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Landsbergis iš Švedijos 
parvežė milijoną kronų 

Lietuvos muzikams 
Išs tatomi svet imos k a r i u o m e n ė s p o s t a i 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Gegužės 20 d. (Elta) 

— Gegužės 19 d. iš trumpos ke
lionės į Švediją sugrįžo Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis su žmona Gražina. 

Pusantros dienos vizitas Šve
dijoje buvo labai turiningas. 
Vyko politiniai pokalbiai apie 

Lietuvos reikalus, ypač reika
lus, susijusius su svetimos ka
riuomenės buvimu ir provokuo
jančia jos laikysena, pasakė 
Vytautas Landsbergis, per 
interviu su Eltos korespon
dentu. Susitikimuose taip pat 
buvo kalbama apie mūsų eko
nomines ir kitas problemas, 
apie bendradarbiavimo su Šve
dija paskatinimą, turint galvo
je tam tikras konkrečias pro
gramas, dėl kurių Švedijos vy
riausybė jau yra padariusi 
sprendimus arba netrukus 
darys, kaip, pavyzdžiui, dėl 
Lietuvos aukso problemos. 

Teko kalbėtis su Švedijos 
vadovybe, Švedijos karaliumi 
Karlu Gustavu, ministru pir
mininku Karlu Bildtu, Užsienio 
reikalų viceministru, Gynybos 
ministru, kitais politikais. Ypač 
naudingas ir svarbus buvo po
kalbis su Švedijos ministru pir
mininku. Jo metu ir po to 
įvykusioje spaudos konferenci
joje jis išdėstė Švedijos vy
riausybės poziciją mūsų proble
mų atžvilgiu, labai aiškiai 
remiančią ir reikalaujančią. 

Viešnagė buvo papuošta 
įdomaus muzikinio kultūrinio 
įvykio — vieno milijono Kronų 
paskyrimo mūsų muzikams, 
kompozitoriams. Teko garbė 
Lietuvos ir jos muzikų vardu 
Vytautui Landsbergiui atsiimti 
šią dovaną, kurią Lietuvos 
muzkai galės panaudoti įstoda
mi į tarptautinę autorinių teisių 
konvenciją. Tai buvo labai 
gražus renginys su koncertine 
dalimi, su pietumis siaurame 
ratelyje karaliaus rūmuose ir 
iškilminga draugiškos atmosfe
ros vakariene, taip pat daly
vaujant karališkajai porai. Va
karienės metu Landsbergis pap
rašytas pasakyti kalbą. 

Tad kelionė trumpa, turinin
ga ir aktyvinanti dviejų šalių 
santykius naudinga kryptimi, 
pasakė baigdamas V. Landsber
gis. 

Liuksemburgo vyriausybės 
vadovo vizitas 

Gegužės 20 d. su vienos dienos 
oficialiu darbo vizitu į Lietuvą 
atvyko Liuksemburgo Didžio
sios Kunigaikštystės ministras 
pirmininkas Jacųues Santer. 

12 vai. įvyko jo susitikimas su 
Lietuvos Respublikos ministru 
pirmininku Gediminu Vagno
riumi, vėliau — pokalbiai su 
Užsienio reikalų ir Tarptau
tinių ekonominių santykių 
ministrais. Antroje dienos 
pusėje planuojamas susitikimas 
su Aukščiausiosios Tarybos pir
mininku Vytautu Landsbergiu. 

Svečiai iš Zalcburgo 
Lietuvoje vieši Austrijos 

Zalcbrugo žemės Raudonojo 
Kryžiaus medikai, vadovaujami 
Zalcburgo žemės sveikatos ap
saugos ministrės Gerheid 
VViedrich. Vakar Vilniuje jie 
įteikė labdaros siuntą: Vilniaus 

greitosios medicininės pagalbos 
stočiai — reanimacinį automo
bilį „Volkswagen", o Vilniaus 
universitetinei vaikų ligoninei 
— dirbtinio kvėpavimo aparatą. 

Viešnagės metu zalcburgiečiai 
susipažino su mūsų poliklinikų 
ir ligoninių darbu, papasakojo 
apie savo darbo metodus, pasi
dalino patirtimi. 

Svetimos kar iuomenės postai 
Lietuvos Krašto apsaugos mi

nisterija pranešė, kad šalia 
Savanoriškos krašto apsaugos 
tarnybų (SKAT) postų išstatomi 
Lietuvoje dislokuotos svetimos 
kariuomenės postai. Garliavoje 
šalia SKAT posto „atsiradusio'" 
NVS posto kariškiai elgėsi 
įžūliai — įžeidinėjo žodžiais, 
žaidė ginklais. Apie 11 valandą 
virš posto skraidė malūnspar
nis, o pro atidarytas jo duris 
matėsi kulkosvaidis. Prie šio 
posto nuvyko Kauno komen
dantūros štabo viršininkas, 
SKAT rinktinės vadas ir NVS 
pulkininkas Orlovas. 12 vai. 50 
min. NVS kariškių postas buvo 
panaikintas. Čia liko vienas po
licininkas, vienas NVS kariškis 
ir vienas SKAT darbuotojas. 
Nuo ryto NVS postas išstatytas 
prie KAM posto Kaune, Vaidoto 
gatvėje. 

Marijampolės komendanto ži
niomis, NVS kariškių postai 
išstatyti prie Ąžuolų Būdos 
KAM posto (šeši ginkluoti 
kariškiai), prie Vidaus ka
riuomenės posto Kauno plente 
— 14 ginkluoti kareiviai ir 
karininkas. 

Pranešta, kad ginkluotų NSV 
kariškių postai išstatyti ir Aly
tuje prie SKAT postų ties keliu 
į Seirijus, taip pat kelyje link 
Kauno. 

Klaipėdoje 
Klaipėdos valstybinėje pieno 

perdirbimo įmonėje Švedijos 
„Tetrapak" firmos specialistai 
sumontavo pieno pilstymo į 
pokelius liniją. 

Ignal inoje 
Ignalinos atominėje elektri

nėje dirba Švedijos atominės 
energijos saugumo inspektorato 
specialistų grupė , kur ia i 
vadovauja sistemų technologijos 
skyriaus vadovas R. Bystedtas. 
Rytoj Vilniuje R. Bystedtas 
susitiks su Energetikos minis
terijos darbuotojais, svarstys 
konkrečios pagalbos Ignalinos 
elektrinės saugumui užtikrinti 
klausimus. 

Kazachstanas pasirašo 
nusiginklavimo sutartį 

„Atvykome pasimokyti... Norime būti geri studentai" 

JAV prez. G. Bushas ir Kazachstano prez. N. Nazarbajevas pasikeičia susitarimo dokumentais, 
kai svečias baigia savo dviejų dienų vizitą Washingtone. Rožių sodelyje kairėje dar matyti 
Valstybės departamento sekretorius James A. Baker III ir kiti Baltųjų rūmų pareigūnai. 

Lietuvos Sąjūdžio seimo tarybos 
Kreipimasis 

Į užsienyje gyvenančius tautiečius 
Gerbiami ir mieli Tautiečiai, 
Lietuva gerai žino išeivijos nuopelnus keliant ir ginant 

Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės bylą visose laisvojo pasaulio 
arenose. Neįkainojama Jūsų parama pastaraisiais metais. Taip 
pat ir šiandien, spręsdami svarbius valstybės gyvenimo klausi
mus, turime būti kartu ir veikti sutartinai. 

Š.m. gegžės 23-ąją Lietuvoje ir užsienyje vyks referendumas 
„Dėl Lietuvos Respublikos prezidento institucijos atkūrimo". Šio 
referendumo rezultatai turės didžiulę įtaką tolesnei Lietuvos 
Respublikos valstybingumo raidai. 

Suprasdami, kad dar ne visi užsienio lietuviai dėl vienų ar kitų 
priežasčių galėjo įgyvendinti savo šventą teisę į Lietuvos 
Respublikos pilietybę, 

atsižvelgdami į tai, kad po visą pasaulį išblaškytų lietuvių — 
neatskiriamos tautos dalies — nuomonė šiuo valstybei svarbiu 
klausimu yra ypač reikšmi, 

kre ipiamės į visus išeivijos lietuvius referendumo dieną 
pareikšti savo nuomonę: turinčius pilietybę — balsuojant, o kitus 
— išreiškiant savo nuomonę laiškais, telegramomis, bendrais 
pareiškimais Lietuvos Respublikos Referendumo Komisijai 
Vilnius, Gedimino pr. 53 . 

Lietuvos Respublikos ateitis — visų mūsų rankose! Lietuvai 
svarbus kiekvienas jos dukros ir sūnaus balsas. 

Juozas Tumelis, 
Lietuvos Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmininkas 

Vilnius, 
1992 gegužės 16 

Talonai vietoj pinigų 

Šapašnikovo pas tabos 
Maskva. Gegužės 18 d. (Itar-

Tass) Sandraugos karinių pajė
gų viršininkas Eugenijus Šapoš-
nikova? pasakė, jog jo įsakymai 
dar galios per tą laiką, per ku
rį branduoliniai ginklai bus 
dar keturiose Sandraugos vals
tybėse išdėstyti ir kol bend
rasis saugumas bus reika-, 
lingas. Šapošnikovas taip pat 
papasakojo, kad Sandraugos 
valstybės, išskyrus Tadžikis
taną, Kyrgystaną ir Turkmenis-
taną, paskyrė tam tikras sumas 
Sandraugos daliniams išlaikyti 
savo teritorijose. Tačiau jis kri
tikavo Ukrainą, kuri perima 
strateginių pajėgų kontrolę savo 
teritorijoje. 

Vilnius. — Praėjusį mėnesį 
„Lietuvos aidas" pranešė, jog 
Lietuvos vyriausybės posėdyje 
buvo svarstoma tai, kad algų 
mokėjimas vėluoja vidutiniškai 
trim savaitėm, o gauti daugiau 
pinigų Lietuvos bankas nepasi
rūpino, neįsivedė čekių, kuriais 
iš dalies galima atsiskaitinėti 
vietoj rublių, siūlymo vartoti 
bendruosius talonus kaip pini
gus nepriėmė. Bankas siūlo al
gas mokėti dalimis, apeliuojant 
į žmonių supratimą. Vyriausybė 
nepri tarė, nes ta i tik dar 
padidintų piniginių ženklų 
deficitą. Apsirūpinimas pini
giniais ženklais, kaip ir kredito 
resursais — tai tiesioginė 
Lietuvos banko funkcija. 
Suprantami objektyvūs sunku
mai atsivežant pinigus iš Rusi
jos Centrinio banko. Tačiau Vy
riausybė išreiškė susirūpinimą, 
kad Lietuvos bankas atsisakė 
Finansų ministerijos siūlymo už 
biudžeto lėšas nupirkti Lietuvos 
bankui trūkstamų piniginių 
ženklų iš kitų valstybių ir tuo 
būdu išmokėti atlyginimus. 
Išeitų, kad siūlomų pinigų 
Bankui nereikia... Bet jų reikia 
žmonėms. 

Premjeras pažymėjo, kad taip 
ilgiau tęstis negali, ir netikėtai 
pasiūlė tiems, kurie sutiktų, 
dalį atlyginimo mokėti valiu
tiniais ženklais dabar esančiu 
kursu 1:120, arba kelis mili
jonus dolerių, nupirktų iš kitų 
bankų, parduoti laisvai ir 
gautus grynus pinigus panau
doti atlyginimams mokėti. 

Be to, numatyta iki balandžio 
vidurio išspausdinti kitų 
nominalų ir saugesnius ben
druosius talonus bei naudoti 
juos laikinai kaip piniginius 
ženklus. 

Trūkstant piniginių ženklų, 
reikia ne atlyginimus mažinti 
(jie ir taip per maži), o didinti 
piniginių ženklų ir kitų mokė
jimo priemonių kiekį. 

Be to, Lietuvos bankui 
pavesta kuo skubiau organi
zuoti Lietuvos įmonių tarpu
savio įsiskolinimo padengimą ir 
tuo būdu atlaisvinti kredito iš
teklius, kurių trūksta ūkiui. 

— Romoje beveik po 50 metų 
Mussolini diktatoriaus dukterė
čia Alessandra Mussolini, lai
mėjusi rinkimus, užėmė vietą 
Italijos Parlamente. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Berlyne teisėjas Herbert 
Luippold nuteisė kalėjimo baus
me visam gyvenimui nacių me
tais veikusį Josef Schwammber-
ger žydų gete ir darbo stovykloje 
vokiečių okupuotoje Lenkijoje. 
Jis nužudęs 25 žmones ir įsakęs, 
kaip komendantas, nužudyti 
dar šimtus žmonių. Jis buvo 
areštuotas tuoj po II Pasaulinio 
karo prancūzų kareivių, kai jis 
turėjo 8 maišus visokių brange
nybių, tarp jų deimantų ir 
auksinių dantų viršūnėlių. Šis 
SS karininkas sugebėjo pabėgti 
ir gyveno Argentinoje, kol 
Vokietija jį išgavo. Jam dabar 
80 metų, ir regis, bus paskuti
nis nacis nusikaltėlis, teistas 
Vokietijoje. Jo teismas tęsėsi 11 
mėnesių. 

— Lietuvoje suimtas žymus 
Kompartijos veikėjas Vladislo
vas Švedas, ėjęs aukštas parei
gas Vilniaus komunistų elite. 
Jis paleistas už 10,000 rublių ir 
2,000 dolerių užstatą. Pritarė 
perversmui Maskvoje. 

— Rusijoje, kurioje buvo 
sakoma, kad nėra nedarbo, šiais 
metais skaičiuojama 15% bedar
bių, praneša Tarptautinė Darbo 
organizacija. 

— Karalienė Elizabeth II 
antradienį pasakė Europos 
Parlamentui Strasbourge, kad 
Britanija nori dalyvauti su
jungtoje Europoje. Jos kalba, 
parašyta ministro pirmininko 
John Major, plačiai komentuo
jama, jog anglai keičia savo 
susilaikantį nusistatymą, o 
ypač kokio laikėsi buvusi pir
mininkė Margaret Thatcher, 
nedalyvauti Europos Bendrijoje. 

— Michigan Operos teatras, 
kuris egzistuoja 21 metus, 
nupirko buvusius kino rūmus 
Detroito miesto centre, ir atnau
jina 3.000 vietų teatro patalpas, 
kurios bus tos Operos kompani
jos nuolatiniai namai. Atnau
jinimas kainuos 20 milijonų do
lerių. Fordo Fondacija labiau
siai padeda šiame projekte. 

— Rusijos ministro pirmi
ninko pavaduotojas Jegoras 
Gaidaras sako. jog Rusijos ir 
kitų penkių respublikų sutartas 
bendras apsigynimo planas lai
duoja Sandraugos nepriklauso
moms valstybėms naują užtik
rintą gyvenimą. Tačiau ne visi 
taip galvoja, skelbia Europos ži
nių agentūros. 

VVashingtonas, Gegužės 19 d. 
— JAV prez. G. Bushas ir Ka
zachstano prez. Nursultan A. 
Nazarbajev sutarė, kad buvusio
ji sovietinė respublika bus be-
branduolinė valstybė, įgalinanti 
prieš metus pasirašytos ginklų 
sumažinimo sutarties vykdymą, 
dabar jau tarp Washingtono ir 
Sandraugos valstybių. 

Kazachstano prezidentas Wa-
shingtone tebuvo dvi dienas ir 
čia pažadėjo, jog eliminuos 104 
ilgųjų distancijų Sovietų SS-18 
branduolines raketas, kurių 
kiekviena turi 10 sprogstamųjų 
dalių, kurios šiuo metu yra šioje 
respublikoje. Ši žinia čia buvo 
sutikta su tam tikru palengvė
jimu, nes buvo bijota, kad Ka
zachstanas gali nepasirašyti 
tokio susitarimo. Prez. . Nazar
bajev, pareiškė, jog Kazachsta
nas pasirašys 1978 metais suda
rytą branduolinę sutartį, kurio
je pasižadama negaminti ir 
kitokiu būdu nedauginti raketų 
bei jų dalių, kai tik šią sutartį 
ratifikuos jų parlamentarai. 

Nelengva su Rusija 
Tačiau pagrindinis dalykas 

yra, kad būtų visas branduolinis 
senosios sovietinės imperijos ar
senalas sukoncentruotas Rusijo
je, jog vėliau būtų galima vesti 
pasitarimus, kad dar daugiau 
būtų galima sumažinti tuos 
ginklus tiesioginiuose pasita
rimuose su Maskva. 

Neformalūs pasitarimai su 
Rusija tuo klausimu mažai 
tedavė rezultatų. Jie bus inten
syvūs, kai birželio viduryje čia 
su valstybiniu vizitu lankysis 
Rusijos prez. Boris Jelcinas, 
sako prez. Busho administraci
jos aukštieji pareigūnai. Pirma
dienio pasitarimų metu su prez. 
Bushu ir Valstybės sekretoriu
mi Bakenu prez. Nazarbajevas 
sutiko pasirašyti pertvarkytos 
sutarties /ersiją dėl strateginių 
ginklų sumažinimo, kurią savo 
inicialais pažymėjo prez. Bushas 
ir prez. Gorbačiovas paskutinia
me savo viršūnių pasitarime 
1991 metų liepos mėnesį. Ši 
sutartis formaliai vadinasi 
„Sutartis tarp USA ir USSR dėl 
sumažinimo strateginių puola
mųjų ginklų", kuri populiariai 
vadinama tik Strategine sutar
timi. 

Pasižadėjimai 
Tačiau įvyko nuostabūs daly

kai. Sovietų Sąjunga sugriuvo ir 
prez. Gorbačiovas nebeteko pre
zidentinio autoriteto ir sutartis 
liko neratifikuota. Peržiūrėtas 
susitarimas reikalauja, jog visos 
Sandraugos valstybės, išskyrus 
Rusiją, atsisakytų branduolinių 
ginklų per 7 metus, kai sutar
tis pradės galioti. Taip pat pasi
žadama daugiau negaminti tų 
ginklų bet kokiu būdu ir kad 
tarptautiniai inspektoriai turi 
teisę patikrinti kaip to susi
tarimo yra laikomasi. 

Busho administracija viešai 

— Irako kurdai sekmadienį 
atvykę pirmą kartą laisvai 
balsuoti, sužinojo, kad rinkimai 
atidėti dėl rašalo stokos, su 
kuriuo turėjo būti pažymėti bal
suotojo riešai, kad jie jau 
balsavo. 

— „Time" magazinas skelbia 
CNN žmonių apklausinėjimu 
duomenis, kad nepasiskelbęs 
nepriklausomas prezidentinis 
kandidatas Ross Perot jau 
pralenkė prez. Bushą ir demo
kratų kandidatą Bill Clinton, už 
kurį žmonės mieliau pasisako. 

atvedė dvi respublikas — Ka
zachstaną ir Ukrainą pasirašyti 
pertvarkytą sutarties dokumen
tą, o dar dvi likusios branduoli
nės valstybės — Rusija ir Gudi
ja — taip pat numatoma, kad 
sutiks su pasirašymu. Manoma, 
kad tą protokolą gali pasirašyti 
šį sekmadienį Lisabonoje, kai 
čia susirinks 4 užsienio reikalų 
ministrai aptarti paramos klau
simų iš Europos valstybių. 

Prez. Nazarbajevas paliko 
Baltuosius rūmus su 10 bilijonų 
dolerių investavimu į alyvų 
laukus Kazachstane iš ameri
kiečių Chevron kompanijos, 
kuriai suteikiamos prekybinės 
lengvatos. Nazarbajevas, atsis
veikindamas Baltųjų rūmų ap
linkoje, pasakė, jog „Mes at
vykome į Ameriką pasimokyti, 
ir aš noriu jus užtikrinti, kad 
mes bandysime būti geri stu
dentai ir išmoksime kiek tik 
galima daugiau", kai prez. 
Bushas su aiškiu pasitenkinimu 
plačiai šypsojosi. 

Žengiama į Europos 
kul tūr in į gyvenimą 
Briuse l i s . Gegužės 7 d. 

(Lietuvos Respublikos misija 
prie Europos Bendrijos) — 
Šiandien Strasbūre, Europos 
Tarybos rūmuose. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valstybės ofi
cialiai prisijungė prie Europos 
Kultūros konvencijos. 

Iškilmingame posėdyje kalbė
jo Europos Tarybos Generalinė 
sekretorė Catherina Lalumier, 
Ministrų Tarybos pirmininkas 
Senter. Estijos, Latvijos 
Užsienio reikalų ministrai ir 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius, Misijos prie Europos 
Bendrijos vadovas Adolfas Ven-
skus pasirašė Europos Kultūros 
konvenciją, pasakė sveikinimo 
kalbas. Šios misijos patarėju yra 
Vygaudas Ušackas. 

Viršūnių pasi tar imas 
Maskvoje 

Minskas. Gegužės 18 d. — 
Sekantis Sandraugos valstybių 
vadų pasitarimas įvyks Mask
voje liepos 6 d. Bet po šios datos 
visi viršūnių pasitarimai vyks 
Minske, Sandraugos valstybių 
sutartoje sostinėje. O kitas San
draugos vyriausybių galvų pa
sitarimas įvyks birželio 26 die
ną Minske. Užsienio reikalų mi
nistrai turi paruošti Sandraugos 
čarterį, kuris bus diskutuojamas 
viename iš viršūnių psitarimų. 
Gudijos Parlamento prezidentas 
Stanislavas Šuškevičius sako, 
jog svarbus sprendimas buvo 
padarytas Taškento viršūnių 
pasitarime, kai buvo priimtas 
„principas minus vienas", kad 
viena valstybė, kuri nepritaria 
kuriuo nors klausimu, ji tačiau 
turi paklusti daugumos bendrai 
valiai. 

KALENDORIUS 

Gegužės 21 d.: Valentas 
Vaidevutis. Viktorija, Vydmina. 

Gegužės 22 d.: Aldona, Ei
mantas. Julija. Rita. Eglė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:26. leidžiasi 8:08. 
Temperatūra dieną 85 1., 

naktį 65 1. 
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NAUJA BALFO SKYRIAUS 
VALDYBA 

Balfo 76-to skyriaus visuoti
niame metiniame susirinkime 
gegužės 17 dieną buvo išrinkta 
1992 metų skyriaus valdyba: 
pirmininkas kun. Alfonsas Ba-
bonas, vicepirmininkai — Sta
sys Garliauskas, Lidija Min-
gėliene, Romas Macionis, sek
retorius/iždininkas Vladas 
Staškus, finansų sekretorius 
Česys Šadeika, renginių vadovė 
Ona Šadeikienė ir narė An
tanina Jonynienė. Revizijos 
komisija: Eugenija Bulotienė, 
Antanas Sukauskas ir Antanas 
Vaitėnas. 

ŽURNALISTAI IŠSIRINKO 
NAUJĄ VALDYBA 

Žurnalistų sąjungos Detroito 
skyriaus met iniame susi
rinkime buvo išrinkta 1992 m. 
valdyba: pirm. Saulius Šimoliū-
nas, sekretorius Stasys Sližys, 
iždininkas Kazimieras Kizis ir 
narys Vytautas Kutkus. Revizi
jos komisija: Antanas Sukaus
kas ir Algis Zaparackas. 

TRANSLIUOTAS 
AMBASADORIAUS 

PRANEŠIMAS 

Ambasadoriaus Stasio Lozo
raičio pranešimą apie Lietuvos 
pilietybės reikalą ir gegužės 23 
dienos balsavimą perdavė abi 
Detroito lietuvių radijo valan
dėlės. Rinkimų būstinė bus ati
daryta Dievo Apvaizdos 
kultūros centre, gegužės 23 d., 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po 
pietų. Rinkimus dėl Lietuvos 
Prezidento referendumo Detroi
to apylinkėje praves LB Detroi
to apylinkės valdyba. Valdybai 
vadovauja Genutė Grigaitienė. 
Visi Lietuvos piliečiai ir tie, 
kurie nori a ts tatyt i savo 
Lietuvos pilietybę, yra kvie
čiami balsavime dalyvauti. 

A.A. SOFIJA 
PETRĄ VIČIENĖ 

Balandžio 17 dieną Miami, 
Floridoje, mirė a.a. Sofija Petra-
vičienė, 78 m. amžiaus, anks
čiau gyvenusi East Lansing, Mi-
chigan, ir Toronto, Ontario. 
Velionės vyras a.a. Alfonsas 
Petravičius mirė 1985 m., lap
kričio 3 d. Velionė priklausė 
Lietuvių Bendruomenei, 
BALFui, Miami Lietuvių klu
bui ir Amerikos Lietuvių 
Tautinei sąjungai. Dideliame 
nuliūdime liko dukros ir žentai; 
Jūratė ir Stew Schroeder, Zita 
ir Dan McLellan, Dalia ir Paul 
Roden; sūnūs ir marčios: Stasys 
ir Irena Petravičiai, Arvydas ir 
Marčia Petravičiai; vaikaičiai: 
Steve, Brian ir Eric Schroeder, 
Douglas ir Clare McLellan ir dvi 
seserys su šeimomis — dr. 
Danutė Naikauskienė ir Stasė 
Bliudžiuvienė bei daug kitų 
giminių Clevelande ir Lietu
voje. Šeštadienį, gegužės 30 
dieną, 12 vai. vidurdienį ge
dulingos šv. Mišios už velionės 
vėlę bus aukojamos Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, 25335 W. 
Nine Mile Road, Southfield, 
Michigan. Po šv. Mišių, velionės 
palaikai bus nulydėti į Holy 
Sepulchre kapines. Laidotuves 
tvarko laidotuvių direktorė 
Yolanda M. Zaparackienė. 

MIRTIES METINĖS 
A. a. Kazimiero Vilkausko 

vienerių metų mirties sukaktis 
buvo paminėta šv. Mišių metu, 
geg. mėn. 17 d., Šv. Antano 

Giedojo Sv. Antano parapijos 
choras vado\ muz. Sta
sio "Sližio. Liūdnas jo mirties 
metines prisiminė žmona 
Aldona Vilkauskienė. 

DALYVAUKIM „PILĖNŲ" 
ATIDARYME 

„Švytur io" jūros šaulių 
,,Pilėnų" stovyklos vasaros 
sezono atidarymas įvyks sekma
dienį, gegužės 31 dieną. 
„Pilėnų" stovyklos vartai bus 
atidaryti nuo pat ryto. Visi 
Detroito, Windsoro ir apylinkių 
lietuviai kviečiami atvykti į 
stovyklos atidarymą. Sesės 
švyturietės svečius vaišins ska
niais lietuviškais valgiais, o 
broliai švyturiečiai tvarkys įvai
rių gėrimų bufetą ir dovanų 
laimėjimo stalą. Skambės 
lietuviška daina ir pramoginės 
muzikos aidai nuosavos „Pilė
nų" stovyklos rajone. „Švytu
r i o " jūros šaulių kuopos 
valdyba, vadovaujama Broniaus 
Valiukėno, prašo dovanas 
laimės stalui įteikti valdybos 
nariams, ar atvežti ir įteikti jas 
stovykloje. Stovyklos atidarymo 
dieną bus galima apžiūrėti Albi
no Grigaičio medžio skulptūros 
darbus. Stovyklos atidarymo 
pelnas skiriamas ,,Pilėnų" 
stovyklos išlaidų sumažinimui. 
Skirkime gegužės 31 d-, sekma
dienį, „Pilėnų" stovyklai, ku
rios išlaikymas reikalingas 
lietuviškos visuomenės mora
linės ir medžiaginės paramos. 

„ŽIBURIO" 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS MOKSLO 
METŲ UŽBAIGIMAS 

„Žiburio" lituanistinė mo
kykla kviečia Detroito vi
suomenę į mokyklos mokslo 
metų užbaigimą, kuris įvyks 
šeštadienį, gegužės 30 dieną, 
11:30 vai. ryto. Programoje 
mokiniai šoks tautinius šokius, 
kurie bus atliekami Tautinių 
šokių šventėje Chicagoje, 
dainuos ir deklamuos. Bus 
paskelbti pirmieji mokiniai. Po 
programos bus vaišės. Lauksi
me jūsų atsilankymo. 

Praneša ir kviečia lituanis
tinės mokyklos vedėja Rūta 
Mikulionienė. 

Pasitarimas Vilniuje apie Clevelande įvykstančią parodą. Pasitarimui vadovauja Ingrida Bublienė 
(vidury), iš kairės Lietuvos Parodų rūmų direktorius Aloyzas Tarvydas ir šios parodos organiza
torė Lietuvoje Irena Stundžienė bei parodos darbuotojai. 

KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

ŠVIETIMO IR 
KULTŪROS 

SUVAŽIAVIMAS 

DETROITO ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Sekmadienį, gegužės 17 d., 
Detroito ateitininkai šventė 
tradicinę Pavasario šventę. 
Pamaldų metu Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčion buvo įneštos 
vėliavos. Parapijos klebonas 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius 
pamoksle pasveikino atei
tininkus, primindamas jų pasi
rinktą šūkį „Visa atnaujinti 
Kristuje" ir ragindamas juos 
gyventi pagal savo idealą. Po šv. 
Mišių, vadovaujant Birutei 
Bublienei, moksleiviai ir stu
dentai davė Ateitininkų įžodį. 
Įžodį pravedė kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius. Po Ateitininkų 
himno, tolimesnė programa 
vyko parapijos kavinėje. Čia 
buvo išklausyti kuopų veiklos 
pranešimai, pasigėrėta jaunučių 
moksleivių vaidinimu, paruostu 
sekant Bronės Buivydaitės eilė
raštį apie du senelius ir jų 
išaugintą pupą. Po programos 
buvo vaišės. 

lm. 

DALYVAUKIM 
REFERENDUME 

1992 m. gegužės 23 d. Lietu-
bažnyčioje. Šv. Mišias auko- vos Respublikoje įvyks refe-
jo kun. Alfonsas Babona's. rendumas „Dėl Lietuvos Res-

„Mes ir 2001". Taip pasi
vadino Kanados LB rengiamas 
savaitgalis Anapilyje, prie To
ronto, balandžio 25-26 dienomis. 
Panašaus pobūdžio savaitgaliai 
buvo ruošiami ir anksčiau. 
Tačiau, šiemet įsijungė ir kultū
rinės temos. 

Kas dalyvavo suvažiavime? 
Savaitgalio programon suvažia
vo lituanistinių mokyklų moky
tojai, vedėjai ir tėvai iš įvairių 
Kanados lietuvių kolonijų — 
Montrealio, Hamiltono. Lon
dono, Otavvos, Calgary bei To
ronto. Matėsi ir nemažai 
studentiškų veidų. Šiemet vieno 
suvažiavimo punkto dalyje daly
vavo Onttrio valdžios parei
gūnė, Hon. Elaine Ziemba, 
Ontario Minister of Citizenship 

publikos prezidento institucijos 
atstatymo". 

Lietuvos Respublikos rinkimi
nė komisija, susitarusi su Lietu
vos ambasadorium Stasiu Lozo
raičiu ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdyba, prašė 
referendumą pravesti JAV 
lietuvių išeivijoj. 

LB Detroito apylinkėje bus 
galima balsuoti 1992 m. gegužės 
23 d. (šeštadienį) Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos patalpose, 
25335 W. Nine Mile Rd., South
field, MI, nuo 10 vai. ryto iki 2 
vai. po pietų. 

Kas galės referendume 
balsuoti? 

(Ištrauka iš JAV LB krašto v-
bos nurodymų) 

Pagal Aukščiausiosios Tary
bos priimtą pilietybės įstatymą, 
referendume teisę balsuoti turės 
18 metų sulaukę sekančių kvali
fikacijų asmenys: 

1. Lietuvių kilmės asmenys, 
turėję Lietuvos Respublikos 
pilietybę ir nuo 1940 m. birželio 
15 dienos iki 1990 m. kovo 11 
dienos pasitraukę iš Lietuvos ir 
gyvenantys kitose valstybėse. 
Taip pat nurodytų asmenų 
vaikai, kurie gimimu neįgijo 
kitos valstybės pilietybės. Atsta-
tydami Lietuvos Respublikos 
pilietybę, referendume dalyvau
jantys asmenys neprivalo at
sisakyti turimos kitos valstybės 
pilietybės ar persikelti nuolat 
gyventi į Lietuvą. 

2. Asmenys turintys Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymė
jimą ar Lietuvos diplomatiniu 
įstaigų užsienyje išduotą 
Lietuvos pasą. 

3. Asmenys laikinam apsi
gyvenimui ar viešnagei atvykę 
iš Lietuvos, kurie turi Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymėji
mą. 

JAV LB Detroito 
apylinkės valdyba 

(suvažiavimo rengėjai įstengė 
gauti nemažai valdžios fi
nansinės paramos). Dalyvavo ir 
pranešimus darė Pasaul io 
Lietuvių Bendruomenės Švie
timo komisijos pirmininkė 
Milda Lenkauskienė iš Cle-
velando, JAV LB Švietimo tary
bos pirmininkė Regina Kučienė, 
PLB Kultūros komisijos pirmi
ninkė Irena Lukoševičienė ir 
Kanados LB pirmininkė Gabija 
Petrauskienė. 

Pirmutinė paskaitininke — 
dr. Dalia Katiliūtė-Boydstun, 
profesorė iš St. Xavier College 
(dabar St. Xavier University) 
Chicagoje. Jos tema — savait
galio temos pamatai, labai 
įdomiai išvystyta. Reikia savęs 
paklausti ne kaip mes lietuviai 
išsilaikysime, o kodėl. Tema 
buvo išvystyta, kalbant apie et
ninių grupių simbolių sistemas 
(muzika, herojai, istorija ir 
pan.), apie tautinio bendravimo 
sluoksnius — apie kalbos 
mokėjimą, t.t. Tautiškumas 
duoda šiltos žmogiškos užuo
vėjos, idealu, vertybių. Kraštai 
per dideli — žmogus jaukiai 
nesijaus. Šeima per maža — 
reikia erdvės. Darbovietės yra 
vartotojos. Ko norime? Savos 
kultūros. 

Šeštadieno didžiąją dalį 
sudarė simpoziumas ir disku
siniai būreliai. Simpoziume 
kalbėjo mokytojai, studentai, 
veikėjai. Kai kurie mažesnių 
kolonijų atstovai pr iminė 
realybę, bet ir pozityvias 
perspektyvas ateičiai. Viena 
tema pasikartojo — remkime ir 
savuosius kultūrinius vienetus, 
ne vien kviesdami svečius iš 
Lietuvos. Ar praradome stu
burą? Ar turime kompleksą, 
atvažiavusiais iš Lietuvos at
žvilgiu? Diskusiniuose bū
reliuose dalyviai pasiskirstė 
pagal susidomėjimą — rūpesčiai 
įvairių amžių asmenimis — nuo 
vaikų iki pensininkų. Kiek
viena grupė visiems pristatė 

savo išvadų. Pvz. vaikų 
klausimus sprendžiant buvo 
gvildenama lituanistinių mo
kyklų programinių pakeitimų 
svarba. Iš pensininkų iškilo 
kelios įdomios mintys, jų tarpe 
— kad pensininkai turėtų 
rūpintis ne vien savo anūkais, 
bet turėtų pasisiūlyti, įsijungti 
ir bendrauti su kitų šeimų jau
nuoliais", pvz. jiems skaityti 
lietuviškai. 

Sekmadieni Yale universiteto 
vieno skyriaus leidyklos vedėja 
dr. Elona Vaišnienė kalbėjo 
tema „Žengiant į sekantį tūks
tantmetį". Paskaitininke, kaip 
visada, buvo inspiruojanti — ra
gino visiems praplėsti ryšius su 
Lietuva, tuo tarpu panaudojant 
technologiją komunikuoti vieni 
su kitais užjūryje. Susidarė vaiz
das, kad reikia žengti pirmyn — 
gyvenimas Lietuvoje ir užjūryje 
pasikeitė, ir reikia nuspręsti kas 
toliau. 

Savaitgalio metu dalyviai 
turėjo progos apžiūrėti Kanados 
Lietuvių archyvą — muziejų, jo 
parodų salėje išdėstytas 
nuotraukas iš Kanados lietuvių 
gyvenimo. Buvo išstatyti įvai
rūs mokykliniai ir kultūriniai 
leidiniai pvz. JAV LB Švietimo 
tarybos pirmininkė atvežė tary
bos išleistų mokyklinių knygų 
egzempliorių. Buvo progos įvai
rių mokyklų mokytojams pasi
dalinti mintimis, įspūdžiais, 
rūpesčiais. 

Per bendrus pietus šeštadienį 
dalyviai išklausė Toronto jau
nimo ansamblio „Gintaro" cho
ro ir orkestro muzikinio in-
terliudo (pietų metu kalbėjo 
Elaine Žiema.) Dalyviai, kurie 
galėjo, dalyvavo „Tėviškės žibu
rių" baliuje, kur programos at
likėjas buvo čikagiečiams pažįs
tamas „Volungės" choras, o 
sekmadienio šv. Mišiose 
Lietuvos kankinių šventovėje 
giedojo Lemonte neseniai pasi
rodęs „Sutartinės" vienetas. 
Toronto lietuviai tą savaitgalį 
tikrai parodė savo muzikinius 
gabumus ir pomėgį lietuviškai 
dainai. 

Šis savaitgalis buvo įdomus 
keliais punkta is . JAV LB 
kasmet rengia Mokytojų, 
studentų ir tėvų studijinį sa
vaitgalį, kuriame dalyvauja ir 
Kanados lituanistinių mokyklų 
mokytojai. Tačiau šitokio pobū
džio savaitgalio JAV lietuviai 
neįstengiame suruošti, ir gauti 
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iš valdžios lėšų, bankelių para
mos. Kanados LB Švietimo ko
misijos pirmininkę Giedrą 
Paulionienę ir KLB Kultūros 
komisijos pirmininkę Dalią 
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man nebereikia siųsti vaikų į 
lituanistinę mokyklą — dar kol 
kas neišsipildė, kad tai nėra 
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INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir Ketv 2-5 v 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tai . (1-312) 778-2880 
Raz. (703) 448-5545 

PP 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ave. (prie Austin) 

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

Žiba Jurėnaite 
VVashingtone 

A u š r e l ė 

. UR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMIgott Ir Dr. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ava., Ortand Park 
703-340-3100 

10 W. Mardn, Napervllle 
708355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8333 

ARAS ŽL IOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AK IŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

NaparvHle Campua 
1020 t. Ogdan Ave., Sutte 310, 

Napa/vHla IL 80563 
Tai. 1-703-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166 
Namų (703) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Streat 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Rusijos Tolimųjų Rytų 

VARTAI Į AMERIKĄ 
Tarp Aliaskai priklausančios 

Mažosios Diomede salos ir Rusi
ja i priklausančios Didžiosios 
Diomede salos yra tik 2.5 mylios 
Beringo sąsiaurio vandenyno. 
Rusiškoje saloje y ra kar inė 
bazė, Aliaskai priklausančioje 
y ra eskimų ka imas . Bet prieš 
Šaltojo karo pradžią Čukotkos 
regiono (į š iaurę nuo Magadano 
srities) ir š iaurinės Aliaskos gy
ventojai laisvai keliavo — tai 
baidarėm, t a i užledėjusiu van
denynu ir kul tūr iškai bendravo 
ir iki šiai dienai abiejų pusia
salių gyventojai giminiuojasi. 
Iki 1867 m., ka i caras JAV-ėms 
pardavė Aliaską, tas kraš tas 
buvo Rusijos kolonija, o abiejų 
pusiasalių istoriniai gyventojai 
— Jupik eskimai kalba ta pačia 
kalba, tur i tą pačią kultūrą. Tad 
nenuostabu ir ta i , kad šiau
r inė je A l i a sko je y ra d a u g 
rusiškų vietovardžių, daugelis 
gyventojų t u r i rusiškas pavar
des ir daugiau kaip pusė jų yra 
rusų pravoslavai. Net ir Jupik 
kalbos žodis nusakyt i ne eski
mus baltaodžius gusak yra kilęs 
iš rusiško kazokų pavadinimo, 
nes jie ten ilgus šimtmečius 
pirkliavo ir gyveno. 

Per ketur iasdešimt Šaltojo 
karo metų buvo nu t rauk tas šių 
žmonių bendravimas per Berin
go sąsiaurį, bet pradėjus „glas-
nost" vėl prasidėjo ryšiai — iš 
pradžių įvair iomis iškilmin
gomis kel ionėmis lėktuvais, 
šunų t rauk iamomis rogėmis, 
sl idėmis, bur la iv ia is , baida
rėmis ir net p laukimu iš Mažo
sios Diomede salos į Didžiąją. 
Pereitą vasarą, švenčiant 250 
metų sukaktį nuo Vitus Beringo 
a t radimo Aliaskos 1741 m., 
buvo pradėti reguliarūs skry
džiai t a rp Nome Aliaskoje ir 
Kotzebue Rusijoje tiek Aeroflo
to, tiek ir Alaska Airlines lėktu
vų. Giminingi Aliaskos ir Sibi
ro eskimai vėl gali keliauti ten 
ir atgal be vizų. Čukotkos ir Ma
gadano sričių gyventojai gali 
matyt i JAV televizijos pro
gramas, siunčiamas iš Aliaskos. 
Bet šie ryšiai t ė ra tik pradžia 
sparčiai augančių komercinių 
ryšių. 

Dabar jau veikia 87 bendros 
aliaskiečių-sibiriečių bendrovės, 
pradedant su sibiriečių-rusiš-
k a i s r a n k d a r b i a i s , parduo
damasis Aliaskos Anchorage 
miesto turistinėse krautuvėse ir 
ba ig i an t a u k š t o s technikos 
gamtos melioracijos ir svari
nimo įtaisais, patarnavimais bei 
medicininiais protezais. Įdomi 
yra j au du metus veikianti 
Autogenesis, Inc., firma. Vienas 
jos steigėjų y ra dr. Garrijl Iliza-
rov, daugelį metų dirbęs ir įsi
kūręs savo laboratoriją rastų 
namelyje centrinio Sibiro mies
te , kur jis išvystė naują, labai 
efektyvų reabilitacijos būdą 
žmonėms su or topedinėmis 
problemomis. 

Kai pagaliau atsidarė galimy
bė bendrauti su aliaskiečiais, jis 
sus ipaž ino su a l iask ieč ia i s 
biomedicinos inžinieriais, kurie 
išvystė automatizuotą apara
tūrą, pagelbinčią atlikti reabili
taciją pagal dr. Ilizarov metodą, 
ir su privačiais investitoriais, 
kurie taip pa t gavo ir 226,675 
dol. sumą iš Alaskos Mokslo ir 
Techrvkcs fundacijos, kuri kaip 
t ik skat ina tokias firmas kurt i . 
Fundacijos pagalba buvo reika
linga, kadangi bendrai „apa
tinių" JAV valstijų investitoriais 
nepasitiki Aliaskos investicijų 
saugumu. 

Bet labai daug aliaskiečių 
žiūri į Rusijos Sibiro tolimuosius 
rytus kaip į paskutinę, vystymo 
laukiančią laukinybę, panašiai 
kaip Aliaska buvo prieš tap
dama JAV valstija. Aliaskos 
universiteto centro tarptautinei 
p r ekyba i d i r ek to r i u s Doug 
Barry pasakoja, jog aliaskie-
čiams tie kraš ta i atrodo kaip 
ne r ibo tų ga l imyb ių v i e t a , 

maždaug kaip Amerikos Vaka
ra i prieš 90 metų. Bet tai nėra 
t ik grynas kapitalizmas — jie 
jaučiasi dalyvaują naujos is
torijos kūrime. 

Šiandien, skat indami tamp
resnius ryšius, per Beringo są
siaurį keliauja ir savivaldybių 
vadai ir roko muzikinės grupės 
iš mažyčių Al iaskos žvejų 
kaimų ir įvairūs smulkūs versli
n inkai , kul tūrinės, bažnvtinės 
ir visuomeninės grupės. Anot 
Aliaskos valdžios pareigūnų, jos 
didžiausias miestas Anchorage 
j au visą eilę metų yra buvusių 
sovietų pareigūnų dažniausiai 
lankomas JAV vakarinio pa
kraščio miestas. 

Daugelis Aliaskos valdžios at
stovų įsivaizduoja, kad Aliaska 
būsiant i aptarnavimų centru 
įmonėms, vykstančioms į Sibi
ro tolimuosius rytus. Tokių, į Si
birą besiplečiančių aliaskinių 
įmon ių t a r p e y r a I n u p i a t 
eskimų firma Arctic Slc-ne Re
gionai Corporation, veikianti iš 
Barrow miesto, kurios padali
niai specializuojasi Arktikos 
naftos eksploatavime, statyboje 
ir telekomunikacijos srityse. 

Tačiau anot Yereth Rosen, ra
šančios iš Anchorage Christian 
Science Monitor la ikraščiui 
(1992.V.11), visas šis bendra
v imas gali turėt i ir neigiamų 
pasekmių Aliaskos gyvento
jams. Padėjus išvystyti turtingo 
Sibiro jūrų ir žemės resursus, jie 
gali iš rinkos išstumti dabar tas 
žaliavas teikiančias aliaskiečių 
firmas, pal iekant aliaskiečius 
be pragyvenimo. J a u dabar 
a l i a sk i eč i ams sus i rūp in imą 
kel ia Japonijos-Rusijos bendros 
žvejybos įmonės, kurios gali 
sumažinti aliaskiečių dalį Japo
nijos lašišos gaminių rinkoje. 

Taip pat bijomasi, kad Rusijos 
ekonominė desperacija privers 
rusus kirsti Sibiio taigos miš
kus , nepasirūpinant gamtos ap
sauga , miškų a tnau j in imu. 
Panašiai gali įvykti ir su naftos 
eksploatacija šiaurinėse Sibiro 
Beringo jūros pakrantėse. Iki 
šiol palaipsniui progresavę pasi
t a r i m a i dėl bendro gamtos 
draustinio Beringo sąsiaurio 
pakrantėse sustojo, tiek JAV, 
tiek ir Rusijos vadams kreipiant 
daugiau dėmesio į ekonominius, 
o ne gamtosaugos rūpesčius. 

Atsirado jau ir verslo nemalo
numų ryšium su bendrom alias
kiečių-sibiriečių įmonėmis. Pa
vyzdžiui, kad ir toks atsitiki
m a s : Anchorage apylinkėje 
esant i dešrų gamykla Indian 
Valley Meats įkūrė pirmą bend
rą JAV-rusišką firmą Maga
dano srityje 1989 m., pastatyda
ma po vieną fabriką Caibuka ir 
Haru ta kaimuose. Abu — eski
mų kaimai, kurių pagrindinė 
gamyba yra elnių auginimas ir 
perdirbimas. Iš amerikiečių 
rusai įmonės partneriai išmoko 
mėsos paruošimo ir konserva
vimo techniką bei rinkos eko
nomikos bei market ingo pa
grindus. Šios firmos rusai part
neriai užvedė prekybą su korė
jiečiais jų labai vertinamais 
elnių ragais. Iš šio šalutinio 
verslo susitaupę pakankamai 
valiutos įsigyti savą mėsos 
apdirbimo mašineriją, j ie pabė
go, neišmokėję algų eskimams 
elnių piemenims ir palikę Cai
buka fabriką be kapitalo toliau 
operuoti. 

Amerikiečiai dabar pasisam
dė advokatą Maskvoje juos su
ras t i ir pa t raukt i į teismą, bet 
tuo tarpu jie yra sunkiai nuken
tėję ekonomiškai. J ie pasidarė 
išvadą, kad sunku rasti sąži
ningų partnerių Rusijoje. 

Bet atrodo, kad nežiūrint 
daugelio kliūčių, JAV ryšiai 
su buvusiom imperijos respubli
komis auga — jau ne vien tik 
per Pabaltijo kraštus, bet ir per 
Rusijos tolimųjų šiaurės rytų 
var tus į Ameriką. 

DR. SAULIUS 
JANKAUSKAS 
PASIRENKA 

FLORIDĄ 

Dr. Juozas Girnius su žmona, prieš išsiunčiant j Lietuvą raštus. N'uotr. Vvt. Maželio 

J. GIRNIAUS „RAŠTAI" 
LEIDŽIAMI LIETUVOJE 

1991 metų pabaigoje „Min
t ies" leidykla išleido žymaus 
mūsų filosofo, ka ta l ik i ško jo 
egzistencialisto Juozo Girn iaus 
„Raštų" I tomą — Juozas Gir
nius. „Raštai" , I tomas, 616 p., 
Vilnius, „Mintis" , 1991, serija 
, ,Iš L i e t u v o s f i losof inio 
palikimo". Planuojama išleisti 
dar t r is tomus, kur ie visumoje 
ap ims s v a r b i a u s i u s filosofo 
kūrinius. 

Pirmajame tome spausdina
ma egzistencinei filosofijai skir
ta studija apie Kar i Jaspersą 
„Laisvė ir B ū t i s " , pirmieji 
Lietuvoje straipsniai apie egzis
tencializmą iš žurnalų „Logos" 
ir „Židinio", filosofijos pagrindų 
kursas gimnazijoms, per 50 
s t ra ipsnių iš „Lie tuv ių en
c ik lopedi jos" bei spec ia l i a i 
„Raš tams" parengta „Autobio
grafija". „Žodyje g r į ž t an t " pas 
Lietuvos skaitytojus au to r ius 
rašo: „Nuo seno buvau įsi
t ikinęs, kad kul tūr in ia i laimė
j imai ir Lietuvoje, ir išeivijoje 
susijungę. Dėl l i t e ra tū rų su-
tekėjimo į vieną dar 1968 m. lei
dinyje „Lie tuv ių l i t e r a t ū r a 
svetur" buvau ta ręs : „Abiejų 
mūsų šio meto literatūros srovių 
ateityje sutekėjimas į vieną y ra 
na tūra lus dalykas, nes abi jos 
priklauso tai pačiai t a u t a i " . 

Tačiau filosofija — ne li tera
tūra . J i ne t ik skir t inga, bet ir 
priešinga, todėl ten pat įspėjau, 
kad filosofijos p a l i k i m a s 
greičiausiai grįš tada, ka i filo
sofai bus patys tapę pal ik imu. 
Nedrįsau nė svajoti, kad bū tų 
leidžiami mano raš ta i Lietuvo

je. Filosofijos palikimo serijoje 
esu vienintel is autorius gyvas. 
Savaime aišku, tai mane tikrai 
džiugina". Iš tikrųjų šioje seri
joje nuo 1989 metų išleisti dar
bai filosofų, K. Narbuto, V. Gus
t a i n i o , V. Sezemano, St. 
Šalkauskio, A. Maceinos ir kt., 
kur ie visi j au iškeliavę j kitą 
pasaulį. 

J. Girn ius gimė 1915 m. Su
deikiuose Utenos apskr. Po filo
sofijos ir teologijos studijų 
Kauno, Louvaino, Freiburgo ir 
Paryžiaus Sorbonos universite
tuose 1941-1944 m. dėstė Kauno 
Vytauto D. universitete filo
sofijos f a k u l t e t e . Ka ip ir 
dauguma intelektualų, 1944 m. 
pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 
m. gyvena JAV Bostone. 1951 
m. Montreal io universitete 
Kanadoje apgynė filosofijos dak
taro disertaciją. Be filosofijos, 
s tud i javo l i t e r a t ū r ą , buvo 
poetų „žemininkų" bičiulis ir 
idėjinis įkvėpėjas nepriklau
somoje Lietuvoje. Gyvendamas 
Bostone. 1953-1969 m. redagavo 
„ L i e t u v i ų enciklopediją", 
1965-1980 m. — „Aidų" žurna
lą. 1964 m. buvo išrinktas 
Lietuvių Katal ikų Mokslo aka
demijos nariu. Svarbiausi filo
sofijos veikalai: „Laisvė ir Bū
t is" (1953). „Tauta ir tautinė iš
t ikimybė" (1961), „Žmogus be 
Dievo" (1964), „Idealas ir 
la ikas" (1966), „Pranas Dovy
dai t i s" (1975), „Pranas Kurai
t i s" (1990). 

Dr. J. Girniaus „Raštų" išlei
dimo idėją iškėlė filosofas Ar
vydas Šliogeris ir redaktorė 

Giedrė Bautrėnienė. I tomo 
įvade A. Šliogeris išsamiai 
nagrinėja Juozo Girnaus filo
sofinį mąstymą, pabrėždamas, 
jog ,,Ši filosofija svarbi ir 
autentiška vien tuo, kad ji 
mumyse pažadina lemtingiau-
sius dabart ies klausimus, o 
sykiu ir gaivina tą versmę, iš 
kurios išauga ji pati, — egzis
tencinį rūpestį. Girniaus filoso
favimo dramatizmas yra geriau
sias šiame filosofavime glū
dinčio esmingumo ir tiesos 
rodiklis. Dabar mes pradedame 
dialogą su sąžiningiausiu ir au
tentiškiausiu mūsų lietuviškuo
ju mąstytoju. Tikėkimės, kad šis 
dialogas bus produktyvus, ir 
lietuviško egzistencinio rūpesčio 
filosofas, pagaliau sugrįžęs į 
t ė v y n ę , čia s u r a s tokio 
produktyvaus dialogo partne
rius". 

Kad šis dialogas būtų užmegz
tas, daug triūso ir energijos 
įdėjo „Raštų" sudarytoja ir 
redaktorė Giedrė Bautrėnienė. 
Jai buvo paskirta 1991 m. Soros 
kultūros stipendija medžiagai 
atrinkti su pačiu autoriumi Bos 
tone. Intensyviai bendradar
biaujant karštais 1991 metų 
gegužės-birželio mėnesiais buvo 
aptartas, suskirstytas ir sure
daguotas visų keturių tomų 
turinys. Be anksčiau minėtojo I 
tomo, II turėtų pradžiuginti 
Lietuvos skaitytojus, laukian
čius garsiojo „Žmogaus be 
Dievo" . Š iame tome bus 
pateiktas ir straipsnis „Istorinė 
krikščionių atsakomybė". 

III tomas apims autoriaus dar-

Tviskančių ežerų skalauja
mas, apelsinų sodų apsuptas ir 
D i sney World i š g a r s i n t a s 
pačiam Floridos vidury skendi 
žalias Orlando miestas. 

P r ieš porą metų Orlando 
priemiesty — Longwood — gy
dytojo kabinetą atidarė Saulius 
Jankauskas , M.D. 

(Physician's Plaza Building, 
521 West State Rd. 434, Sui te 
106, Longwood, Florida 32750. 
Telef. 407-834-5255 a r b a 
1-800-940-9953). 

Ant kabineto durų sidabrinė 
lentelė: „Plastic Reconstruc-

b u s t a u t i n ė s filosofijos i r 
politikos klausimais: „Tauta ir 
taut inė ištikimybė" bei daugelį 
k i t ų i r š i and ien a k t u a l i ų 
straipsnių. IV tomą numatoma 
skirti Lietuvos filosofijos raidai. 
J a m e bus apybraižos apie St. 
Šalkauskį, P. Kuraitį, dalis mo
nografijos apie P. Dovydaitį ir 
dar keli niekur neskelbti dar
bai. 

Greta „Raštų", l i teratūros 
žurnalas „Metai" 1991 m. Nr . 
11-12 perspausdino J. Girniaus 
„L ie tuv i ško jo c h a r a k t e r i o 
problemą" (1947), kurios daly
vavimas rezistentų politinėse 
bylose, kaip kaltinamoji medžia
ga, padarė ją autoriui ypač 
brangią (LKB Kronika, II, p . 
254, 268-269, 272, 301). Spren
džiant iš LKB Kronikos Nr. 23 , 
matyti , kad, nepaisant perse
kiojimų, šis leidinys vis dėlto 
buvo žmonėse paskleistas, nes 
buvo konfiskuojamas. Sovietino 
režimo metais buvo uždrausta 
domėtis visais J. Girniaus vei
kalais, neleidžiama jų aptar t i 
bei cituoti, o platinimas buvo 
baudžiamas laisvės atėmimu, 
ka ip a n t i t a r y b i n ė ve ik l a . 
Įvežant J. Girniaus knygas į 
Lietuvą pasienio muit ininkai 
atidžiai ir negailestingai j a s 
konfiskuodavo. 

Džiugu, kad atėjo kitas metas, 
kai žmonės pagaliau gali laisvai 
mąstyti ir domėtis filosofine 
išmintim. J. Girniaus žodžiu 
t a r i a n t , „Džiugu gr įžt i į 
namus". Nors ir kaip gerai būtų 
įsikurta svetur, vis vien ilgiesi 
namų. Kiekviena emigracija (ar 
laisva valia pasirinkta ar likimo 
nulemta) yra dvasinė t remtis . 
Džiugu bent žodžiu sugrįžti 
tėvynėn, ypač dabar, visai nesi
tikėjus tokios galimybės"* 

Liuda Z i a u g r i e n ė 

tive and Cosmetic Surgery". 
Truputis profesinės informa

cijos. Plastinė ir rekonstruk-
tyvinė chirugija atstato, sugydo 
ir grąžina pirmykštę formą 
sužalotiems audiniams ar iš viso 
k ū n o d a l i m s . Sužaloj imo 
priežastys gali būti įgimtos ar 
įgytos dėl nelaimingų atsi
t ikimų, ligų, amžiaus. Kos
met inė chirurgija yra plas
tinės chirurgijos poskyris, kur 
žmogus nori būti „pagražina
mas" (enhance or improve): rie
balų sumažinimas (liposuction), 
odos, ypač po nudegimų, perso
d in imas , i š a u g ų - a u g l i ų ir 
p igment in ių dėmių pašal i
nimas, veido, krūties ar nosies 
formos pakeitimas, mikrosko
pinė chirurgija. Didesnę ope
racijų dalį dr. Jankauskas at
lieka ambulatoriškai — moder
niai įrengtame savo kabinete, 
tuo sutaupydamas pacientams 
dideles l i gon inės i š l a i d a s , 
reikalui esant, pacientus guldo 
į v i sas d idžiąs ias Or lando 
ligonines. 

Dabar susipažinkime ir su dr. 
Saulium Jankausku. Kilme det-
roitiškis. Veiklus atei t ininkas. 
Detroito „Žiburio" lituanistinės 
mokyklos mokytojas (mokyklo
je dirbo 8 m e t u s , k a r t u i 
l ankydamas universi tetą ir 
medicinos mokyklą) . Dievo 
Apvaizdos bažnyčios lektorius. 

Baigęs gimnaziją geriausiais 
pažymais gavo 4 metų stipen
diją (merit scholarship) Wayne 
State universitete Detroite. Per 
ki tus 12 metų universitetas 
tampa jo namais : čia jis gauna 
biologijos magistrą, gydytojo 
diplomą, čia įsigyja bendrosios 
chirurgijos specialybę. Buvo dar 
treji įtempto darbo metai (Me-
dical College of Virginia, Rich-
mond, VA; Aesthetic-Cosmetic 
Fel lowship El lenbogen In
sti tute, Los Angeles, Ca.), to
bulinantis rekonstruktyvinėj, 
plastinėj ir kosmetinėj chirur
gijoje. Tai įspūdingas pasiruo
šimas pasirinktajai specialybei! 
Gyvendamas Virginijoj subūi «• 
ten esančius lietuvius ir leido 
informacinį laikraštį „Šauk
lys". 

Su amer ik ieč ių gydytoju 
grupe vyko į Guatemalą, kur 
padarė daugiau kaip 100 korek-
tyvinių (plastinių) operacijų. 
Rašo straipsnius profesiniais 
klausimais, dalyvauja bendra-

(Nukelta į 4 psl.) 

ŽVILGSNIS Į VILNIAUS 
SENAMIESTĮ 
P E T R A S M A T E K Ū N A S 

Tiek istorikai, t iek ir archeologai tvir t ina, kad 
Šventaragio slėnis buvo nuo priešistorinių laikų aisčių 
giminių religinio kulto vieta, kurioje stovėjusi Perkūno 
šventykla, apsupta iš visų pusių ąžuolyno. J i buvo 
laikoma šventa. Toje P e r k ū n o šventykloje degė amži
noji ugnis, pr iž iūr ima vaidilučių. Aikštėje buvo 
deginami kunigaikščiai , kilmingieji ir šventyklos 
kunigai — žyniai, kur ie esą palaikę glaudžius ryšius 
su Palangos ir Rusnės Pe rkūno šventyklomis. Rusų 
moksl ininkas V. Toporovas 1950 m. parašė mokslinį 
straipsnį, kur iame Vi lniaus Perkūno šventyklą jis 
palygina net su Kijevo P e r k ū n o šventykla buvusia 10 
šimt. 

Dabart inia i archeologų tyrinėjimai parodė, kad da
bart inė Šv. Stanislovo k a t e d r a yra pasta tyta toje vie 
toje, kur buvo Perkūno šventykla. Net lenkų istorikas 
Jonas Dlugošas, kuris , ka ip ir arkivyskupas R. Jelbžy-
kovskis, neapkentęs lietuvių, savo istorijoje „Historia 
Polonice", rašo, kad amžinąją ugnį užgesinti įsakęs 
1387 m. kara l ius Vladislovas (Jogaila), o šventyklą ir 
aukurą nugr iaut i . Auku ra s stovėjęs, kaip mini Dlu 
gošas, toje vietoje, kur dabar stovi didysis katedros alto
rius. Taip pat šį faktą tv i r t i na ir istorikas Motiejus 
Strijkovskis. Prie a u k u r o dar stovėjusi Perkūno sta
tula ir bokštas, iš kur io žyniai pranašaudavo ateitį. 

Apie Vilniaus Perkūno šventyklą dar rašė Teodoras 
Narbutas , Simonas D a u k a n t a s , Mykolas Balinskis ir 

kiti. Vilniaus Perkūno šventykla, kaip mano da
bartiniai katedros tyrinėtojai, žinias jie ėmė iš J. Fri
driko Rivijaus kronikos, kuris medžiagą savo kronikai 
ėmęs iš istoriko A. Rotundo, gyv. 16-me šimtm. Vilniu
je. A. Rotundo kronika yra dingusi ir apie jos likimą 
niekas nežino. J . F. Rivijaus kronikos rankraštis yra 
Vilniaus Mokslo akademijos centrinėje bibliotekoje 
rankraščių skyriuje. Parašyta vokiečių kalba, gotišku 
šriftu. 

Šventaragio slėny didesnį žemės plotą užima 
Katedros aikštė, esanti kairėje katedros fasado pusėje. 
Tai gana didelė aikštė, kuri savo dydžiu Vilniaus mies
te užima trečią viet'4. Tiek caro, tiek ir lenkų okupa
cijos metu buvo apleista, nesutvarkyta. Kai Sovietų 
Sąjunga 1939 m. Vilnių perleido Lietuvai, tuojau 
lietuvių miesto administracija, tiek Katedros aikštę, 
tiek ir likusią Šventaragio slėnio dalį buvo gražiai su
tvarkiusi. (Katedros aikštė buvo išlyginta ir išklota sto
romis cemento plytomis). Tai viena iš gražiausių 
Vilniaus miesto dalių. Net caro okupacijos metu ši vie
tovė — Šventaragio slėnys — buvo laikoma gražiausia. 
Tuo metu rusų administracija, kad suteiktų jai dau
giau rusiškos išvaizdos, šioje vietoje pastatė net du 
nedidelius paminklus, būtent . Katedros aikštėje 
carienei Kotrynai II ir toje vietoje, kur stovėjo gražūs 
ir didingi reprezentaciniai D. L. kunigaikščių rūmai, 
poetui Aleksandrui Puškinui, pavadindami tą vietą 
„Puškino parku". Prasidėjus I pasauliniam karui jų 
biustai, kurie buvo variniai, kad nepatektų vokiečiams, 
buvo nuimti ir išvežti į Rusiją, o jų pjedestalai nu
griauti. 

Susipažinę su Šv. Stanislovo katedra ir šiek tiek 
su jos praeitimi bei aplinka, kur i ją iš visų pusių supa, 
nusikeikime j Napoleono aikštę ir kitas senamiesčio 
esančias v ie tas , k u r irpi v ra crrafiu ir i«tr>riniii hnčnv-

čių, cerkvių, buvusių didikų rūmų ir likutis buvusios 
gynybinės sienos, kuri supo senamiestį. Visi tie pa
minklai turi įdomią praeitį ir pasižymi architektū
riniais stiliais. 

• * 
Napoleono a ikš tė nuo katedros nėra toli, maždaug 

apie 1000 metrų. Aikštė nėra maža. Dabartiniai rusai 
okupantai, ją pavadino Kutuzovo vardu. Prie jos stovi 
nedidelė mūrinė Šv. Kryžiaus bažnytėlė, didingi repre
zentaciniai ir Vilniaus universiteto rūmai, kuriais tu
ristai, kai jie patenka į šią aikštę, susižavi ir su dideliu 
įdomumu juos n e tik apžiūri, bet dar mintimis 
nusikelia į praeitį. J ie iš šios aikštės išsineša daug įspū
džių, nes pamato, kur gyveno carų laikais generalgu-
be rna to r i a i , k a i p sakys im Murav jovas , k u r i s 
aplenkėjusių lietuvių vadinamas „koriko" vardu ir 
Vilniaus universiteto rūmų dalį, prisimindami mūsų 
istoriką Simoną Daukantą, Širvidą ir kitus, kurie mūsų 
tautai nešė šviesą. r 

Napoleono aikštės pradžioje yra Vilniaus vyskupi
jos dviejų aukštų mūrinis namas, kuriame vokiečių 
okupacijos metu veikė Vilniaus^muzikos mokykla ir 
kitoje gatvės pusėje — Dę Reusu rūmai , pastatyti 17 
šimt. pabaigoje, pagal arch. M Knakfuso projektą. Tai 
gana didingi, pailgos formos, dyiejų aukštų rūmai, nu
dažyti baltai. Iš Katedros aikštės pusės rūmai įspūdžio 
nepadaro. Visas tų rūmų grožis Napoleono aikštės 
pusėje. Jo portalą puošia keturios jonienų kolonos, bet 
be jokių ornamentų. Kolonų tarpai vienodi. Nuo sienos 
jos stovi apie pusantro metro atstume, prilaikančios, 
trikampį. Sieną d a r puošia keturi gana platūs piliast
rai, tarp kurių, t iek pirmam, tiek ir antram aukšte yra 
po tris langus ketvirtainio išvaizdos. Stogas man
sardinis, o vidus — barokinis. 

(Bus daugiau) 
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Dr. Indrė M. Rudaitytė ir adv. Dean M. Jeske po santuokos Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijoj, Lemonte, IL. 

MEILE SUJUNGĖ 
DU PASAULIUS 

Gegužės 23 d. sueina pusme
tis, kai Palaiminto Jurgio Ma
tulaičio misijoj Lietuvių centre 
Lemonte kun. Antanas Saulai-

raštais išdeginta medine lėkšte 
ir gražiai išdrožinėtu samčiu. 

Visa tai buvo pristatyta su 
reikiamu orumu, iš arti ir iš toli 

tis, SJ, palaimino dr. Indrės atvykusių jaunosios šešių išei-
Marijos Rudaitytės ir adv. Dean giniais tautiniais drabužiais 
Matthew Jeske santuoką. pasipuošusių pusseserių ir pus-
Šv. Mišių metu, jaukioj žvakių brolių. Šis „turtas" buvo su-

šviesos prieblandoj, smuiku gro- dėtas į salės vidury stovinčią 
jo Linda Veleckytė-Kerpienė ir dail. Jurgio Daugvilos puošniai 
giedojo sol. Praurimė Ragienė. išskaptuotą ąžuolinę kraičio 
Trys poros jaunųjų vaikystės ir 
mokslo dienų draugų buvo šio 
iškilmingo įvykio liudininkai — 
palydovai. Vaišės buvo Oak 
Park, IL, Georgios „Saulėlei
džio" vardo banketų salėje. Jau
niesiems ir ypač kitataučiams 
studijų draugams ir kolegoms 
buvo pristatyti šeši lietuviško
sios kultūros bei šeimos tradi
cijų simboliai: koplytėlė su 
Rūpintojėliu, Šeimos istorijos 
knyga ir jaunosios senelio M. 
Tonkūno Prisiminimai, lietuviš
kų papročių ir tradicijų kny
ga, gintaro papuošalai, tauto
dailės audiniai ir lietuviškų ir 
receptų knyga su tautiniais 

DR. SAULIUS 
JANKAUSKAS 

(Atkelta iš 3 psl.) 
darbiu vadovėly apie viršutinio 
žandikaulio sužeidimus ir jų gy
dymą. 

Kaip žmogus dr. Saulius nuo
širdus, kuklus, pasiruošęs ar
timui pagelbėti, visur ir visada 
savo veikla bei pavyzdžiu 100<7r 
angažuojasi Lietuvai. 

DT. Sauliaus Jankausko pa
siektais mokslo laipsniais ir 
sėkminga praktika labiausiai 
džiaugiasi jo šeima (motina — 
dantų gydytoja, brolis — gydy
tojas, internistas) ir Detroito 
l ie tuviai , linkėdami jam 
visokeriopos kloties, nes jis —jų 
augintinis... Sveikina jį pasi
rinkusį šią valstiją ir Floridos 
pensininkai, nors jie supranta, 
kad dr. Saulius prarastos 
jaunystės jiems nesugrąžins, 
bet, jeigu persisaulinus tektų 
pagauti odos vėžiuką ar kuriam 
iš jų praeity mėgusiam paimti 
didesne dozę Martel, paraudo
nuos nosis, kosmetinės chirur
gijos menas dar galės praskaid
rinti jų likusius gyvenimo 
metus... 

Vyt. Majauskas 

skrynią, jaunosios tėvams — Ri-
tonei ir Teodorui Rudaičiam s 
prašant visa tai išlaikyti ir per
duoti sekančiai kartai. 

Salia tautinių juostų vartų, 
tėvų pasitikimo su duona, vynu, 
druska ir medum, dar reikia 
paminėti vieną staigmeną — tai 
jaunosios krikšto motinos salėn 
ant lininio rankšluosčio įneštą, 
gėlėmis išpuoštą vestuvinį pyra
gą — „karvojų". 

Jaunieji įsikūrė Chicagos se
namiesty. Indrė eina asistentės 
profesorės pareigas Illinois Col-
lege of Optometry ir Illinois Eye 
Institute. Dean yra teismo 
advokatas ir dirba Foley & Lard-
ner firmoj, komercinių litigacijų 
srity. 

Atšventusius šešių mėnesių 
vedybų sukaktį, linkime jauna
vedžiams laimingai sulaukti ir 
atšvęsti šešiasdešimtąją. 

a.t.r. 

Gegužės 9 d. 5 v.v. į Chicagos 
lietuvių Seklyčią susirinko dau
giau kaip 40 mokytojų, švietimo 
darbuotojų ir pedagogo Jono Ka
valiūno bendradarbių bei gerbė
jų atsisveikinti su juo ir jo žmo
na, persikeliančiais gyventi į 
Lietuvą. Laikinai ar visai *— 
priklausys nuo daugelio sąlygų, 
nuo pavykimo įsikurti. Atsisvei
kinimą suorganizavo Jaunimo 
centre dirbančios lituanistinės 
mokyklos: Pedagoginis institu
tas, Chicagos aukštesnioji ir Da
riaus Girėno. 

Atsisveikinimo pobūvį pradė
jo ir pravedė Rūta Jautokienė, 
Chicagos aukštesniosios lit. 
mokyklos mokytoja. Ji įvadinia
me žodyje, perpintame pavasa 
riškos poezijos posmais, papasa
kojo, kaip su Jonu Kavaliūnu 
susipažino, jo dar visai nema
čiusi; iš jo paties ir apie jį ir jo 
veiklą straipsnių spaudoje. Pas
kui susipažino ir asmeniškai, 
ypač mokytojų studijų savaitė
se. 

Pagrindinę kalbą pasakė Juo
zas Masilionis, Chicagos aukš
tesniosios lit. mokyklos direk
torius ir ilgametis Jono Kava
liūno bendradarbis lietuviška
me išeivijos švietime. Paukščiai 
rudenį išskrenda į svetimus 
kraštus, saugodamiesi žiemos, 
bado, pavasarį vėl gali grįžti į 
gimtąjį kraštą. Ir mes, 1944 
rudenį pasitraukdami iš savo 
krašto dėl bolševikų grėsmės, 
tikėjome, kad karas greit baig
sis, bus taikos konferencija ir jei 
ne pirmą, tai antrą ar trečią 
pavasarį galėsim grįžti į tėvynę. 
Deja, grįžimo pavasaris atėjo tik 
dabar, po~beveik 50 meTųT'^ai 

. jau esame labai pasikeitę ir 
mes. ir mūsų svajonių Lietuva. 

Savo kalboje prelegentas su
pažindino pobūvio dalyvius su J. 
Kavaliūno biografiniais duome
nimis, jo darbu Švietimo tary-

' boję, lituanistikos katedra be
steigiant ir Lietuvos krikščio
nybės 600 m. sukaktį minint. 

Jonas Kavaliūnas yra šf&urės 
Lietuvos sūnus, biržietis.'Gimė 
jis 1913 m. rugpjūčio 1 d. Drū-
seikių k., keli kilometrai į 
šiaurę nuo Biržų. Baigęs 1931 
m. Biržų gimnaziją, Lietuvos 
universitete Kaune ir Vilniuje 
studijavo germanistiką. Moky
tojavo Marijampolėje. Giedrai
čiuose. Kaune ir Biržuose. Ame
rikoje irgi greit įsijungė į 
mokytojavimo darbą amerikie
čių vid. mokykloje (HS), ilgiau
siai Michigan City, IN. Gyveno 
Beverly Shores. 

Jonas Kavaliūnas anksti įsi-

JUOZAS MASILIONIS 
jungė į įvairias lituanistines 
mokyklas apjungiančias komisi
jas ar tarybas. Iš 31 Švietimo ta
rybos gyvavimo metų jis 10 iš
buvo pirmininku. Jo laikais lit. 
mokyklos buvo aprūpintos vado
vėliais, gražiai iliustruotais, 
kietais viršeliais įrištais, kokių 
jokia kita etninė grupė neturė
jo. Jo laikais išleistas Lietuvos 
žemėlapis. Jis vienas iš pirmųjų 
susirūpino lietuviškai besimo
kančiais ir jiems parūpino R. 
Scarry „Mano žodyną" ir D. Ta-
mulionytės „Lietuviais norime 
ir būt". Jo iniciatyva nuo 1967 
m. pradėtos ruošti mokytojų stu
dijų savaitės. Iškilęs į Lietu
viškojo švietimo viršūnes, jis ne-
išpuiko, liko demokratiškas, 
draugiškas, išklausąs visų nuo

mones, ne diktatorius, nevaizda
vo esąs koks nors viršininkas. 

Lietuvių išeivijoje vis buvo 
noras turėti kokiame nors uni
versitete lietuvių k. kursus, kol 
išaugo į norą įsteigti Lituanis
tikos katedra. Didžiausi šio 
reikalo judintojai ir žvalgai 
buvo J. Kavaliūnas ir L. Rasla
vičius. Kai PLB sudarė sutartį 
su Illinois universitetu, 1982 m. 
PLB seime J. Kavaliūną pakvie
tė sudaryti komitetą lėšoms 
rinkti. Kai beveik pusė darbo 
buvo atlikta, atsirado kitas 
komitetas garbei pasiimti. Kai 
kai kas ragino J. Kavaliūną re
aguoti, jis ramiai atsakė: „Man 
garbė nesvarbu. Svarbu, kad 
katedra būtų". 

Besiruošiant 1987 m. minėti 
Lietuvos krikščionybės 600 m. 
jubiliejų, rengimo komiteto pir
mininku buvo pakviestas irgi J. 
Kaval iūnas . Darbas buvo 
didelis, ne be kliūčių, ne be 
pamokymų ir protestų, kam ši, 
o ne kita data pasirinkta. 

Baigdamas kalbą, J. Masilio
nis dar priminė, kad J. Kavaliū
nas kilęs iš Drūseikių (raš. k. 
būtų Drąseikiij, vadinas, drąsių
jų) kaimo, o studijuodamas pri
klausė Narsos korporacijai. Už
tat drąsus ir narsus grįžti į Lie
tuvą, kada grįžtančiųjų dar la
bai nedaug. 

Pedagoginio'lit. instituto var
du atsisveikino jo direktorė Sta
sė Petersonienė. Į atsisveikini
mo adresą įrašyta P. Jurkaus 
žodžiai: „Kaip grįžtančius namo 
paukščius palaimink, Viešpatie, 
ir mus". Grįžtančiųjų dar ne
daug. J. Kavaliūnas yra vienas 
iš pirmųjų, grįžimu įrodąs, kad 
šie žodžiai nebuvo tušti. Ji dė
kojo išleidžiamajam už didžiulį 
įnašą lietuviškajam švietimui 

SPECIALŪS KELIAI 
DVIRAČIAMS 

Iš šiaurinės Chicagos dalies j 
miesto centrą jau yra įrengti 
specialūs takai dviračiams, no
rint sumažinti važinėjimą au
tomobiliais trumpiems atstu
mams. Gegužės 11-15 buvo pa
skelbta „Bike to Work" savaitė, 
norint skatinti važinėjimą i 
darbą dviračiais. 

Tai vis pastangos švarinti 
Chicagos orą, nes pagal 1990 
pravestą švaraus oro įstatymą 
„Clean Air Act", Chicagos oro 
švarumas yra „žiaurus". Chica-
gai liepta per ketverius metus 
sumažinti mašinų ir sunkve
žimių oro teršimą 15-ka pro
centų. Tuo tikslu ir rengiami 
saugūs keliai dviračiams. 

Rašydamas aš išmokau dau
gelį dalykų, kurių niekas manęs 
nepamokė. 

Šv. Augustinas Jonas Kavaliūnas 

išeivijoje, už nuoširdumą, drau
gystę, už meilę Lietuvai. 

Juozas Plačas, Dariaus Girėno 
lit. mokyklos vedėjas, prisiminė, 
kaip du kartus buvo pakviestas 
Jono Kavaliūno jį pavaduoti, už
imti jo pareigas: prieš maždaug 
30 m. pakvietė užimti Dariaus 
Girėno lit. mokyklos vedėjo 
pareigas, o prieš maždaug 12 m. 
užimti jo nebaigtas Švietimo 
tarybos pirmininko pareigas, 
kai jis išvyko direktoriauti 
Vasario 16 gimnazijoje. Prašė, 
kad neužmirštų mūsų ir būda
mas ten, tėvynėje, kad dirbtų jos 
labui, jos vienybei, kurios ten 
labai trūksta. 

Bronius Nainys, „Pasaulio lie
tuvio" redaktorius, atsisveikino 
su Jonu Kavaliūnu, ilgamečiu 
bendradarbiu LB veikloje, ypač 
švietimo srityje. Jie dirbo drau
ge Chicagos Vid. Vakarų Švie
timo komisijoje, Krašto valdy
boje ir Pasaulio LB valdyboje, 
kur Br. Nainys buvo pirminin
ku, o J. Kavaliūnas Švietimo 
tarybos pirmininku ir PLB val
dyboje vicepirmininku švietimo 
reikalams. Jis yra daug nusipel
nęs ne tik JAV, bet ir viso pa
saulio lietuvių išeivijos švietimo 
reikalams, ypatingai Pietų 
Amerikai. Jis stengėsi visiems 
padėti ir rasti geriausią padėji
mui būdą. Kadangi J. Kavaliū
nas yra vienas iš geriausiai su
sipažinusių su išeivijos lietuvių 
švietimo reikalais, prašė, kad, 
grįžęs į Lietuvą, informuotų 
Švietimo ir kultūros ministeriją 
apie mus, kurie patys norime iš
likti lietuviais, norime, kad lie
tuviais išliktų vaikai ir vaikų 
vaikai. Lietuva dar mažai mus 
pažįsta, reikiajuos įtikinti, kad 
esame ne tik fotografijose, bet 
gyvi ir reikalingi pagalbos. Kai 
kur mes galime Lietuvai padėti, 
kai kur Lietuva turės išeivijai 
padėti. Linkėdamas gerai įsi
kurti Lietuvoje, prašė ir toliau 
darbuotis Lietuvai. 

Leonas Raslavičius, artimas 
bendradarbis Švietimo taryboje, 
Joną Kavaliūną apibūdino kaip 
kilniaširdį ir demokratišką 
žmogų. Jo kilniaširdiškumas pa
sireiškė organizuojant sergan
čiam kun. Svirneliui pagalbą, o 
demokratiškumas pirmininkau
jant Švietimo tarybai. Admi
nistraciniame darbe galima 
dirbti autokratiškai, su nieku 
nesiskaitant, arba demokratiš
kai, išklausant visų nuomones. 
Jis turėjo daug idėjų, bet jų ne-
prakišo pats vienas, sprendimai 
būdavo daromi po diskusijų, bal
savimu. Linkėjo saugiai pasiek
ti Lietuvą, gerai įsikurti ir dar 
ilgai darbuotis jos naudai. 

Oficialioji dalis — pagrindinė 
kalba ir keturių atsisveikintojų 
žodžiai tęsėsi tik apie 45 minu
tes, todėl neprailgo. Kun. J. 
Duobai, MIC, sukalbėjus maldą, 
prašant Dievo palaimos savo bu
vusiam mokytojui ir visiems jo 
gerbėjams, susirinkusiems jį iš
leisti į Lietuvą, prasidėjo vaišės. 

Baigiantis vaišėms, atsisvei
kinimo ir padėkos žodį tarė pa
grindinis šio pobūvio dalyvis 
Jonas Kavaliūnas. Kai prieš 
daugelį metų apleidom namus 
ir keliavom į vakarus, tikėjo
mės, kad grįšim, kaip kad grį
žo po I Pasaulinio karo daugelis 
lietuvių, pasitraukusių į rytus. 
Deja, bėgo mėnesiai metai, at
siradom kitame kontinente, vai
kai augo, kūrėsi šeimos. Darė
me, ką išmanėme, kad jaunimas 
Lietuvą pažintų, o pažinęs pa
miltų. Su jaunimu dainavome: 
„Grįšim, grįšim". Dabar susi
darė sąlygos grįžti, bandys įsi
kurti, ką nors daryti, nesako su
diev, o ligi pssimatymo Lietu
voje ir čia, Amerikoje. 

Sudainavus „Leiskit į tėvy
nę", R. Jautokienė įteikė visų 
dalyvių pasirašytą adresą. Po to 
dar ilgokai šnekučiuota vienų 
su kitais ir su į Lietuvą išvyks
tančiais Jonu ir Ona Kavaliū
nais. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

\m 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzle Ava., 

Chlcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

ŠIMAITIS REALTY 
V i k t o r a s Š ima i t i s 

I raną B l lns t rub lene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. K*dzl» Ave. 
Tel. 436-7878 

Ontuifc 21 
m MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski. 

Chicago, I I 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 

OntuiK KMIECIK R E A L I O J 

a 7922 S. Pulaski rfd. 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

je i nori te parduoti ar p i rk t i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. j i 
p r o f e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tu i . 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

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

(312 )581 -8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ' 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PARDUODAMAS 
Naujesnis mūrinis 2 bt. namas su 
kamb. rūsyje, 70 St. ir Fairfield Ave , 
apyl.; 3 mieg. kamb. bute; erdvūs 
salonai; atskiros šildymo sistemos; 
Gerai išlaikytas. $145,000. Kreiptis: 
dienomis tel. 312-781-8359, vaka
rais 312-471-3712 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
66 St. ir VVhipple Ave. apyl. 

Kreiptis: te l . 312-471-0811 

FOR RENT 
1 bdrm. apt. 1st f l . vic 63 & 
Pulaski for single vvorking person. 
Refrig. & stove. $400 per mo. 

Tel. 312-767-3176 

HELP VVANTED 

HELP VVANTED 
Skub ia i re ika l ingos moterys 
mokančios išsiuvinėti rankomis Dirbsi
te savo namuose Užmokestis nuo iš
dirbio. Skambinti tarp 7-9 v.v., te l . 
312-348-8092. Kalbame lietuviškai. 

Movlng — kraustymas 
Dirbame sąžiningai, prieinamomis 
kainomis. Draudimas garantuotas. 
Kreiptis į: Vytą t e l . 925-4331 8 
v.r. Iki 12 vai. Tai. 436-5219 5 v. 
p.p. Iki 9 v.~f. 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl . knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. 
IL. gyv. dar prideda 64 et valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti „Draugo" adresu. 

„VARPAS" 
Gali jums padaryti šias paslaugas: 
* JAV pinigus persiųsti { Lietuvą. Adresatas 

gauna valiutą doleriais. 
* Persiunčiame į Lietuvą medžioklinius ir 

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

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

VARPAS 
2437 Mlcheltorena St. 

Los Angeles, CA 90039 



SU. A.A. TEISININKU 
VINCU KAZLAUSKU 
ATSISVEIKINANT 

humanitarinius mokslus, vėliau 
perėjo į Teisių fakultetą ir 
skyrių. Studijuodamas buvo 
plačiai įsijungęs į visuomeninę 
veiklą. Ateitininkas iš gimnazi
jos la ikų , Vi lniui vaduoti 
sąjungos studentų skyriaus, ap
jungusio 200 narių, pirmi
ninkas. Dalyvavo Draugijos 
Užs i en io l i e tuviams remti 
veikloje . Buvo energingas, 
draugiškas, l inksmo būdo, 
mokėjo sklandžiai įtikinamai 
kalbėti, paįvairindamas savo 
pašnekesius įvairiais anekdo
tais. Buvo geras šokėjas. 

Baigęs universitetą ir gavęs 
teisininko diplomą, a. a. Vincas 
a t l iko 
praktiką ir išlaikęs egzaminus, 
laikinai ėjo tardytojo ir teisėjo 

Nematydamas vilčių grįžti į 
Lietuvą, po 3 metų išvyko į 
JAV. 1948 pradžioje apsigyveno 
Los Angeles mieste, kur turėjo 
pažįstamą iš Lietuvos Šv. 
Kazimiero parap. kleboną kun. 
J. Kučingį. 

Čia gyvendamas visą atlie
kamą nuo tiesioginio darbo 
laiką skyrė organizacinei 
veiklai. Nuo 1949 buvo il
galaikis Katalikų federacijos 
skyriaus valdybos pirmininkas, 
dalyvavo parapijos dešimtmečio 
iškilmių komitete, komiteto 
parapijos lietuviškoms teisėms 
apsaugoti pirmininkas, įėjo į 
Ateitininkų sendraugių skyr. 
valdybą, priklausė Lietuvių 
teisininkų draugijai ir kitur. 
Tik sulaukęs senatvės iš akty
vaus visuomeninio darbo pasi
traukė, užleisdamas vietą 
jaunesniems. Vincas visą laiką 

Iš bažnyčios velionis buvo 
palydėtas į netoli esančias 
Forest Lawn kapines. Prel. J. 
Kučingiui at l ikus rel igines 
apeigas ir visiems sugiedojus 
Tautos himną, žodį tarė J. Ko
jelis, kuris rūpinosi laidotuvių 
tvarka ir šeimos vardu visus 
dalyvius pakvietė pietums į Šv. 
Kazimiero parap. salę. Čia dar 
kalbėjo, prisiminimais dalinosi, 

reikšdami užuojautą našlei DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. gegužės mėn. 21 d. 
Valerijai, dukteriai Birutei ir ~~ 
kitiems artimiesiems, Alė Rūta, 
Ignas Medžiukas ir Bernardas 
Brazdžionis . Še imos vardu 
visiems padėkojo velionio duktė 
Birutė Vitėnienė. 

Tikime, kad a.a. Vinco sielai 
yra gera prie Viešpaties sosto 

Ig. Medž iukas 

A.tA. 
JUSTINAS ŠAULYS 

Vincas Kazlauskas 

Balandžio 26 d., ilgai sirgęs, 
Los Angeles mirė teisininkas pareigas. Vėliau buvo priimtas 
Vincas Kazlauskas, palikęs 
vietos organizaciniam gyvenime 
žymius pėdsakus. Velionis 
gimęs 1907 balandžio 5 d. 
Šiaulių apskr., Kurtuvėnų vals
čiuje, Paviekių kaime ūkininkų 
šeimoje. B a i g ę s Š iaul ių 
gimnaziją, studijavo Lietuvos 
universitete Kaune, iš pradžių 

buvo optimistas. Prisimintinas 

nu^tatyTą " t e i s m i n į *? ^os^is: >^0TS " n e ^ " J 0 ^ 
nus, bet gyvenu kaip milijonie
rius". Visuomet lankydavosi 
lietuvių kultūriniuose rengi
niuose, kol liga pririšo prie 
lovos. 

Balandžio 29 d. vakarą 
velionio kūnas buvo atvežtas į 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią. Rožiniui už jo sielą 

į advokatus ir apsigyveno 
Telšiuose, nusipirko namus ir 
t ikėjos i v i sam la iku i čia 
pasil ikti . Artėjant antrajai 
Sovietų okupacijai, apsiprendė 
iš Lietuvos pasitraukti. Lai 
mingai su žmona perplaukęs v a d o y avo prel. J. Kučingis. Gie-
1944 rugpjūčio mėn. Baltijos į * solistas R. Dabšys Kitą 

Švedijoje d i e n ą * v y k o gedulingos jurą, apsigyveno 

SPARNUS 
SUGLAUDĘS 

LAKŪNAS 
DĖVĖTAS DULAITIS 

Keli žodžiai jo 70-tam gimtadieniui 
Kai Dėvėtas, pasiėmęs kurį 

drąsesnį keleivį, su savo lėk
tuvu sukiodavosi virš Dainavos 
jaunimo stovyklos, Spyglio 
paplūdimy kildavo diskusijos. 
„Skristum t u su juo?", klaus
davo vienas. „Greičiausiai ne", 
atsakydavo kitas. „Dvivietis 
lėktuviukas, tai ne keleivinis 
milžinas. Pilni laikraščiai apie 
tokių avarijas". O kai atsi
rasdavo Daveto skraidymams 
pritariančių, vienas iš bailiųjų 
pranašo balsu ištardavo: „Na, 
pamatysite! Išgirsime, kad 
nukrito ir sudegė...". 

Nenukrito. Nesudegė. Per 
maždaug 25-rius metus 
Amerikoje suskraidė keturis 
savo lėktuvėlius. O žalioje 
jaunystėje keletą metų Lietuvos 
padangėse dar sklandė. Netu
rėjo nė vienos avarijos. Iš 
padangių nusileido amžiaus 
60-mečiui artėjant, pajutęs, kad 
jau gana. Ir netrukus tapęs pen
sininku, su žmona iš Detroito 
atsikraustė į Sunny Hills. 

Deventas Dulaitis gimė 1922 
balandžio 24 d. Kybartuose, kur 
tėvas, pasienio muitininkas, su 
šeima tuomet gyveno. Vaikys
tės metus leido Mažeikiuose, 
paauglystės Klaipėdoje, jaunys
tės — Kaune. Pirmas tris gim
nazijos klases išėjo Klaipėdoje, 
o nuo ketvirtos iki abitūros — 
Kauno Aušroje. Nacių okupaci
joje įstojo j Vytauto Didžiojo 
u-tą, architektūros studijoms, 
bet jos nutrūko, kai 1943 metų 
pavasarį naciai universitetą 
uždarė. Jau brandesnio amžiaus 
sulaukęs, University of Detroit, 
Detroite, studijavo inžineriją. 

Pasitraukęs į Vokietiją, ap
sigyveno Hanau stovykloje. Čia 
gyvendamas surado savo meilę 
Aldoną Majauskaitę ir 1946 
birželio 29 susituokė. 

Ameriką pasiekė 1949 kovo 
mėnesį. Apie šešerius metus 
praleidę New Jersey, 1955 
įsikūrė Detroite. Įsidarbinęs 
Michigan — Wisconsin Pipeline 
bendrovėje, ištarnavo 28-rius 
metus, iki pensijos. Pradėjęs 
braižytoju, ilgai turėjo darbų 
vadovo (supervisor) pareigas, 
galiausiai buvo konsultantu. 
Kai 1984 išėjo į pensiją, kaip 

minėta, tuojau išsikėlė į Sunny 
Hills, FL, į nuosavą naują, 
jaukų namą gražioje Boat Lake 
pakrantėje. • 

Daugelį metų Deventas skau
tą vo Lietuvoj, Vokietijoje ir 
Detroite. Vis ne „paprastų" 
skautų eilėse, o oro. Hanau jis 
pats įsteigė oro skautų drau
govę, o Detroite yra buvęs tunti-
ninku. Tik dėl atsakomingo tie
sioginio darbo ilgainiui jis nuo 
aktyvaus skautavimo pasitrau
kė. 

Ir skraidybą užbaigus, aviaci
ja, dabar jau teorinė arba 
akademinė, lieka pagrindiniu 
Devento hobiu (nikiu). Turi 
nemažą aviacijos le idinių 
biblioteką. Gamina modelius. 
Svarbiausia — rašo į JAV bei 
Anglijos žurnalus Lietuvos 
aviacijos istorijos temomis. 
Koresponduoja su Olandijos, 
Anglijos, Vokietijos, Rusijos ir 
kitų kraštų aviacijos entuzias
tais. Aktyvus JAV lėktuvų mo
delių kūrėjų organizacijoje. Yra 
teisėjavęs įvairiose aviacijos 
modelistų varžybose Detroite. 
Šiuo metu ruošiasi teisėjauti 
pasaulio lėktuvų modelių pir
menybėse Muncie, IN. 

Abu su Aldona daug keliavo 
ne tik Amerikos žemyne, bet ir 
Australijoje, Europoje bei Tol. 
Rytuose. Jų kelionės Ameriko
je, tai savo rūšies skautąvimas, 
nes važiuoja nuosava stovykla
vimui pritaikyta mašina (va-
n'u), joje nakvodami parkuose, 
patys sau gamindamiesi maistą. 
Tik nedaug l ietuvių šitaip 
keliauja... 

Tokie pagrindiniai Devento 
Dulaičio biografiniai bruožai. 

Septyniasdešimto gimtadienio 
proga Aldona jam puotą suren
gė balandžio 25 d. Tarp pusšim
čio svečių dalyvavo iš Australi
jos atvykusi Devento sesuo su 
vyru, o iš Kanados — Aldonos 
sesuo su vyru. Artimiausias jau
nystės draugas Algis Augūnas 
su žmona Dalia atskubėjo iš 
Daytona Beach vykusio JAV 
LB Floridos apygardos suva
žiavimo, kad pakeltų tostą ir 
pasakytų Deventui keletą šiltų 
žodžių. 

Alfonsas Nakas 

pamaldos, kurias irgi atnašavo 
prel. J. Kučingis. Giedojo Šv. 
Kazimiero parap. choras ir 
solistė J. Čekanauskienė. Var
gonavo muz. V. Ralys. Karstą 
nešė: dr. Z. Brinkis, J. Kojelis, 
A. Kulnys, J. Matulaitis, I. Med
žiukas, C. Norkus. I laidotuves 
buvo atvykusi Kazlauskų duktė 
Birutė Vitėnienė su vyru ir 
sūneliu iš New Jersy valstijos. 
Laidotuvėse dalyvavo ir a.a. 
Vinco mirusio brolio Igno 
žmona Bronė Kazlauskienė iš 
Chicago. 

PADĖKA 
A.tA. 

JUOZAS KINDERIS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis, 1992 m. kovo 12 

d. iškeliavo į Amžino Poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame kunigams, klebonui J. Kuzinskui 

ir kun. V. Mykolaičiui už maldas koplyčioje, bažnyčioje ir 
kapinėse, taip pat sol. Danai Stankaitytei už giesmes 
bažnyčioje. 

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
taip gausiai dalyvavusiems koplyčioje, bažnyčioje ir 
palydėjusiems velionį į Amžiną Poilsio vietą. 

Dėkojame už aukas šv. Mišioms, pareiškusiems užuojautą 
žodžiu ir raštu. 

Dėkojame Lietuvos Dukterų draugijai už sukalbėjimą 
rožinio koplyčioje. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotvių direktoriui S. C. 
Lack už patarnavimą. 

Nuliūdę: žmona Petronėlė, sūnūs Raimundas, Dona
tas, duktė Dalia, anūkai ir proanūkai. 

Gyveno Vista, CA, anksčiau Phoenix, AZ ir Chicagoje. 
Mirė 1992 m. gegužės 18 d., sulaukęs 93 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Švėkšnoje. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: žmona Teofilė, sūnus Alfredas, marti Giedrė 

ir anūkai: Tomas, Vytas, Asta; Lietuvoje sesuo Valerija ir kiti 
giminės. 

Laidotuvės įvyks gegužės 21 d., ketvirtadienį, Vista, CA. 
Nuliūdusi šeima. 

| Dr. 
A.tA. 

ALDONAI TAURIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui ir 
sūnums. 

Dr. 
Dr. 
Dr. 

Alfredas Alekna 
Vitas ir Dalia Aleknai 1 
Vytautas ir Vilma Rėkliai Į 

Mano delnai dar ilgai atsimins 
Tavo silpną, pavargusią galvą... 

J. Degutytė 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
MARIJAI ULOZIENEI 

mirus, mūsų mielą būrelio sesę, REGINĄ SMO-
LDSTSKIENE, jos vyrą ALBINĄ ir sūnų ANDRIŲ 
skaudaus atsiskyrimo valandoje giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

„Aušros Vartų" tunto, „kun. Gražinos" 
vyr. skaučių būrelio sesės 

INTERNATIONAL " 5 T " 
TRAVEL CONSULTANTS Z^uifAS^ 

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

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virs 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•825 South 78th Avonu* 
Htckory HM, Mtnots 60457 
Tttofonat (708) 430-7272 

223 KalvMiht gatvė 

T i f o n a s 350-115 Ir 778-382 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

BALSAVIMAI - REFERENDUMAS 
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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 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Dr. Sięta Ramanaustiei* Dr S « U Ramauamfcnites bite 
ilOe-r - *t*. 

Kiann beturiu Bute. 3855 W 34 Street. **im. FL 33142 
H** - fr-i. 

fljgjg Budrioms 
Jono Carfas bute. 410 hprter Ln.. JWK Beacn. FL 33408 

Jurgis Saraitis 
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PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

H312M76-2345 

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

708-4304455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-47f>2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

i 
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x Jaunųjų talentų popietė, 
ruošiama Korp! Giedros ir 
Lietuvos tea t rų festivalio 
pagalbinio komiteto, bus 
sekmadienį, spalio 25 d., 3 vai 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Maloniai kviečiame 
jaunimą nuo 20 m. iki 35 m. 
dalyvauti programoje. 

x Balsavimas dėl Lietuvos 
referendumo apie Prezidento in 
stituciją vyks š.m. gegužės 23 d., 
šeštadienį, ir Lietuvoje ir įvai
riose lietuvių gyvenvietėse 
išeivijoje. Lietuvių Bendruo
menės Cicero apylinkės sudary
tas Balsavimų komitetas (.pirm. 
Mindaugas Baukus) praneša, 
kad gegužės 23 d. nuo 9 v.r. iki 
4 vai. p.p. bus galima balsuoti 
Šv. Antano parapijos salėje, 
įeinant per priekines duris nuo 
49 Court ir 15 Street. Būtina 
atsinešti gimimo vietos įrodymo 
dokumentą (gimusieji Ameriko
je negalės balsuoti). 

x Anoniminis geraširdis 
mecenatas , sutikęs padvigu
binti kiekvieną auką Lietuvos 
ambasadai Washingtone įteiktą 
Balzeko muziejuje, bus prista
tytas ambasadoriaus St. Lozo
raičio priėmime „Gintaro" 
salėje. 

x Kun. John A. Kuzinskas, 
Chicago, 111., Kostas Dočkus, 
Cicero, 111., Mary Juzėnas, Oak 
Lawn, m., Elena Pagirys, Holly-
wood, Fla., Alius Austras, 
Braintree, Mass., Elena Rau-
bertienė, Atco, N.J., S. Dama-
šauskas, Omaha, Nebraska, su 
prenumera tos pratęsimo 
mokesčiu at?iuntėjr po 20 dol. 
dienraščio paramai. Dėkojame. 

x D T . T. Kymantas, St. Pe 
tersburg Beach, Fla., dr. V. B. 
Raulinaitis, Chatsworth, Cal., 
Liudas Medelis, Sun City, Cal., 
Jonas Černius, Jacksonville, 
Fla., Kostas Vaičaitis, 3t. Pe-
tersburg Beach, "Fla., Henry 
Česnauskas, Alexandria, Va., 
A. Smilgys, Vancouver, B. C. 
Canada, pratęsė prenumeratą 
su 20 dol. auka. Dėkojame. 
x Pratęsė prenumeratą su 

20 dol. auka: Gražina Brown. 
Elena Dryža, Birutė Bulota, 
Pe t ras Martinaitis, Tadas 
Bukaveckas, visi iš Chicago, 111., 
Valė Prišmantas, Omaha, Ne
braska, Dana Bendikas, Deer-
field, 111., Leonas Kankus, Ne-
cedah, Wisc., A. R. Bakaitis, 
Palos Hts., 111., Algirdas Saulis, 
Clarendon Hills, 111. Visiems 
dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: R. Veitas, Milton, 
Mass. , Ona Venckauskas, 
Brockton, Mass., M. Balčiūnas 
Toliver, Overland Park, Ks., 
Alphonse Karklius, Euclid, 
Ohio. Dėkojame. 

x Kristina Pabedinskaitė, 
kuri gyvena Paryžiuje, dalyvavo 
su savo dviem darbais japonų 
organizuotame pasauliniame 
papuošalų dizaino konkurse. 
Dalyvavo jame 800 iš viso 
pasaulio. Atrinko 20 geriausių 
darbų. Du iŠ jų iš Prancūzijos. 
Kristinai buvo pripažintas 5-tos 
vietos diplomas. 

x Stud. Mėta Landytė bus 
tautinių šokių vadovė „Lithu-
anian Heri tage" stovykloje 
Dainavoje nuo liepos 26 d. iki 
rugpjūčio 2 d. 

x Balsavimas East Chica-
goje, Gary ir apylinkėse bus 
gegužės 23 d., šeštadienį, Šv. 
Kazimiero parapijos patalpose 
nuo 3 vai. p.p. Sekmadienį, 
gegužės 24 d., tuoj po lietuviškų 
pamaldų ten pat bus Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės susi
r ink imas . Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos distrikto susirinki
mas bus ateinantį šeštadienį, 
gegužės 23 d., 12 vai. dienos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje, 44 ir So. Fairfield Ave. 
Visi kuopų pirmininkai prašomi 
dalyvauti, nes tai yra labai svar
bus susirinkimas. Informaciją 
teikia Evelyna Oželienė ir 
Aldona Brazis. 

x Živilė Vezberga i t ė iš 
Lietuvos nori susirašinėti su 
Amerikos jaunuoliais 16 metų 
ar šiek tiek vyresniais. Jos 
adresas: Vilnius 92a-22, Ukmer
gė 4120, Lithuania. 

x Bronius Juodelis, „Lietu
vos Aido" įgaliotinis JAV, 
gegužės 29 d. 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje lietuvių vi
suomenę supažindins su iš 
Vilniaus atvykusiu vyriausiu 
„Lietuvos Aido" redaktorium 
Saulium Stoma. Vakaronėje 
svečias praneš apie spaudą ir ki
tas dabartines aktualijas Lietu
voje. Įėjimas laisvas. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS CHICAGOS 

SKYRIUS ŠAUKIA 
SUSIRINKIMĄ 

IŠ ARTI IR TOLI 

Būrys patriotiškų moterų, 
gyvenvietėse. 

:ių ir vyrų atlieka lietuviškas dainas Chicagoje ir kitose lietuvių 
Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Alfonsas Nakas, „Drau
go" bendradarbis, žurnalistas, 
Sunny Hills, Fla., dr. Bruno 
Valadka, Elmvvood Park, 111., 
Antanas Vedegys, Cleveland 
Hts., Ohio, V. V. Mišelis, 
Monroeville, Pa., J. Pultinevi-
čius, Omaha, Nebraska, Vito 
Vaiskūnas, Omaha, Nebraska, 
A. Rusenąs, Worth, 111., pratęs
dami prenumeratą, pridėjo po 
20 dol. aukų. Dėkojame. 

BALSAVIMAI 

Lietuvoje ir išeivijoje vyksta 
referendumo balsavimai šį šeš
tadienį, balandžio 23 dieną. Bal
savimai vyks šiose aplink 
Chicagą esančiose LB apylinkė
se. 

Marąuette Parko vyks Sek
lyčioje, 2711 W. 71st St. nuo 10 
vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Rin
kimų komisijos pirm. A. Palu-
kaitienė, apylinkės valdybos 
pirmininkė. 

Brighton Parko vyks pa
rapijos salėje, 44 ir Fairfield 
Ave. nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro. Rinkimų komisijos 
pirm. S. Daulienė, apylinkės 
valdybos pirmininkė. 

Lemonto vyks Lietuvių cen
tre, 14915 127 St. nuo 12 vai. iki 
7 vai. vakaro. Rinkimų komi
sijos pirm. K. Sušinskas, apylin
kės valdybos pirmininkas. 

Melrose Parko vyks 1003 N. 
14th Ave., Melrose Park, IL nuo 
2 vai. po pietų iki 6 vai. vaka
ro. Rinkimų komisijos pirm. A. 
Sinkevičius, apylinkės valdybos 
pirmininkas. 

East Chicagos vyks Šv. Ka
zimiero parapijos patalpose, 
1390 W. 15th Ave., Gary Ind., 
nuo 3 vai. iki 6 vai. vakaro. 
Rinkimų komisijos pirm. B. 
Vilutienė, apylinkės valdybos 
pirmininkė. 

Cicero, Šv. Antano parapijos 
salėje nuo 9 valandos ryto 
iki 4 vai. vak. Mindaugas Bau
kus, pirm. 

NAUJOSIOS LB 
MARQUETTE PARKO 

APYLINKĖS VALDYBOS 
VEIKLA 

Pasibaigus ilgamečio apylin
kės pirmininko Jono Levicko 
kadencijai, visuotiniame susi
rinkime buvo išrinkta nauja 
valdyba su pirmininke Aldona 
Palukait iene, žymia skautų 
veikėja. Šią naująją apylinkės 
valdybą dabar sudaro: pirm. 
Aid. Palukaitiene, sekretorė 
Gražina Šetkutė, iždininkas 
Herkul is Strolia, korespon
dentas Apolinaras P. Bagdonas, 
anglų kalbos informacijai Kęs
tut is Palukaitis, nariai Bronius 
Gelaž ius ir Jadvyga Jan
kauskienė. Gaila, kad dėl kitų 
įsipareigojimų iš valdybos pasi
t raukė Aldona Ankienė. 

Naujoji valdyba turėjo savo 
posėdį gegužės 11 d. pirmi
ninkės bute. Ryšium su tautinių 
šokių švente ir LB suvažiavimu 
apylinkei tenka nemaža našta 
įvairių įsipareigojimų. Tad 
šiame posėdyje buvo aptarta 
keletas svarbių reikalų. Apy
gardos valdyba įpareigojo 
apnakvydinti kiekvienai apy
linkei po šešis atstovus, at
vykusius iš kitų kraštų. Neatsi
radus iš valdybos, kas sutiktų 
p r i imt i atstovą pas save, 
Pa luka i t i ene rekomendavo 
pasamdyti Luck viešbutyje 
kambarius, o lėšų atsiras iš 
pajamų už autobusus, vežančius 

publiką į Tautinių šokių šventę. 
Toliau LB suvažiavimo ren

gimo komisija nutarė leisti svei
kinimų knygą, kurios 1 puslapis 
kainuoja 150 dol. Mūsų 
apylin '.ė kartu su kitomis dalin
sis tą puslapį taip, kad kiekvie
nai apylinkei kaina nebus per 
didelė. 

Dar buvo svarstytas visuo
tinių susirinkimų klausimas, 
kaip reiktų sudominti narius, 
kad jie gausiau atsilankytų. Tą 
klausimą pagvildenus, jis liko 
neišspręstas. 

Dėl festivalio 69-ojoj gatvėje 
nutarta pavesti Kęstučiui Palu
kaičiui pasiinformuoti miesto 
valdyboje, ten jis turi gerų pažįs
tamų, ar gal kalbinti Mikužį, 
kad jis imtųsi tų pareigų. 

Iždo papildymui nutarta su
ruošti pikniką-gegužinę rugsėjo 
mėnesį Marąuet te Parke. 
Taipgi nutarta rinkti parašus 
kartu su kitomis apylinkėmis, 
kad rusų kariuomenė būtų 
greičiau išvesta iš Lietuvos teri
torijos. 

Paaiškėjo, kad Lietuvoje 
esama net 27,000 žmonių, ku
riems labai reikia drabužių. 
Valdyba nutarė padaryti rūbų 
vajų ir surinktus drabužius per
duoti Balfui persiųsti į Lietuvą. 

Posėdis buvo darbingas, ir visi 
valdybos nariai įsipareigojo 
dirbti, kad nutarimai būtų 
įvykdyti. 

APB 

x Aloyzas Eiva, J. Viskanta 
Vladas Navickas, Chicago, 111., 
Jeronimas Blujus, Cicero, 111., 
Uršulė Bubelis, Oak Lawn, 111., 
lankėsi „Draugo" administra
cijoje, pratęsė prenumeratą ir 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
dienraščio stiprinimui. Dėko
jame. 

x Pavasario balius ruošia
mas Pasaulio Lietuvių centrą 
Lemonte paremti. Kviečiami 
visi dalyvauti baliuje gegužės 
mėn. 23 d., 6:30 vai. vak. Vaka 
rienė 7:15 v.v., loterija ir šokiai. 
Muzika — Sauliaus Gylio or
kestras — „Žiburys". Atsi
lankydami paremsite Lietuvių 
centro Lemonte veiklą ir dar
bus. Laukia visų skani vaka
rienė, gera nuotaika, ir smagūs 
šokiai. Rezervacijom skambinti 
Rūta i Suš inskiene i (708) 
257-7114. 

(sk) 

x Tautinių Šokių šventės ir 
jos banketo bilietai jau gauna
mi Gifts International, J. N. 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-471-1424 ir taip pat paštu iš 
Šventės raštinės: Lithuanian 
Folk Dance Festival, 2713 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-4364)197. Čekiai rašomi 
anglišku šventės vardu ir, tik 
juos gavus, bilietų užsakymai 
bus išpildyti. Šventės bilietai 
yra po 10, 15 ir 20 dol. Suau
gusiųjų banketo bilietai po 35 
dol. 

(sk) 
x „Kalba Vilnius". Klau 

sykite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX 
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, LL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

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

(sk) 

x Prieš 40 metų pasirodžiu
sius „Literatūros lankus" su
kaktuviniu žodžiu aptars, nu
šviesdama jų poetines pozicijas, 
Nijolė Martinaitytė Poezijos 
dienų antrajame vakare gegu
žės 23 d., šeštadienį, Jaunimo 
centre 7:30 v.v. Žemininkų-lan-
kininkų žurnale spausdintą 
poeziją deklamuos Ginta Kižy-
tė. 

(sk) 

x Birutė ir Gediminas Bis-
kiai fIL) paaukojo 250 dolerių 
IX Tautinių Šokių Šventės ren
gimo išlaidoms sumažinti. Šven
tės lėšų telkimo komisija dėko
ja p.p. Biskiams už paramą. 

(sk) 
x Adv. Algimantas ir Alė 

pirmieji atsiuntė $1,000 auką 
„Lietuvos ambasadai Washing-
tone" vajaus proga, $200 auko
jo Marija Vaitkienė, po $100 — 
Aldona ir Mindaugas Klygiai, 
adv. Daina Kojelytė ir Marija 
Remienė. Vajus vyksta iki 
birželio 5 d. Vajaus metu su
rinkta suma bus padvigubinta 
dosnaus aukotojo. Aukas 
prašome siųsti tik į: Balzekas 
Museum of Lithuanian Cul-
ture, 5600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

Pagal JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos (LJS) statutą, kiekvie
noje JAV vietovėje, kur yra 
lietuvių, sudaromas JAV LJS 
skyrius. Jaunimas tarp 16-35 
metų, laikantis save lietuviais, 
priklauso JAV LJS ir yra 
raginami dalyvauti jos veikloje. 
Nariai turi teises sprendžia
muoju balsu dalyvauti JAV LJS 
skyriaus susirinkimuose, 
balsuoti JAV LJS ir PLJS 
(Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos) organų suvažia
vimuose ir būti renkami į JAV 
LJS organus. Balsuoti yra kiek
vieno nario pareiga ir garbė. 

Chicagos LJS skyrius, kurį 
sudaro Chicaga ir jos apylinkės, 
turi gausų „narių" skaičių, bet 
dėl vienos ar kitos priežasties 
veikla beveik visai nutrūkusi. 
Nors jaunimas vistiek susi
renka Padėkos dienos šokiams, 
pastaruoju laiku nesidomi kito
kia CLJS veikla. Per pereitą VTJ 
Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongresą Pietų Amerikoje 
Chicagos skyrius tiktai užpildė 
vieną iš aštuonių, jai skirtų 
atstovų vietų. Vienintel is 
Chicagos atstovas kongrese su 
pilnom teisėm balsuoti buvo 
Aidas Palubinskas. 

Šaukiamas susirinkimas nu
spręsti Chicagos LJS ateitį, 
būtent ar „palaidoti" šį skyrių 
ar jį išlaikyti . Dabar t inė 
valdyba yra baigusi savo ka
denciją ir, jeigu atsiras kandida
tų, bus renkama nauja valdyba, 
o jei ne, Chicagos skyrius bus 
oficialiai uždarytas ir jo iždas 
perduotas JAV LJS valdybai. 
Jeigu perims nauja valdyba, 
taip pat per susirinkimą bus dis-
kutuojami ateities veiklos 
projektai ir nauja JAV LJS 
kryptis Lietuvai atgavusiai ne
priklausomybę. Bus aptartas 
gegužės 2 d. savaitgalį įvykęs 
politinis seminaras Washing-
tone ir per jį įvykęs metinis 
JAV LJS suvažiavimas. 

JAV LJS yra vienintelė orga
nizacija, į kurią sueina nariai iš 
kitų organizacijų. LJS sujungia 
skautus, ateitininkus, vyčius, 
neolituanus ir kitus į bendrą 
vienetą kurio bendri tikslai 
yra išlaikyti tautinį savitumą, 
ugdyti bei atstovauti lietuvių 
kultūrai, pagelbėti Lietuvai ir 
skirti ypatingą dėmesį jaunimo 
reikalams. 

Raginame visus narius, norin
čius išlaikyti šią ilgametę or
ganizaciją, gausiai dalyvauti 
susirinkime birželio 1 dieną 8 
v.v. pas Ramoną Steponavičiū
tę 10537 Kolin Ave., Oak Lawn, 
IL tel.: 708-425-0198 (vakarais). 

JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Chicagos skyrius 

KLUBAS LIETUVIŠKAI 
PARAMAI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Rūta Karolina Vardytė 

iš Norman, Oklahoma, baigė 
Oklahomos universitetą, gau
dama industrinės inžinerijos 
diplomą (B.S.). Rūta pradėjo 
darbą inžinerijos konsultacijos 
firmoje Chicagos priemiestyje. 
Mokydamasi ir vėliau studijuo
d a m a univers i te te , Rūta 
vasaromis dažnai stovyklavo 
Dainavoje. Pasiskol inus iš 
banko pinigų, savo lėšomis daly
vavo lietuvių jaunimo kongrese 
Australijoj. 1987 metais daly
vavo krikščionybės jubiliejaus 

Sol. J ina Varytė dainuoja įvairiose lietuviu renginių programose. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

Tauragės lietuvių klubo 
valdyba 1992 m. gegužės 9 d. 
Šaulių namuose sušaukė klubo 
narių pusmetinį susirinkimą. 
Po įžanginio žodžio, pagerbus 
mirusius šešis klubo narius, J. 
Šlajui perskaičius buv. metinio 
susirinkimo protokolą, buvo 
valdybos pranešimai. Pirm. 
Vladas Paliulionis kalbėjo apie 
Tauragės klubo ruošiamą 35 
metų jubiliejinį minėjimą ir tos 
šventės proga sukaktuvinio lei
dinio išleidimą. Kad šventė 
gerai pasisektų prašė visus klu
bo narius nedelsiant jau dabar 
atiduoti valdybai nuotraukas su 
sveikinimo tekstu šeimos bei 
pavienius. Šventės minėjimas, 
bus Šaulių salėje spalio 24 d. 

Sausio mėnesį klubo narių 
susirinkimas pritarė plojimu 
(bet nenubalsavo) Tauragės 
miesto centrinei nupirkt i 
elektrinį aparatą kraujui valyti. 
Deja, tas reikalas klubui atpuo
la, nes aparato priedai kainuo
tų keletą kartų daugiau, nei 
elektrinis aparatas (aparato 
kaina buvo minima 10-15 tūks-

minėjime ir moksliniame simpo
ziume Romoje, kur iš Popiežiaus 
mokslų akademijos buvo gavus 
da l i a i išlaidų padengti 
studentišką stipendiją. Inž. 
Vardytė universitetą baigė 1991 
gruodžio mėn. Diplomą mokslo 
baigimo šventėje Oklahomos 
un ivers i te te a ts iėmė 1992 
gegužės 9. Universitete būdavo 
dekano gerai besimokančių gar
bės sąraše, buvo JAV 
industrinių inžinierių draugijos 
Oklahomos universiteto sky
r i a u s sekretorė. Pr iklausė 
Alpha Chi Omega seserijai. 

KANADOJE 
— Gabija Petrauskienė, at

likusi savo pareigas kaip Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkė, padariusi posė
džius, balandžio 28 d. vėl išskri
do į Lietuvą padėti jos valdžiai. 

tančių dol. 
Valdybos ižd. Petras Peteris 

pranešė apie klubo pajamų-išlai
dų eigą ir apie aplankytus sir
gusius klubo narius, gaunan
čius simbolinę pašalpą iš klubo 
kasos. 

Pirm. Paliulionis pasiūlė susi
rinkimui pasvarstyti prisike
liančiai tautai bei lietuviškos 
veiklos darbams paramos sky
rimą. Žinia, paprastai pinigai 
lengva ranka nedalinami. Kam 
ir kiek aukoti ar neaukoti užsi
tęsė diskusijos. Pagaliau pirmi
ninkas paklausė kas ir kiek 
siūlančių šiam reikalui nieko 
neskirti. Prašė pakelti rankas. 
Nepakilo nė viena ranka! Bal
sų dauguma aukos ir sumos 
paskirtos taip: Lietuvos am
basadai V/ashingtone 1,000 
dol., LX Tautnių šokių šventei — 
500 dol., Lietuvos olimpiados 
komitetui 500 dol. ir Lietuvos 
gener. konsulatui Chicagoje 200 
dol. (valdybos paskirta ankš
čiau). 

Susirinkimui pasibaigus buvo 
įspūdingas Motinos dienos mi
nėjimas išvakarėse. Prm. Paliu
lionis klubo vardu pasveikinęs 
motinas, programai atlikti 
pakvietė jauną viešnią iš Lietu
vos Gražiną Sapkutę. Ji pa
deklamavo savo kūrybos eilė
raščių. Ypač sentimentaliai 
padeklamavo savo eilėraštį 
„Motinai". 

Pagal tradiciją klubo darbš
čios šeimininkės visada po susi
rinkimo paruošia vaišes. 

J. Šlajus 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedrie Avenue 

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

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


