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Negalima būti 
valstybinėse pareigose ir 

kartu vadovauti 
^ • privačioms Įmonėms 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Sausio 16. (Elta) — 

Vyriausybės nutarimu asme
nys, e inantys Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos ir Vy
riausybės aparatuose, ministe
rijose, departamentuose, kitose 
valstybinėse tarnybose ir in
spekcijose,, miestų ir rajonų 
savivaldybėse vadovų, jų pava
duotojų ir specialistų pareigas, 
negali imtis kitos darbinės 
veiklos visų rūšių komercinė-
se-ūkinėse įmonėse. 

Šie asmenys negali būti 
renkami į komercinių-ūkinių 
įmonių valdymo organus, 
turėti daugiau kaip 10 proc. 
akcijų paketo, būti privačių 
įmonių savininkais. 

Darbuotojai, einantys valsty
binėse įstaigose bei organizaci
jose vadovų ir jų pavaduotojų 
pareigas, negali imtis kitos 
darbinės veiklos visų rūšių 
privačiose įmonėse, būt i 
renkami į šių įmonių valdymo 
orgnaus, būti jų savininkais ar
ba tu rė t i tokioje įmonėje 
daugiau kaip 30 proc. paketo. 

Nurodyti asmenys iki 1992 m. 
vasario 1 d. nenutraukę minėtos 
draudžiamos kitos darbinės ar 
komercinės-ūkinės veiklos, turi 
būti atleidžiami iš einamųjų 
pareigų. 

Kal iningrado srities 
lietuvių problemos 

Aukščiausios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
susitiko su Kaliningrado srities 
lietuvių kultūros bendrijos pir
mininke Danute Norušaite, pir
mininko pavaduotoju Algiman
tu Savicku, srities katalikų 
bendruomenės pirmininku Vy
tautu Vėgėle ir Kaliningrado 
miesto ir srities Katalikų ba-
nyčios klebonu Anupru Gau-
ronsku. Susitikime dalyvavo 
Užsienio reikalų ministro pir
masis pavaduotojas Valdemaras 
Katkus. 

Pokalbyje buvo aptartos Kali
ningrado srities lietuvių kul
tūrinės problemos. 

Bandė nepaklust i Lietuvos 
įstatymams 

Sausio 14-osios vakare Pasva
lio rajono Saločių pasienio poste 
įvyko konfliktas tarp Lietuvos 
pareigūnų ir Sovietinės armijos 
karininkų. Apie 16 valandą 30 
minučių prie Saločių pasienio 
posto privažiavo kar i škas 
sunkvežimis, kuris į Latviją 
tempė UAZ-ą. Norėdami išvežti 
kokį nors turtą iš Lietuvos 
teritorijos, sovietinės armijos 
atstovai privalo kreiptis leidimo 
į Lietuvos Respublikos Vyriau
sybę arba Krašto apsaugos mi
nisteriją. To nebuvo padaryta, 
todėl Lietuvos pareigūnai šių 
automobilių nepraleido. 

Didžiųjų miestų sąjunga 
Kaune įvyko respublikos 

miestų sąjungos steigiamasis 
suvažiavimas. Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos. Šiaulių, Alytaus ir 
Marijampolės miestų delegatai 
aptarė sąjungos veiklos gaires, 
patvir t ino įs tatus, išrinko 
valdybą ir revizijos komisiją. 
Valdybos pirmininku išrinktas 
Kauno miesto tarybos deputa
tas Antanas Adolfas Balutis. 

Suvažiavime kalbėjo Kaune 
viešintis Švedijos Linčiopingo 

miesto meras Svenas Lindgre-
nas. 

Konsultuoja Prancūzijos 
banko eksper ta i 

Sausio 13 d. į Lietuvos banką 
atvyko t rys Prancūzijos 
valstybinio banko ekspertai A. 
Icard, Ph. Montont ir P. Jaillet. 
Jie konsultuoja Lietuvos banko 
specialistus bankininkystės ir 
lito įvedimo klausimais. 

Lietuva — PSO na rė 
Lietuvos Respublikos minist

ras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius gavo Pasaulinės svei
katos organizacijos generalinio 
direktoriaus Hiroski Nakadži-
ma pranešimą, kad Lietuva pri
imta PSO nare. 

Pirmaisiais metais Lietuva 
nuo nario mokesčio atleista. 

Turnė po Europą 
Tautinis simfoninis orkestras, 

vadovaujamas Juozo Domarko, 
visam mėnesiui išvyko į gas
troles. Šis orkestras koncertuos 
penkiose iš eilės užsienio šalyse: 
Šveicarijoje, Ispanijoje, Prancū
zijoje, Belgijoje ir Vokietijoje. 

. .Germanto" sūriai į Daniją 
Dvidešimt tonų „Germanto" 

sūrių į Daniją išgabeno Telšių 
valstybinė sūrių gamykla. Tai 
bandomoji partija. Jei šios šalies 
vartotojai gerai įvertins jų koky
bę ir sutiks mokėti telšiečių 
pageidaujamą kainą, žemaitiš
ki sūriai reguliariai papildys 
Danijos rinką. 

Pakeisti r inkliavos 
mokesčiai 

Lietuvos vyriausybė iš dalies 
pakeitė nutarimą dėl valsty
binės rinkliavos. Nustatyta, kad 
nuo sausio 17 d. mokestis už 
giminaičių ir pažįstamų iš 
užsienio pakvietimą, liudijimų 
išdavimą imamas toks: laikinai 
gyventi — 200 rublių. Už 
prašymą imigruoti į Lietuvos 
Respubliką — 200 dolerių. 

Roma Naujokienė, 
Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio 
ministro pavaduotoja, sako: „Linai 
mus išgarsins visame pasaulyje". 

— Maskvoje prez. Boris Jel
cinas pasakė: „Aš visad ginsiu 
Rusijos Respublikos vyrausy-
bę", kai praėjusį sekmadienį 
demonstravo keli tūkstančiai 
rusų, reikalaudami Jelcino 
vyriausybės pasitraukimo, kad 
padidėjo maisto kainos, kai 
buvo panaikinta kainų kont
rolė. 

Europos Bendrija 
pripažino Kroatiją 

ir Slovėniją 
Kada pripažins Amerika? 

Zagrebe, Kroatijos sostinėje, jaunimas ir senimas išėjo į gatves ir reiškė džiaugsmą, kad Europa 
pripažino Kroatijos nepriklausomybę. „Ši 1992-ųjų metų sausio 15-oji bus [graviruota auksinėmis 
raidėmis į keturiolikos amžių Kroatijos egzistenciją", pasakė Kroatijos Respublikos prezidentas 
Franjo Tudjman. 

Gerėja Vatikano ir 
Izraelio ryšiai 

Kardinolo O'Connor kelionė 

Je ruza lė . — New Yorko kar
dinolas John O'Connor lankėsi 
Izraelyje ir būdamas Jeruzalėje 
pasakė, jog Vatikano požiūris į 
Jeruzalę keičiasi ir kad Izraelio 
ginčijamas klausimas kontro
liuoti visą miestą, kaip atrodo, 
nebebūtų kliūtis diplomati
niams ryšiams tarp Izraelio ir 
Šventojo Sosto. 

„Bažnyčia neturi ypatingo in
tereso, kas kontroliuoja Jeru
zalę, kas tvarko Jeruzalę", pa
sakė kard. O'Connor po pasima
tymo su Jeruzalės miesto meru 
Teddy Kollek Bet ko Vatikanas 
norįs, yra tai, kad būtų garan
tuotos lygios teisės visiems, 
kurie gyvena Jeruzalėje, įskai
tant ir palestiniečius. Taip pat 
norima, kad būtų laisvai lei
džiama visų religijų tikientie-
siems lankytis Jeruzalės šven
tose vietose. Tie klausimai ir 
yra svarbiųjų tarpe, kurie turi 
būti išrišti, einant prie diplo
matinio Izraelio pripažinimo, 
kurio Katalikų Bažnyčia nieka
da nebuvo suteikusi, rašoma 
„New York Times" dienraštyje 

Greit nepasitrauks 
Ryga. Sausio 7. — AP žinių 

agtentūra pranešė, jog maždaug 
200,000 kareivių iš buvusios 
Sovietų Sąjungos dalinių 
pasiliks Baltijos vasltybėse dar 
keliems metams, nežiūrint, kad 
yra reikalaujama tuojau pat 
pasi t raukt i , pasakė aukšto 
rango karininkas Vladimir 
Kandalovsky, Baltijos regiono 
karininkų viršininkas. „Mes 
turime būti realistai, nes yra 
daug dalykų, kuriuos dar reikia 
išspręsti ir tai gal užtruks dar 
trejus metus. Praėjusį sekma
dienį Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos prezidentai pareikalavo, kad 
visų rūšių karo pajėgos buvusios 
Sovietų Sąjungos žinioje išvyktų 
namo. Baltijos vadai taip pat 
kreipėsi į Sandraugos valstybes, 
kad kariai išvykdami paliktų 
konvencionalinius ginklus ir 
kariškuosius įrengimus, kurie 
reikalingi tik apsigynimui. Bet 
pulk. Kandalovsky pasakė, jog 
nebus pasitraukimo tol, kol 
nebus išspręstas kareivių 
apgyvendinimo reikalas, nes 
tūkstnačiams trūksta patalpų, 
kurie grįžta iš Rytų Europos. 

sausio 16 d. Kitos kliūtys yra 
palestiniečių reikalai užimtuose 
Izraelio kraštuose, kur jie pati
ria daug neteisybės. 

Sąlygos palankios 
Kardinolas taip pat pakarto

jo tai, ką jis sako -iieną prieš tai, 
kai jis susitiko su Izraelio pre
zidentu ir ministru pirmininku, 
kad ryšiai tarp Izraelio ir 
Šventojo Sosto gerėja. Esą yra 
galima, jog sąlygos yra daugiau 
palankios diplomatiniams ry
šiams dabar, negu bet kada 
praeityje. 

Izraelio oficialūs pareigūnai ir 
Amerikos žydų organizacijų 
atstovai sako: „kardinolo vizitas 
buvo labai svarbus ir ryšiai da
rosi daug šiltesni, negu kad jie 
buvo prieš 5 metus.* 

Po susitikimo su kardinolu, 
Izraelio prezidentas Chaim Her-
zog pasakė, jog jam aišku, kad 
norima pagerinti ryšius tarp 
Vatikano ir Izraelio. Izraelio 
ministras pirmininkas Y. Sha-
mir, pagal pranešėją, pasakęs 
kardinolui O'Connor privačioje 
sesijoje jo kabinete, jog jis 
manąs, kad „normalūs ryšiai" 
bus galima turėti, nes „Izraelis 
egzistuoja šioje pasaulio dalyje 
ir Šventasis Sostas skaitosi su 
šia realybe. Tarptautinio Jeru
zalės miesto valdymo formos 
nebereikauląjama". 

Jeruzalėje kardinolas nepasa
kė, kad Vatikanas visiškai 
priima visur Izraelio suvereni
tetą. Kita proga kard. O'Connor 
kalbėjo, jog jis nesąs diplomatas 
ir čia nereprezentuojąs popie
žiaus Jono Pauliaus II. 

— Makedonijos respubliki
nėje vakarinėje dalyje esantys 
albanai balsavo, ar sudaryti 
savo atskirą valstybę ir jungtis 
su Serbijoje albanų dominuo
jančia provincija. 

— Ukrainiečių garsusis 
Banduristų choras, išgarsėjęs 
savo koncertais Vakaruose, 
pirmą kartą išvyko savo 
istorinėn kelionėn į Ukrainą, 
kurioje duos visą eilę koncertų. 

— I rano žinių agentūra 
pranešė, kad sušaudė CIA 
šnipą, kuris pranešinėdavo 
žinias į Washingtoną Irano-Ira-
ko karo metu. Jo pavardė Mo-
hammad Ali Shahbuchari. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Houstone, kai čia atvyko 
Nelson Mandela raginti ameri
kiečius investuoti po aparteido 
metų į Pietų Afriką, tai jis 
išvyko iš čia su netikėta dovana 
— jam vienas Houstono filan-
tropistas įteikė 100,000 dol. 
čekį. Tai maža dovanėlė solida
rizuojant prieš aparteido poli
tiką, pasakė Dominiąue de 
Menil, alyvos magnato duktė, 
įteikdama čekį. 

— Jordanas pasakė Izraeliui 
pirmame formaliame pasitari
me, jog jo pasitraukimas iš Va
karų kranto srities nebus sąlyga 
taikos konferencijai. 

— Maskvoje prokurorai ap
kaltino 12 buvusių oficialių 
Kremlius konspiratorių pagrob
ti valdžią nepasisekusio per
versmo metu, kuris atnešė 
greitesnį Sovietų Sąjungos 
žlugimą. Griežtieji komunistai, 
įskaitant ir buvusį ministrą 
pirmininką, Gynymos ministrą 
ir KGB viršininką — nežinoma 
kada bus jie teisiami, tačiau 
jiems gali tekti būti kalėjime po 
15 metų arba net kai kurie gali 
būti ir sušaudyti, sako oficialūs 
Rusijos pareigūnai. 

— Irakas pirmą kartą prane
šė, kad turi įsirengęs dideles 
uranijaus sistemos dirbtuves 
atominėms bomboms gaminti. 
Tai patvirtino Jungtinių Tautų 
komisijos pirmininkas Robert 
Gallucci, kai jie buvo nuvykę 
ištirti tenykščio prezidento Hus-
seino ginklų sandėlius. Prieš tai 
Irako vyriausybė sakė, kad 
nieko nėra likę nesugriauto po 
amerikiečių bombardavimo. 

— JAV Valstybės depar
tamentas paragino Kubos dikta
torių baigti siųsti ginklus Pietų 
Amerikos komunistų sukilė
liams, kurie dar veikia kai 
kuriose valstybėse. 

— Jugoslavijoje nusileido at
skridę 50 Jungtinių Tautų vyrai, 
kurie atvyko palaikyti taiką, o 
ypač stebėti įvykius, kai Eu
ropos Bendrijos šalys pareiškė 
pripažįstančios Kroatijos ir Slo
vėnijos valstybių nepriklauso
mybę. Jei visa vyks tvarkingai, 
tai laukiama daugiau Jungtinių 
Tautų dalinių atvykstant palai
kyti taikai tarp serbų ir kroatų. 

— Amerika įteikė 36 mili
jonus dolerių Jungtinių Tautų 
programai, kuri padės maistu, 
medicina ir kita reikalinga 
pagalba kurdams, kuriuos Irako 
vyriausybė išvarė iš savo žemių. 

Bonna. Sausio 16. — Kai 
vakar Europos Bendrijos 
kraštai pripažino Slovėnijos ir 
Kroatijos respublikas, ta i 
reiškia, kad oficialiai baigiasi 
Jugoslavijos federacija, rašo 
„The Christian Science Moni-
tor" dienraščio koresp. iš Vo
kietijos. 

Klausimas tačiau lieka at
viras, ar šis pripažinimas padės 
taikai Balkanuose, o gal ir pa
kenks. 

Britanija ir Belgija buvo pir
mosios valstybės, kurios pri
pažino tas dvi respublikas nau
jomis valstybėmis. Vokietija 
pripažino jas jau gruodžio 23 d., 
taip pat ir Danija. Manoma, kad 
šių valstybių pripažinimas buvo 
pagrindinė priežastis, kad sau
sio 3 d. buvo galima vėl 
paskelbti paliaubas. Šį kartą 
jau penkioliktąsias. Kanada 
taip pat jau pranešė savo pripa
žinimo pareiškimą. Paraleliai 
taip pat vyko ir tuo klausimu 
konferencija Jungtinėse Tau
tose, kuriose nuotaika buvo už 
Kroatiją ir už Slovėniją, bet ne 
už Serbijos politiką išsaugoti 
Jugoslavijos federaciją. 

Amerikai nebėra 
pasirinkimo 

Portugalijos ministras pirmi
ninkas J. Pinheiro, kuris šiuo 
metu pirmininkauja Europos 
Bendijai, sako kad ir likusios 
valstybės pradės pripažinti tas 
respublikas oficialiai. „Jugos
lavija yra šiuo metu išsisklai
dymo būsenoje" pareiškė Belgi
jos atstovas Johan Verbeke. 
Laukiama atvykstant 10,000 
Jungtinių Tautų dalinių, kurie 
saugos, kad neatsinaujintų 
kovos tarp serbų ir kroatų. O tai 
gali būti nelengva, nes Kroati
ja paskelbė atsiimsianti trečdalį 
savo teritorijos, kurią tų kovų 
metu pasigrobė Serbija. Serbai 
pasakė, kad nesutinka grąžinti 
pasigrobtą žemę kroatams. 
Dabartinių paliaubų įvykdymas 
priskiriamas buvusio Valstybės 
sekretoriaus Cyrus Vance pas
tangoms. 

Kroatijos ir Slovėnijos pri-
pažimimas yra priskiriamas 
Europos Bendrijos solidarumui, 
kai 12 valstybių gali nesunkiai 
suderinti savo nuomones užsie
nio reikalų klausimais. „Bal-

Reikalauja naujų 
rinkinių 

Talinas. — Remiantis Rahva 
Haal rugpjūčio 8 pranešimu ir 
RFE/RL Estijos tarnybos 
pranešimu rugpjūčio 5, Estijos 
Liaudies Frontas reikalauja 
suorganizuoti naujus parla
mentinius rinkimus šiais 
metais. Pagal Liaudies Fronto 
vykdomosios valdybos konfe
renciją rugpjūčio 4, sąjūdis mato 
nebeatidėliotiną būtinumą toliau 
tęsti valdžios organų panaiki
nimą, paliktą sovietinės eros, 
įskai tant ir Aukščiausią 
Tarybą. Liaudies Frontas be to 
nusprendė, kad rinkimai neiš
vengiami, ir ragino, kad jie būtų 
daromi 1992 m. pavasarį ar 
vasarą. 

— Rumunijoje susirinko 
maždaug 30,000 darbininkų sos
tinėje prie vyriausybės rūmų ir 
protestavo prieš infliacijos 
kainas, reikalaudami greitos 
akcijos iš valdžios pusės. 

timore Sun" korespondentas 
Londone primena, jog Kroatiją 
ir Slovėnijną anksčiau pripažino 
Islandija, Ukraina, Lietuva, Es
tija, Latvija ir Vatikanas, o 
vėliausiai ir Kanada. Diploma
tai sako, jog Amerikai nėra 
kitokio pasirinkimo, kaip tik 
pasekti Europos Bendrijos vals
tybėmis ir pripažinti Kroatiją ir 
Slovėniją. 

Mažumų garantijos 
Tačiau Bosnijos-Herzegovinos 

ir Macedonijos respublikų pri
pažinimas dar negalimas, nes 
reikalingas jų pažadas, kad jos 
laikysis tarptautiniai priimtų 
dėsnių dėl žmogaus teisių. Ten 
gyvenantys kroatai ir slovėnai 
privalo turėti lygias teises, kaip 
kad ir kitos mažumos įvairiuose 
pasaulio kraštuose. Opesnis 
klausimas yra musulmonai. 

Reuterio žinių agentūra pra
neša, jog tik Slovėnija atitinka 
aukščiau minėtam kriterijui. 
Kroatija beveik atitinka šiam 
reikalavimai, bet ji dar turi 
pakeisti savo konstituciją, kad 
būtų t ik ra i garantuojamos 
žmogaus ir mažumų teisės. 
Danijos atstovas pranešė, kad 
Kroatija j a u pažadėjo tą 
klausimą sutvarkyti ir teisiškai, 
pakeisdama savo Konstitucijoje 
atitinkamus paragrafus. 

Vietoj TSRS - NVS 
Vilnius. Sausio 11. (Elta) -

Nuo šiol Nepriklausomų valsty
bių sandraugoje yra 11 
narių-steigėjų. Tokia esmė NVS 
protokolo, kurį gruodžio 21-ąją 
Alma Atoje pasirašė Armėnijos, 
Azerbaidžano, Baltarusijos, Ka
zachstano, Kirgistano, Moldo
vos, Rusijos, Tadžikistano, 
Turkmėnistano, Ukrainos, Uz
bekistano aukščiausieji vadovai. 

Pri imtas susitarimas dėl 
branduolinio arsenalo: numaty
tas vieningas visos branduoli
nės ginkluotės buvusios TSRS 
teritorijoje valdymas. 

Oficialiai patvirtintas naujo 
susivienijimo pavadinimas: Ne
priklausomų valstybių sandrau
ga. 

Spręsti klausimams, susi
jusiems su Sandraugos valsty
bių veiklos koordinavimu bend
rų interesų sferoje, įsteigtas 
aukščiausiasis Sandraugos or
ganas — valstybių vadovų 
taryba. 

Pre l iminar iu susi tar imu, 
sienos t a r p Sandraugos 
valstybių t u r i būti „per
matomos", kad piliečiai galėtų 
vykti iš vienos valstybės į kitą 
be vizų. Kiekviena valstybė 
vykdys savo ekonominę politi
ką, tačiau bendras piniginis 
vienetas kiekvienoje jų bus 
rublis. 

KALENDORIUS 

Saus io 17 d.: Dovainis, 
Leonilė, Vilda. 

Sausio 18 d.: Gedgaudas, 
Jogailė, Liberta, Ragnytė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:46. 
Temperatūra dieną 24 1., 

naktį — 2 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

ŠALFAS SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMĄ PRISIMENANT 
Metinis suvažiavimas visuo

met laukiamas. Juk tai vienin
telė proga pasvarstyti Sporto 
sąjungos reikalus, atnaujinti se
nąsias pažintis, pasidžiaugti ar 
nusiskųsti. Jeigu pereitas su
važiavimas kai kam paliko kar
tėlį, jeigu nebuvo laiko ir ga
limybių visiems uždėti taškus 
ant visų „i", tai šio laukėme su 
tam tikru nerimu, nes žinome, 
kad, anksčiau ar vėliau, iškilę 
reikalai turi būti išspręsti. 
Išspręsti, jeigu norime ir toliau 
priklausyti tai pačiai šeimai — 
nesijaučiant nei mažesniais, nei 
didesniais. 

Antra vertus, nors ir vėlokai 
spaudoje buvo publikuota suva
žiavimo darbotvarkė, jau patys 
jos punktai domino ir lėmė nau
jos tematikos dialogą — Lietu
vos sporto reikalus: santykia
vimas su LTOK, Lietuvos spor
to institucijomis, organizacijo
mis, klubais, Olimpiniai Žaidi
mai — vasaros ir žiemos ir Šal-
fo vaidmuo! Be to, analizė buvu
sios išvykos, santykiai su JAV 
ir Kanados sporto vadovybėmis. 
Ir pats jautriausias ir neatspė
jamas (prisimenent praėjusį su
važiavimą) naujos centro valdy
bos rinkimai. 

Turint prieš akis 24 punktų 
darbotvarkę ir vieną valandą 
darbuotojams sugaišus besidali
jant įspūdžiais dar iš Lietuvos, 
pagaliau išgirdome, vietoje ne
sančio sąjungos pirm. V. Adam
kaus, vicepirmininko R. Dirvo-
nio atidarymo žodžius. Tuo pa
čiu paaiškėjo, kad ir iš centro 
valdybos tedalyvauja tik 3 na
riai (jų yra 10) ir iš išvykos org. 
k-to tik vienas (jame būta 4)... 

Patriotinė uver t iūra 
Greitosiomis sudaromas prezi

diumas: pirmininkauti — Vy
tautas Jokūbaitis ir Nariman
tas Udrys, sekretoriauti — Vik
toras Memenąs ir Rimvydas 
Sonda. mandatai — Algirdas 
Bielskus ir Algis Veliuona. 
Gauti sveikinimai iš VLIKo (V. 
Jokūbaitis), JAV LB (R. Dir
voms) ir iš Elvyros Vodapalie-
nės, kuri esanti ligoninėje. O su
važiavimui pritarus, Vytas Ru
gienius (Detroito „Kovo") pade
monstravo vaizdajuostę — Vy
tauto Landsbergio priėmimo 
Detroite tą momentą, kada jį 
sveikino Algirdas Rugienius 
„Kovo" vardu. Su pasigėrėjimu 
teko išklausyti A. Rugieniaus 
sveikinimą — jokios gražbylys
tės, mintis aiški, žodis santūrus, 
dalykiškas. Nauda ir „Kovui", 
ir pačiai sąjungai turėti tokį 
reprezentantą. Viešnagę Detroi
te prisiminti, Vyt. Landsbergiui 
buvo įteikti „Kovo" uniformos 
marškinėliai su įrašu ir praneš
ta, kad „Kovas" yra jau surin
kęs LTOKui 3000 dolerių. Nors 
parlamento pirmininkas ir ma
loniai padėkojo, tačiau pastebė
jo, kad tai tik „lašas jūroje"... Po 
to, atsistojimu ir tylos minute, 
pagerbėme Vilniuje ir Medinin
kuose žuvusius kovotojus. 

Pranešimai 
Dėl laiko stokos, praėjusio su

važiavimo protokolo skaitymas 
atidėtas „kada turėsime laiko", 
kurio vėliau jau... neturėjome. 
Varžybinį kalendorių 1992 m. 
referuoja A. Bielskus. Kaip vi
suomet, be jokios įtampos, brai
žo būsimą planą, datą, galimas 
sporto šakas, susijusius rūpes

čius dėl moksleivių galimybių 
jose dalyvauti. Žinia, daug 
dalyvių, dar daugiau nuomonių, 
bet jis tikras savo patirtimi 
pagrįstais pasiūlymais. O į kiek
vieną klausimą, jeigu reikia, jis 
gali atsakyti referatu. Jis nepa
keičiamas. Nuspręsta — Žaidy
nių data 1992.5.8, 9, 10 d.,To
ronte. Priimtas ir Pr. Gvildžio 
pasiūlymas prijungti lauko te
nisą prie Žaidynių. Tikimasi jo
se sulaukti svečių ir iš Lietuvos. 

Ir taip, be jokių kliūčių, švel
niai yrėsi suvažiavimas lyg to
je dainoje „plaukia sau laivelis 
piliakalnio link". O jį pasiekti, 
reikėjo, visų pirma, išklausyti ir 
daugiau pranešimų, kuriuos 
pradėjo 

Vytautas Grybauskas 
— išvykos Lietuvon architek
tas. Kadangi apie org. komiteto 
veiklą žinoma daugiau ar ma
žiau iš „Draugo" „Sporto ap
žvalgos", jam beliko šį kartą tik 
kai ką paryškinti, pabrėžti (be
je, komitetą sudarė pirm. V. 
Adamkus, vicepirm. V. Gry
bauskas, R. Žilionienė ir A. Ta
mošiūnas — nariai). 

Klausant jo pranešimo, prisi
minėme iš skaitytos literatūros 
antikinių laikų Trojos karo 
dalyvį Odisėją, grįžtantį namo 
pas žmoną Penelopę, jo vargus 
ir pavojus kelionės metu. V. 
Grybauskas, kaip žinome, sku
bėjo Vilniun, kuomet dar buvo 
ten nenudžiūvusios ašaros po 
sausio 13-sios... Vietoje kiklopo 
Polifemo, Scillės ir Charibdės, 
juk buvo galimybė kelionėje su
tikti moderniųjų laikų kiklopus, 
ginkluotus „kalašnikovais" ir jų 
urvus — muitines. Vyko jis Vil
niun pasitikrinti dėl Žaidynių, 
n i įvežti m ū g as* avi mus ir 
abejones. . 'ta: Žaidynės 
bus! Grįžęs iš - '.niaus skuba 
informuoti, kad vyk- tame. Re
zultate, jo pasiryžime ir ragini
mo dėka, į Lietuvą, v. etoje Tro
jos arklio, atvyko 382 sportinin
kai ir arti 200 svečių, kurie 

JAV sportininke išvykos organizacinis komitetas IV PLS žaidynių atidaryme, Kaune. Iš k. — 
Algis Tamošiui.<iS, Vytautas Grybauskas, Renata Žilionienė, Valdas Adamkus ir kelionę lėktuvu 
rūpinęsis A Lauraitis. 

buvo sutikti didžiulėmis antraš
tėmis: „Su švente, sveteliai! Su 
švente, namiškiai!"... įvertinęs 
Žaidynes labai teigiamai ir spor
tiniu ir tautiniu atžvilgiais, 
prabilo žodžiais, kurių niekas 
nelaukė: „...dėkoju visiems už 
50 metų sportiniame darbe 
bendradarbiavimą ir mandagiai 
noriu su jumis atsisveikinti... ži
nau, buvo ir džiaugsmo ir nesu
tarimų... atidirbau savo, atėjo 
laikas baigti, ...atsisveikinti... 
noriu nors kartą ramiai atsisės
ti, pažaisti dar tenisą... galvoju 
taip pat padaryti ir su spauda. 
Iki pasimatymo ir sėkmės!" Po 
tokio nelaukto atsisveikinimo, 
stojo keleto sekundžių tyla, lyg 
netikėjimas tuo, ką išgirdome. 
Ir tik tada pranešimą palydėjo 
ilgai užsitęsę plojimai. Abu pir
mininkai, prie anksčiau gautų 
sveikinimų ir padėkų iš Balti-
morės per A. Veliuoną, Detroito 
— V. Memeną, N. Yorko — Pr. 
Gvildį, Clevelando — J. Kijaus 
ką, Washingtono — E. Vodapa-
lienę, L. Angeles — A. Šėką, dar 
kartą už viską jam dėkojo visos 
Sporto sąjungos vardu ir ragino 
neilgai atostogauti, nes be jo 
sąjungos veikla sunkiai įsivaiz
duojama. 

Rytų Apygardos vadovas A. 
Veliuona, kalbėdamas apygar-
diniais reikalais, pažymėjo, kad 
nors ir po truputį, tačiau mažėja 
klubų bendravimas ir sportinin
kų skaičius. Apie Žaidynes Lie
tuvoje — buvo labai jaučiamas 
negalėjimas pabendrauti su 
pačiais sportininkais. Jie, kaž
kaip, būdavo išjungiami, o išgir
tuose Elektrėnuose — „ten bu-

JAV slidininkai aun 
medalistas - pasipuošęs laimėtais 

-, i v - j ų / i-S Ža i - . ų L i e tuvo je aukso 
meda l ia is d l i a u g i » « i t ro fė ja is . 

Nuotr Ant . V a r a n k o s 

vo tik visi ponai". Bet stoka 
bendravime su sportininkais, 
kaip vėliai buvo pranešta, ne 
visur buvo nastebėta. Priklausė 
nuo mieste 

Revizijos komisija, 

kaip visuomet, vadovaujant 
pirm. Vyt. Jokūbaičiui, pateikė 
suvažiavimui piniginę apyskai
tą Sporto apygardų. Tuo metu 
centro valdybos iždininkui A. 
Lauraičiui išdalinus centro val
dybos apyskaitą,, pakilo daug 
rankų, prašant balso klausi
mams. Tačiau pirmininkavęs V. 
Jokūbaitis, taukštelėjęs pieštu
ku į stalą, kaip kirviu nukirto: 
„Jokių klausimų! Klausti bus 
galima po viso pranešimo". O 
kada pranešimas baigėsi švie
siai ir tiesiai pareiškiant, kad 
„apyskaita neužbaigta, trūksta 
kai kur pateisinamų dokumen
tų, sumaišytos sąskaitos centro 
valdybos su išvykos komiteto ir 
dėl to apyj-kaita grąžinama cen
tro valdybai ją sutvarkyti", 
klausimų jau nebuvo, nes kaip 
vienas dalyvis pareiškė, esą, 
nėra reikalo laižyti palieto pie
no... A Lauraičiui pastebėjus, 
kad jis tik tokius dokumentus 
yra gavęs, revizijos reikalai bu
vo baigti. 

Mūšis už „lygybę ir teisybę" 
Kanados apygardos padėti nu

švietė E. Stravinskas. Dalyviai 
galėjo įsitikinti, kad tai pati 
veikliausia apygarda ir klubai. 
Jų iniciatyva, artimu bendravi
mu, didžiausiu dėmesiu jau-
niausie klubų nariams, pir
menybe ,ts, stovykloms, norima 
pritraukti daugiau narių ir pa
mažu jų skaičius kyla. 

Kanados^išvykos org. k-to var
du kalbėii pirm. R. Sond^ To 
pareiškime buvo supintos trys 
temos, kurios viena kitą papil
dė, ryškino: visų pirma 1990 m. 
suvažiavime kana iiečių atlikti 
pranešimai buvo pilnai nesu
prasti, pr. to spaudoje atsiradę 
„tendem ;ngi" pareiškimai ir vi
so to rezultate, visuomenėje 
kilusi neigiama nuomonė apie 
patį komitetą, jo tikslus ir veik
lą. Dėl to. turėta sunkumų su 
lėšų . n kimu pačiai išvykai. 
Detalėse išryškinta komunika
cijos stoka, priešingumai tarp 
gautų pranešimų iš Lietuvos ir 
Chicagos. Chicagoje padaryti 
sprendimai ne visuomet sutik
davo s anadiečių pageidavi
mais, i )grama Lietuvoje — 
perkrauta, lakstymas, baliai su 
vadovą i> bet ne su sportinin
kais, neįvykdytas pažadas dėl 
bokso ir t.t. Jo pageidavimas: 
,.Iš visų klaidų pasimokykime 
vienas j kitą ramiau pažiūrėti". 

.V-- tiesioginiai, tačiau pa
našiais atspindžiais skambėjo ir 
„Vėjo" krepšinio klubo pirm. R. 
Miečiu' Toronto „Jungties" 
klubr Kuliavas i 
„Aušro- pirm. Audrius ŠileiKa, 
kurio baigminiais pareiškimais, 
lvs evodamas ant žvynuotos 

Nuotr. A. Sutkaus 
seklumos, sustojo suvažiavmo 
laivelis. 

Prasidėjusias gana aštrokas 
diskusijas po to, abiejų pirmi
ninkaujančių, O. Jokubaitienės 
ir eilės apeliuojančių, „mūšis" 
pasibaigė rankų vienas kitam 
padavimu. Taigi, karą laimėjo 
Sporto sąjunga. 

Šaudymo sekcijos pirm. Balys 
Savickas pateikė savo apyskai
tą. Jo pranešimas buvo preci
ziškas, trumpas ir visiems aiš
kus. Mūsų šauliai puikiai ir 
tyliai veikia. 

Niūrią ir rudenišką suvažiavi
mo nuotaiką nuskaidrino Spor
to fondo tarybos pirmininkas ir 
globėjas Pranas Berneckas: 
„...vienuolika metų kaip kalbu 
apie Fondą, kad jis turi augti... 
tai vienintelė priemonė... meti
nėms pajamoms sąjungai. Turi
me, kaip sąjunga arti T0O0 spor
tininkų ir visi jei yra šio Fondo 
nariai. Garbės naria^B. Savic
kas, Kirkilis, V. Cyvas, R. Son
da įmokėję po dolerių — 
tūkstantininką: 'Šiuo metu jau 
turime 50,000 neliečiamo kapi
talo. Per 11 metų esame pasky
rę centro valdybai 46,807 dole
rių ir* 2 centus. Iždininkas J. Ne-
šukaitis siunčia linkėjimus ir 
laukia Kalėdų senelio dovanų 
su aukomis Fondui — baigė savo 
pra nešimą pirmininkas , paly-
dint plojimams. Žinia, lengva 
ploti, k••' : *;kras, kad Pr. 
Bernecka.- ido reikalams 
apsiimtų pardavinėti ledą net 

ūkimams. Taip pat žinome, 
kad ir tokių darbuotojų pastan
gomis laikosi ir pati Sporto 
sąjunga. 

Ryšius su L. Bendruomene 

komentavo ilgametis Sporto są
jungos atstovas JAV LB Krašto 
valdyboje Rimantas Dirvonis. 
Nors seniai ryšiai tarp šių insti
tucijų yra užmegsti, tačiau 
nežiūrint komitetuose besikei
čiančių asmenų, o iš Sąjungos — 
įgaliotinių, santykiai, nors ir 
glaudūs, tačiau jaučiamės nesą 
„šimtaprocentiniais piliečiais". 
Galbūt naujai paskirtas ir Kraš
to valdyboje priimtas naujasis 
įgaliotinis Pranas Gvildys turės 
daugiau laimės? Pažiūrėsime. 
Tačiau pastarasis, nors suva
žiavime teiravosi ir prašė kokių 
nors gairių, planų, pageidavi
mų, kurie daugiau įprasmintų 
jo buvimą, tuo pačiu gal galėtų 
išryškinti pačios Sąjungos vaid
menį, negavo. Negavo, nes, visų 
pirma, centro valdyba jokio pla
no nei nebuvo paruošusi, nei su
važiavimas tam pasirengęs. 

(Bus daugiau) 

Pr. Mickevičius 
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Pareigingumas yra grynos 
sąžinės tėvas; gi gryna sąžinė 
yra ramybės motina, ir tik 
ramybėje auga švelnus že
miškos gerovės augalas. 

E. Rr. Feuchtersleben 

Kur spauda laisva ir kiekvie
nas žmogus moka skaityti — 
viskas saugu. 
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Naujoje Europoje — 

KOKIA BAŽNYČIA? 
Bažnyčios atstatymas Rytų 

Europoje nėra ir nebus papras-
ta&j Tai buvo akivaizdu Europos 
vyskupų sinode, vykusiame Va
tikane lapkričio 28-gruodžio 14. 
Nuomonių skirtumai apie tai 
buvo ryškūs ir prieš sinodą Va
tikano išleistame „pažiūrų do
kumente" 'position paperj, ku
riam paruošti buvo naudotasi 
Vatikano pateikta anketa įvai
rių kraštų vyskupų konferenci-
f' ims ir įvairioms vienuolijoms, 

iame 46 puslapių dokumente 
išryškėja, kad dabar, komuniz
mui baigiant pačiam save suės
ti, tuose kraštuose naujasis 
tikėjimui pavojus yra kon-
sumerizmas ir rinkos eko
nomika — iš tiesų ne laisvosios 
rinkos ekonomika savyje, bet jos 
suabsoliutinimas kraštuose, kur 
staiga atkakliems turtų siekė
jams sužibėjo neriboto turto per
spektyva, pažiūra, kuri mato ne 
žmones savose kultūrose — tau
tas, o tik prekių vartotojus ir 
rinkas. 

Europos atkrikščioninimas 
tačiau bus ne sugrįžimas į kaž
kokią idealizuotą praeities 
krikščionybę, o naujos, religinį 
pagrindą turinčios civilizacijos 
kūrimas; iš tiesų, net ne kū
rimas, o tik įtakojimas Europos 
atsistatymo proceso — naujosios 
Europos kūrimo, rašė Desmond 
O'Grady Our Sunday Visitor 
laikrašty pereitą gruodžio 
mėnesį. ,,Po komunizmu", 
rašoma tame dokumente, „dau
gelis išmoko, kad pirmiausias 
gyvenimo poreikis yra 
turėjimas gilių tikėjimo šaknų 
ir išmoko pasitikėti tiesos, ne 
prievartos galia. Dabar, visur 
plintant konsumerizmui, yra 
polinkis visuotinai pasitikėti 
medijos paskleidžiamo vaizdo 
galia... ir ekonominis sėkmin
gumas tampa aukščiausiu 
vertės mastu. Tai veda į savęs 
ir kitų žmonių manipuliavimą". 

Būkštaujama, kad Bažnyčiai 
yra pavojus būti pasmerktai, 
kaip anti-demokratiškai dėl to, 
kad ji atmeta pluralizmo vardu 
brukamą moralinį reliatyvizmą, 
pagal kurį nebeįmanoma kurti 
išliekančius etikos kriteriumus 
apie tokius dalykus kaip abor
tus, eutanaziją ir bioetiką — kas 
moraliai galima ir negalima 
medicinoje ir biomedikos 
tyrimuose. 

Dėl visur Vakaruose paplitu
sio moralinio reliativizmo, dau
gelis Rytų Europos hierarchų 
mano, kad geriau į savas semi
narijas importuoti teologus, 
negu siųsti klierikus studijuoti 
Vakaruose. 

Apklausinėtieji vyskupai 
džiaugiasi nauju tautų atgimi
mu, žlugus komunizmo „inter
nacionalizmui", kuris naikino ir 
tautybes ir religiją, bet jie mato 
naujus pavojus, kylančius iš na
cionalizmo, kuris kartais naudo
jasi religiniais simboliais, iš 
tikrųjų padarydamas tau
tiškumą absoliutiška vertybe, 
kas veda į etniškus susikir
timus. Jei visi krikščionys nepa
mirštų, jog visų bendros šaknys 
krikščionybėje juos riša ir aukš-
čiausia vertybe statytų 
tikėjimą, tai palengvintų bend-

- rai gyventi. 
Dokumente komunizmas su

prantamas kaip Apšvietoe am
žiaus išdava — ieškojimas ryšio 
tarp laisvės ir bendrumo tarp 
žmonių — bendruomenės. Jis 
priešpastatė individo laisvę ir 
bendruomenines vertybes. Iš 
tiesų, rašoma ten, „lūžis tarp 
šių dviejų vertybių neišven
giamas, išskyrus dieviškos 
malonės sukurtame naujajame 
žmoguje. Naujuoju evangeli-
zavimu Bažnyčia siekia ne prie
šintis modernizmui ar jam 
atkeršyti, o prie jo artėja jo kri
zės momentu, kai jam yra pa
vojus pasiduoti neracionaliems 
impulsams ir augančiai nauja
jai pagonybei, kurie grasina su

naikinti visas vertybes, kurias 
modernizmas siekė išsaugoti — 
kad ir sekuliarizuotoje formoje". 

Tiems rūpesčiams aptarti 
prieš įvyksiantį sinodą, 
Popiežiškoji Kultūrų Taryba, 
vadovaujama prancūzo kard. 
Paul Poupard, Vatikane su
rengė 50-ties Europos intelek
tualų simpoziumą. Jo kvies
tiniai dalyviai, daugiausia Rytų 
Europos katalikai, ortodoksai ir 
protestantai intelektualai, at
stovavo tik sau. 

Nors kai kurie simpoziumo 
kalbėtojai kalbėjo triumfalizmo 
tonais, kiti išreiškė susirūpi
nimą, kad naujose komunizmo 
žlugimo sąlygose Bažnyčiai 
būtina rasti naujas susišnekė
jimo ir bendravimo formas 
po-komunistinėje visuomenėje. 
Kiti būkštavo, kad Bažnyčia 
nebepasitikinti savo sugebėjimu 
bendradarbiauti su visais geros 
valios žmonėmis. O tai puikiai 
pasitarnavo, kai komunistinėje 
visuomenėje Bažnyčia mokėjo 
glaudžiai bendradarbiauti su vi
sais komunizmo priešais — tiek 
krikščionimis, tiek ir nekrikš-
čionimis. Daugelis kalbėtojų 
pranašavo, kad sunkios dienos 
laukia Rytų Europos Bažnyčios. 

Kun. Adam Boniecki, buvęs 
lenkiškos L'Osservatore Ro
mano laidos redaktorius, dabar 
lenkiško savaitraščio redakto
rius, mano, kad Bažnyčiai gre
sia patikimumo (credibility) pra
radimo pavojus Lenkijoje. „Gali 
būti, kad Bažnyčia atgaus visą 
savo turtą, institucijas, or
ganizacijas, spaudą ir net turės 
ją palaikančią politinę partiją, 
bet praras savo svarbiausią, ne
seniai įsigytą turtą — patikimu
mą", jis sako. Tai dėl to, jis sako, 
kad kai tik norima ką nors iš
diskutuoti Bažnyčioje, tokios 
diskusijos laikomos grėsme 
vienybei. O pasauliečiai, lauk
dami nurodymų iš viršaus, sėdi 
ir nieko nedaro. „Vyskupai 

I nepasitiki nei kritika iš vidaus, 
nei pasaulietiškom iniciatyvom. 

• Tad laisvės sugrįžimas neatnešė 
1 teologinio kūrybingumo", kal
bėjo kun. Boniecki. 

„Po komunizmu Bažnyčios 
buvo klausoma, nors valdžia ją 
ir cenzūravo. Dabar laisva ka
talikiška spauda mažai susi
domėjimo kelia. Kai kurie hie-
rarchai mano, kad tai yra priešų 
sąmokslo padarinys", kalbėjo 
Boniecki. 

Vienas simpoziumo kalbėtojų 
buvo ir Laisvės radijoje dirban
tis dr. Kęstutis Girnius. Jis 
minėjo pavojus Lietuvos ka
talikybei, kuri, anot jo, silp
nesnė, negu lenkų katalikybė. 
Lietuviškoji katalikybė yra mo
raliai gyvastinga, bet intelektu
aliniai silpna. Bažnyčia dabar 
Lietuvoje vaidina antrinę, 
beveik paviršutinišką rolę, jis 
sakė, iš dalies dėl to, kad ji klai
dingai nustatė, kas yra jos svar
biausi uždaviniai. Ji daug ener
gijos pašventė kovai su porno
grafija, ignoruodama daug 
pagrindinesnes problemas. 

Anot Girniaus, Bažnyčios mo
ralinis absoliutizmas, kuris pa
dėjo jai triumfuoti prieš ko
munizmą, šioje naujoje situa
cijoje gali jai pakenkti, kai 
esmės supratimas ir lankstu
mas yra reikalingas. 

Vengrė sociologė Beata Far-
kas pastebėjo, kad Bažnyčia tori 
visai kitaip kalbėti su žmonė
mis, kurie nuo mažens išmoko 
tik neigiamus dalykus apie 
Bažnyčią. Bažnyčia nebegali 
save laikyti absoliučiu moralės 
arbitru, ji sakė. Krikščionys turi 
išmokti vertinti pliuralizmą, nes 
Europa yra tapusi pliuralistine 
visuomene. 

Gal kaip tik Amerika gali 
daugiausiai parodyti, kaip su
gyventi ir net ugdyti pluralis-
tinę visuomenę. Bet pirmiausia 
pati Bažnyčia turi nustoti bijo
ti demokratijos a.j.z. 

ATMINTINA 
KALĖDINĖ DOVANA 
Išeivijos kultūrinės veiklos renesansas 

JONAS DAUGĖLA 

IŠEIVIJOS LAUKIA DAR 
VIENAS UŽDAVINYS 

AURELIJA M. BALASATTIENĖ 

Išskirtinai tinkamu laiku — 
didžiųjų švenčių išvakarėse — 
Clevelando Dievo Motinos para
pijos choras lietuviškai visuo
menei padovanojo atmintiną do
vaną. Choras paruošė ir į gyve
nimą išleido kalėdinių giesmių 
muzikinę kasetę. Jos paruoši
mas ir išleidimas kainavo maž
daug 10,000 dol. 

Šiam chorui vadovauja muzi
kė Rita Čyvaitė-Kliorienė. Ji 
pasaulį išvydo jau išeivijoje. 
Amerikoje ji išsimokslino ir įgijo 
chorvedės-dirigentės patyrimą. 
Aukščiausiojo ji yra apdovanota 
neeilinės menininkės talentais, 
neišsemiama kūrybine dinami
ka ir dvasiniu veržlumu. Tačiau 
mus ypatingai džiugina jos tvir
tas pasirįžimas savo talentus 
paaukoti saviesiems — lietuviš
kajai visuomenei, o taip pat 
savo sugebėjimais praturtinti 
lietuvių išeivių kultūrinius 
aruodus. 

R. Kliorienė, užbaigus studi
jas, nenuklydo į svetimąją 
aplinką. Ji sugrįžo atgal pas 
savuosius ir neieškojo laimėji
mų išoriniame pasaulyje. 

Jau ne kartą yra tekę gėrėtis 
jos puikiais pasirodymais di
džiuosiuose lietuviškuose ren
giniuose tautos švenčių pro
gomis. 1988 m. ji drauge su 
muz. Dalia Viskontiene paruošė 
puikų simfoninės muzikos ir 
dainos koncertą Ji buvo pagrin
dinė šio koncerto dirigentė. Pa
sigėrėtinai valdė visą sudėtingą 
ansamblį ir paruošė įspūdingą 
programą. Be jokios abejonės šį 
koncertą galima buvo išpildyti 
ir didžiosiose šios šalies koncer
tų salėse arba ir televizijoje. R. 
Kliorienės kaip dirigentės suge
bėjimai švytėjo ir pereitų metų 
didžiojoje Dainų šventėje Chica-
goje. 

Dievo Motinos parapijos choro 
dainininkų amžiaus skalė yra 
gerokai plati. Tačiau veik visi 
yra daug dainavę kituose cho
ruose ar dalyvavę meno an
sambliuose. R. Kliorienė su
gebėjo suderinti ir pilnai išnau
doti jų visų pajėgumą, išlyginti 
balsus ir sudaryti vientisą dai
nos meno vienetą. Kelios choro 
giesmės yra paspalvintos trimi
to, fleitos, violos ir varpelių inst
rumentų muzikiniais intarpais. 

Iš viso kasetėje yra įgiedota 13 
giesmių. Didesnė dalis jų yra su
kurtos lietuvių kompozitorių: 
Naujalio, Mikulskio, Vanagai
čio, Govėdo ir pačios Kliorienės. 
Kelios giesmės pasaulinio gar
so kompozitorių: Weber, Adam, 
Gruber, Bach. 

Be abejo šio rinkimo muzikinę 
vertę gali pasverti dainos meno 
specialistai ir muzikos kritikai. 
Turbūt jie suras ir kai kurių 
trūkumų ar klaidų. Tačiau 
mums eiliniams meno mėgė
jams šis giesmių rinkinys tikrai 
pakėlė didžiųjų švenčių nuotai
kas, o Floridos pensininkams 
paįvairino jų gyvenimo kasdie
nybę. Visos šios giesmės viso pa
saulio lietuviams buvo perduo
tos Vilniaus radijo Kūčių ir 
Kalėdų vakarų programose. 
Taip pat tos programos klau
sytojams buvo paskaitytas ir 
jautrus choro vadovės žodis. 

Paskutiniais metais mūsų ša* 
plūste užplūdo įvairūs ansaml 
liai iš Lietuvos. Išeivių lie 
tuviškoji visuomenė labai nuo
širdžiai juos visus priėmė. Kiek
vieną kartą sklidinai užpildėme 
koncertų sales. Jų dainininkus 
globojome, vaišinome ir dar ap
dovanojome. Tai labai gražu. Be 
abejo ne vienas šių ansamblių 
buvo pakankamai aukšto meni
nio lygio ir tinkamai paruošti. 
Tačiau iki delnų sutinimo mes 
plojome ir ,JClumpės", „Šėpos", 
„Anties", „Žąsies" ir dar kitais 
panašiais vardais pasivadinu
siems ansambliams. Svarbu 
buvo, kad tik kiekvienoje daino
je išgirstume Nemuno ir Vil
niaus žodžius. Kvatojomės, kai 
tie tėvynės menininkai bandė 
mus juokinti pasenusiais anek
dotais ir dar kiek pabliuznyda-
vo. Taip beverkdami ir besijuok
dami visai nepastebėjome, kad 
kai kuriuo atveju šių ansamblių 
atliktos programos buvo pa
sigailėtinai žemo lygio. Pačioje 
Lietuvoje daugelio šių ansamb
lių niekas net nežino. Jie buvo 
greitomis šioms išvykoms su
kurti, visai nuvertinant išeivių 
skonį. Pačioje Lietuvoje jie net 
kaimo scenose nedrįstų pasiro
dyti. 

Tačiau labiausiai tenka apgai
lestauti, kad visai užmiršome, 

' jog išeivijoje sukurti ir išlaiky-

Nėra abejonės, kad išeivija 
suvaidino rimtą vaidmenį Pa
baltijo valstybių nepriklauso
mybės pripažinime. Tai reikš
mingiausias žingsnis, jas įtei
sinant laisvųjų pasaulio tautų 
šeimoje. Vargiai rasime bet 
kurio amžiaus išeivijos lietuvį, 
kuris nebūtų dalyvavęs demon
stracijose, pasirašęs peticijų ar 
kuriuo nors kitu būdu nebūtų 
kovojęs už pavergtos tėvynės 
teisę į laisvę ir nepriklauso
mybę. Pagaliau sulaukėme tos 
nuostabios dienos. Bet ir vėl iki 
šiol negirdėtas istorijoje 
paradoksas tyčiojasi ir iš laisvę 
atgavusių Pabaltijos valstybių 
ir iš jas pripažinusių laisvojo 
pasaulio vyriausybių. 

Jau oficialiai yra žinoma, kad 
buvusios sovietinės armijos ar
ti ketvirčio milijono karių 

ti Čiurlionio, Dainavos, Grandi
nėlės ir kt. meno ansambliai yra 
visais atžvilgiais pasiekę 
aukštesnį meninį lygį. Net ir 
Floridos pensininkų chorai ga
li drąsiai lenktyniauti su dau
geliu tų Lietuvos ansamblių. 
Šių ansamblių programos yra 
daug rūpestingiau paruoštos, 
nepažeistas meninis skonis... 

Sukaupę savo dėmesį iš „var
ganos Lietuvos" atvykusiems 
menininkams, kažkaip savaime 
nustūmėme nuo scenos savuo
sius. Atrodo lyg jie jau būtų 
atgyvenę savo amžių, atlikę 
savo tautinius įsipareigojimus ir 
yra pasmerkti išnykimui. 

Be abejo, atgavus nepriklau
somybę, naujomis spalvomis bus 
nuspalvintos ir tautos kultūri
nio gyvenimo apraiškos. Be abe
jo Lieuvos menininkai sušvy-
tės naujais dvasiniais laimėji
mais. 

Tačiau lietuviškoji išeivija ne
išnyks. Ji liks ir bus gausi. O 
mums svarbu, kad ji liktų visa
da lietuviška ir išlaikytų lietu
višką dvasią. Kultūrinė veikla, 
lietuviško meno pasireiškimai 
ir dvasinė kūryba buvo ir liks 
pagrindinė priemonė tautiniam 
charakteriui išeivijoje išlaikyti 
ir jį puoselėti. 

Tad muzikės Ritos Čyvaitės-
Kliorienės pastangos ir jos va
dovaujamo choro paskutinysis 
įnašas — giesmių kasetė turėtų 
atžymėti išeivijos kultūrinės 
veiklos renesanso pradžią. 

griežtai atsisako pasitraukti iš 
Pabaltijo valstybių ir dar net 
arogantiškai reikalauja įvairių 
pilietinių teisių bei privilegijų, 
kaip socialino aprūpinimo, 
nemokamos medicininės pagal
bos ir valstybės pensijų iš 
aktyvios karo tarnybos pasi
traukusiems. Ar tai ne pasity
čiojimas ir pasijuokimas tiek iš 
tarptautinės teisės principų, 
tiek iš jų ginklais alintų ir 
kankintų teritorijų? Visų trijų 
Pabaltijo valstybių prezidentų 
reikalavimas, kad buvusi Sovie
tų armija atiduotų savo ginklus, 
kurie teisiškai neprivalo 
egzistuoti nepriklausomose 
valstybėse, buvo taip pat 
griežtai atmestas. Tuo tarpu 
Rygoje ir Taline jau viešai par
davinėjami šautuvai už dole
rius, o tanką galima įsigyti už... 
tris milijonus dolerių. 

Kaltė suverčiama buvusioje 
Sovietų Sąjungoje butų trūku
mui. Bet ar tai įtikinantis argu
mentas? Juk turbūt dauguma 
kareivių ir karininkų kur nors 
Sovietų respublikose turėjo savo 
šeimas, tačiau jų dalis jaučiasi 
asimiliavusi okupuotose terito
rijose. Pulk. Vladimir Kan-
dalovksy, vyriausias Pabaltijo 
karininkų tarybos vadas, gimė 
Rusijoje, bet, daugelį metų ištar
navęs Latvijoje, Rygą laiko savo 
namais. Pabaltijo valstybėse vi
sada buvo ir dabar yra aukštes
nis pragyvenimo standa.-tas, 
todėl grįžimas į badaujančias 
respublikas neatrodo viliojantis. 
Palaidi, nedisciplinuoti, žemos 
kultūros kareiviai sudaro rimtą 
pavojų gyventojams. Estijos 
Užsienio reikalų ministeris Len-
nart Meri prašo tarptautinių 
taikos stebėtojų komisijos 
talkos. 

Ar yra žinomas istorijoje toks 
įvykis, kad neapkenčiama oku
pacinė kariuomenė nepasi
trauktų iš išsilaisvinusios 
teritorijos, ignoruotų jos 
vyriausybę ir net reikalautų 
privilegijų, kai tuo tarpu toji 
pati kariuomenė beveik 70 
metų teriojo okupuotas žemes ir 
dar taip neseniai žudė ir tankais 
traiškė besimeldžiančius ir dai
nuojančius beginklius Vilniuje 
ir Rygoje? 

Atėjo laikas iševijai ir vėl 
organizuoti peticijas ir Lietuvos 
vyriausybę skatinti kreiptis į 
Jungtines Tautas, kad toji 

nesąmonė neįsigyventų ir 
nepraeitų tylomis. Subyrėjus 
Sovietų Sąjungai, sunku 
nustatyti autoritetą, kuriam 
turėtų paklusti okupacinė 
kariuomenė. Maskva jau Rusijos 
sostinė, o Gorbačiovas nebeturi 
balso. Ar pasitraukimo įsaky
mas yra Jelcino kompetencijoje? 
Iš spaudos ir televizijos prane
šimų susidaro įspūdis, kad 
Pabaltijo raudonosios armijos 
vadovybė jaučiasi diktatoriškai 
ir savistoviai. Pulkininkas Kan-
dalovsky siūlo tokį „sprendi
mą": „kariuomenės nuosavybė
je esantys pastatai ir įrengimai 
turėtų būti atpirkti už 150 
milijardų rublių, kad už tuos 
pinigus galima būtų pastatyti 
gyvenamus namus". O kodėl 
Pabaltijo vyriausybės dar 
nepareikalavo kompensacijos už 
jų žemių ir turto nualinimą, žu
dynes ir deportacijas? 

Okupacinė kariuomenė 
nesitrauks, kol kokia nors 
aukštesnė jėga jų neprivers 
susikrauti savo skudurus ir 
keliauti namo. Didžiosios 
demokratijos neturėtų to 
toleruoti, nes toks okupacinės 
kariuomenės elgesys žeidžia ir 
jų autoritetą, viešai pripažinus 
Pabaltijo respublikų nepri
klausomybę. Išeivija privalo ir 
vėl sukrusti, demonstruoti, 
spausti savo rinktus kongreso 
atstovus ir senatorius, kad tas 
klausimas būtų iškeltas Jungti
nių Tautų sesijoje ir kad speciali 
tarptautinė taikos stebėtojų 
komisija reikalą tirtų vietoje ir 
ieškotų sprendimo. Tylėjimas 
reiškia nepaprastą skriaudą 
nuo tos armijos penkis dešimt
mečius kentėjusioms tautoms. 
Šalia karių arogantiškos 
laikysenos, prie dabartinės sun
kokos ekonominės padėties dar 
prisideda ir kitos konkrečios 
problemos: aprūpinimas maistu, 
drabužiais, elektros energija, 
vandeniu ir kitais buitino gyve
nimo reikmenimis. Bijoma, kad 
jie patys save aprūpins, jei ne 
geruoju, tai smurto priemonė
mis. 

Sekėsi mums paveikti Ameri
kos prezidentą, senatorius ir 
valstijų gubernatorius, kad 
Pabaltijo valstybės būtų 
pripažintos kaip laisvos ir 
nepriklausomos. Net ir nauji 
žemėlapiai jas jau atskyrė nuo 
buvusios Sovietų Sąjungos, bet 
gyvenimo realybė jas dar laiko 
okupacinėje atmosferoje. Dėl 
Dievo meilės, darykime ką nors, 
nes kitaip jokios laisvės nėra... 
Suvažiavimai, konferencijos ir 
pasitarimai gali palaukti, bet 
Lietuva — ne! 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Ro 
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— Tu buvai teisi, mama... — Dabar jos akys su nuo

staba ir pasigėrėjimu išsiplečia palydėdamos pagarbos 
žodžius. — Kaip tu atspėjai! Lyg pranašė... Kai Henry 
pasiklausė savo tėvų leidimo mane vesti, tai senasis 
šeimos galva jam paprastai ir griežtai pranešė, jog 
atims iš jo įpėdinystės teises ir atsisakys, kaip sūnaus, 
jeigu jis drįstų pereiti į katalikybę! 

Birutės akyse žaidžia tarsi laimėjimo žiburėliai. 
Širdis muša būgnais, o mintys fanfaromis skelbia Dievo 
ir jos pačios triumfą. Karštas alsavimas kilnoja džiaugs
mingą krūtinę. 

— Kągi Henry į tai? 
— Jis man pasakė, kad be tėvų .utikimo jis niekad 

neves!... Aš pamačiau, kad jis tik savo tėvų turtų 
trokšta, o ne manęs... Ir jis pats išsitarė, kad pinigų 
pagalba jis gali viską turėti, net ir meilę! Tada supra
tau koks jis... Kas aš jam būčiau? Tik taip sau... Nes 
už pinigus galėtų rasti ir kitų moterų meile... 

— Aušrele! Užmiršk visą šią nelaimingą istoriją! 
Pasižadėk pati sau, kad daugiau to nebus! Kad tai buvo 
tik blogas sapnas... Sapnavai ir praėjo — pabudai... 
Toks draugavimas tau neteiktų garbės, todėl niekam 
nesisakyk ir nepasakok savo nuotykio! Atsidėk dabar 
tik mokslui. Turi baigti gimnaziją, pasirinkti 
tolimesnius tikslus universitete ar kolegijoje. 

— Bet mama... Ar tu nepyksti? 
— Aušrele, man buvo labai skaudu... Labai... Aš 

daug pergyvenau... Bet negalėjau tavęs surasti Antra 
vertus, tada dar negalėčiau atkalbėti, nes buvai labai 
užsidegusi siekti savo tikslo... 

— Kvaila buvau, mamyte... Ak, kaip man gėda! 

— Taip gali atsitikti kiekvienai mergaitei. Bet už 
tai, kad dabar protingai apsvarstei ir išmetei iš galvos 
tą vadinamą meilę, tai galiu tave tiktai pagirti! 

Birutė pavalgydina dukterį ir dar pasikalba gyve
nimiškomis temomis, ruošdama ją vėl į tas pačias 
šeimos ir mokslo vėžes. Aušrai atsigulus ir netrukus 
užmigus Birutė atsiklaupia prieš sienoje kabančią 
koplytėle ir ilgai meldžiasi dėkodama Nukryžiuotajam 
už dukters grąžinimą. Kažkaip savaime susiklostė 
žodžiai ir eilutės į naują padėkos maldą: 

— Dėkinga Tau, Dieve, esu aš ir būsiu, 
Pabaigus Aušrelės klydimo kelius. 
Atleiski klaidas ir iš Henriko pusės — 
Te Tavo plaimą abu jie pajus! 
Kelis kartus pakartojo ir net užsirašyti nereikėjo 

— vėliau galėjo lengvai šią maldelę pakartoti taip, kaip 
šį vakarą jai diktavo širdis. 

Dar nemiegojo, kai suskambėjo telefonas. Tai 
Albertas. Birutė tuoj pasidalino su juo džiaugsminga 
naujiena, kad Aušrelė sugrįžo. 

— Sveikinu, Birutėle! Aš labai laimingas dėl to. 
Rytoj pat atbėgsiu... Dabar neturiu laiko... Mat 
šeštadienis, tai žmonių pilna... O rytoj, tuoj po 
pamaldų... arba geriau užsuksiu pas tave ir visi kartu 
eisime bažnyčion! Gerai? 

įėjusi į butą Birutė vos atstumia duris. Pro specialų 
durų plyšį laiškanešis primėtė geroką krūvą laiškų, 
laikraščių, sąskaitų ir nereikalingų verslininkų 
skelbimų lapelių. Visa tai susidarė per atostogų 
savaitę. Iš visos korespondencijos išskiria margais 
kraštais laiškas iš Europos. 

- Vėl laiškas iš Stepo... 
Albertas laukia su lagaminais rankose duris ati

darant. Jis nieko neatsako. Kažkas jame tarytum per
sijungia. Lyg kitais bėgiais pakreiptas sunkus preki
nis traukinys... 

Birutė žiūri į voką. Jis panašus į orinio paštf 

Lietuvos ir Amerikos vokus, tačiau lyg ir ne toks. Ati
džiai apžiūrėjusi randa ant pašto ženklų uždėtą Kopen
hagos antspaudą. 

— Tai iš Danijos!.. 
— Iš Danijos? Tai tavo vyras Danijoj? 
Nekantriai atlanksto skubia rašysena primargintą 

lapą. Skaito garsiai, laikydama, jog nepatogu slėpti nuo 
Alberto, bet pati sunkiai beįsisąmonindama turinį. 

— „Mylima mano Birute!" 
Labai greit ir nereikšmingai prabėga šį kreipinį, 

bet nuo Alberto dėmesio tai nepasprunka. Anaiptol — 
jo veidas dar labiau apsiniaukia, o akys sustyrsta 
liūdnu žvilgsniu. 

— „Dar kelios akimirkos ir aš tave vėl pamatysiu! 
Kaip matai, esu dabar Danijoje. Iš sovietų .rojaus' pa
bėgau prieš pusę metų ir patekau j šį kraštą. Smulkiau 
papasakosiu atvykęs. Dabar tik noriu pranešti, jog man 
jau ruošiami atvykimo dokumentai. Po to galėsiu iš
vykti į Ameriką. Esu Amerikos konsulato globoje, kaip 
ir visi politinio prieglobsčio siekiantieji. Amerikos 
pareigūnai gal klaus ar esi pasiruošusi mane priimti, 
kaip savo vyrą. Po tiek metų ir aš pats negaliu sau tei
giamai atsakyti į šį klausimą. Todėl dabar man ir rūpi 
tai. Nebūsiu tau našta, nes esu darbingas ir stengsiuos 
Amerikoje įsidarbinti. Tik viena tau galiu iš širdies 
pasakyti — jau visiškai pabudau iš to slogučio, 
užgulusio mane ir daugumą lietuvių Lietuvoje. Esu 
apsivylęs jų idėjomis ir, lyg po sunkios ligos atsikėlęs 
žmogus, trokštu pamatyti savo mylimą žmoną ir be 
manęs užaugusius vaikus. Tikiu, kad priimsi mane, 
neatstumsi, nes tu dabar esi man labiausia reikalinga, 
kaip bet kada! Niekad nenustojau tavęs mylėjęs! Buvau 
tik bolševizmo apakintas. Vėl žmogum pasidaręs trokš
tu atstatyti šeimos laimę ir darnumą! 

Apie savo atvykimą pranešiu tiksliau. Bučiuoju 
tave ir savo mylimus Arūną ir Aušrelę! 

Tavęs pasiilgęs vyras — Stepas". 
(Bus daugiau) 
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Dr. Leono ir Irenos Kriauče-
liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę 

E U G E N I J A U S 
K R I A U Č E U Ū N O 

P R E M I J Ą 
Premijai skirti sąlygos yra 

tokios: 
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 

1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais Gietuvių, 
anglų ir kt. kalba), veikla, 
organizaciniu veiklumu, ar jau
nimo vienetui (sambūriui, tau
tinių šokių grupei, jaunimo cho
rui, sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų eigoje; 

2. 1991 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus raštu 
pasiūlo jaunimo organizacijų va
dovybės, jaunimo grupės, vyres
niųjų organizacijos ar paskiri 
asmenys iki 1992 m. sausio 31 
d. (pašto antspaudas); 

3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma Jury komisija, 
kurion po vieną atstovą skiria 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo sąjungos valdyba ir 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjunga, 
o du atstovus paskiria Kriau-
čeliūnų šeima. 

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki 1992 m. kovo 1 d. ir 
susitaria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko ir 
pobūdžio; 

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiama: 

MUSŲ KOLONIJOSE ' CLASSIFIED GUIDE 

Prof. dr. Jonas Račkauskas — sukaktuvininkas. 

PROF. DR. JONUI 
RAČKAUSKUI - 50 

METŲ 
Vargu, ar rasime Chicagoje 

lietuvį, kuriam nebūtų žinoma 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro pirmininko profesoriaus 
dr. Jono Račkausko pavardė. Ir 
ne tik Chicagoje: jau gerokai 
prieš atvykdamas j ją apie prcie
sorių buvau daug girdėjęs. 
Chicagoje akivaizdžiai pama
čiau, koks įvairiapusis ir ne
lengvas darbas gula ant išeivi
jos kultūros veikėjų pečių: šiam 
darbui pasišventusiųjų gretos 
mažėja, o tiems, kurie „veža", 
užkraunama vis daugiau. Prof. 
J. Račkauskas — vienas iš tų, 
jkurie ,,veža" itin daug. 

Jubiliejinė data paskatino pa
žvelgti j profesoriaus nueitą 
kelią. Gimęs Švėkšnoje, dr. J. 
Račkauskas mokslus baigė Chi
cagoje: studijavo De Paul 
universitete (kur įgijo bakalau
ro ir magistro laipsnius), dakta
ratą parengė Kanadoje. Diserta
cijai buvo pasirinkta, atrodytų, 
„pasenusi"" tema apie švietimo 
reformą XVIII amžiaus Lietu
voje. Bet ji tebėra aktuali, o vei
kalas šiuo metu rengiamas 
spaudai Lietuvoje. Po to buvo 
parašyta dar apie dešimt knygų 
— kai kurios su bendraautoriais 
— paskelbta apie 20 straipsnių 
mokslo žurnaluose, suredaguota 
apie 30 „Lituanus" numerių, 
prisidėta prie kapitalinės 
„Lietuvių tautos praeities" seri
jos atskirų tomų parengimo ir 
t.t. Dirbdamas universitete, per 
24 metus J. Račkauskas nuėjo 
kelią nuo lektoriaus iki profeso
riaus 'o kariuomenėje, lygia
grečiai — nuo eilinio iki majoro). 
Jo vadovaujami, tezes paraše ir 
teberašo šimtai magistrų — 
būsimųjų pedagogų. 

Pedagogikos srityje dr. J. Rač
kauskas rado savo tikrąjį pa
šaukimą. Jau keletas dešimt
mečių jis ne tik konsultuoja 
įvairių mokyklų pedagogus, bet 
yra parengęs ir, svarbiausia, }-
gyvendinęs milijonines vertės 
projektus švietimo srityje. Jau 
12 metų yra Pedagoginio Li
tuanistikos instituto rektorius. 
Šalia to prisidėjo ir daug kitų 
pareigų: Jaunimo centro tarybo
je pirmininkas. Lietuvių Fondo 
ir Lietuvių Bendruomenės tary
bose narys, Lietuvos Istorijos 
draugijoje vicepirmininkas. Bet 
nė vienos pareigos neatnešė tiek 
daug rūpesčių ir. tikėkimės. 
pasitenkinimo, kaip pirmi
ninkavimas Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrui, kurio 
steigimo 1982 iniciatorius ir 

buvo dr. J. Račkauskas. Per 
dešimtmetį centre pavyko su
kaupti didelę lituanistinę biblio
teką su daugiau kaip 100,000 
tomų knygų ir 1,600 pava
dinimų periodikos rinkiniu. 
Centras telkia organizacijų bei 
pavienių asmenų archyvus, 
globoja lietuvių bei lietuvių me
dicinos muziejus, S. Budrio 
Lietuvių foto archyvą, J. Žile-
vičiaus-J. Kreivėno Lietuvių 
muzikologijos archyvą, J. Dai-
nausko Istorijos biblioteką, Pe
dagoginį Lituanistikos institutą 
ir kitus padalinius. Pasak J. 
Račkausko, „neužtenka vien 
tiktai kultūrines vertybes kur
ti, reikia sudaryti sąlygas, kad 
tos vertybės išliktų amžiams ir 
kad jomis galėtų pasinaudoti 
ateinančios kartos". 

Norėčiau patikslinti: ne tik 
ateinančios, bet ir mūsų karta. 
Kiek centre aptikau medžiagos, 
kurios Lietuvoje apskritai nėra 
arba kuri ne taip seniai buvo 
slepiama po septyniais užrak
tais vadinamuosiuose „spe
cialiuose" bibliotekų fonduose! 
LTS centro pakviestas, atvykau 
rinkti medžiagos apie lietuvių 
išeivijos muzikus, panašiais 
kvietimais praėjusiais metais 
pasinaudojo dar apie 10 moks
lininkų iš Lietuvos. Dr. J. Rač
kausko iniciatyvos dėka centras 
užmezgė dalykinius ryšius su 
Valstybine Enciklopedijų lei
dykla Vilniuje, su Istorijos ir 
Etnografijos muziejumi, su M. 
Mažvydo nacionaline biblio
teka, kurios adresu buvo pa
siųsti penki konteineriai knygų 
— iš viso daugiau kaip 200,000 
svarų leidinių! 

Reikalui esant, prof. J. Rač
kauskas nuvyksta į Lietuvą ir 
pats. Ta proga negaliu nepaci
tuoti, kaip apie paskutinį jo 
vizitą taikliai ir ne be sąmojaus 
rašė laikraštis „Banga": „At
važiavo tikras milžinas, bet ne
baisus, nes šiltas nuo savo pa
ties šypsenos, pusamžis žmogus, 
kuriame iš pažiūros nieko 
„amerikoniško", nebent trys 
auksiniai žiedai ant pirštų. Ir 
kalba švari su dūnininkų 
tarmės prieskoniais. ... O iš 
profesoriaus aiškinimų, paste
bėjimų, dalykiškumo, klausimų 
netrunki įsitikinti — tai plataus 
akiračio ir tolerantiškas užsie
nio lietuvis". 

Šiam apibūdinimui visiškai 
pritariu. Tačiau būtų pernelyg 
drąsu piršti savo nuomonę apie 
žmogų, kur) dar menkai tepažįs-

Eugenijaus Kriaučeliūno 
Premijos komisijai 
13400 Parker Road 
Lemont, IL 60439 

tu. 
Rašančiam šias eilutes malo

nu prisijungti prie sveikintojų 
„choro" ir kartu su visais 
palinkėti jubiliatui ilgiausių 
metų. Ir ne tik jam, bet ir visai 
šeimai, nes tokia data kartu yra 
ir jos šventė. Tad linkėjimai 
mielai Ramunei, dukrai Ritai ir 
sūnui Jonui — telydi visus san
tarvė ir sėkmė. 

Adeodatas Tauragis 

Worcester, MA 
LKM SĄJUNGOS 

VALDYBOS PRIESAIKA 
IR SUSIRINKIMAS 

Kun. J. Petrauskas sausio 5 d. 
per lietuviškas šv. Mišias 
prisaikdino ir pasveikino 
Lietuvių Katalikių Moterų 
sąjungos 5-tos kuopos valdybą. 

Valdybą sudaro: pirmininkė 
J. Spirauskienė. vicepirm. A. 
Jakniūnai tė , iždininkė B. 
Miliauskaitė-Harris, finansų 
raštininkė E. Alavošienė, sekre
torė ir lietuvių kalbos korespon
dentė J. Miliauskienė. Renginių 
komitetą sudarys O. Kildišienė 
pasirinkusi sau padėjėją. Iždo 
globėjos M. Duggan ir H. Banis. 
Nominacijų komitetas: A. Gar-
sienė ir E. Rudienė. Dvasios 
vadas klebonas kun. V. Parulis, 
MIC. 

Po šv. Mišių sekretorės na
muose susirinkimą malda pra
dėjo ir jam vadovavo kuopos 
pirm. J. Spirauskienė. Sekre
torė perskaitė protokolą — pri
imtas vienbalsiai. Iždininkė B. 
Miliauskaitė-Harris pranešė 
kuopos finansinį stovį. 

Pirmininkė informavo apie 
šių metų veiklą ir apgailestavo, 
kad negalim naudotis parapijos 
sale, nes vyksta jos atnaujinimo 
darbai. 

Dalyvausime Vasario 16-tos 
minėjime, kurį rengia organi
zacijų tarybos valdyba vasario 
16 d., sekmadienį. Šv. Mišios 
šiais metais bus aukojamos 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje. Lietuvos atstatymo dar
bams paskyrėme auką „Dovana 
Lietuvai fondui" 100 dol. 

Buvusi ilgamete kuopos narė, 
daug metų dirbusi renginių 
komitete, Marija Dabrilienė 
gruodžio 31 d. išvyko nuolati
niam apsigyvenimui į Matulai
čio vardo senelių namus Put-
name, globojamus Nekal to 
Marijos Prasidėjimo vienuolijos 
seselių. Apgailestaujame jos 
išvykimą. Linkime laimingo 
gyvenimo ir sveikatos. 

Buvusi žymi Sąjungos veikėja, 
centro pirmininkė V. Liutkienė 
taip pat jau keli metai gyvena 
senelių namuose ir gegužės 
mėnesį švęs 101-jį gimtadienį. 

Kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį narės renka maistą 
benamiams Šv. Kazimiero para
pijos priebažnytyje. T M 

PASVEIKO JULIA MACK 

Lietuvių Katalikių Moterų 
sąjungos 5-ta kuopa, o kartu ir 
visos sąjungietės, džiaugiamės, 
kad pernai ištisus metus sun
kiai sirgusi Lietuvių Katalikių 
Moterų sąjungos garbės pirmi
ninkė J. Mack galėjo atvykti į 
kuopos kalėdinį pobūvį. Už jos 
sveikatą visos karštai meldė
mės. Jos liga buvo sunki, net 
beviltiška. Pergyveno kelias 
sunkias operacijas. Buvo vežio
jama iš vienos ligoninės į kitą. 
Atsidūrė net senelių namuose, 
paga l i au , praėjusių metų 
pabaigoje sugrįžo į savo namus, 
ko nesitikėjo. 

Ją ligoninėje lankančiai už
siminė: „Nemanau, kad galėsiu 
vaikščioti ir į savo namus su
grįžti, o jų esu pasiilgusi labai". 
Vežama operacijai prašė Dievą: 
„Jei liksiu luoša po operacijos, 
paimk mane į savo prieglobstį 
nuo operacijos stalo". 

J. Mack, ne tik Lietuvių Kata
likių Moterų sąjungai pašventė 
savo jėgas nuo pat jaunystės die
nų, bet daug padėjo ir lietu
viams. Dirbo ir kitose organi
zacijose, ypač daug padėjo lie
tuviams po antrojo pasaulinio 
karo prasidėjus didžiajai emi
gracijos bangai iš Vokietijos. 

Mielai J. Mack linkim daug 
gražios ateities po visų ligų ir 
geriausios sveikatos. 

J.M. 
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MUTUAL ?e4ei*t SAVINGS 
ANO IOAN A. ^OCIATION 

Chotteied ond Superv^erJ l>y ll 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, III 
IJntted Statos ( jovcrnmont 

O S 60608 PHONE (312) 847-7747 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5646 
415-752-5721 
415-7525721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKESI 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pripildykrt jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos į namus veltui! Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose: 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

TV, VCR*S 
TELEFONAI 
CAMCORDCRS 
V n M i l M 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
per M H Etą luropai 

Pinigų keitimas 

Galite patys sudaryti siuntini pasirinkdami prekes iš 
mūsų katalogo arba pridėti kg norit. Pareikalavus, 
katalogą pasiųsime veltui 

MC 145 ŠVENTINIS siuntinys 18 Ibs 
MC 146 ŠEIMAI siuntinys 18 Ibs 
MC 152 MĖSOS siuntinys 18.1 Ibs 
MC 153 ŠEIMININKEI siuntinys 17.4 Ibs 
MC 154 VAIKAMS siuntinys 13.4 Ibs 

$129 
$114 
$124 

$89 
$95 

Ž, 
U*tm<JAV 

JAV M I I . PiftiMuii i d M t y i m o * 

Prancūziški vaistai 
šeimos vaistinei* (kit) 
Vaistai vaikams (kit) 
Maistas vaikams ( kit) 
Automobiliai (LAOA) nuo $6,600 
Šaldytuvai nuo $500 
Health Spa pasiteiraukite 
Kondominiumai Pasiteiraukite 
Indų plovimo mašinos nuo $500 
Skalbimo mašinos nuo$550 
Mini-traktoriai nuo $2.000 

' Įvairios prekės Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
S« rualėku raidynu 

V a l u u t n a T l l i n o g l 

Mūag parduotuvė siunčia visokių rūsių radijus ir etektronm.us 
tsHua j Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu muitu 

pirm. tro£cJ. 11-
1 1 - 7 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) SSS-5SSS 
(70S) 425-71M 

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. 

Traukinys į Lenkiją 

Lietuvos radijas pranešė, jog 
Lie tuvos Transportacijos 
ministerija susitarė su Lenkijos 
traukinių vadovybe, kad bus 
galima važiuoti traūk?hiu iš 
Šeštokų į Suvalkus fcvenčių 
metu. Buvo reikalinga atlikti 
kai kuriuos darbus, kad toks 
traukinys galėtų važiuoti. Tie 
pataisymai buvo sėkmingai 
atlikti ant traukino bėgių tarp 
Šeštokų ir Lenkijos sienos. 
Lietuvos vyriausybė patvarkė, 
kad Transportacijos ir gynybos 
ministerijos bei Muitų departa
m e n t a s už t ikr in tų saugų 
keleivių pravažiavimą, o abiejų 
kraštų užsienio ministerijos 
spręs iškilusius reikalus, jei 
tokių būtų, kartu. 

Gntuifc 
. 21 
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REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauta įvair iu nuosavy
bių p i rk ime bei pardavime, mieste ir 
pr iemiesč iuose. Suinteresuoti skam
bink i te BUDRAIČ IU I 

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

FOR RENT 

Išnuomojamas gražus 2Vi kamb. 
butas Brighton Pk apyl. vienam 
asmeniui, nerūkančiam, ramiam pen
sininkui. $260 [ mėn . T a i . 
312-523-4473 

MISCELLANEOUS 

BARTKUS CONSTRUCTION 
Vonios, virtuvės, priestatai, 
raštinės, dažymas. Turiu leidi
mą ir apdraudą. 

Te l . 708 -489 -2593 

Kralpkttė* Į draugiją 
„ŠAKNYS" 

Profesionaliai 
TIRIAME Jūsų gimines istorijos, turto ir 
kitus Mausimus visuose LIETUVOS AR
CHYVUOSE; sudarome GENEOLO-
GINIUS MEDŽIUS; tvarkome Jūsų fo
to ir rankraščių ARCHYVUS; DOKU
MENTUOJAME video juostose ir foto
grafijose Chicagoje ir Lietuvoje; 
verčiame redaguojame, ruošiame 
TEKSTUS spaudai; informuojame apie 
Lietuvos KULTŪRĄ ir MENĄ; 

„SAKMYS" 
P.O. Bos N * . US322 

CMcftfe N.S0M2 
M . : (312) M M l i (vakar*) 

REAL ESI ATE 

ra 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. KedaJe Ava , 

N. 

(312) 778-2233 
INC OME TAX — IN SURANGĖ 

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

t M L S 
Š I M A I T I S REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Iraną BMnstrublen*, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax.. 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

FOR SALE, Orland Park. brick randi hom* . 
3 BD. 1 Vi BA. family room with fireptac*. rtard 
*ood ftoors in tamiry room and bedrooms, 2 car 
art garage. centrai air. fenced in yard. located 
in Catalina subdtvi&on. in walksng distance to 
Kruse Scnool. adj to park Origmal owners rotir-
ing. price $161 000 Phooa 7oe-*14-*71». 

lOntuor; KMIECIK REALTORS 
OI 7922 s Pu,*s,ii Rd 

£A 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

|ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
320SV2 VVast 95th Stret 
Tel . — (708 ) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą Difbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir saž^ 
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 
r ' • " " • * 

Mūsų apsilankymas jūsų namuos* 
Jums sutaiks malonumai Mes remon
tuojame vandentiekį, kanalizaciją, dažome 
(ir dažome dekoratyviai), tvarkome aplinką, 
kambarius, perstatome baldus Nuvešim 
pas daktarą, atvesime pietus Skambinkite 
dieną ar naktį; 312-478-1923 

Pašaukė mane . . . 

Ši knyga — tai dabartinio Popia 
ilaus Jono Pauliaus II biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystes draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metu. Knyga yra išversta i 
daugelį kalbų. Iš lenkų kalbos j 
lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliust
racijų, 352 psl., spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. S3rd St. 
Chicago, IL 60629 

DAVIO FAINHAUZ; • 

įLITHUANIANS& 
INTHEftšfc' 

v" JgįP 

LITHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic Identity. knyga 
anglu kalboje. Sis dr. D. Fainhauzo 
darbas apie lietuvių imigrantu 
Amerikoje etninę identifikacija 
užpildo spraga, kuri egzistavo 
lietuvių istorijos moksluose, 
svarstant lietuvių tautinės sąmo
nės vystymosi eiga. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuvių imigracijos vaidmuo, ku
riant nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. 

Knyga įrišta minkštais vir
šeliais. 246 psl.. papildyta istori
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Bendra Lietuvos-JAV |mone „IMEX" UETUVOJE PARDUODA (vairių 
modelių „FORD", „GM" ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei jų atsargines detales Kainos tokios pat kaip Amerikoje Garantuojame 
tų automobilių technini aptarnavimą lietuviškais pinigais 

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

Parduotuvės adresas 
LIETUVA. KAUNAS, STATYBININKŲ 5 

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

Amerikoje skambinti 
Tai. (312) 434-8618 arba (708) 887-8442 

Fax (312) 434-2655 



NAUJAS KAPAS 
SUNNY HILLS 

KAPINTAITĖSE 
A. a. Mykolas Lukas 

Strazdis ir A. Vėlavičius. Ka
dangi s a u s a k i m š a i p i lno je 
bažnytėlėje gal per puse buvo 

ki ta tau .is pamaldų vyko 
lietuvių ir *u.,Jų kalbomis. Kun. 
L. Musteikis pasakė pamokslą 
lietuvių kalba, o kun. F. Szczy-
kutowicz — angl iškai . Abu 
velionį asmeniškai pažinoję, 
atskleidė jo gerąsias ypatybes. 

Per daugiau kaip mylią nusi
tęsusi automobil ių procesija 
Mykolą palydėjo į Sunny Hills 
ka ta l ikų Kalvarijos (Calvary) 
kapinaites. Šiltą, vėjuotą, saulė-

A. a. Mykolas Lukas 

Jis mirė 1991 m. gruodžio 6 d., 
penktadienį, tik keletą dienų 
sunkiai sirgęs. Liūdnoji žinia 
Sunny Hills gyventojus nemalo
n i a i nus t eb ino . Paskut in į 
lapkričio sekmadienį jį matėme 
Sv. Teresės bažnytėlės prie
angyje, su žmona telkiant lėšas 
bažnytėlės išlaikymui, o Mišių 
metu — renkant aukas. Tai 
buvo jo nežinau kelerių metų 
įsipareigojimai ir atrodė, kad 
dar kažin kiek metų taip tęsis. 
Aukštas, atletiškas, klasiškų 
veido bruožų, ramios šypsenos. 
Nors apsunkusios eisenos, bet 
neatrodantis ligoniu... 

Mykolas Lukoševičius, Ameri
koje pavardę sutrumpinęs į 
Lukas, gimė 1913 m. sausio 29 
d. Šeduvoje, Panevėžio apskrity. 
Vidurinį mokslą ėjo Šeduvos 
gimnazijoje. Vėliau baigė Kau
no Aukštesniąją technikos mo
kyklą, statybos skyrių. Po kele
rių metų gavo statybos inžinie
r iaus laipsnį. 

Į JAV emigravo 1949 metais. 
Keletą mėnesių pagyvenęs Cle-
velande, 1950 m. persikėlė į 
Chicagą. Daugelį metų savo sri
tyje darbavosi Consoer, Tow-
send & Associates bendrovėje, o 
paskutinį dešimtmetį iki pen
sijos — Sargent & Lundy 
Engineers Associates b-vėje. 

Chicagoje 1951 m. kovo 25 
vedė gai lest . seserį Eleną 
Giedrytę. Šeimoje išaugo du 
vaikai: Vitas, dabar advokatas, 
ir Rita, tarnautoja, šiuo metu 
l a n k a n t i gai les t . seserų 
mokyklą, tad einanti motinos 
pėdomis. Abu vaikai, jau sukū
rę savo šeimas, gyvena St. Pe-
tersburge, FL. 

Mykolas su savo Elenute į 
Sunny Hills, FL, persikėlė 1982 
metais. Visą laiką priklausė 
Lietuvių Bendruomenei ir Šv. 
Teresės parapijai . Lošdavo 
golfą, buvo geras plaukikas. Mė
go drožinėti medžio skulptū
rėles. Su kaimynais draugiškai 
sugyveno, tad daugelis jo ilgai 
pasiges. 

Buvo pašarvotas Wachob — 
Fores t Lawn šermeninėje , 
Chipley, FL. Gruodžio 9 d. vaka
re visi lietuviai ir daug svetim
taučių ten susirinkome su 
Mykolu atsisveikinti prie atviro 
kars to . Sukalbėtas rožinis. 
Sugiedotas „Viešpaties Ange
las". 

Laidotuvės įvyko gruodžio 10 
d. Kūną atvežus į Šv. Teresės 
bažnyčią, gedulinės šv. Mišias 
laikė kunigai L. Musteikis, 
kleb. kun. F. Szczykutowicz, I. 
Gedvilą ir P. Jaraška. Skaity
mus atliko V. Derenčius. Antros 
jaunystės choro giesmės, var
gonais palydimos muz. V. Ma-
maičio, skambėjo liūdnai ir iš
kilmingai. Giesmę „Kad širdį 
tau skausmas..." jaudinančiai 
sugiedojo vyrų trio: V. Macys, A. 

Pirmas žmogaus maistas yra 
iš moters krūtinės. Moters lūpos 
moko vaiką pirmų žodžių. Jūsų 
pirmas ašaras nušluosto moteris 
ir dažnai jūsų paskutiniai ato
dūsiai nuaidi klausantis mo
teriai. 

Bvron 

Lietuviai esame visi — 
lietuviu Fonde ar esi? 

LIETUVIU (ONBAS 
§ 

3001 WEST 30TH STREET 
CHfCAGO. ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
VSA. 

46 x $100 Bobinienė Konstancija atm. įn.: Bobinas Feliksas 
ir Janina, $1,000; Bružienė Elena atm. įn.: Bobinas Feliksas ir 
Janina, $1,000; Černius Kazys ir Filomena, $4,500; Černius 
Rimas, $1,600; Čižikas Balys atm. įn.: čižikaitė Bronė, $2,500; 
Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė Vytautas ir Joana, $1,850; Dapkus 
Petras ir Ilona, $400; Dirgėla atm.: Dirgėla Adolfas, $200; Doveinis 
Juozas ir Danutė, $350; Dranginis kun. Antanas atm. įn.: įm. 
Baltimorės Lietuvių Dainos choras, $110; Galdikas Antanas ir 
Filomena, $2,000; Gary Simon P. ir Betty L., $300; Gečienė Saulė 
atm. įn.: Gečas Alfonsas, $400; Gramas Raimundas ir Rita, $400; 
Jakštas prof. dr. Juozas atm. įn.: Jakštas dr. VVilhelmine, $230; 
Jonynas Kazimieras atm. įn.: Pūkštys Romas ir Rasa, $100; X, 
$1,300; Kliorys Konstantinas ir Marija atm. įn.: Kliorys Petras ir 
Jadvyga, $100; Kriščiūnas Antanas ir Veronika, $1,000; Lazauskas 
Vincas atm. įn.: Stončienė Izabelė, $200; Lesniauskas Viktoras 
ir Milda (mirusi), $600; Liaugaudas Pranas atm. įn.: Liaugaudienė 
Eugenija, $625; L.S.S.T. Romo Kalantos Šauliu kuopa $750: 
Merkys Raimundas atm. įn.: Merkienė Janina, $400; Pakštas 
Pranas atm. įn.: Pakštienė Bronė, $400; Plėnys Kazimieras atm. 
įn.: Plenienė Sofija, $1,750; X, $2,100; Remienė Mariją, $2,400: 
Rindzevičius Motiejus ir Jadvyga atm. įn.: Kliorys Petras ir Jad
vyga, $100; Rožanskas Kazys, $100; Rušėnas Adomas atm. įn.: 
Rušėnienė Ona, $1,100; Rūta Tadas, $1,000; šakių Šaulių Ugnia
gesių komandos vadovybės atm. įn.: Vilinskas Stasys, $100; Šimu
tis dr. Leonardas ir Zita, $400; Smilgienė Julija, $300; Spurgio par
tizano Vlado atm. įn.: Lauraitis Alfas ir Antanina, $200; Stončius 
Pijus atm. įn.: Stončienė Izabelė, $100; Strazdas Vytautgas atm.: 
Strazdienė Lidija, $200; Stukas Donaid ir Leonidą, $200; šulaitis 
Alfonsas atm.: Šulaitienė Anelė, $500; Sužiedėlis Vytautas A. 
$300; Vai Vito ir Regina, $100; Vanagūnas dr. Arvydas, $200; 
Viršila Frank P., $100; Vyšniauskas Jonas, $700; Žolynas Kostas 
ir Ona, $400. 

16 x $200 Ambrazaitis dr. Kazys ir Marija, $7,330; Apeikis 
Vytautas ir Nelė, $1,000; Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: 
Bartoševičius Eugenija, $3,700; Dėdinas Jonas atm. įn.: Dėdinas 
dr. Justinas, $2,200; Dočkus Kostas ir Jadvyga, $1,300; 
Grigaliūnas Raimundas, $600; Hartfordo Skaučių Šatrijos 
Vietininkija, $200; Jasas Adomas ir Zuzana (mirusi), $1,404; 
Kankus Leonas ir Stasė, $1,700; Majauskas Kazys ir Elena, $800; 
Ostis Algirdas ir Regina, $1,300; Pabrėža Aleksas ir Aleksandra, 
$2,600; Ročkuvienė Marija, $1,500; Tamkutonis Gerald O, $2,000; 
Velža Vladas ir Eleonora, $2,301; Vilutis Edvardas atm. įn.: 
Vilutienė Marija, $500. 

3 x $250 Bankauskas Česlovas, $1,350; Vidūnas Jonas ir 
Marija, $500; Žitkus Pranas atm. 4-tų mirties metinių proga 
Žitkuvienė Janina, $2,150. 

1 x $265 Shatas Stasė V. atm.: įm. 22 asm., $1,465. 
8 x $300 Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų draugija, 

$900; Jadviršis Petras, $1,000; Kairienė Liucija atm. įn.: Kairytė 
Irena, $2,100; X, $1,500; Kručas Bronius ir Anelė, $2,800; Paliulis 
Juozas ir Jadvyga, $1,000; Paronienė Branguolė atm.: Kairytė 
Irena, $600; Vilūnas Kazys atm. įn.: Vilūnas Stefa $100, Abromai
tis Marija ir Julius $50, Drungienė Birutė $50, Stasiūnas Liucija 
$50, $600. 

4 x $500 Bagdanskis Juozas atm.: Bagdanskienė Birutė, 
$1,000; Bendoraitis Ričardas Vytautas atm. įn.: Bendoraitienė Lin
da, $1,000; Paulionis Antanas ir Marija ir VVhittemore Jaruševičie
nė Irena, atm. įn.: Jarūnas Antanas, $500; Plikaitis dr. Juozas ir 
Barbora, $7,500. 

2 x $1,000 Kun. X, $2,000; Daunoras Juozas ir Jane atm. 
įn.: įm. X, $4,310. 

1 x $1,200 Žilinskai prof. dr. Jurgis ir dr. Frankaitė Ksavera 
atm. įn.: Vileišis-Shervvin dr. Vita $1,000, Buivys Justinas ir 
Danguolė $100, LB Daytona Beach apylinkės nariai $100, $1,200. 

1 x $1,328 Žuvusiems 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje atm. 
įn.: Lietuvių Fondo Valdyba $1,300, Juknevičienė Elena $28, 
$1,678. 

1 x $2,000 Tiškus Bronius atm. įn.: Tiškuvienė Agota, $2,000. 
1 x $2,500 Russas Jokūbas ir Pranciška atm. įn.: Russas 

Alfred V., $5,000. 
1 x $5,000 Statkus Goodis Anna Dorothy testamentinis 

palikimas, $5,000. 
1 x $6,000 X. $45,000. 
I* viso $35,608.00 

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1991.X.31 pasiekė 
5,462,290 doi. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 3,087,586 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 1,648,654 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto 
palikime Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų 
pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL" 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiama lietuvybė. 

tą, ta r tum vasarą, vidudienį ten 
palikome Mykolą, dar kuni
gams sukalbėjus maldas, dar vi
siems sugiedojus „Viešpaties 
Angelą". 

Šerrnenų pietūs buvo patiekti 
Šv. Teresės parapijos salėje. Jų 
metu išreiškėme užuojautą 
naš le i E l e n u t e i , abiems 
vaikams su šeimomis, iš Chica-
gos atvykusiai velionio seseriai 
Ga leveck iene i bei k i t i ems 
artimiesiems, kurių pavardžių, 
deja, a š nežinau, tad negaliu 
įvardinti. 

Mielas Mykolai, tegu Kalva
rijos apylinkės pušys ošia Tau 
amžinybės dainas... 

Alfonsas N a k a s 

K A N A D O S Ž I N I O S DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. sausio mėn. 17 d. 

Toronto, Ont. 
P O K A L B I S SU L I E T U V O S 

V I C E P R E M J E R U 
Z. VAIŠVILA 

Toronto Žurnalistų sąjunga 
pasikvietė viešintį Toronte vice
premjerą Zigmą Vaišvilą, kuris 
yra ta ip pat Lietuvos saugumo 
viršininkas, pasikalbėjimui. Jis 
mielai sutiko atsakyti į daug 
mums rūpimų klausimų. Teko 
sužinoti nemažai esamų gana 
sunkių problemų įvairiuose 
atgimusios Lietuvos atkūrimo 
procesuose. 

Paklaustas , ar dabart inė Ru

sija yra mums palankesnė Lie
tuvai , a t sakymas negatyvus. 
Apie kar iuomenės išvedimą iš 
Lietuvos, pasirodo kai kurie 
daliniai neaiškiai išnyksta iš 
Lietuvos, galbūt nenori viešu
mu sukelti kareiviuose panikos. 

Įvedimas lito bus atėjus t am 
t ikram laikui, kuris bū tų ir 
ekonomiškai ir politiškai tin
kamas laikas, yra viskas t am 
parengta . Prezidentinių rin
kimų, kol yra dar svarbių įsta

tymų išleidimas ir jų įgyvendi
nimas, teks palaukti . Taip pat 
skundėsi, kad labai sunku 
įgyvendinti išleistus įstatymus. 
Tam daro dar daug trukdymų 
senieji partiniai darbuotojai. 

Po žurnalistų susitikimo Z. 
Vaišvila, Lietuvių namuose su
sirinkus gausiai žmonių miniai, 
padarė viešą pranešimą Toron
to visuomenei, pakviestas Ka
nados bendruomenės valdybos. 

S tasys P r a k a p a s 

A.tA. 
JONAS MEŠKAUSKAS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė Tucson, AZ 1992 m. sausio 14 d., sulaukęs 65 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Andrew J., marti 

Connie, John; dukra Carol, žentas Bruce Kirkland; mirusio 
sūnaus Douglas A. žmona Debbie; aštuoni anūkai; sesuo 
Aldona Kareiauskienė. 

Velionis buvo tėvas a.a. Douglas A. 
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Kūnas pašarvotas šeštadienį, sausio 18 d. nuo 5 iki 9 v.v. 

ir sekmadieni, sausio 19 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid 
koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 20 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs, dukra, sesuo, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

A.tA. 
KAZIMIERUI PALČIAUSKUI 

mirus , žmonai VALERIJAI, sūnums RIMUI ir VIK
TORUI, jo sesutėms STASEI ir LIUDAI su šeimomis 
re iškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kar tu l iūdime. 

Jarai 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus , jos vyrą dr. ANTANĄ, sūnus dr. ANTANĄ ir 
dr. EDMUNDĄ, seserį dr. DOMICĖLE KISIELIŪTE 
i r brolį dr. PETRĄ KISIELIŲ ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame i r kartu l iūdime. 

Ona ir Vacys Rociūnai 
ir jų dukros su šeimomis: 

Vida ir Arūnas Duliūnai, 
Ligija ir Kristoforas Englertai 
ir Kristina ir Virgus Volertai 

Žemaitijos žaliojo Krašto sūnui 

A.tA. 
JONUI STASIULIUI 

mirus , jo liūdinčiai KONSTANCIJAI , seser ia i 
SOFIJAI ir jos vyrui VYTAUTUI RIPSKIUI, broliui 
JUOZUI ir jo žmonai ALDONAI, broliui ALBINUI 
Lietuvoje, ar t imiesiems giminėms ir d r a u g a m s 
reiškiu gilią užuojautą ir k a r t u liūdžiu. 

Stanley Abramavičius 

Iškiliam Krikščionių Demokratų partijos veikėjui 

A.tA. 
ALGIUI KASIULAIČIUI 

mirus, jo dukrai ir žmonai DALIAI re iškiame gilią 
užuojautą ir liūdime. 

Bernardas ir Algis Žukauskai 

PADĖKA 
A.tA. 

EMA PUŠNERAITIENĖ 
1991 m. gruodžio 25 dieną Amžinybėn iškeliavo, palikusi 

skausme seserį Eleną su šeima, daugelį liūdinčių širdžių abe
jose Atlanto pusėse. Amžinam poilsiui palaidota Lietuvių 
Tautinėse kapinėse, Justice, IL. 

Mūsų nuoširdi padėka vysk. H. Dumpiui už maldas 
koplyčioje, gedulingas pamaldas Lietuvių Ev. Liuteronų 
Tėviškės parapijos bažnyčioje ir palydėjimą j kapines. 

Mūsų didelė padėka D.L.K. Birutės draugijos narėms už 
atsisveikinimą ir mums pareikštą nuoširdžią užuojautą. 

Didžiai dėkojame už maldas, už užprašytas šv. Mišias, 
gėles, už aukas Lietuvių ir Tautos fondams. 

Mūsų didelė padėka visiems, taip gausiai aplankiusiems 
velionę koplyčioje, karsto nešėjams ir ją palydėjusiems į 
Amžino Poilsio vietą. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą 
patarnavimą. 

Nuliūdę: sesuo, vyras , šeima ir giminės. 

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) 523-9852 

4005-07 S o u t h Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 327-1741-1 

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 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų te le fonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Chicagoje ir p r iemiesč iuose . 

V i sus l a i do tuv ių n a m u s galite pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



x Lietuvos gen. 
Vac lovas Kleiza, 
Balzekas, Aleksas 
American Travel 

konsulas 
Stanley 

Lauraitis. 
Service 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. sausio mėn. 17 d. 

x Kun. Kęstutis Trimakas 
atnašaus šv. Mišias ir pasakys 
pamokslą, minint palaimintojo 
arkivysk. Jurgio Matulaičio 65 
mirties metines sausio 24 d. 
6:30 vai. vakare Jėzuitų 
koplyčioje. Po Mišių - vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. Visi 
kviečiami pasimelsti už atsiku
riančią laisvą Lietuvą ir daly
vauti minėjime. Rengia Marijos 
Nekalto Prasidėjimo vienuolijos 
rėmėjai. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus antra
dienį, sausio 21 d., 7:30 vai. vak. 
Švč. M. Marijos Gimimo par. 
salėje. Kalbės Valdas Adamkus 
ir papasakos apie Amerikos 
delegacijos lankymąsi Pabaltijo 
kraštuose ir įspūdžius Lietu
voje. Visi nariai ir nauji nariai 
prašomi dalyvauti. 

x Chicagos lietuvių teatras 
„Vaidi lutė" lietuvių visuo
menei žada parodyti naujų 
veikalų. Teatro vadovybės rū
pesčiu atvyko Klaipėdos teatro 
režisierius Povilas Gaidys ir 
pradeda jau dirbti su aktoriais. 
Pirmasis susitikimas režisie
riaus buvo Jaunimo centre sau
sio 3 d. Pradžioje dirba kas 
savaitę. 

x Marijos aukštesniosios 
mokyklos mokytojos yra kandi
datės į šių metų Golden Apple 
Award. Išrinkta istorijos ir eko
nomijos mokytoja Gerry Bar-
dachovvski, taip pat svetimų 
kalbų mokytoja Mary Kay 
McGovvan-Klock. Abi yra mo
kykloje pasižymėjusios moky
tojos. 

x Vincas Beresnevičius, 
Toronto, Ont., Kanada, žino
damas lietuviškos spaudos sun
kumus, pratęsdamas prenu
meratą, pridėjo 40 dol. dien
raščio stiprinimui ir 20 dol. už 
gautas kalėdines korteles ir ka-
lendorių. V. Beresnevičių 
skelbiame garbės prenumerato
rium. 

x Dr. Anthony Čiuris, Juno 
Beach, Fla., „Draugo" nuošir
dus rėmėjas, garbės prenumera
torius daugelį metų pratęsė pre
numeratą su 80 dol. auka. Už 
mielą auką ir palaikymą savos 
spaudos tariame nuoširdų ir di
delį ačiū. 

x Sigitas Miknaitis, Claren-
don Hills, 111., veiklus skautų ir 
kitų organizacijų darbuotojas, 
atsiuntė čekį už tris „Draugo" 

įeina Helen Vilkelis — vicepirm. pratęsimo prenumeratas, linkė
damas sėkmės „Draugo" redak
cijai ir darbingu Naujų 1992 
Metų. Dėkojame už auką ir 
linkėjimus. 

Bureau savininkas yra pa
kviesti skandinavų oro linijos 
SAS ir šį sekmadienį išskrenda 
į Kopenhagą, o antradienį daly
vaus atidaryme tiesioginės lini
jos Kopenhaga-Vilnius. 

x Žemaičiai, aukštaičiai ir 
visi kiti kviečiami pasiklausyti 
Šiaulių miesto kaimiškos 
muzikos ansamblio „Jonis" 
atliekamų dainų ir muzikos. 
Koncertas rengiamas vasario 2 
d. 3 v. p.p. Jaunimo centre. 
Bilietai gaunami Vaznelių par
duotuvėje ir Margučio raštinėje. 

x Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos seserys Putname rengia 
pal. Jurgio Matulaičio minėjimą 
sausio 26 d. Bus rodoma palai
mintojo gimtinės vaizdajuostė 
10:15 vai. r., kun. V. Cukuras 
11 vai. atlaikys šv. Mišias, o 12 
vai. bus pietūs. Apie pal. Jurgį 
Matulaitį kaip mūsų užtarėją 
paskaitą skaitys dr. Č. Masaitis. 
Pabaigoje bus supažindinta su 
ses. O. Mikailaitės per
redaguotais pal. Matulaičio už
rašais. Po to dar bus pamaldos. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
mokyklos Motinų klubo susi 
rinkimas bus pirmadienį, sausio 
20 d., 7:30 vai. vak. mokyklos 
salėje. Kviečiamos visos mo
tinos susirinkime dalyvauti. 

x „Muzikos žinios", pereitų 
metų numeris, išėjo iš spaudos 
ir jau pasiekė skaitytojus. 
Šiame numeryje gerai rašo 
Jonas Žukas apie savo mokytoją 
Marcei Duprė, sukaktuvininkus 
mini Danutė Petrauskaitė, taip 
pat gausu jų nuotraukų. „Muzi
kos žinias" redaguoja Kazys 
Skaisgirys ir Stasys Sližys, 
administruoja Antanas Giedrai
tis. 

x Sausio 11 d. „Drauge" iš
spausdintoje korespondencijoje 
apie suvalkiečių veiklą buvo pa
rašyta Helen Žemgulis, o turėjo 
būti Bernice Žemgulis. Taip pat 
praleista, kad į naują valdybą 

IŠ ARTI IR TOLI 

ir Viktoras Utara — sekretorius. 
Praleistųjų atsiprašoma. 

x Lietuvos estrados žvaigž
dė, solistė Nijolė Ščiukaitė 
pirmą kartą Amerikoje pasi
rodys šį sekmadienį, sausio 19 
d. 3 vai- p.p. Jaunimo centro 
didž. salėje rengiamame kon
certe. Nepraleiskime šios retos 
progos ir įsigykime bilietus iš 
anksto „Patria" parduotuvėje, 
Marąuette Parke, 2638 W. 71 
St. Tel. 312-778-2100. 

(sk) 
x Linas Olšauskas, Cal 

dwell Banker Real Estate, 5840 
W. 95 St.. Oak Lawn. IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apylinkėje. Tel. 
708-424-4000. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk. 

x Akcyų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis. 
tel . 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago 
je. Iš kitur, skambinkite veltui. 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkės valdyb; 
9 d. ruošiama Lietuvos Nepriklausomybės minėji-
viena šimtine padidinti LB Cicero ap\ nkės įnašą 
1600 dol. Iš kairės sėdi: Aldona Baukienė, Janina 
viene; stovi: Mindaugas Baukus. Ričardas Andrišiū 
ir Kostas Dočkus. 

-\vo paskutiniame posėdyje aptarė vasario 
• Šv. Antano parapijos salėie ir nu ta rė dar 
•etuvių fondą, taip, kad dabar jis j au siekia 

^uginienė, Danutė Pareigienė, Ona Venclo-
;:is, Julius Balutis, pirm. Raimundas Rimkus 

Nuotr. J o n o K u p r i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
REMKIME LIETUVOS 

ATSTATYMO REIKALUS 

Šiais metais minint Lietuvos 
Nepriklausomybės 74 metų 
atkūrimo sukaktį, reiškiame 
didžią pagarbą Lietuvos žmo
nėms ir Lietuvos Respublikos 
vyriausybei, Lietuvai vėl 
atsikėlusiai laisvam, nepriklau
somam, demokratiniam gyveni
mui ir atgavus tarptautinį 
pripažinimą. 

x Antanas Juknevičius iš 
Miami Beach, Fla., parėmė 
„Draugą" 50dol. čekiu ir pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams. A. Juknevičių skel
biame garbės prenumerato
rium, o už stiprinimą lietuviško 
žodžio tariame nuoširdų ač'ū. 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629. tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
x J ū s ų giminės iš Lietuvos 

atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba Washington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import-Export 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvešime automobiliu į Chicago 
bei netolimus miestus. Čia 
taipgi galite pasiteirauti dėl 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelionę iš Lietuvos 
į Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v. p.p., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

x Dr. Žibutė Zaparackas, 
Chicago, akių ligos ir chirurgė, 
nuoširdi „Draugo" rėmėja, gar
bės prenumeratorė, pratęsė 
prenumeratą su 100 dol. auka. 
Labai dėkojame už lietuviško 
žodžio palaikymą. 

x P. Algis Raulinaitis, Bur-
bank, Cal., visuomenininkas, 
„Draugo" garbės prenumera
torius daugelį metų, pratęsė 
prenumeratą su 70 dol. auka ir 
pasveikino visus „Draugo" 
bendradarbius su praėjusiomis 
šv. Kalėdų šventėmis ir Naujai
siais 1992 Metais. Nuoširdus 
ačiū už sveikinimus ir auką. 

x Stasys Skema, Toronto. 
Ont., Kanada parėmė „Draugą" 
20 dol. auka, o už kalėdines kor
teles ir kalendorių, pridėjo 10 
dol. ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. St. Skemą 
skelbiame garbės prenumerato
r ium, o už aukas labai 
dėkojame. 

x Cas imir Č i u r i n s k a s , 
Saint John, Indiana, dosnus 
„Draugo" rėmėjas, garbės pre
numeratorius, pratęsdamas 
prenumeratą paaukojo 70 dol. 
savos spaudos palaikymui ir 
palinkėjo visam „Draugo" šta
bui sveikų, darbingų ir turtingų 
1992 metų. Labai dėkojame už 
linkėjimus ir auką. 

x Brighton Pk. Lietuvių 
namų savininkų draugijos me
tinis susirinkimas įvyks š.m. 
sausio 19 d., sekmadienį 11 
vai. po lietuviškų mišių Brigh
ton Pk. parapijos salėje, 4420 S. 
Fairfield. Visi nariai prašomi 
susirinkime dalyvauti ir 
atsinešti nario knygutes. Po 
susirinkimo — vaišės. Draugi
jos valdyba. 

(sk) 

x PASKUBĖKITE! Mes 
turime tiesioginius kontaktus 
su Lietuvos advokatais, preky
bos bei biznio organizacijomis. 
Padėsime atgauti jūsų turtą 
Lietuvoje, nusipirkti žemės 
sklypus, namus, įmones. Tu
rime daug pasiūlymų dėl bend
rų įmonių steigimo. Lauksiu ir 
jūsų pasiūlymų. Rašyti, skam
binti: Petras Pakėnas, 3061 S. 
Ocean Blvd., Boca Raton FI„ 
33432; tel. 407-392-7916. 

(sk) 

Pirmieji Lietu\ os valstybės 
atsikūrimo žingsniai yra ne
lengvi. Lietuvai ir toliau rei
kalinga visokeriooa Amerikos 
lietuvių parama visose srityse, 
taip pat tęsiant politinę veiklą 
ir Amerikoje. Kai iš pagrindų 
Lietuvoje pertvarkomas visas 
valstybinis, ekonominis ir 
kultūrinis gyvenimas, mūsų 
pareiga nuolat palaikyti 
glaudžius santykius su Lietuvos 
vyriausybe ir jos atstovybėmis, 
derinant mūsų pagalbinę 
veiklą. 

Amerikos Lietuvių Taryba, 
pirmiausiai įsisteigęs Lietuvos 
laisvinimo veiksnys, kuris su
darytas iš įvairių ideologinių ir 
politinių demokratinių or
ganizacijų, užsibrėžė kovoti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo jos istoriškai etno
grafinėse sienose, siekti visose 
srityse demokratizacijos ir da
bar toliau tęsti ir plėsti savo 
veiklą. 

Naujomis Nepriklausomos 
Lietuvos gyvavimo sąlygomis, 
vadovaujantis Altos 51 suvažia
vimo nustatytomis gairėmis, 
Amerikos Lietuvių Taryba savo 
veiklą plečia. Jau prieš porą 
metų užmegzta- ryšys su Lietu
voje atsikūrusiomis demokra
tinėmis organizacijomis, su 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bės nariais veiklos suderinimui 
palaikomas ryšys, o vykstant 
Vliko veiklos baigiamajai sta
dijai, Washingtone plečiamas 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovavimas. Šiais metais Altą 
pirmininkauja Amerikos pa-
baltiečių komitetui Washing-
tone — visuomet dalyvauja kar
tu su Amerikos delegacijomis 
tarptautinėse konferencijose, — 
stengiamasi ir toliau Kongrese 
ir valstybės istagose propaguoti 
Lietuvos pagabos reikalus, pra
vedant mums palankias rezoliu
cijas ir kt. Tam tikslui Altą 
išplėtė inforr.K: ją ir jos techni
nes priemone, palaikant ryšį 
JAV-bėse ir 

kindama mažą būrelį ir pranešė 
liūdną žinią, kad yra mirus 
klubo narė Anna Klimas. Ji 
mirė spalio 16 d. Palaidota 19 d. 
Gėlės buvo nusiųstos ir garbės 
grabnešės palydėjo į amžinybę. 

Pirm. prašė visas atsistoti ir 
vienos minutės tyla pagerbti 
mirusią narę, o šeimai išreikš
ta gili užuojauta. 

Valdyba buvo visa savo parei
gose. Nutarimų rast. perskaitė 
protokolą iš pereito susirin
kimo, spalio 3 d., buvo priimtas 
kaip ska i ty tas be pataisų. 
Gauta padėkos kortelė iš Klimų 
šeimos, kuri dėkoja už gėles ir 
dalyvavimą laidotuvėse. Valdy
bos pranešimas viskas tvarkoje. 
Visa valdyba sveikino nares su 
artėjančiomis šv. Kalėdomis ir 
laimingais gerais Naujais Me
tais, linkėdama stiprios sveika
tos visom, nes pereitais metais 
4 klubo narės iškeliavo į amžiną 
poilsį. Gaila visų. Taip pat 
finansų rast. pranešė, kad 3 
ligonėms — Anna Klimas, Jen-
nie Chinston, Peggy Davi-
dauskas buvo įteiktos kortelės 
su dovanomis ir linkėjimais 
greitai pasveikti. 

Pirm. pranešė, kad reikia iš
rinkti valdybą 1992 metams. 
Buvo pas iū ly ta pa l ik t i tą 
pačią valdybą ir visa likosi ta 
pati. Pirm. Bernice Žemgulis, 
vicepirm. Mat i lda Fol ius , 
nutarimų rast. Rožė Didžgalvis, 
finansų rast. atsisakė , jos vietoj 
išrinkta nauja Betty Carman, 
iždininkė Mary Ann Malas. 
Šeimininkės Mary Ann Malas, 
Matilda Folius, korespondente 
Rožė Didžgalvis. Taip visa 
valdyba perrinkta gausiu rankų 
plojimu. I š r ink ta Revizijos 
komisija: Helen Dybas, Jose-
phine Bambalius, Anna Kre-
zauski ir vasario 20 d. 1 vai. po 
pietų susirinks pas B. Žemgulį. 

KANADOJE 
— L i e t u v i a i s k a u t a i i r 

skau tės gruodžio 19 d. Aušros 
Vartų salėje turėjo Kūčias. 
Stalus palaimino kun. J. Ara-
nauskas. Buvo atvykęs ir Kalė
dų senelis. Skautų tuntams 
vadovauja Rima Jurkutė-Piešai-
tienė ir Gintaras Nagys 

— Šv. Kazimiero parapija 
Montrealyje išleido pirmą 
numerį biuletenio^Šv. Kazimie
ro parapijos žinios". 

— Lietuviška radijo valan
dėlė yra McMaster universitete 
Hamiltone. Transliuojama sek
madieniais nuo 1 iki 2 vai. Pro
grama pradėta 1978 m. tuo 
metu studijuojančio Eduardo 
Stungevič iaus iniciatyva. 
Pagalbon atėjo studentai Aušra 
Pleinytė, Dalė Pajarskaitė, An
tanas Rašymas, Eduardas La-
buckas. Studentams mokslus 
baigus ir kitur išsikėlus, perėmė 
Liuda Stungevičienė. Stoties 
valandėlė išlaikoma studentų ir 
dirbama be jokio atlyginimo, 
nes tai yra kultūrinė programa. 
Šiuo metu radijo programas 
pasikeisdami tvarko Eduardas 
Labuckas, Regina ir Douglas 
Haggo, kurie padėdavo ir anks
čiau. 

— Kalėdų eglutę surengė 
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 
lituanistinė mokykla gruodžio 
15 d. Mokiniai suvaidino Rasos 
Šoliūnaitės Poskočimienės „Ke
lionę pas Kalėdų senelį". Jau
nuosius mokinius dainuoti iš

mokė muz. mokytoja Irena 
Čerškienė ir Rūta Valaitienė. 
Mokytojauja penkios mokytojos: 
Onutė Stanevičiūtė, Onutė Žu
kauskaitė, Loreta Mačytė, Rūta 
Mamaitytė ir Vilija Nekrašienė. 
Mokykla yra panaši į vieną 
didelę šeimą. 

— St. Catharines, Ont., Ka
lėdos praėjo gera dvasia, nors 
žmonių jau gerokai mažiau. Vie
ni išsikėlė, kiti iškeliavo į amži
nybę. Bet susirinko apie 40 lie
tuvių. Solo giedojo V. A. Paulio-
niai, įsijungiant ir jų sūnui 
Vitui. 

— Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė St. Catharines išrinko 
naują valdybą, kurion įeina 
Juozas Vyšniauskas, A. Ališaus
kienė, J. Dervaitis, A. Vaičius 
ir V. Žemaitienė. Finansinius 
reikalus apsiėmė tvarkyti J. 
Dervaitis. 

— J ū r a t ė Vyšniauskaitė iš 
St. Catharines dėsto anglų 
kalbą Meksikoje. Kalėdų proga 
ji tėvams ir visiems tautiečiams 
atsiuntė sveikinimus. 

— Sausio 13-tosios Vilniuje 
prisiminimas buvo St. Catha
rines surengtas sausio 12 d. 
Buvo iškabinti aukų Vilniuje ir 
Medininkuose paveikslai, 
uždegtos žvakutės, renkamos 
likusioms šeimoms aukos. Tas 
žiaurus okupanto elgesys 
niekada negali būti užmirštas, 
gyvybės ir sužeistųjų didvyrių 
aukos prisimintos. 

Klubas nutarė pasveikinti su 
šventėmis spaudą, radijo 
leidėjus ir Dariaus Girėno vete
ranus. Visiems paskirta po 25 
dolerius. Bernice Žemgulis 
apsiėmė sutvarkyti . Taipgi 
pirm. pranešė, kad klubo meti
nis susirinkimas bus kovo 5 d. 
ir kvietė nares gausiai ateiti. 

Po susirinkimo buvo skaniai 
pavaišintos šiltu maistu ir 
linksmos ėjo namo. 

Rožė Didžgalvis 

PASITARIMAS 
MARQUETTE PARKO 

APYLINKĖS REIKALAIS 

Sausio 9 d. JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos pirmininkas 
Kazys Laukaitis sušaukė svar
bų pasitarimą Seklyčioje. Susi
rinko keli žmonės aptarti Mar
ąuette Parko apylinkės ateitį. 
,,Reikia gelbėti Marąuette 
Parko apylinkę. Mes turime pa
dėti jai išsilaikyti ir dar nesame 
pasiruošę ją palaidoti", kalbėjo 
Kazys Laukaitis. Pasitarime 
dalyvavo Marąuette Parko 
apylinkės pirmininkas Jonas 
Levickas, valdybos sekretorius 
Bronius Gelažius, XIII LB 
tarybos narės Birutė Jasaitienė 
ir Rita Likanderytė bei Vid. 
Vak. apygardos pirmininkas K. 
Laukai t is . Kiti Marąuette 
Parko tarybos nariai pasitarime 

visa tam reikal 
lėšų. Tikimės. 
Vasario 16 pr 
rems Altos Į 
aukomis. 

Sveikiname 

Lietuva. Taigi 
ga dar daugiau 
<ad visuomenė 
įga gausiai pa-
istangas savo 

sus Vasario 16 
minėjimo proga, reiškiame pa
dėką už ankstyvesnę Altai 
paramą ir busime visuomet 
dėkingi už visas aukas Lietuvos 
politinei bei I.įptuvos pagalbos 
veiklai, kuri:-. Altą jau tęsia 
šeštas dešinv - .etis. 

Tegyvuoja Nepriklausoma 
demokratine Lietuva! 

Amerikos lietuvių Taryba 

MOTERL K F l BO VEIKLA 

Lietuviu Brighton Parko 
Moterų khiba turėjo metinį 
susirinkimą gr mdžio 5 d. Kojak 
salėje. 4500 So Talman A ve. 
Pirm. Bernice Žemgulis atidarė 
susirinkimą! vai. po pietų, svei-

Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos klebonas ir bažnyčios 
statytojas kun. Medardas Česonis su statybos vadovu ir architektu. 

nedalyvavo dėl ankstyvesnių 
įsipareigojimų. Valdybos pirmi
ninko Jono Levicko kadencija 
baigiasi šiais metais ir neatsi
randa žmonių, kurie galėtų 
perimti vadovavimą. Deja, Mar
ąuette Parko apylinkės valdybo
je beliko tik vyresnio amžiaus 
žmonės ir labai ieško naujo, jau-
nesnib, šviežio kraujo. 

Šio pasitarimo tikslas kaip tik 
ir buvo surasti pajėgių kandi
datų į valdybą. Tarp šių penkių 
žmonių atsirado nemažas sąra
šas žmonių, kurie, jeigu sutiktų, 
įeitų į valdybą ir sustiprintų 
Marąuette Parko apylinkės 
veiklą. Būsimųjų kandidatų 
sąrašan pakliuvo jaunesnio ir 
vyresnio amžiaus žmonių pavar
dės, bei Marąuette Parko preky
bininkų vardai. Visiems šio ra
jono gyventojams ir prekybi
ninkams turėtų labai rūpėti šios 
apylinkės ateitis, tad siūlomi 
kandidatai į valdybą turėtų 
neatsisakyti, kai su jais vienas 
iš šių penkių žmonių pasikalbės 
ir paprašys talkos. Juk Mar
ąuette Parko apylinkėje dar 
gyvena daug lietuvių — mums 
reikia visiems dirbti kartu, kol 
dar galime. Visi turi padėti 
išlaikyti šią vienu laiku didžiau
sią Lietuvių Bendruomenės 
apylinkę. Būsimas susirinkimas 
bus šaukiamas arba vasario pa
baigoje, arba kovo pradžioje, žiū
rint kaip išeis su patalpomis. 
Visi Marąuette Parko gyven
tojai yra raginami šiame susi
rinkime dalyvauti — siūlomi 
kandidatai skatinami daly
vauti, parodydami solidarumą 
su dabartine valdyba, o visi kiti 
apylinkės gyventojai turi ki
toms apylinkėms parodyti, kad 
ji dar gyva, kad yra čia norinčių 
ir galinčių toliau dirbti, tęsti 
lietuvybės išlaikymo darbą. 
Šiame susirinkime taip pat bus 
naujos valdybos rinkimai. Nesė
dėkime tyliai savo kampeliuose 
— išlįskime iš savo urvų ir 
padėkime Marąuette Parko apy
linkei išsilaikyti. Juk apylinkės 
ateities yra mūsų visų ateitis. 
Sekite spaudą apie susirinkimo 
vietą ir datą. 

Rita Likanderytė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avtnue 

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

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




