sostinės ir „kresų" rei
kalauja Lenkijos krikščionių-
tautinė sąjunga. Berods penki 
jos nariai užima ministrų kėdes, 
turėdami didelę įtaką tarptau
tinių klausimų sprendime. 

Įvykus Rusijos atominės jė
gainės nelaimei jau popietinėse 
televizijos žiniose Vokietijos 

(Nukelta į 5 psl.) 
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Užsukame į kapines. Kaip ir daugelyje Lietuvos 
vietų, darbščių rankų gražiai jos sutvarkytos. 
Aplankome savo mirusius, bent valandėlei parymoti. 
Praeiname Dionizo Poškos, rašytojo ir Žemaičių tau
tinio sąjūdžio dalyvio, kapą. Praeiname taip pat 
paminklą keturiems čia perlaidotiems partizanams. 
Vieno iš jų vardas man gerai pažįstamas, bėgiodavom 
kartu dulkėtom miestelio gatvėm. Koks trumpas jo 
amžius, tik iš vaikystės išbėgęs. Guli dabar jis gražioje 
vietelėje po beržu su ginklo draugais. 

Važiuojame vieškeliu link Šilalės. Šalikelėje stovi 
išsirikiavę Žemaitijos aukštumų kauburėliai. Nuo 
Akmenos slėnio nusitęsia jie tolyn į šiaurę, link 
Varnių. Pačioje aukščiausioje vietoje, ant Kepaluš-
kalnio, vėliau pavadinto Nepriklausomybės kalnu, 
dabar stovi aukštas, 30 metrų gelžbetoninis kryžius. 
Jo balti kontūrai dominuoja keletos kilometrų spin
duliu Kaltinėnų apylinkę, o naktį jį dar labiau išryš
kina iliuminuojanti šviesa. Kryžiaus aplinkoj jau sta
tomos koplytėlės, čia bus Kalvarijos. Stovi prie šaltinio 
ir Liurdo grota. Vaizdas tikrai įspūdingas. Tikiu, kad 
šią vietelę aplankys ne vienas ir iš užsienio užsukęs 
lietuvis. Taip jau laimė lėmė, kad mums pakilus į 
Nepriklausomybės kalną, pasirodė pro properšas 
keletas balzganų spindulių ir spėjome padaryti prie 
kryžiaus nuotrauką. 

Norėjau dar aplankyti ir vietinę vidurinę mokyklą. 
Rūpėjo ne todėl, kad aš pats buvau baigęs jos šešetą 
skyrių, kur turėjau keletą neišdildomus prisiminimus 
palikusių mokytojų, kaip Krikščiukaitis, Barcevičienė, 
Giedraitis ir kun. Jakaitis, labiau man rūpėjo pasi
tikrinti, ar jie gavo mano anksčiau kargo kroviniu iš 
Jaunimo centro Chicagoje pasiųstas knygas. Tarp kitų 
knygų buvo ir keletas egzempliorių Eichstaetto Lietu
vių gimnazijos pirmosios laidos abiturientų išleisto 
metraščio „Ūkanose". Leidžiant šią knygutę 1946 
metais, mokyklos direktorius Petras Balčiūnas patarė 
ją dedikuoti — „Mūs broliui moksleiviui to krašto, kur 
bėga Šešupė, kur Nemunas teka". Kągi, gal pavartys 
tą knygutę vienas kitas moksleivis to krašto, nes jam 
juk skyrėme. 

„Einu, einu aš svetima palauke, 
Ir svetimais takais aš vis einu. 
Man nepažįstami upeliai bėga, plaukia, 
Kaip mano dienos be namų". 

Elena Gaputytė. 
Panaši nuotaika, raudono siūlo gija. tęsiasi šios 

knygutės puslapiais. 
Sutinku mokyklos direktorių Sungailą, žemaitis 

nuo Kretingos. Jie džiaugiasi ir dėkoja už knygas. Iki 
šiol net nežinojo iš kur jos čia pateko. Trumpai 
pasikalbame su maloniu direktorium ir dar pora atsi
tiktinai sutiktų mokytojų, o mano šoferis Juozas su
tinka net ir savo buvusį mokytoją. Turiu patikslinti, 
jog mokykla nėra ta pati, kurią aš lankiau. Jos jau 
seniai nebėra. Dabartinė mokykla mūrinė, dviejų 
aukštų ir stovi kitoje miestelio pusėje. 

Vakaro sutemos užklumpa čia greitai. Net ne 
ketvirta valanda po pietų dar, o jau tamsu. Pasi

stipriname, išgeriame kavutės pas gimines ir 
leidžiamės tolyn link Klaipėdos. Nuotolis ne per di
džiausias — apie 90 kilometrų. Pravažiuojamos vietos 
minutei kitai sugrąžina į praeitį — Laukuva, Rie
tavas... Neužsukam, neaplankom šių miestų. Gal ir 
gerai, tegu lieka jie prisiminimuose tokie, kokius 
nešioju atmintyje. 

Neturėsime daug laiko ir Klaipėdoje. Pasisvečiuo
sime trumpai, praleisime pas sesutę ir jos marčią 
Angelę porą naktų. Tik viena diena apžiūrėti Klaipė
dai ir jos uostui. Angelė aprodo ir Klaipėdos Teatrą. 
Ten darbuojasi ji jau kuris laikas. 

Teatro apžiūra trumpa, nes greit turi prasidėti repe
ticija. Plačiau su Klaipėdos Teatru susipažinti į rankas 
gauname metraštį „Klakeris", o ką šis žodis reiškia, 
taip ir pamiršau pasiinformuti. Čia apie teatro 
gyvenimą rašoma rimtai ir ne taip rimtai. Gausu su 
teatro gyvenimu susijusių nuotraukų. Čia šį tą 
sužinome ir apie teatro praeitį. Teatro pradžia — pa
baiga 18 amžiaus, o dabartinėje įsikūrimo vietoje jis 
jau nuo 1820 metų. 1854 metais per didįjį miesto gaisrą 
teatro pastatas sudegė. Po trejų metų toje pat vietoje 
iškilo naujas rūmas, patyręs ne vieną vidaus ir išorės 
pertvarkymą, išliko iki mūsų dienų, kol 1982 metų pa
baigoje imtasi jo kapitalinės rekonstrukcijos. Baigta 
ji 1990 metų pvasarį, o birželio 2 dieną apvainikuota 
teatro atidarymo iškilmėms. 1935 metais į Klaipėdą 
perkeliama Šiaulių dramos teatro trupė. Vieninteliame 
teatro pastate vaidino ir lietuviai aktoriai, ir kasmet 
iš Vokietijos atsiunčiama dramos trupė, ir gastroliuo
jantys kolektyvai. 

(Bus daugiau) 

• 
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A.a. dr. Kęstutis J . Valiūnas — buv. VLIKo pirmininkas. 

DR. KĘSTUČIUI 
VALIŪNUI 

IŠSKUBĖJUS 
Č. MASAITIS 

Šiais metais sausio mėnesį 
atsisveikinom su dr. Kęstučiu 
Va l iūnu , užbaigusiu savo 
skubėjimą šiame pasaulyje. Jį 
prisimename ne ti'f. tie, kuriems 
teko asmeniškai su juo bend
rauti ir patirti jo nepaprastą 
sugebėjimą suderinti princi
pingumą su tolerantiškumu, bet 
ir visi, kuriems rūpėjo lietuvių 
kova už laisvę ir kurie sekė visų 
mūsų pastangas Tėvynėje ir iš
eivijoje kelti nuožmios imperijos 
trypiamą teisę būti žmogum ir 
lietuviu. Kęstutis Valiūnas 
buvo šios kovos dalyvis ne tik 
vadovaudamas Vlikui 12 metų 
— nuo 1966 iki 1978 metų - bet 
ir nuo pat savo ankstyvos jau
nystės. 

Gimęs Kaune 1923 metais 
rugpjūčio 6 d. Jis mokėsi Kauno 
Jėzu i tų gimnazijoj, kurią 
sovietai uždarė 1940 metų 
vasaros pabaigoj. Tada j is 
pers ikėlė į Kauno VIII 
gimnaziją ir jau tuo metu 
pradėjo bendrauti su pogrin
dininkais. 1941 metų vasario 
mėnesį jis buvo NKVD areštuo
tas ir dvi dienas tardomas 
sovietinės sistemos priemonė
mis. Laimingu būdu po dviejų 
dienų ji paleido. Tais pačiais 
metais birželio 14 d., pamatęs 
sovietų sunkvežimį prie savo 
buto durų, atvažiavusį jį išvežti 
„atostogų" į Sibiro Gulagus, jis 
pabėgo ir išvyko į Karmėlavos 
mišką. Ten rado jau anksčiau 
nuo sovietų deportacijos pabė
gusių draugų ir jų tarpe savo 
vyresnį brolį. Ten jie sudarė par
tizanų būrį su trisdešimčia 
narių. Jiems pavyko įsigyti 
keletą šautuvų ir pistoletų, bet 
neteko susidurti su sovietų 
kariuomene. 

Prasidėjus vokiečių puolimui, 
jis išgirdo per Kauno radiją, kad 
ten ėmė veikti laikinoji 
Lietuvos vyriausybė, ir tada 
sugrįžo į Kauną. Pripuolamai 
susitikęs savo buvusį klasės auk
lėtoją Vladą Viliamą, kuris pri
klausė laikinajai atsistačiusios 
Lietuvos vyriausybei, jis buvo 
Viliamo pakviestas sekreto
riaus pareigoms. 

Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo Komitetui įsikūrus 
Kaune 1943 metų rudenį, Va
liūnas palaikė ryšį su šia 
pogrindžio organizacija ir pa
kartotinai atliko tuo metu pavo
jingas kurjerio pareigas tarp 
Lietuvos rezistentų ir mūsų 
politinių veikėjų Berlyne. Tada 
buvo ir prelatas Mykolas Kru
pavičius su Vaclovu Sidzi
kausku. 

Valiūnas baigė gimnaziją 
1941 metais. Nepaisant karo 
įtampos ir ateities netikrumo. 
jis norėjo toliau mokytis univer
sitete. Kadangi vokiečiai, ker
šydami už pasipriešinimą orga
nizuoti Lietuvoje SS legioną, 
1943 metais uždarė Lietuvos 
aukdtąsias mokyklas, jis išvyko 
į vokiečių okupuotą Austriją, i 
Grazo universitetą, kur jam 

pavyko studijuoti tik vieną 
semestrą, nes negalėjo gauti 
nacių valdžios leidimo ten 
pasilikti. Toliau jis mokėsi 
Prahos universitete, bet taip pat 
tik trumpą laiką, nes pagal 
nacių valdžios vertinimą jis 
buvo nepatikimas ir todėl 
negavo leidimo ten tęsti studi
jas. Iš Prahos jis persikėlė stu
dijuoti Wiurzburgo universite
tan. Siame mieste gyveno ir keli 
Vliko nariai, kurie dar nebuvo 
nacių suimti. Valiūnas, kaip 
Lietuvos Ūkininkų sąjungos 
narys, palaikė tamprius ryšius 
su Vliko nariais ir jie rinkdavosi 
savo posėdžiams jo bute. 

Vokiečiams kapituliavus, su
sidarė galimumas studijuoti 
Tiubingeno universitete. Ten 
Valiūnas ir tęsė savo studijas 
iki 1947 metų, kada jam buvo 
suteiktas daktaro laipsnis, ap
gynus disertaciją 1918-1940 
metų laikotarpio Lietuvos ir 
Vokietijos prekybinių santykių 
tema. Jo studijos ir disertacija 
buvo gerai įvertinti ir Tiubin
geno universiteto rektorius 
pasiūlė jam dėstytojo darbą 
tame universitete. Tačiau jis 
norėjo persikelti į JAV. 

Studijuodamas Tiubingene, jis 
vedė labai veiklių Domo Ja
saičio ir Sofijos Lukauskaitės 
Jasaitienės dukrą Eleną ir 1951 
metais su ja persikėlė į Jungti
nes Amerikos Valstijas. Cia jis 
sukūrė net tris tarptautines 
prekybos bendroves ir joms 
vadovavo. Tas bendroves jis 
pavadino Neris International, 
Neris Carbon and Oil Corpora
tion ir Neris Philippines var
dais. Jo gabumai buvo žymūs ne 
tik prekybos teorijoj, bet ir jos 
praktikoj. Šios jo vedamos im
porto ir eksporto bendrovės 
buvo labai sėkmingos ir nešė 
gražaus pelno. 

1966 metais Vliko narių tarpe 
kilo nesutarimas dėl santykių 
su oficialiais okupuotos Lietu
vos atstovais Jungtinėse Tau
tose. To meto Vliko pirmininkui 
Vaclovui Sidzikauskui atrodė 
kai kurių Vliko narių pažiūros 
šiuo klausimu nepriimtinos, ir 
jis ragino juos atsistatydinti, 
pats atsistatydindamas dėl šio 
nesutarimo. Tada gruodžio 
mėnesį įvykęs Vliko seimas 
vienbalsiai, tik vienam nariui 
susilaikius, išrinko Valiūną 
Vliko valdybos pirmininku. 
Perėmęs šias pareigas, j is 
parodė, kad jo sugbėjimai 
nesiribojo vien tik tarptautine 
prekyba, bet buvo žymūs taip 
pat ir politinėj veikloj. Ren
kamas šioms pareigoms net 
keturis kartus ir vadovaudamas 
Vlikui 12 metų. jis padarė labai 
brangų įnašą į lietuvių politinę 
ir visuomeninę veiklą, kuri 
Vliką sudarančių organizacijų 
buvo įvertinta, suteikiant jam 
Vliko garbės pirmininko titulą. 

Vadovaudamas Vlikui 12 
metų, jis skyrė daug laiko ir 
lėšų dažnoms kelionėms į 

įvairius kraštus susitikti su tų 
kraštų vyriausybės nariais, su 
spaudos, radijo ir televizijos at
stovais ir kelti Lietuvos laisvės 
siekius šiuose susitikimuose. Jo 
kelionės apėmė visą pasaulį nuo 
Amerikos žemynų iki Australi
jos. Šiose kelionėse jis susitik
davo taip pat ir su vietos 
lietuvių organizacijomis, skatin
damas jų veiklą Lietuvos bylo
je ir pasikeisdamas informaci
jomis šiais klausiniais. Taip, pa
vyzdžiui, 1967 metais tik 
keturiasdešimt dienų po Vliko 
seimo, kuriame jis buvo išrink
tas Vliko valdybos pirmininku, 
jis aplankė Venecuelą, Argen
tiną, Braziliją, Kolumbiją, 
Ekvadorą, Čilę ir Urugvajų, 
dalyvavo Pietų Amerikos lietu
vių kongrese Argentinoje, susi
tiko su lietuvių bendruomenių 
atstovais visuose šiuose kraš
tuose. Taip pat susitiko su 
nepriklausomos Lietuvos diplo
matiniais atstovais, kalbėjosi 
apie Lietuvos laisvės kovą su tų 
kraštų žurnalistais ir kai 
kuriose tų kraštų sostinėse buvo 
priimtas krašto prezidentų ir 
užsienio reikalų ministerių. 

Tik porą mėnesių po šios 
kelionės tokiu pačiu tikslu jis 
nuvažiavo į Europą ir aplankė 
Ispaniją, Italiją, Prancūziją, 
Šveicariją, Vatikaną ir Vokie
tiją. Šioje kelionėje, šalia susi
tikimų su tų kraštų lietuvių 
veikėjais ir diplomatiniais 
atstovais, jis susitiko su Vati
kano užsienio reikalų sekreto
rium, su Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerių ir su kitais 
politikais. Visuose šiuose susi
tikimuose turėjo progos kelti 
Lietuvos reikalą ir okupanto da
romus žmogaus teisių pažeidi
mus. 

arešte po to, kai jie atsirado ten, 
pr iver tę sovietų keleivinį 
lėktuvą nusileisti Turkijoje. 
Buvo pavojus, kad jie bus 
išduoti sovietams. Kartu su ki
tomis lietuvių organizacijomis 
jų saugumu rūpinosi ir Valiū
nas Vliko vardu ir juos pakar
totinai lankė, kol jie buvo tenai 
arešte. Vieną kartą net gavo 
juos saugojusių sargybinių 
leidimą pasikviesti juos į 
restoraną Istambule. Taip pat ir 
Simo Kudirkos reikalu jis labai 
aktyviai rūpinosi. 

Pažymėtinas jo asmeniškas 
dalyvavimas eilėj tarptautinių 
konferencijų, įskaitant ir 1973 
bei 1975 metų Helsinky Euro
pos Bendradarbiavimo ir sau
gumo konferencijas, kur jis net 
buvo areštuotas kartu su estų ir 
latvių atstovais, kadangi 
sovietų delegatams gadino ner
vus jų tenai skleidžiama infor
macija. Apie šį areštą rašė 
daugiau negu 300 viso pasaulio 
laikraščių, ir todėl tai daugiau 
pasitarnavo sovietų daromai 
skriaudai Pabaltijo kraštams 

iškelti, negu bet kuris pabaltie-
čių žygis šiose konferencijose. 

Iš savo kelionių Valiūnas par
sivežė nuotraukų su nepriklau
somos Lietuvos diplomatais, lie
tuvių veikėjais, įvairių kraštų 
ministeriais ir prezidentais. Ta
čiau tų nuotraukų jis nesiun-
tinėjo lietuviškiems laikraš
čiams, nesjo nuomone4ių susi
tikimų svarba buvo ne fotogra-
favimasis su valdžios atstovais, 
bet pastangos kelti Lietuvos rei
kalą Jo artimieji bendradarbiai 
lietuviškoje veikloje charakte
rizavo jį, kaip pasi t ikint į 
savimi, nesvyruojantį spren
dimuose, su žvilgsniu į ateitį. 
Tačiau jis buvo kuklus ir kitus 
žmones vertino labiau negu 
save, nekeldamas savęs aukš
čiau kitų. Tai patvirtina ir 
žodžiai jo parašytoje monogra
fijoje (Serving Lithuania) apie 
Vliko veiklą nuo jo įkūrimo iki 
1988 metų: „Kudirka (Simas) 
iškėlė mūsų bylą labiau, negu 
bet kas kitas, labiau negu bet 
kuris įvykis pokariniame laiko
tarpy". 
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CMcsse, N. 00626 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• V tel agentai kalba liet u vii k a I 
• Nuolaida pensininkams 
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LUKIŠKIŲ AIKŠTĖ -
ŠIANDIEN IR RYTOJ 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simaitis 

Irena Bllnstrublene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 8. K*dzi« Ava. 
T«L 436-7878 

2! 
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tS 1 žiĮ 

fcEALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

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

Taip pat jis lankėsi Australi
joj ir kai kuriuose Azijos kraš
tuose, visur keldamas Lietuvos 
reikalus, susitikdamas su spau
dos ir su valdžios atstovais, 
kaip, pavyzdžiui, 1968 metais su 
Pietų Korėjos užsienio reika
lų ministerių, su Filipinų prezi
dentu, Australijos užsienio 
reikalų ministerio pavaduotoju 
ir kitais. Tose kelionėse jam 
rūpėjo kelti Lietuvos išsilais
vinimo reikalą ir skleisti žinias 
apie Lietuvą lietuvių ir ne 
lietuvių tarpe. Todėl, lankyda
mas Braziliją, jis susitarė su ten 
gyvenančiais lietuviais leisti 
Eltos biuletenį portugalų kalba 
ir panašiai Prancūzijoje sutarė 
leisti šį biuletenį prancūzų 
kalba. Aplankęs Filipinus, 
ten suorganizavo lietuvišką 
programą per Maniios radiją, 
skirtą lietuviams, gyvenantiems 
Sovietų Sąjungos tolimųjų rytų 
tremtyje. Būdamas Ispanijoje, 
kai dar Laisvosios Europos ra
dijas netransliavo lietuviškų 
programų, jis sutarė perkelti 
ten transliuojamas lietuviškas 
programas į žymiai stipresnę 
radijo stotį ir padidinti jų 
dažnumą. 

Šalia šių kelionų politiniais 
reikalais Kęstutis Valiūnas pa
kartotinai lankėsi Turkijoj 
Ankaroj ir Istambule Bražinskų 
reikalais, kurie buvo laikomi 

Daugelis vilniečių ir sostinės 
svečių tikriausiai mena tą 
karštą pernykščio rugpjūčio 
popietę, kai „pasaulinio pro
letariato vadas'' pakibo virš 
aikštės ir, sukiodamasis apie pa
kėlusio krano lyną, nuolankiai 
linkčiojo į visas puses, lyg 
atsiprašinėdamas gausiai susi
rinkusiųjų, kad nekviestas atėjo 
ir per ilgai užsibuvo, kol, paga
liau, dunkstelėjo į sunkvežimio 
kėbylą ir už pirmojo posūkio 
išnyko. 

Nuo to laiko praėjo geras 
pusmetis. Pastaruoju metu 
buvusi pompastiškiausia soviet-
miečio paradų aikštė visiškai 
prarado savo funkciją. Šiandien 
tai — apsilupę suolai, sudaužyti 
šviestuvai ten, kur stovėjo 
„atėjęs visiems laikams" — 
pilka dėmė. Miesto Taryba 
priėmė sprendimą dėl Lukiškių 
aikštės pertvarkymo. Praėjo 
žiema, pavasaris vis šviesyn. 
Šiomis dienomis Vilniaus 
vicemero K. Kamaičio kabinete 
susirinkusi posėdažiavo komisi
ja, kuriai ir patikėtas miesto 
Tarybos sprendimo įgyvendini
mas. Posėdyje, be kabineto 
šeimininko, kuris jam ir pirmi
ninkavo, dalyvavo miesto vy
riausiasis dailininkas V. Po-
likša, Urbanistikos ir archi
tektūros skyriaus darbuotoja D. 
Rudytė, istorikė A. Racevičienė, 
archeologas K. Katalynas, ar
chitektas K. Kisielius, Pa
minklotvarkos skyriaus atstovė 
R. Vasiliauskienė, komunalinės 
įmonės atstovas A. Milčiūnas 
bei kiti komisijos nariai. 

Sausio mėnesį miesto Savival
dybėje buvo organizuota stu
dentų — būsimųjų architektų 
aikštės sutvarkymo projektų 
apžiūra. Joje studentai pateikė 
nemažai gana įdomių ir origina
lių pasiūlymų. Vieni siūlė 
statyti didingus paminklus, o 

kai kas net įrengti požeminę 
automobilių stovėjimo aikštelę. 
Tačiau būsimoji aikštės sąranga 
— tai antrasis etapas, o dabar 
reikia nuspręsti, ką daryti jau 
rytoj. Todėl komisija ir suskirstė 
problemas į dvi pagrindines 
dalis. Pirmąją — ką ir kaip 
sutvarkyti aikštėje šiemet, 
žinant gana sunkią miesto 
finansinę būklę, ir antrąją — 
kas darytina ateityje, kokia 
aikštė turėtų būti po metų, kitų. 

Nuspręsta pasiūlyti miesto 
valdžiai šiemet, kaip ir kasmet, 
sutvarkyti aikštės želdinius, 
takus, suolus, šviestuvus, o 
buvusio paminklo vietoje 
įrengti gėlyną; taigi aikštė kol 
kas būtų skirta vien žmonių 
poilsiui. Iškart prasidėtų ir an
trasis darbų etapas. Jį pradėtų 
istorikai ir archeologai — 
atliktų būtinus aikštės tyrimus. 
Juos atlikus, teks nuspręsti, 
kokį statusą turės aikštė ateity
je. O čia jau turėtų tarti savo 
žodį ir plačioji visuomenė, 
specialistai, respublikos vado
vaujančios instancijos, savival
dybė. Kai bus apsispręsta dėl to 
kokia turėtų būti Lukiškių 
aikštė, komisija įpareigota pa
ruošti sąlygas ir paskelbti kon
kursą jos galutiniam sutvarky
mui. 

Anksčiau jau yra buvę įvairių 
pasiūlymų, bet aikštės tyrimai 
galės kai kuriuos sumanymus ir 
idėjas pakeisti. Ir vis dėlto 
įdomu ir naudinga būtų išgirs
ti ne tik Lietuvos žmonių, bet ir 
išeivių nuomones, juk Lukiškių 
aikštė ne vien Vilniaus miesto, 
— tai mūsų valstybės sostinės ir 
visos Lietuvos audringos istori
jos liudininkė, ir jos apipavi
dalinimas turėtų būti viso 
pasaulio lietuvių rūpesčiu. 

Juozas Kontau tas 
aikštės pertvarkymo 

komisijos narys 

Ontųg. KMIEC1K REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaski M . 
£A 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
vel tu i . 

M I S C E L L A N E O U S 

FOR RENT 

Netoll „Margučio" išnuomo
jamas mieg. kamb. su privilegija 
naudotis virtuve ir visu butu. 

Krslptls: 312-925-7612 

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

T«l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOUS 
3208V't W«it 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312)581-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

I E Š K O 

Rimta, maloni subrendusi moteris 
nori susipažinti su nuoširdžiu, 
nerūkančiu vyriškiu. Gali būti pensi
ninko amžiaus. Rašyti; P.R. P.O. Box 
29128, Chicago, IL 60629. Pagei
dautinas tel. numeris. 

Rlchard Hanua, adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph, Sutts 2100 

Chicago, II 6 -606 
Tai. 312-464-2380 

KASA LIETUVIŲ FEDERALINĖ 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 

INSUPrOBYfDfC 

DON'T SPEND IT AIL - SAVE SOME AT 

MUTUAL *?e€U%*t SAVINGS 
AND I O A N A. ,50CIATION 

Charleied ond Soperyised by Ine United State* Government 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, IUINCHS 60608 PHONE (312) 847-7747 

U N O I I I 

^ ^ INTERNATIONAL 
S^FJ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones [ Lietuvą ir visus 
CAROO — siunčiame oro linija 

^ " 

kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garafntuotu pristatyrr 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

1828 Soutfl 78th Avenue 
HtcSOCy MHi, RPflSfS #OA57 
Telefonas (706) 430-7272 

iu į namus 

223 Kstvsffjų fetve 
VHlMi, Lietuva 
Telefone* 380-11S Ir 776-362 j 

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 

psl $10.00 
AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE, Sibiran tremtinių atsi

minimai. 303 psl $10.00 
ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinės atsiminimai. 

Antanina Garmutė. 127 psl „ $6.00 
GYVENIMO DULKĖS, novelės. And. Mironas. 

199 psl $8.00 
ATSIMINIMAI, nepriklausomybės keliais. Marty

nas Yčas. 721 psl $20 00 
KELIONĘ Į KAUNĄ, romanas. A. Norimas. 167 

Psl $10.00 
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė 

Jankutė. 192 psl $7.0C 

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

« 



LIETUVIAI FLORIDOJE DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. gegužės mėn. 1 d. 

LKB Kronikos 20-čio minėjimas Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto salėje. Meninę programą 
atlieka „Pastorale" ansamblis. 

Nuotr. A. Kairio 

ĮVYKIAMS LIETUVOJE 
B E S I K E I Č I A N T 

R e p o r t a ž a s i š J A V L B į s t a i g o s 
W a s h i n g t o n e (2) 

Su JAV Lietuvių Bendruome
nės Krašto valdybos įstaigos ve
dėja Asta Banionyte pasikalbėję 
apie jos įsteigimą 1989 spalio 
mėn. ir Astai papasakojus atlik
tus darbus iki 1990 kovo 11d., 
kada Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba paskelbė ats ta tant i 
Lietuvos Nepriklausomybe. LB 
įstaigoje prasidėjo naujas darbo 
laikotarpis — spaudimas, kad 
JAV pripažintų Lietuvos Nepri
klausomybę. 

Pasak Banionytės, prezi
dentas Bushas ir jo pareigūnai 
į tai nelabai kreipė dėmesį, nors 
tą pačią kovo 11 apie 4-5 vai. 
p.p. Washingtono laiku Baltie
ji rūmai buvo išleidę priimtiną 
ir visai tobulą pasisakymą dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės. 
„Mes turime nuorašą to pasisa
kymo, kuris buvo visai geras. 
Ir jis (prezidentas) buvo pasiruo
šęs pripažinti. Tačiau man 
atrodė, kad prezidentas nebuvo 
pilnai įsisąmoninęs, ką tas 
pareiškimas reiškia Lietuvos 
klausimu". 

Kai po savaitės sovietų tankai 
pradėjo judėti ir grasinti lietu
viams, tai pradėjo, Astos žo
džiais, „viskas smukti, nes pasi
rodė, kad prezidentas Bushas 
arba nepasiruošęs, arba jis be
veik tyčia taip daro, lyg tai 
duodamas signalą Gorbačiovui, 
kad Lietuvos klausimas jam 
nėra toks aktualus. Atrodo, jog 
Bushas nutarė, kad jam rūpi 
išlaikyti Gorbačiovą, tikintis, 
kad demokratinis procesas j ~Jės 
pirmyn, nors Gorbačiovo elgesys 
Lietuvos atžvilgiu rodė, kad jis 
nėra pasiryžęs demokratinį pro
cesą toliau tęsti. Tai čia ir yra 
ta didelė istorijos ironija bei tra
gedija..." 

A. Banionytė toliau aiškino, 
jog Lietuvių Bendruomenės įsi
tikinimu prezidentas Bushas 
nesuprato reikalo nuo pačios 
pirmos dienos, kad jis buvo tik 
žaidėjas psichologiniame 
žaidime siekiant nustatyti, 
kokia bus amerikiečių reakcija, 

L. WALESA 
(Atkelta iš 3 psl.) 
gamtos apsaugos min. Klaus 
Tiopfer pasakė, kad prie 
pavojingų jėgainių priklauso ir 
Lietuvos Ignalina. Vokiškos 
spaudos Maskvos koresponden
tai , komentuodami nelaimę 
pažymėjo, kad Lietuva laukia 
Vakarų finansinės paramos ir 
tuo pačiu galimybės savo 
pramonės gaminius plačiau 
paskleisti pasaulio rinkoje. 
Minima K. Prunskienė ir jos 
bendradarbiavimas su KGB. 

ir kad jis griežtu pasisakymu 
būtų palengvinęs Gorbačiovui 
atsitolinti nuo konservatorių, 
atseit nuo tų žmonių, kurie 
turėjo grobuoniškas pažiūras ir 
nenorėjo Lietuvos paleisti iš 
sovietų imperijos. 

Po to mūsų pokalbis nukrypo 
į 1991 sausio 13 d. įvykius. Įstai
gos vedėja papasakojo, kad jau 
sausio 7 d. jautėm, jog bus blo
gai. Anksčiau buvo pranešta, 
kad sovietų kariuomenė 
ruošiasi daryti perversmą Lietu
voje Kūčių naktį. Tą vakarą LB 
įstaiga ilgai buvo atidaryta ir 
rašomi laiškai prezidentui ir 
valstybės sekretoriui J. 
Bakeriui, nes LB darbuotojams 
rūpėjo, kad Amerikos valdžios 
įstaigos būtų pasiruošusios, jei 
Lietuvoje kas nors įvyktų. Su 
Lietuvos parlamentu ir kitomis 
įstaigomis teleksu buvo palai
komas ryšys nuo 1990 vasaros. 

Radijo mėgėjų herojiškas 
vaidmuo 

Kai LB įstaiga gavo žinią, kad 
pirmadienio rytą Pabaltijo apy
gardos karinis viršininkas gavo 
įsakymą, jog atsiunčiami į 
Lietuvą parašiutininkų daliniai 
gaudyti šaukiamuosius į ka
riuomenę, ji jau žinojo, kad čia 
yra pretekstas. Pasak A. Banio
nytės, „Mes tada talkon sukvie-
tėm nemažai jaunimo, studentų, 
kurie palaikė nuolatinį kon
taktą su reikiamais žmonėmis". 
Čia ji iškėlė radijo mėgėjus, 
„maždaug 150 žmonių grupę, 
kurių tarpe yra ir būrelis 
Amerikos lietuvių, nes jie per 
savo radiją užtikrino kontaktus 
tarp Landsbergio ir Lozoraičio. 
Sausio mėnesio įvykiuose radi
jo mėgėjų klubo nariai tikrai 
atliko herojišką vaidmenį, kuris 
lig šiol viešai dar nebuvo iš
keltas. J ie rinko žinias, ir tai 
buvo antrasis šaltinis infor
muojant Amerikos Valstybės 
depar tamentą" , pabrėžė 
pašnekovė. O aš, tai išgirdęs, 
rimtai pagalvojau, kad tam 
radijo mėgėjų būreliui už hero
jišką vaidmenį tamsiosiose 
Lietuvai dienose palaikant ryšį 
tarp Landsbergio Vilniuje ir 
Lozoraičio Washingtone, turėtų 
būti paskirta LB Kultūros tary
bos radijo premija. 

1991 sausio 7 d. LB įstaiga 
Washingtone suorganizavo 
krizės būrelį, kuris per visą sau
sio mėnesį rinko informaciją kas 
vyksta Marijampolėje, Šiauliuo
se ir kituose Lietuvos mies
tuose. Tas krizės būrelis bandė 
tikslią informaciją perduoti 
Baltiesiems rūmams, Valstybės 
departamentui. A. Banionytė 

pastebėjo, jog „pasiekta tiek, 
kad ir Valstybės sekretorius 
Bakeris buvo susirūpinęs 
padėtimi Lietuvoje. Kongres-
manus bandėm paveikti per LB 
apylinkių tinklą. Taip pat 
turėjom ir savo draugus Kong
rese, kurie rūpinosi Lietuvos 
reikalais: tai demokratas Dur-
binas, respublikonas Broom-
fieldas. Padėjo ir užsienio komi
teto pirmininkas Atstovų 
rūmuose Fascel. Senate talkino 
senatoriaus Dbcono įstaiga. Pats 
senatorius Dixonas labai 
supyko ant Sovietų Sąjungos 
ekonominės blokados metu ir 
tikrai labai daug mums padėjo, 
ieškojo draugų, kaip Lietuvos 
reikalą stumti Kongrese. Taip 
pat didelės pagalbos susilaukta 
ir iš senatoriaus Bradley". 

Taip, apie sausio mėn. įvykius 
Lietuvoje buvo informuotos pa
grindinės Amerikos valdžios 
įstaigos ir Kongresas. 

Darė tik iš užsispyrimo 

Pagaliau 1991 rugpjūčio mėn. 
įvyko pučas prieš Gorbačiovą. 
Amerikos lietuviai sujudo, kad 
ši proga te igiamai būtų 
išnaudota Lietuvos reikalui. 
Apie tas dienas Asta pasakojo: 
„Pirmas dvi dienas tikrai bu
vome susirūpinę ir palaikėm 
nuolatinį kontaktą su Valstybės 
departamento žmonėmis. Mes 
tuojau supratom, kad viskas 
vyksta Maskvoje ir kad tuo 
atveju, jeigu prarasim Jelciną, 
tai Lietuvai bus blogai. Tuo tar
pu Lietuvoje pučo metu ne
buvo įrodymų, kad būtų imama
si kokių nors karinių žygių. 
Iš to supratom, kad pučo 
rengėjai Maskvoje nėra labai 
susiorganizavę. Ir mes patys 
matėm, kad kariuomenė nėra 
suinteresuota ir be reikalo 
įvelta. Mes gerai padarėm, kad 
trečiadienio rytą prie Sovietų 
Sąjungos ambasados suorgani-
zavom demonstraciją už Jelciną, 
į kurią buvo pakviesti ir rusų 
organizacijų atstovai. Tuo buvo 
parodyta, kad lietuviai blogų 
jausmų prieš rusus neturi ir, jei 
rusai pasisako už demokratiją, 
tai mes juos remiam". 

Man paklausus, ar reikėjo dar 
spausti prezidentą Bushą, kai 
pasaulio šalys viena po kitos 
pripažino nepriklausomą Lie
tuvą, Asta a tsakė: „Taip, 
reikėjo Bushą spausti. Ir tai jis 
darė tik iš gryno užsispyrimo, 
kol pagaliau Amerika tapo 37-
ta šalimi, oficialiai pripažinusi 
nepriklausomą Lietuvą. 

Šiuo metu JAV Lietuvių 
Bendruomenės Visuomeninių 
reikalų taryba vykdo tris užda
vinius: daro spaudimą, kad 
Rusijos kariuomenė būtų išves
ta iš Lietuvos, bando išgauti 
daugiau pagalbos ir pašalpos 
Lietuvai iš Amerikos biudžeto 
įvairių programų, ir rūpinasi 
lenkų-lietuvių santykių reikalu. 
Pasak Banionytės, „tai pati 
nemaloniausia tema, nes 

Daytona Beach, FL 
SIETYNAS RUOŠIASI 

METINIAM KONCERTUI 

Daytona Beach Lie tuvių 
k lubas Motinos dienos 
minėjimą ruošia gegužės 10 d. 
Minėjimas prasidės tai dienai 
sk i r tomis l i e tuv iams 
pamaldomis Prince of Peace 
katalikų bažnyčioje, Ormond 
Beach. Pamaldų metu giedos 
choras Sietynas, vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio. Tuojau 
po pamaldų tos parapijos salėje 
įvyks Motinos dienos minėjimas 
ir Motinų pagerbimas. Tos 
dienos proga choras Sietynas, 
vadovaujamas muz. Antano 
Skridulio, ruošia ir savo jau 
tradicija tapusį metinį koncertą. 
Koncer tu i in tensyvia i j a u 
senokai p radė ta ruoš t i s . 
Repeticijos vyksta Prince or 
Peace parapijos salėje kiekvieną 
ketvirtadienį. 

Choras Sietynas jau veikia 
devyner ius metus , j ame 
dalyvauja balsingi penki vyrai-
tenorai ir bosai ir vienuolika 
moterų-sopranų ir altų. Tenka 
pažymėti, kad Sietyno choristai 
uoliai lanko repeticijas, o pats 
Sietynas mielai atlieka menines 
programas renginiuose ir gražių 
giesmių pagieda bažnyčioje lie
tuviams skirtose pamaldose. 

Kaip matote, stropiai ruošia
mės metiniam Sietyno koncer
tui. Turime jau paruošę labai 
daug ir gražių dainų ir galime 
atlikti gerus koncertus. Žinoma, 
vieną kitą dainą pakartojame, 
tač iau ir š iame koncer te 
girdėsite daug dienos progai ir 
bendrai gražių dainų. „Labai 
vertinu sietyniečius, uolius 
repeticijų lankytojus, bals
inguosius moteris ir vyrus. Ir 
girdite, kaip šauniai jau dabar 
skamba būsimo koncerto 
dainos", pasakoja pertraukos 
metu Sietyno vadovas muz. An
tanas Skridulis.. 

Štai pertraukos metu maloni 
atvanga. Vienos choristės gim
tadienis. Sietyniečiai jai su
dainuoja valio, valio, pasivai
šina skaniu vynu ir užkandė
liais. Gražiai pabendraujama 
visada.kada tik vienas ar viena 

trynimosi tarp lenkų bei lietu
vių ypač praeityje buvo ir 
Amerikoje..." 

Taigi, kaip matyti iš „Drau
ge" spausdinamų dviejų straips
nių apie JAV Lietuvių Bend
ruomenės įstaigą Washingtone, 
jai darbų netrūko anuo galu
tiniu Lietuvos išsilaisvinimo iš 
komunistų vergijos laikotarpiu, 
jų netrūksta ir dabar, kada 
Lietuvą spaudžia ekonominės ir 
kitokios bėdos. 

VI. Rmjs 

iŠ choristų, chorisčių švenčia 
gimtadienius a r vardadienius. 
Po gražaus pabendravimo vėl 
suskamba pianinas ir vėl aidi 
dainų garsai, nes netrukus Sie
tynas išdainuos daug, daug 
gražių dainų metiniame savo 
koncerte. O šio telkinio lietuviai, 
be abejo, susirinksime gausiai 
prisiminti Motinas ir pasigėrėti 
Sietyno koncertu. 

BENDRUOMENĖS AUKA 
AMBASADOMS 

Lietuvių Bendruomenės 
Daytona Beach apylinkės 
valdyba iš savo labai kuklių 
išteklių nario mokesčio ir 
Nijolės Ščiukaitės koncerto 
pelno paskyrė po 50 dol. Lie
tuvos ambasadoms VVashingto-
ne ir prie Jungtinių Tautų 
paremti. Ambasadoms pinigus 
išsiuntė valdybos išdininkė 
Vanda Bagdonienė. 

ALT S-GOS SEIMAS 

Gegužės 16-17 dienomis St. 
Petersburge atstovais į ALT 
seimą skyriaus metiniame susi
rinkime buvo išrinkti valdybos 
pirmininks Vytautas Abraitis, 
Jurgis Janušaitis. Manoma, kad 
į seimą vyks ir daugiau sky
riaus narių. ALT s-gos Daytona 
Beach, Fla., metiniame sky
riaus susirinkime Vytautas 
Abraitis buvo įgaliotas sudaryti 
naują valdybą kitam terminui. 
Po pasitarimų į valdybą sutiko 
įeiti: Vytautas Abraitis, Jurgis 
Janušaitis, Kostas Žolynas ir 
Pranas Damijonaitis. 

Pareigomis numatoma pasis
kirstyti artimiausioje ateityje. 

DAUG IŠVYKSTA 

Šią vasarą, atrodo, šio telkinio 
lietuvių ruošiasi daug kur 
keliauti. J au gegužės, birželio 
mėn. nemažas skaičius vyksta 
į Lietuvą aplankyti giminių, 
susipažinti su Lietuvos dabar
tiniu gyvenimu. Kiti numato 
dalyvauti įvairiuose suvažia
vimuose, konferencijoje. Didelė 
dalis keliaujančių į Lietuvą 
vyksta pirmą kartą po 50 metų. 
Atrodo, kad kai kurie keliaus ir 
į Chicagą ir dalyvaus devintoje 
Tautinių šokių šventėje, o taip 
pat mano domėtis ir PLB seimu. 
Vasarą birželio, liepos, rug
pjūčio mėn. ir mūsų telkinyje 
aprims visokeriopas gyvenimas. 

Ju rg i s Janušaitis 

Vedybos išmoko lojalumo, 
kantrumo, susivaldymo, nuo
lankumo ir daugybės kitų dory
bių, kurių būtų nereikėję jei 
būtum likęs viengungiu. 

Jimmy Totvnsend 

Miami, Fl. 

VELYKOS 

Balandžio 19 d. Miami Lietu-
vių-Amerikos piliečių klube at
švęstos Šv. Velykos. Susirinku
sius pasveikino klubo pirmi
ninkė Elena Jonušienė. Kun. 
dr. Vincas Andriuška sukalbėjo 
invokaciją i r sugiedojo 

„Linksma diena", vargonuojant 
muzikui Algiui Šimkui, prita
riant visiems susirinkusiems. 
Daug džiaugsmo suteikė praves
tas konkursas stipriausiojo 
velykinio margučio. Nugalėtoju 
tapo svečias iŠ Kanados 
Zenonas Kukalskis, kuriam 
buvo įteiktas prizas. Visi su 
pakilia nuotaika vaišinosi ska
niais šv. Velykų pietumis. 

V. D. 

Mylimai Mamai 

A.tA. 
gail. seseriai JADVYGAI LEMKIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukrai, mūsų 
šeimos draugei, LYDIJAI LrEPINAITIENEI ir jos 
vyrui ALGIUI bei visiems artimiesiems. 

Algirdas ir Sofija Palioniai 
Krikšto sūnus Edmundas Palionis 
Benjaminas ir Chere Palioniai 
Vytautas Palionis 

Bendra Uetuvos-JAV įmonė „IMEX" LIETUVOJE PARDUODA įvairių 
modelių „FORD", „QM" ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei jų atsargines detales. Kainos tokios pat kaip Amerikoje. Garantuojame 
tų automobilių techninį aptarnavimą lietuviškais pinigais. 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikietiškus automobilius, „VAN" ir 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje. 

Parduotuves adresas: 
LIETUVA. KAUNAS, STATYBININKŲ 8 

Tel. (22) 20-25-43 arba (22) 71-75-29 

Amerikoje skambinti: 
Tel. (312) 434-8618 arba (7M) 887-8442 

Fax (312) 434-2888 

A.tA. 
IEVAI BANIENEI 

mirus, dukteriai VANDAI VATTIENEI su 
šeima ir sūnui ALGIRDUI BANIUI nuo
širdžią užuojautą reiškiu, 

Henrikas Kačinskas 

Į Amžinojo Gyvenimo ramybę pasitraukus 

A.tA. 
JIEVAI BANIENEI 

liūdesyje likusius — sūnų ALGIRDĄ, dukterį VANDĄ 
VAITIENĘ ir šeimą giliai užjaučiame 

Krikšto sūnus Robertas 
Gražina, Jonas ir Alida Vitai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9862 

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

W312)-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 n a m u s galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x V y s k . A n t a n a s D e k s n y s 
specialiai buvo a tvykęs į a.a. 
vysk. Vincento Brizgio laido
tuves , kurios buvo balandžio 29 
d. Dar vyks ta į San Louis, 111., 
a p l a n k y t i s a v o b u v u s i u s 
p a r a p i e č i u s , p a s i k a l b ė t i su 
vietos vyskupu ir nuo seniau 
pažįs tamais žmonėmis. Kitos 
savaitės pradžioje išvyksta atgal 
į Romą. 

x R a š y t . D a n u t ė B i n d o -
k i e n ė pasidal ins min t imis apie 
Motinos dienos atsiradimą ir jos 
šven t imą k i t u o s e k r a š tuose 
J a u n i m o centro posėdžių kam
baryje gegužės 3 d., sekmadienį, 
12 vai . Paska i t ą ir sus i r inkimą 
reng ia Lietuvių Moterų klubų 
federacijos Chicagos skyrius , 
k u r i a m vadovauja A. Likande-
r ienė . Valdyba prašo dalyvaut i 
visas nares . 

x L i e t u v i ų T a u t i n i ų š o k i ų 
šventės choras repeticijas pra
dės birželio mėnesį. Choras bus 
re ika l ingas šešiems šokiams. 
Muzikai ir chorams vadovauja 
Da inavos d i r i g e n t a s D a r i u s 
Polikai t is . 

x Į I l l ino i s T e c h n o l o g i j o s 
i n s t i t u t ą re ik ia registruotis iki 
gegužės 15 d. Pr ieš tai re ik ia 
būti baigusiems aukšt . mokyklą 
ir būt i bent paskut inėje klasėje. 
A u k š t . k l a s i ų m o k i n i a m s 
r e g i s t r a c i j a b u s s a v a i t ė s 
d i e n o m i s n u o l i epos 6 i k i 
rugpjūčio 7 d. t a r p 9 ryto ir 3 
vai . p.p. 

x A l g i r d a s J e g ė l a iš To
ronto, K a n a d a , S tasė Preker is , 
San Jose, Cal., Pe t ras M. Staras, 
Worcester , Mass. , ,,Draugo'" 
garbės prenumeratoriai , pratęsė 
p r e n u m e r a t ą su 20 dol. a u k a 
dienraščiui , o už kalėdines kor
te les ir ka lendor ių dar pridėjo 
po 10 dol. Nuoš i rdus ačiū. 

x L i o n g i n a s P l i u r a iš Ra 
cine, Wisc., Stasys Jankauskas , 
West lake, Ohio, Pe t r a s Nor
man tas , Bayvil le N.J . , „Drau
go" rėmėjai, garbės prenumera
tor iai , su p r enumera to s pra
tęsimo mokesčiu kiekvienas pa
a u k o j o po 30 dol . L a b a i 
dėkojame. 

x D a r t u r i t e p r o g ą p a m a 
t y t i d i d e l i o p a s i s e k i m o 
sus i laukusią Jadvygos Dobke-
vičiūtės-Paukštienės apžvalginę 
parodą Pasau l io Lietuvių cen
t re , 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
m a s gegužės 3 d. 12 v. - 2 v. p.p. 

(sk) 

x P . V a i č i ū n o k o m e d i j a 
„ P a t r i o t a i " Chicagoje bus su
vaidinta „Vaidi lutės" teatro pa
statyme gegužės 17 d. 3 vai. p.p. 
J a u n i m o cen t r e . Bilietai iš 
anksto gaunami Vaznelių krau
tuvėje, 2501 W. 71 St. 

(sk) 

x Lie tuvos j aun i e j i daini
ninkai, kurie šiuo metu ruošiasi 
užimti vyresniųjų savo kolegų 
solistų vietas Lietuvos vals
tyb inė je operoje i r k i tose 
muzikinio meno institucijose, 
jau baigė konservatorijas ar jau 
yra bebaigia jas , šį sekmadienį 
su savo vyresniaisiais kole
gomis Virgilijumi Noreika, Ar
vydu Markausku i r Zenonu 
Žemaičiu a t l i k s nuos tab ia i 
puikią koncertinę programą. 
Ateikime ir išgirskime juos. Jus 
visus kviečia mūsų Lietuvių 
Opera Chicagoje. Koncerto 
pradžia 3 vai. po pietų Jaunimo 
centre. Bilietai Vaznelių par
duotuvėje ir koncerto dieną prie 
įėjimo. 

x Pre l . L a d a s T u l a b a , nors 
ba landž io 28 d. a t š v e n t ė 
amžiaus 80 metų sukaktį , buvo 
atvykęs į vysk. Vincento Briz
gio la idotuves. J i s vyks ta 
aplankyti savo bičiulius. Kitcs 
savaitės pradžioje ka r tu su 
vysk. A. Deksniu grįžta į 
Romą. Prelatas L. Tulaba taip 
pa t a p l a n k ė , , D r a u g o " 
redakciją, administraciją ir 
marijonų vienuolyną. 

x S u s i t a r ę s su L i e t u v o s 
Ku l tū ros ir švietimo minis
terija, Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras Chicagoje ruošia 
šeštą knygų konteinerį Lietuvos 
bibliotekoms, mokykloms ir ki
toms kultūrinėms institucijoms. 
Persiuntimo išlaidas padengs 
L ie tuv ių F o n d a s iš savo 
specialiai Lietuviai skirtų lėšų. 
Visuomenė kvieč iam" t a m 
tikslui — ne privatiems adresa
tams — aukoti lietuviškų ir 
angliškų knygų, bet ne vado
vėlių, kurias atr inks siuntimui 
į Lietuvą savo nuožiūra. 

x Dr. A lb ina P r u n s k i e n ė 
pirmininkauja komitetui, kuris 
rengia Gedimino Kviklio, at
vykusio iš Lietuvos, vargonų 
muzikos koncertą Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioje 
gegužės 17 d. Ji išsiuntinėjo ir 
specialius laiškus. 

x Kun. J o s e p h J . Grabys , 
Amsterdam, N.Y., Elena Skla-
daitis, Waterbury, Conn.. Geor
ge Vaškas, Cleveland, Ohio, 
p r a t ę s d a m i p r e n u m e r a t ą , 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
Dėkojame. 

x Algis i r Vio le ta Str ikai 
(IL), jaunosios kar tos visuo
menininkai, atsiuntė 1,250 dole
rių auką IX T a u t i n i ų Šokių 
Šven tės lėšų telkimo komisijai 
ir tuo prisidėjo prie šventės 
rengimo išlaidų sumažinimo. 
Komisija reiškia nuoširdžią 
padėką. 

(sk) 

x „ P a v a s a r i o ž iedų" ba
l ius . Moterų federacijos pokylis 
pagerbti šių m e t ų lietuvių 
kilmės abi tur ientus , bus Sabre 
Room, gegužės 30 d. (šeštadienį). 
6 v.v. Bilietai suaugusiems po 
$30. o jaunimui po $25. Rezer
vacijoms kreiptis pas Dalią An-
cevičienę 708-636-2213. 

(sk) 

x P a k e n a s I n t e r n a t i o n a l 
T r a d i n g C o r p . , tur int i savo at
stovus Lietuvoje, padės jums 
tvarkyt i a smen in ius bei biznio 
reikalus: nus ip i rk t i namus, bu
tu s , įmones, žemės sklypus 
Lietuvoje, įkur t i savo biznį, su
rasti par tner ius ar pirkėjus. Fir
mos a ts tovas pas i t iks jus aero
u o s t u o s e , a p g y v e n d i n s pri
vačiuose viešbučiuose, orga
nizuos re ik iamus susitikimus su 
a s m e n i m i s , organizaci jomis , 
įformins r e ik i amus dokumen
t u s . Skambint i : 407-392-7916 
P e t r u i P a k ė n u i . 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvyda* K M i 

D«ngl»m« Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

Scholar ir buvo aprašyta Who's 
Who Among American High 
School Students. Priklausė mo
kyklos me t r a šč io le id imo 
redakcijos kolektyvui, Amnesty 
International ir S.H.O.P. — Big 
Brother/Big Sister programai. 
Yra laimėjusi antrą vietą Illi
nois Music Association pianino 
rečitalyje ir ta ip pat ant rą 
vietą International Piano Recor-
ding rečitalyje. Yra baigusi Da
r i a u s ir Gi rėno p radž ios 

Viena scena iš pirmojo Verdi operos „Otelio" veiksmo, kurios spektaklis buvo praėjusį sekmadienį 
Mortono auditorijoje. Centre matyti Otelio — Virgilijus Noreika, dešinėje Cassio — Zenonas Žemai 
tis. o tarp jų gilumoje matyti Jago — Arvydas Markauskas. Kairėje pusėje „sužeistas" prilaikomas 
Montano — Vaclovas Momkus. Scenovaizdis iš Stivanello-Sormon dirbtuvių Milane. Virgilijų 
Noreiką, Arvydą Markauską ir Zenoną Žemaitį girdėsime ir šio sekmadienio koncerte Jaunimo 
centre kartu su jaunaisiais solistais. 

Nuotr. Martyno Vidzbelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAVASARIO ŽIEDAI 

x K O N T E I N E R I A I Į LIE
TUVĄ siunčiami kas 2 savai
tes. Daiktai pristatomi mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Ch icago , IL 
60629, t e l . 312-436-7772. 

(sk) 

x Panevėž i eč ių k l u b o ge
gužinė rengiama šį sekmadienį, 
gegužės 3 d. 12 vai., Šaulių 
salėje. Visi nariai ir svečiai 
laukiami gegužinėje atsilan
kant linksmai su panevėžiečiais 
laiką praleisti. 

(sk) 
x Kaip i r anksč iau , Atlanta 

laukia J ū s ų s iun t in ių į Lietu
vą. ATLANTA I M P O R T EX-
P O R T , 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

A u d r ė Šlenytė, Danos ir Rai-

x K a z y s C i u r i n s k a s iš 
Crown Point, Ind.. lietuviškos 
spaudos rėmėjas per „Draugo" 
bendradarbę A n t a n i n ą 
Repšienę įteikė dienraščiui 20 
dol. auką. Elena Gabrius iš 
Chicago. 111.. lankėsi „Drauge" 
ir spaudos palaikymui paaukojo 
taip pat 20 dol. Už aukas nuo
širdus ačiū. 

x Liuda Velunas iš Chicago. 
111.. Petrė Kasperavičiūtė. St. 
Petersburg. Fla., pratęsdamos 
prenumeratą, kiekviena pa
aukojo po 20 dol. Dėkojame. 

x R i c h a r d Hanus , advoka
tas, imigracijos įstatymų žino
vas, 205 W. Rando lph . Suite 
2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-464-2380. Pirma konsul
tacija — veltui. 

(sk) 

x R O M A S P Ū K Š T Y S , 
T r a n s p a k firmos savininkas, 
vėl vyksta į Lietuvą. Pinigai , 
pe rvedami DOLERIAIS, pa 
sieks jūsų artimuosius gegužės 
gale. Atsiskaityti iki gegužės 19 
d. Galite užsakyti AUTOMOBI
LIUS. T ranspak , 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tyb ių p i rk ime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkul is , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkul is , 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshavv, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. <312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

mundo Šlenių duktė. Baigia St. 
Ignatius College Prep. Buvo 
mokyklos garbės sąrašuose. 
Priklausė mokyklos junior var-
sity ir varsity plaukimo ko
mandoms, Amnesty Interna
tional. Students helping other 
Peers. buvo pirmininkė ir stei
gėja Solidarity of E a s t e r n 
Europe klubo. Priklausė mo
kyklos orkestrui ir pučiamųjų 
instrumentų ansambliui. Dirba 
kaip plaukimo ir apsaugos — 
išsigelbėjimo ins t ruktorė ir 
plaukimo komandos t renerė 
West Communi t i es YMCA 
klube. Baigė Kristijono Do
nelaičio l i t u a n i s t i n ę 
mokyklą ir vienerius metus 
lankė pedagoginį inst i tutą . 
Priklauso skautams ir ateiti
ninkams, šoka Grandies tauti
nių šokių grupėje. Laisvalaikiu 
dirba kaip savanorė YMCA 
klube, labai mėgsta plaukymą, 
jetskiing ir vasaros metu žu
vauti. Taip pat žaidžia tenisą ir 
mėgsta meną (piešti ir tapyti). 
Rudenį pradės studijas Purdue 
u n i v e r s i t e t e , L ibera l Ar t s 
fakultete. 

Dalius Gilvydis, Vidos ir An
tano Gilvydžių sūnus. Baigia St. 
Ignatius College Prep. Buvo 
mokyklos garbės sąrašuose, Il
linois State Scholar, aprašytas 
Who's Who Among American 
High School Students. Priklau
sė Amnesty International, foto
grafijos klubui, grojo mokyklos 

orkestre. Dalius yra baigęs Kris
tijono Donelaičio aukštesniąją 
lituanistinę mokyklą ir šiuo 
metu lanko pedagoginį ins
ti tutą. Priklauso Kun. Alfonso 
Lipniūno moksleivių ateit i
ninkų kuopai (iždininkas). Šoka 
Grandies šokių grupėje. Lais-

mokyklą ir Chicagos aukš
tesniąją lituanistinę mokyklą. 
Priklauso moksleiviams ateiti
ninkams — Prez. Stulginskio 
kuopai (valdybos narė — laik
raštėlio redaktorė) ir šoka Spin
dulio taut inių šokių grupėje. 
Mėgsta meną, skambinti pia
n inu, s l idinėt i ir ska i ty t i . 
Rudenį pradės architektūros 
studijas University of Illinois, 
Urbanoje. 

P E N S I N I N K O ŽURNALUI 
P A R E M T I P O K Y L I S 

Liet. Bendruomenės Socia
linių reikalų tarybos pirm. Biru
tės Jasait ienės ir programų 
vedėjos Elenos S i r u t i e n ė s 
pastangomis balandžio 25 d. 
buvo s u r u o š t a s poky l i s 
Seklyčioje , k u r i o p e l n a s 

valaikio mėgiamiaus i užsi
ėmimai yra klausyti muziką, 
šokti (dalyvauti „ravės"), foto
grafuoti ir, progai esant, sli
dinėti. Studijuos Bio-enginee-
ring University of Illinois, Čika
goje. 

Ingr ida Mar t inku tė , Dalios 
ir Vytauto Martinkų duktė. Bai
gia St. Ignatius College Prep. 
Buvo mokyklos gabiųjų 
mokinių sąrašuose visus ket
verius metus, Illinois State 

Karoliui Milkovaičiui prista
tyt i . 

B. Nainys p i rmiaus ia pateikė 
l ietuviškos spaudos nel inksmą 
padėti pasaulyje . Tokie iški lūs 
laikraščiai ka ip Aidai, Karys ir 
Technikos žodis jau persikėlė į 
L ie tuvą . Ta i pa rodo m ū s ų 
išeivijos veiklos sunykimą. J u k 
ir Čiurlionio ansambl is užsi; 
darė, o Lie tuvių opera, vietoj 
ruošiamų trijų spektaklių^šiais 
m e t a i s b e t u r ė s t i k v i eną . 
Apžvelgęs P i e tų Amerikos ir 
Australijos spaudą, nurodė jos 
sumažėjimą. Vieni laikraščiai 
visai užsidarė, o kit i bepasirodo 
t ik k a r t ą į 2 a r 3 mėnesius . O 
juk l ietuvybei pa la ikyt i spaus
dintas žodis y r a pat i svarbiau
sia ku l tū r inė priemonė. J a m 
sunykus , mi r š t a ir l ietuvybė. 
Net ir anglų ka lba leidžiamo 
Bridges žurna lo prenumerato
rių skaičius iš 4 tūks t . nukr i to 
iki trijų. 

Jis pasidžiaugė, kad Pasaulio 
lietuvis dar t u r i p a k a n k a m a i 
skaitytojų ir k a r t u stebėjosi, 
kad v i e n i n t e l i o P e n s i n i n k o 
ž u r n a l o p r e n u m e r a t o r i ų 
skaič ius d a r vis auga . Tai 
tu rbū t r edak to r i aus K. Milko-
vaičio dėka, ku r io pas tangomis 
ir s u g e b ė j i m u ž u r n a l a s 
p a t r a u k i a v is d a u g i a u 
skaitytojų. J i s iškvietė patį 
r e d a k t o r i ų K. M i l k o v a i t į 
pasisakyti . 

Pensininko redaktor ius labai 
įvertino B. Nain io pasakytus 
žodžius, kurie esą j a m brangesni 
už auksą. K a r t u dėkojo Liet. 
Bendruomenei ir jos buvusiam 
pirm. B. Na in iu i , l inkėdamas 
visiems žurnalo skaitytojams ir 
r ėmė jams s v e i k a t o s ir ilgo 
amžiaus. 

Dabar pasirodė mūsų meni
n inkai — solistė P r a u r i m ė Ra-
gienė ir p ian is tas Manigirdas 
Motekaitis. Solistė P. Ragienė, 
akompanuojant M. Motekaičiui, 
pada inavo š i a s d a i n a s : Pa-

Socialinių reikalų tarybos ir „Pensininko" talkininkai. Iš kairės: sėdi W. 
Liauba, stovi: E. Sirutienė, A. Lietuvninkienė, B. Zeikienė, K. Milkovai-
tis, J. Gaigalienė ir V. Radziukynas. 

Dr. Antanas Razma Lietuvių fondo patikėtinių pirmininkas kalba fondo 
suvažiavime. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

skiriamas Pensininko žurnalui 
paremti. Pasisotinus lietuviška 
vakariene, B. Jasai t ienė savo 
t rumpu žodžiu paaiškino šio 
pokylio tikslą. J i iškėlė Pensi
ninko žurnalo redak tor iaus 
Karolio Milkovaičio nenuils
tamas pastangas, kad jo reda
guojamas žurnalas būtų įdomus 
ir a k t u a l u s s u b r e n d u s i o 
amžiaus sulaukusiems skai
t y to j ams . T a s j a m t i k r a i 
pasisekė, už tai ji išreiškė jam 
padėką. Taipgi ji dėkojo ir 
Pens in inko admin i s t r a to re i 
Elenai Sirutienei už jos pasi
šven t imą P e n s i n i n k u i i r 
vyresniųjų lietuvių reikalams. 

Po jos žodį tarė E. Sirutienė, 
i ške ldama redak to r i aus K. 
Milkovaičio sugebėjimus pa
daryti šį žurnalą įdomiu ir 
p a t r a u k i a n č i u . K a s d a r 
įdomiau, kad lietuviškų laik
raščių prenumeratorių skaičiui 
mažėjant, Pensininko skaitytojų 
skaičius kasmet auga. Dėkojo B. 
J a s a i t i e n e i ir Liet . Bend
ruomenei už jų pagalbą. J i 
i škv ie t ė s a v a n o r i u s t a l k i 
n i n k u s : B. Ze ik ienę , J . 
Gaigalienę, V. Valavičienę, W. 
Liaubą, V. Radziukyną ir A. 
Valavičių. Kaip padėkos ženklas, 
visiems buvo prisegta po gėlę. 
Tada ji pakvietė Pasaulio lietu
vio redaktorių Bronių Nainį 

vasaris , Atjok, berneli , vakare , 
G i n t a r i n ė p i l i s , V a s a r a ir , 
publ ikai i lgai plojant, bisui 
populiarąją Mamytė . Jos pasi
r inktos dainos ir puikus per
davimas publ ikai labai pat iko. 

Tada B. Ja sa i t i enė iškvietė 
retą svečių iš Lietuvos, susi
siekimo ministerį Joną Biržiškį, 
kuris savo žodyje iškėlė išeivijos 
l ietuvių didelį įnašą, t e ik ian t 
pagalbą Lie tuvai jos kovoje už 
n e p r i k l a u s o m y b ę , k a r t u 
išreiškė padėką. 

P rograma baigėsi laimėjimų 
t r auk imu . Visi fantai buvo 
s u a u k o t i . O. G r a d i n s k i e n ė 
aukojo tortą, L. Narbut i s — 
paveikslą, Vaičiai — anti lopės 
k a i l i u k ą , l y g i n t u v ą — J . 
Budrienė ir k t . Tenka pastebėti, 
kad viso pokylio nuota ika buvo 
labai jauki, draugiška ir parodė, 
kad mes m o k a m e kul tūr ingai 
bendraut i i r vieningai dirbti 
visų mūsų b rang inamai Tėvy
nei Lie tuvai . 
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