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Lietuvoje ekonomika 
reformuojama ryžtingai 

ir organizuotai 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Vasario 5. (Elta) — 
Tarptautinių ekonominių san
tykių ministras Vytenis Aleš-
kaitis, sausio 27 dieną daly
vavęs Europos Rekonstrukcijos 
ir vystymosi banko (ERVB) 
direktorių tarybos posėdyje Lon
done, informavo apie šiame 
posėdyje aptartas bankų stra
tegijos kryptis Baltijos šalių 
a tžvi lg iu . ERVB ats to 
vai pažymi, kad Lietuvoje eko
nomika reformuojama ryžtingai 
ir organizuotai, pagal gerai 
parengtus norminius aktus ir 
tuo šis darbas skiriasi nuo kitų 
kaimyninių valstybių. 

Todėl ERVB numato finansiš
kai remti mūsų Respubliką pri
vatizacijos ir privataus sek
toriaus kūrimo, finansų siste
mos, bankų, žemės ūkio, energe
tikos bei kitose srityse. Be to, 
Europos Bendrija pagal atskirą 
24 valstybių programą PHARE 
(Pagalba Centrinės Europos 
valstybių ekonimikai atkurti), 
kurioje numatyta padėti ir 
Lituvai, skirs keletą dešimčių 
milijonų dolerių neatlyginamą 
paramą, p i rmiaus ia žemės 
ūkiui, maisto pramonei ir 
sveikatos apsaugai. 

Vokietijos ir Danijos užsienio 
reikalų ministrai Briuselyje 
pasiūlė apsvarstyti papildomą 
ekonominę pagalbą, kuri padė
tų įtvirtinti bei stabilizuoti 
rinkos ekonomiką Baltijos 
šalyse. 

Vicepremjeras Vy tau ta s 
Pakalniškis informavo apie 
sausio 30 d. įvykusį susitikimą 
su Pasaulio Banko (WB) misijos 
Lietuvoje ekspertais, supažin
dino su jų pateiktomis išvado
mis bei pasiūlymais dėl Lietuvo
je vykstančių ekonominių per
mainų ir perspektyvų. Pasaulio 
Banko nuomone, privatizacija 
Respublikoje vyksta teisiniu 
pagrindu, sparčiu tempu. Sve
čiai pasakė, jog tokias išvadas jie 
daro, lygindami Lietuvą su 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje bei 
Vengrijoje vykusių analogiškų 
procesų sparta. 

Tačiau, jų nuomne, vienas pa
grindinių užsienio prekybos ir 
rinkos stabilizavimo stabdžių — 
priešinga reformoms Lietuvos 
banko veikla. Pasaulio Banko 
misijos atstovų įsitikinimu, cen
trinis valstybės bankas, besirū
pinantis pinigų cirkuliacija, 
neturi vykdyti komerciniams 
bankams būdingų funkcijų ir 
neturi sudaryti palankių sąlygų 
piktnaudžiavimui. Pasaulio 
Banko eksper ta i a tkre ipė 
dėmesį į tai, kad Lietuvos 
Bankas trukdo steigtis ir dirb
ti Lietuvoje užsienio bankams. 

Ūkio problemos 
Vasario 4 d. įvyko eilinis ypa

tingosios komisijos ekonomikai 
koordinuoti posėdis, kuriam pir
mininkavo Ekonomikos minist
ras Albertas Šimėnas. Energeti
kos ministerijos atstovai prane
šė, kad, nepaisnt kai kurių sun
kumų, pramonei ir gyventojams 
dėl elektors energijos ir kuro 
vasario mėnesį ypatingų komp
likacijų nekils. Tačiau yra labai 
sunku apsirūpinti tepalais, 
kurių ypač trūksta autotrans
portui, lokomotyvams. Išaiš
kinta, kad dalis autotransporto 

priemonių stovi dėl atsarginių 
dalių ir detalių trūkumo. 
Komisija pritarė pasiūlymui 
leisti autotransporto įmonėms 
automašinas ir jų mazgus, dalis 
bei detales naudoti remontui. 

Dėl žialiavų, įrengimų, ir kitų 
materialinių išteklių stokos 
sutrikęs darbas kai kuriose 
pramonės įmonėse. Tiekėjai iš 
Rusijos, Ukrainos, kitų nepri
klausomų valstybių sandraugos 
šalių dar nesusiorientavo naujo
je situacijoje ir nepaisydami, 
kad ankstesni draudimai yra 
atšaukti, produkcijos Lietuvai 
nesiunčia arba sulaiko ją ga
benantį transportą. Daug 
tokių faktų pateikė posėdyje 
Panevėžio „Auridos" (buvusi 
autokompresorių gamykla), 
Šiaulių , ,Vairo", Vilniaus 
elektros skaityklių ir kitų 
įmonių vadovai. Jie taip pat 
pareiškė pretenzijų Lietuvos 
bankams dėl to, kad vilkinamos 
finansinės operacijos, kai reikia 
atsiskaityti su partneriais iš 
kitų respublikų. 

Įteikti įgaliojamieji raš ta i 
Užsienio reikalų ministerija 

pranešė, kad vasario 3 d. Pary
žiuje Lietuvos Respublikos ne
paprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Prancūzijoje Osval
das Balakauskas įteikė įgalioja
muosius raštus Prancūzijos 
Respublikos prezidentui Fran-
cois Mitterand. 

Vasario 4 d. Europos Bendri
jos būstinėje Briuselyje Lietuvos 
Diplomatinės misijos prie 
Europos Bendrijos vadovas, ne
paprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Adolfas Venckus 
įteikė galut inius įgalioja
muosius raštus Europos Bendri
jos prezidentui, kurio pareigas 
šį pusmetį eina Portugalijos už
sienio reikalų ministras. Nuo 
šiol Lietuvos Diplomatinė misi
ja prie Europos Bendrijos pra
dėjo oficialiai veikti. Lietuvos 
Respublikos nepaprastajam ir 
įgaliotajame ambasadoriui dip
lomatinę misiją padeda atlikti 
Diplomatinės misijos prie Euro
pos Bendrijos patarėjas Vygau-
das Ušackas. 

Šiuo metu Diplomatinė misi
ja prie Europos Bendrijos rezi
duoja laikinose patalpose Briu
selyje, bet vėliau ji kartu su am
basada Belgijos Karalystėje 
įsikurs remontuojamame name, 
kurį nupirko Kanados Lietuvių 
bendruomenė. 

Baltijos valstybės aplink 
pasaulį 

Lietuvos Vyriausybė pritarė 
visuomeninio fondo „Baltijos 
žvaigždės" pasiūlymui 1992 
metais surengti bendrą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ekspe
diciją automobiliais aplink pa
saulį. Ekspedicijos devizas — 
„Trys Baltijos valstybės grįžta 
į pasaulinę bendriją". Ekspe
dicijos organizaciniam komite
tui vadovauja Kazimieras Mo
tieka. 

Garbės kuopos debiutas • 
Vasario 7 d. JAV viceprezi

dentą Dan Quayle, pirmąjį iš 
aukštų užsienio svečių, Vilniaus 
aerouoste sutiks ir garbės kuopa 
bei karinis orkestras. Viceprezi
dentas pasakys trumpą kalbą. 

JAV Gynybos sekretorius Diek Cheney, centre, ir generolas Colin L. Powell, JAV Jungtinio štabo 
viršininkas, atvyksta liudyti į Senato Ginkluotųjų pajėgu komitetą. Jie aiškino Gynybos depar
tamento pasiūlyto biudžeto detales 281 bilijono dolerių sumoje naujiems fiskaliniams metams, 
kurie prasidės spalio 1 d. 

KGB archyvai prieinami 
amerikiečiams 

Maskva. Vasario 4rRusijos 
Parlamento komisija, kuriai pa
vesta peržiūrėti KGB archyvus, 
yra pasiruošusi pakviesti 
Amerikos istorikus, kurie 
galėtų gauti žinių arba tikrai 
sužinotų apie likimą tų karių, 
kurie buvo belaisviai Vietnamo 
karo metu ir jų tikrąją situaciją 
dabar. 

Tos komisijos vadovas gen. 
Dmitri Volkogonov, kalbėda
mas prieš prez. Jelcinui vyks
tant j Ameriką, pasakė, jog jis 
užtikrins Amerikos Senatą, kad 
bus suteiktos informacijos, nes 
galėjo būti, kad kai kurie ame
rikiečiai galėjo atsirasti Sovie
tų Sąjungoje. Minėtasis kariškis 
pasakė, jog norįs būti garbingu 
ir padės amerikiečių keliems 
specialistams dirbti kartu su 
jais, kad jie galėtų rasti sau 
reikiamas informacijas. Gen. 
Volkogonov pasakė, jog komisi
ja pradėjo tikrinti KGB ar
chyvus, tačiau dar nerado nieko, 
kad įrodytų turėjus ryšius su 

KGB. Taip pat jis sakosi 
neradęs žinių, kas patvirtintų 
KGB generolo Olego Kalugino 
pareiškimą, kad Sovietų žval
gybos agentai apklausinėjo 
amerikiečius Vietname, kai 
karas baigėsi ir visi ameri
kiečiai belaisvaiai buvo paleis
ti. 

4 dezertyrai 
Gen. Volkogonov yra Rusijos 

delegacijos narys, kuri yra New 
Yorke dėl konsultacijų, kaip 
Rusija galėtų paversti karinius 
industrijos fabrikus į paprastų 
kasdien naudojamų prekių var
tojimo fabrikus. Jis yra kritiškai 
knygoje aptaręs Stalino metus 
ir dėl to pateko į nemalonę 
karininkijos sluoksniuose dar 
prieš perversmą, nes teigė, kad 
komunistinė sistema yra atsa
kinga už didelius Sovietų Sąjun
gos nuostolius II Pasaulinio 
karo metu. Jis pasisakė žinąs, 
jog 4 amerikiečiai dezertyrai iš 
Vietnamo pabėgo į Japoniją ir 
iš ten laiveliu atvyko į Sovietų 
Tolimuosius Rytus. Tada juos 
apklausinėjo KGB agentai ir 
kelis mėnesius laikė Maskvoje, 
o paskui paleido. 

nuskambėjus JAV ir Lietuvos 
himnams, praeis garbės sargybą. 
120 kariūnų pirmą kartą vilkės 
naujosiomis Lietuvos kariuo
menės uniformomis. Jas sukūrė 
ir pasiuvo Vilniaus „Lelijos" 
fabrikas. 

Vietnamas nebeturįs 
amerikiečių 

J i s pranešė, jog tas jo 
vadovaujamas komitetas 
tikrino dokumentus iš karo 
pabaigos laikotarpio. Maždaug 
22,000 amerikiečių, išlaisvintų 
iš vokiečių kalėjimų bei 
stovyklų buvo atvežti į Sovietų 
Sąjungą ir vėliau repatriavo per 
Odessos uostą. Kai kurie ameri
kiečiai su rusiškom, ukrainie-
tiškom ar žydiškom pavardėm 
buvo slaptosios milicijos laiko
mi kalėjime ir trys iš jų tik po 
kelerių metų buvo iškeisti į 
Rytų-Vakarų agentus. 

Gruodžio mėnesį Senato karo 
veteranų komitetas kreipėsi į 
Jelcino vyriausybę suteikti 
žinias dėl pražuvusių ameri
kiečių. Generolas Kalugin, 
buvęs KGB oficialus pareigū
nas, liudijo Senato komitete 
praėjusią savaitę ir pasakė, kad 
KGB sulaikė amerikiečius. 
Save Kalugin pavadino buvusiu 
KGB kontražvalgybos viršinin
ku. Vietnamo vyriausybė sakosi 
išleidusi paskutinį amerikietį 
karo belaisvį, kurį KGB 
apklausinėjo 1973 m. sausio 
mėnesį kaip tik Kalugino 
pavaldinys Oleg Nečiporenko. 
Po to jokių ryšių su KGB ne
buvę. 

— Palestinos Išlaisvinimo 
organizacijos vadas Jasser 
Arafatas, 62 metų amžiaus, 
vedė savo 28 metų sekretorę-pa-
tarėją iš Vakarų Kranto terito
rijos, kuri save laiko krikščione. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Žiemos olimpiniai žaidimai 
jau spaudos dėmesio centre. 
Šiuo metu aprašoma paruošia
mieji darbai ir atletų atvykimas 
iš įvairių valstybių. Spauda 
mini iš Courchevel Prancūzijos 
miestelio figūrinio čiuožimo 
šokėjų grupės vadovą Povilą 
Vanagą ir jo žmoną rusę Dro
biazko, kurie praėjusį sekma
dienį buvo patvirtinti, kad gali 
nešioti Lietuvos spalvas. Spau
da rašė, jog Rusija turės 119 
sportinnkų, Ukraina 10, Gudi
ja 3, Kazachstanas 7 ir Uzbe
kis tanas 2 sportininkus. 
Lietuvą atstovaus 6 atletai. 
Visos buvusios sovietinėje sant
varkoje respublikos skundžiasi 
išlaidų brangumu. 

— „Washington Post" ap
klausinėtais žmonių duomeni
mis pusė tų žmonių nesutinka 
su prezidento vedama ekonomi
ne politika ir mano kad demo
kratai daug geriau padarytų. 

— Londone „Independent" 
laikraštis skelbia, jog Rusija 
bando parduoti savo ginklus 
tarptautinėje prekyboje trečio
jo pasaulio kraštams. 

— Argentinos prezidentas 
Carlos Menėm pasirašė 
įsakymą leisti naudotis policijos 
ir vyriausybės slaptais archy
vais, kad būtų galima patikrin-
ri įtariamųjų nacių bylas, kurie 
po II Pasaulinio karo atvyko į 
Argentiną. 

— Venecuelos kariškiai, no
rėję nuversti dabartinę savo 
krašto vyriausybę, pralaimėjo 
perversmą, norėję įvesti karinės 
juntos valdymą. 

Parama Sandraugos 
valstybėms 

Vėliau gali reikėti tri l ijonų 
Washingtonas. Vasario 5. — 

Valstybės departamento sekre
torius James A. Baker ui liudijo 
Senato Užsienio reikalų komi
tete, daugiausia buvusios Sovie
tų Sąjungos naujųjų valstybių 
reikalais. 

Jis susilaukė daug nepalan
kių klausimų iš senatorių ir 
pareiškimų, kad šiuo metu 
beveik negali padėti buvusiai 
Sovietų Sąjungai. Jam buvo 
aiškiai pasakyta, kad preziden
tas per daug laiko skiria užsie
nio politikai, o nekreipia 
dėmesio į krašto reikalus vieto
je. Bakeris jiems aiškino, jog 
reikia, kad abi partijos remtų 
humanitarinę ir techninę para
mą naujosioms Sandraugos 
valstybėms. Įstatymų leidėjai 
pasakė jam, jog balsuotojai 
kitaip galvoja, kaip adminis
tracija ir Kongresui labai sunku 
balsuoti už naują paramą šiais 
metais. 

Kartą per šimtmetį 
Sen. C. Dodd priminė, kad yra 

didelė „opozicija gatvėse" prieš 
paramą užsieniui. Administra
cija padarysianti didelę klaidą, 
manydami, kad ją žmonės palai
kys naujos pagalbos davimą 
buvusioms sovietinėms respub
likoms. Į tai sekretorius Bakeris 
atsakė, jog dabar keli bilijonai 
dolerių padėtų išvengti to, kad 
vėliau nereikėtų išleisti trilijonus 
dolerių, kai atsinaujintų pavo
jus vėl Vakarų pasauliui. Savo 
liudijime sekretorius pareiškė, 
jog Sovietų Sąjungos žlugimas 
duoda Amerikai progą tokią, 
kuri per šimtmetį tik kartą 
pasitaiko žmonijos istorijoje — 
išgelbėti pasaulį nuo tironijos. 

Kitą savaitę — 
lėktuvų skrydžiai 

Leisdamas suprasti respubli
kono prezidentinio kandidato 
Patrick Buchanan retoriką 
.Amerika pirmiau" prieš viską, 
Bakeris sako, jog manymas, kad 
pasaulis yra dabar saugus, yra 
tik paprasta klaida. Baltieji 
rūmai yra ypač jautrūs Busho 
kritikai ryšium su užsienio rei
kalais ir gali būti, kad naujas 
formalus prašymas galėtų susi
laukti nesėkmės, o tai politiškai 
būtų labai blogas ėjimas, ypač 
rinkiminiais metais. Preziden
tas ir praėjusiais metais buvo 
ant slidaus kelio, kai Kongrese 
vyko debatai dėl paskyrimo 500 
mil. dol. padėti sunaikinti 
Sovietų branduolinius ginklus. 
Administracija šiuo metu 
rūpinasi šimtu tūkstančių 

dolerių transportacijos išlai
doms padengti, kai kitą savaitę 
prasidės maisto ir medicinos 
reikmenų tiekimai lėktuvais 
Sandraugos respublikoms. Taip 
pat 400 milijonų dolerių sky
rimas į branduolinį fondą šiuo 
metu vėl yra svarbus reikalas, 
nes reikia padėti Rusijai naikin
ti taktinius ginklus ir ilgųjų 
distancijų raketas, kurios buvo 
nukreiptos prieš Ameriką. 

Keičiasi nuomonės 
Užsienio Senato komiteto 

pirm. C. Pell šį prezidento pa
galbos prašymą palygino Reaga-
no prašymui, kai buvo skiriama 
500 milijonų metinėms išlai
doms kovoti prieš komunizmą 
Salvadore. Daug šiandien svar

biau yra padėti mums buvusiai 
Sovietų Sąjungai, negu kad bet 
kada buvo Salavadoro proble
ma, pareiškė jis. O sen. J. Biden 
pareiškė: „Aš esu vienas demo
kratas , kuris emu su jumis ir 
kovosiu su kitais demokratais, 
jei tai bus reikalinga". 

Susidarė nuomonė, jog demo
k r a t a i k r i t ikuoja Busho 
užsienio politiką, bet tai at
skiria nuo Rusijos reikalų. 
B a k e r i s ragino Senatą 
ratifikuoti ir START sutartį, 
pasirašytą su Sovietų Sąjunga, 
kurią paveldėjo Rusija. Tai 
padėsią dar daugiau sunaikin
ti jų raketų. Bakeris taip pat čia 
pasakė, jog JAV negarantuos 
Izraeliui 10 bil. paskolos, jei 
nebus pažadėta, kad tie pinigai 
nebus naudojami prieš Amerikos 
politiką Vidurio rytuose, o ypač, 
kad Izraelis jų nenaudos naujų 
namų statymui užimtose žemė
se. Bakeris pasakė pasiuntęs 
raštą ir Kinijai, kad laikytųsi 
pakto nesiųsti raketų į Vidurio 
Rytų valstybes ir į Indijos 
subkontinentą. 

Baigdamas liudyti JAV Sena
to Užsieno reikalu komitete, 
Valstybės sekretorius pareiškė, 
jog yra pasiruošta pradėti diplo
matinius ryšius su Uzbekis
tanu, Turkmenistanu ir Tadži
kistanu, jei bus iš tų valstybių 
gautas pažadas ir garantija, kad 
jie laikysis demokratijos prin
cipų ir nepažeis žmogaus teisių. 

Paryžiuje prie tradicinių pietų stalo po prelato Jono Petrošiaus aukotu šv Mišių iš kairės matyti 
lietuvos atstovas Europos Bendrijoje ir NATO organizacijoje A. Venskus, už jo buvusi ELTOS 
prancūzų kalba vedėja B. Venskienė, nepriklausomos Lietuvos pasiuntinybės sekretorius ir buvęs 
lietuvių diplomatijos šefas ir Lietuvos atstovas Washingtone S. Bačkis, centre O. Bačkiene. dabar
tinis Lietuvos Respublikos ambasadorius O Balakauskas ir Lietuvių bendruomenės Prancūzijoje 
pirmininkas R. Bačkis. 

A m b a s a d o r i u s 
L o z o r a i t i s L ie tuvo je 

Washingtonas , 1992 vasario 
6 (Lietuvos Ambasada)— Šian
dien Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
ambasador ius J u n g t i n ė m s 
Amerikos Valstijoms bei prie 
Šventojo Sosto sugrįžo į Lietuvą 
po daugiau kaip 50 metų 
pertraukos. Su juo kartu keliau
ja jo žmona Daniela. 

Ambasadoriui Lozoraičiui 
vasario 9 d. Vytauto didžiojo 
universitetas Kaune suteiks 
garbės doktoratą. 

KALENDORIUS 

Vasar io 7 d.: Ričardas. Jo
mante, Romualdas, Drusva, Pa
švaistė, Vildaugas. 

Vasa r io 8 d.: Saliamonas, 
Daugvilė, Dromantas, Honora-
ta. Nirma. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:58, leidžiasi 5:12. 
Temperatūra dieną 33 1., 

naktį 18 1. 

I > 
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/PORTO APŽVALGA 

OLIMPINĖS ŽINIOS 

SVEIKINAME XVI ŽIEMOS 
OLIMPINIŲ ŽAIDIMŲ 

DALYVIUS IR LIETUVOS 
OLIMPIEČIUS! 

XVI-tieji žiemos olimpiniai 
žaidimai Albertvillėje, Prancū
zijoje, jau prasideda. Po ilgo-
pertraukos Lietuva sugrįžo i 
olimpinę šeimą. Visa lietuvių 
tauta, kar tu su pasauliu, stebės 
mūsų sportininkų pasirodymą 
žiemos olimpiniuose žaidimuo 
se, o vasarą — Barcelonoje. Ispa 
nijoje, džiaugsmingai sveikin
sime trispalvę nešančius Lietu 
vos o l i m p i n ė s r i n k t i n ė s 
atstovus. 

Daugelį metų laukėme šio 
įvykio: ne kartą atrodė, kad tai 
tik svajonė. Mūsų viltys ir 
troškimai pagaliau išsipildė. 
Mūsų spor t ininkai pasiryžę 
t inkamai atstovauti Lietuvai. 
Tačiau j iems reikalingas visų 
mūsų moralinis paskatinimas ir 
finansinė parama, nes okupa
cijų nu te r io ta L ie tuva dar 
neturi reikiamų ekonominių iš
teklių pati viena siųsti juos 
va r žy t i s su p a j ė g i a u s i a i s 
pasaulyje. Mūsų pareiga j iems 
padėti. 

Suprasdami tai, JAV lietuviai 

— sportinės veiklos rėmėjai — 
vysk. P. Baltakis, gen. konsulas 
V. Kleiza, Konstantinas Sa
vickas, Ed. Krause-Kriaučiū-
nas. Algirdas Brazis. Ant. Raz
ma. Petras Kisielius, Leonidas 
Ragas, Rom. Povilaitis, Br. 
Keturakis, Alg. Bielskus, Vyt. 
Grybauskas, Elvyra Vadopa-
lienė, Renata Žilionienė, Rim. 
Dirvonis, Aleksas Laurait is , 
Algis Tamošiūnas, Algis Rugie
nius, Pr. Gvildys, Remigijus 
Gaška , P . P e t r u t i s , Alg . 
Veliuona, Vyt. Cyvas, Matilda 
Marcinkienė ir daugelis kitų 
ragina visus Amerikos lietuvius 
— pavienius ir oganizacijas 
padėti Lietuvos sportininkams, 
įgalinkime juos sėkmingai daly
vauti olimpiniuose žaidimuose. 
Visi kviečiami paremti Lietuvos 
olimpinį fondą. 

Sėkmė ir olimpinė dvasia tely
di Lietuvos reprezentantus per 
visas varžybas! 

V a l d a s A d a m k u s , 
LTOK Amerikoje įgaliotinis 

A k i m i r k a iš K a u n o „Žalg i r io" ir Chicagos . . l . i tuanicos" d raug i škų krepšinio rung tyn ių . 
N u o t r . I . T . 

1991 MF1J ŠALFASS GOLFO 
KOMITETO PRANEŠIMAS 

LIETUVOS OLIMPINIS 
FONDAS 

Paremti Lietuvos olimpinių 
r i n k t i n i ų p a s i r u o š i m ą ir 
dalyvavimą 1992 Olimpiadoje, 
Lietuvos Taut inis Olimpinis 
komitetas (LTOK) at idarė spe
cialią sąskaitą Chicagoje, Stan
dard Federal Banke, kurios nu
meris yra 1101310331. Čekius 
prašoma rašyti: Lithuanian Na
tional Olimpic Committee. Vi
siems aukotojams bus pasiųst i 
pakvitavimai. Čekius siųsti: 
Standard Federal Bank, 4192 
Archer Ave., Chicago, IL 60632. 

26-tosios ŠALFAS sąjungos 
metinės golfo pirmenybės vyko 
1991 m. rugpjūčio 31 d. - rugsėjo 
1 d. Quail Hollow Resort golfo 
laukuose, Concord, Ohio. J a s 
r engė Cleve lando L ie tuv ių 
Golfo klubas, vadovaujamas 
Algio Nagevičiaus. Pirmenybės 
buvo pravestos vyrų, moterų, 
senjorų ir jaunių individua
linėse klasėse. Taip pat vyko 
vyrų bei moterų tarpmiest inių 
komandų varžybos. 

Pirmenybėse dalyvavo 117 
golfininkų: 94 vyra i ir 23 
moterys. Daugiausiai žaidėjų 
buvo iš Chicagos, Clevelando ir 
Toronto. Mažiau iš Detroito, 
Rochester, Californijos ir Flori
dos 

Šiais metais vyks jau 27-tos 
ŠALFAS sąjungos metinės golfo 
pirmenybės; jas rengs Detroito 
sporto klubas „Kovas". Pirme
nybės vyks rugsėjo 5 ir 6 
dienomis, Huron Golfo klube. 
Ypsilanti, MI. Tai gana naujas 
golfo klubas, esantis prie 1-94 
greitkelio, tarp Detroito ir Ann 
Arbor. Ten pat, viduryje Golfo 
laukų, y ra 4 žvaigždžių Radis-
son viešbutis, ku r i ame golfi-
ninkai galės apsigyventi. 

Su šiuo p r a n e š i m u Golfo 
komitetas savo darbą užbaigia, 
kar tu su ŠALFAS sąjungos cen
tro valdyba, ir lieka dėkingas vi
siems golfo m ė g ė j a m s už 
malonų bendradarbiavimą. 

V y t a s Petrul is 

PIRMENYBIŲ 2 DIENŲ 
REZULTATAI: 

Meisterių klasė: 

I - S. Kevėža (Tor.) 73/77 -
150 

II - M. Petrošius (Chi.) 78/74 
- 152 

m - R. Skirpstas (Clev.) 76/77 
- 153 

Net. - T. Vaitkus (Chi.) 75/82 
- 147 

E. Sa lem (Clev.) 75/84 - 147 

Vyrų A klasė: 

I - L. Butkys (Cal.) 76/83 -
159 

II - M. Salem (Clev.) 78/86 -
164 

III - A. Stauskas (Tor.) 82/82 
- 164 

Net. - A. Vasys (Chi.) 82/85 
- 143 

PASIRUOŠIMAI V 
PLS ŽAIDYNĖMS 

Nors V-sios PLS Žaidynės dar 
toli, t ik 1995 metais, bet Lietu
voje tuo reikalu jau pradėta 
r ū p i n t i s . S u d a r y t a ir t ų 
žaidynių t a r y b a . Š tabo di
rektoriaus pareigoms pal iktas 
J a n i s G r i n b e r g a s , p u i k i a i 
atlikęs savo uždavinius IV PLS 
žaidynėse, ir Petras Daujotas, 
vienintelis tos tarybos etat inis 
tarnautojas. 

Be kitų darbų, dailininkai yra 
kviečiami pateikti savo projek
tus žaidynių emblemai bei ženk 
lui. 

Gal ir ŠALFAS s-gos centro 
valdyba, dabar esanti Toronte, 
Kanadoje, turėtų jau galvoti 
apie išvykos o rgan izac in io 
komiteto sudarymą. Būtų ta i 
vienas komitetas Kanadai ir 
JAV-ėms, a r d u atskiri, bet jau 
reikėtų pradėti svarstyti, kaip 
geriau pasiruošti. O gal — dar 
svarbiau, peržvelgti IV-ųjų PLS 
Žaidynių organizaciją ir visas 
sporto šakas, o tada paruošti ir 
įteikti Lietuvai savo pageida
vimus bei pasiūlymus. Nes 
a i šku , kad n e ž i ū r i n t ka ip 
puikiai IV PLS žaidynės buvo 
organizuotos , pas iū lymų ir 
pageidavimų būtų t iek varžy-
binėse atskirų sporto šakų sis
temos, tiek renginių ir organiza
cinėje programoje. 

V . G. 

42-OSK >S Š. AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 

42-sios Š. A. Lietuvių Sporto k u s i e m s m e t i n ę 19 
Žaidynės gegužės 8, 9 ir 10 d. 
vyks Toronte, Ont . Žaidynes 
ruošia ŠALFASS-gos centro 
valdyba, t a lk inan t Kanados 
Sporto apygardai ir Toronto 
lietuvių sporto klubams „Auš
rai"', „Vyčiui" ir „Jungčiai", per 
specialiai sudarytus organiza
cinį ir varžybinį komitetus. 

Žaidynių programoje — 
1992 m. Š. A. lietuvių krepšinio, 
tinklinio, ledo ritulio, kėglia-
vimo (Bowling), raketbolo (Rac-
ąuetball). skvašo (Squash), sta
lo teniso, šachmatų ir galbūt 
l auko ten i so p i rmenybės . 
P l a u k i m o varžybos nebus 
vykdomos. Lauko tenisas bus 
vykdomas, jei susidarys palan
kios sąlygos. 

m. 

Preliminarinė registracijs 
visoms sporto šakoms — iki 
1992 m. vasario 29, šiuo adresu; 
Rimas Miečius, 24 Mabelle 
Ave., Apt. 1206, Etobicoke, Ont. 
M9Z 4X7. Tel. 416-234-0878. 
FAX 416-481-6407. 

Pagal preliminarinės regist
racijos duomenis bus galutiniai 
nuspręsta, kurios sporto šakos 
bus žaidynėse vykdomos, nusta
tyta jų klasės, programos bei 
kitos detalės ir paskelbta galu
tinės dalyvių registracijos datos. 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems Š. Amerikos lietuvių spor
to vienetams ir individams, atli-

m e t i n ę 
ŠALFASS -gos na r ių regist
raciją. Principiniai , dalyvių 
skaič ius visose šakose y r a 
neapribotas. 

Smulkesnės informacijos pra
nešamos visiems ŠALFASS-gos 
klubams. ŠALFASS-gai nepri
klausą v iene te » k lubams 
n e p r i k l a u s ? . i d a i dėl 
informacijų prašomi kreiptis į 
Rimą Miečių. 

42-jų ža idynių organiza
cinis komitetas: Rimas Mie
čius — pirmininkas Rimvydas 
Sonda — vicep-.mininkas, A. 
Morkūnas — iždininkas, Edis 
S t rav inskas — sekre to r ius , 
Jo landa T a m a s o v i č i e n ė — 
nakvynės, A. Nausėdas ir A. 
Blauzdžiūnas — renginiai . 

Varžybinis komitetas: Ri
mas Miečius — pirmininkas, A. 
Klimas — vicepirmininkas, V. 
Juzėnas, J. Šileika ir A. Kakne
vičius — krepšinio vadovai, Min
daugas Leknickas — tinklinio 
vadovas. Rimas Kuliavas — ledo 
ritulio vadovas, V. Lukošius — 
raketbolo ir skvašo vadovas. 
Audra Danaitytė — kėgliavimo 
vadovė, R. K a k n e v i č i u s — 
teisėjų koordinatorius, J. Balsys 
— rezultatų koordinatorius. 

Org J ir % žyr is 
komitetai numatomi papildyti 
vėliau. ŠALFASS-gos 

centro va ldyba 

Vyrų komandinės varžybos: 

I — Clevelando Liet. golfo 
klubas - 994 

II — Chicagos Liet. golfo 
klubas - 996 

III — Toronto Liet. golfo 
klubas — 997 

Moterų k o m a n d i n ė s 
varžybos: 

I — Toronto Liet. golfo klubas 
- 1 2 2 9 

II — Chicagos Liet. golfo klu
bas - 1236 

Vyrų B klasė: 

I - S. Ignatavičius (Tor.) 86/84 
- 170 

II — D. Steponavičius (Clev.) 
93/87 — 180 

III - A. Karas (Chi.) 85/95 -
180 

Ne t . — S. S teponav ič ius 
(Clev.) 89/91 - 144 

Vyrų C klasė 

I - A. Mainelis (Clev.) 90/101 
- 191 

II - R. Nozling (Clev.) 96/98 
- 194 

III — J . Baris (Chi.) 95/100 -
195 

Net. — D. Mičiunas (Clev.) 
102/96 - 144 

Vyrų D k lasė : 

I - S. Viskantas (Det.) 97/118 
- 215 

II - Z. Brazys (Chi.) 112/105 
- 217 

III - M. Viržintas (Chi.) 
119/109 - 2 2 8 

N e t . - E . Ra. a s Tor.) 
102/113 - 143 

V y r ų Senjorų klasė: 

I - V. Urbaitis (Clev.) 77/82 
- 159 

n _ V. Vaitkus (Chi.) 82/81 -
163 

III - R. Stverak (Chi.) 82/81 
- 163 

Net — D. Laurinavičius (Tor.) 
89/86 - 13] 

Moterų klasė: 

I - R. Stverak (Chi.) 82/83 -
165 

II — A. Vaitkienė (Chi.) 88/01 
- 179 

III — II Kymantienė (Tor.) 
86/96 - 182 

Net. - E Kekštienė (Tor.) 
97/97 — 142 

Jaunių klasė: 

I - V . .gus (Chi.) 97/95 -
192 

II — J. Kaval iauskas (Det.) 
99/99 - 198 
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• Administracija dirba kasdien 
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nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Arčiausiai prie vė l iavė lės 

Vyrų I dieną — S. Ignatavičius 
(Tor.) 

I lgiausias smūgis: 

Vyrų — Mark Salem (Clev.) 
Moterų — Aldona Vaitkienė 

(Chi.) 

LIETUVOS IRKLUOTOJAI 
V Ė L PAKVIESTI 

Šeštos metinės, vadinamos 
„Windermere" t au rės irkla
vimo varžybos įvyks š.m. ge
gužės 2 d. Ta diena yra Seat-
tle Yacht C lub sezono ati
darymo šventė. Tą pačią dieną 
Montlake Cut ežere vyks tarp
tau t inė r e g a t a . V i e n a s i š 
pagrindinių įvykių toje šventėje 
bus tiesioginis susitikimas tarp 
Kanados ir JAV 'ol impinių 
komandų. 

Šioj šventėj j au yra dalyva
vę Sovietų, Australijos, Naujo
sios Zelandijos, Italijos, Anglijos 
ir kitų kraštų irkluotojai. Po 
pernykščio gero pasirodymo, 
šiais metais vėl buvo pakviesti 
Lietuvos irkluotojai. J iems bu? 
apmokėtos kelionės ir visos ki
tos išlaidos. Visa tai dėka Inos 
Bertulytės-Bray, bene veikliau
sios Seattle lietuvių bendruo
menės asmenybių. Jos žodžiais: 
„Mes, kad ir maža kolonija, bet 
kartais nuverčiame kalnus". . . 

MĮSLĖ - K A S ATSPĖS? 

Trys sporto darbuotojai apie 
tą p a t į d a l y k ą s k i r t i n g a i 
pasakoja. Ska i t y to ju i ky la 
klausimas: kodėl i r k i eno 
teisybė? 

„Vyčio" Nr. 37 (olimpinis laik
raštis, leidžiamas Vilniuje) V. 
Adamkus kalbasi su Danute 
Šapokaite: ,,... r u o š i a u s i 
ŠALFASS suvažiavimui, jau ir 
ataskaitini pranešimą parašiau, 
jį palikau Lauraičiui , prašy
damas, kad rastų, kas jį galėtų 
perskaityti..." 

Tam pačiam laikraščiui, t am 
pačiam numeriui ir net pus
lapiui, telefonu i | Toronto 
pasakoja P r a n a s Berneckas: 
„...ŠALFASS centro valdybos 
ataskaitinį pranešimą perskaitė 
Vytautas Grybauskas. . ." 

„Draugo" lapkričio 23 d. spor
to skyriuje V. G. rašo: „... iš
vykos organizacinio komi
teto a taskai t inį pranešimą pa
darė V. Grybauskas. . ." 

Trys seni sporto darbuotojai — 
belieka atspėti, kaip iš tikrųjų 
buvo... 

y_. 
DR. KEMNETH J. YERKES 

DR. MAODAUEN BEUCKAS 
DANTŲ GYDYTOJAI 

P« .įninkama nuolaida 
4007 W. 59 St. 

Tai. (312)735-5556 
507 8. Gtibart. LaOrenga, l t . 

Tai. (708) 352-44*7 

DR. VIJAY BAJAJ. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tai . (1-312) 434-5349 (veikia 24 vai) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaek! Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirrnd 3 v p.p.-7 v v . antrd 12:30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šestd. 9 v r -12 v.p.p. 

6132 S. Kadzle A v a . , Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 8 . Pulaskl Road. 
Tai . (1-312)888-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr.. penkt. 12-3 v.p.p.. ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Vyrų II dieną — A. Dabys 
(Chi.) 

Moterų I dieną — I. Kapel 
(Clev.) 

Moterų II dieną — D. Moran 
(Clev.) 

Kab. ta i . (1-312) 585-0343 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. ta i . (1-312} 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

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

Pirm . antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago, IL 
Tai. (1-312) 478-2112 

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

IL 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-41 S9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti A v a . , Clearo 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
156 N. MtcNgan Ava. , Sulta 324 Ir 
8838 S. Pulaakl Rd . Chicago. IL 

81 St. ir Kaan Ava., Juatlca. IL 
Tol. (1-312) 588-2980 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 7 l a t Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penki 2-7 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Nauji pacientai priimami ir laukiami! 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle, Chicago, III. 
Te l . (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
T e l . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8088 8. Robertą Rd., Hickory Hllla. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (788) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

To l . (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Paloa Vieton Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v v 

Tel . (7081 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2888 W. 83rd Street 

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

Kabineto t e l . (1-312) 776-2880. 
Rez. (706) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archer Ave. (prie Austin) 

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

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMgott Ir Dr. Adėme 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ave., Ortand Partc 
708-349-8100 

10 W Martin, Napervllle 
708-358-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

A R A S Ž U O B A , M.O. 
A K I Ų CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Oood Semartten Medical Center-

Naparvllla Cempua 
1020 8. Ogden Ave . , Sulta 310. 

Naparvllla IL 80863 
Te l . 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6748 Weet 63rd Street 
V a i : pirm., antr.. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

i t 



Šv. Ignaco būdas pamilti 

DIEVĄ IR ARTIMĄ 
Dvasingumas, plaukiąs iš šv. 

Ignaco Lojolos Dvasinių praty
bų, pasižymi penkiais bruožais, 
kurie yra itin aktualūs moder
niems krikščionims pasaulie
čiams, siekiančiams įgyvendinti 
krikščioniškas vertybes kaip tik 
kasdieniškame šeimos ir darbo 
pasaulyje. 

Dėkingumas ir pagarba. Šv. 
Ignaco dvasingumas remiasi 
suvokimu, jog Dievas yra visur, 
visagalis ir nuolat rūpinasi 
kiekvienu savo tvariniu. Ši 
Visagalio rūpestyje integruotos 
visatos, žmogaus asmeniško ir 
visuomeninio gyvenimo sąvoka, 
nors dar buvo gyva Ignaco jau
nystėje, buvo beblėstanti jam 
jau subrendus. Kai šv. Ignacas 
vedė žmones Dvasinių pratybų 
keliu, šis gyvenimo supratimas 
jau reikalavo specialaus ugdy
mo. Panašiai yra ir šiandien, 
pastebi Georgetovvn universi
teto teologė Monika Hellwig, ra
šanti apie šv. Ignacą Sojourners 
žurnale (1991.XII). Ir šių dienų 
pasaulyje yra įmanoma pragy
venti visą gyvenimą, nesusidu-
riant su Dievo rolės žmonių 
gyvenime klausimu. 

Krikščioniškoj maldoj yra dvi 
tradicijos — du keliai, kuriuose 
žmogus gali patirti Dievą, dar 
žemėje būdamas: via negativa 
veda į Dievą, per tylumą, tamsą, 
visų pojūčių ir žmogiško minty -
jimo atsisakymą. Via positiva 
siekia patirti Dievą, suvokiant 
jo veiksmus, darbus tvarinįjoje, 
žmonėse. Šv. Ignacas suprato, 
jog šis kelias yra prieinamesnis 
daugumai žmonių. Dėl to jo 
nurodytos meditacijos Dvasinėse 
pratybose ugdo pojūčių vaizduo
tę, ją naudojant įsigyventi į 
Kristaus gyvenimo įvykius, 
kaip dalyviu ir tuo išugdyti 
gilų asmenišką ryšį su Kristu
mi, jo šeimos nariais, draugais 
ir sekėjais. Tuo būdu siekiama 
žmoguje išugdyti paties Kris
taus nuotaikas, požiūrį į 
žmones, į tvarinius, kad žmogus 
pradėtų jausti ir galvoti, ir 
rūpintis kaip pats Kristus. Šv. 
Ignaco tikslas yra išugdyti 
artimą, net intymią draugystę 
su Kristumi, o ši veda ir į 
tarnystę Tėvui, tarnaujant žmo
nėms, kaip jis pats darė. 

Kritiškas sąmoningumas. 
Šv. Ignaco gyvenimo būdas 
ugdo kritišką pastabumą to, kas 
gera ir kas bloga savo paties 
gyvenime, galvosenoje, nuo
taikose, savo visuomenėje, 
kultūroje. Šiandieninėje Vaka
rų kultūroje, kur taip stipriai 
yra pabrėžiama tiktai pozity
vioji kiekvieno reiškinio pusė, 
laikant negatyviosios pastebė
jimą neuroze, itin sunku supras
ti Dvasinių pratybų pirmosios 
savaitės ištęstą mąstymą apie 
angelų ir pirmojo žmogaus nu
puolimą — pirmąją nuodėmę ir 
žmogaus niekšiškumo katastro
fiškas pasekmes istorijoje. Šių 
pratybų tikslas yra sukelti pasi
baisėjimą ir net sielvartą dėl 
nuodėmės atneštos tragedijos. 
Šios meditacijos sudaro foną 
tolimesnėms meditacijoms apie 
Dievo meilę žmonėms, juos 
gelbstint Kristaus atsiuntimu, 
ir mąstymams apie Kristaus iš
ganingo darbo kosminę ir asme
nišką reikšmę. Šie mąstymai 
apie nuodėmę, kai jie daromi tu
rint gilų pajutimą Dievo stip
rios, ištikimos, žmogų ir žemę 
perkeičiančios meilės, neveda į 
neviltį, o sukuria gilios vilties 
Dievuje pagrindą. 

(galina imtis atsakomybės. 
Nors Dvasinėse pratybose yra 
stipriai pabrėžiamas visų savo 
galių, turto, minčių atsižadėji
mas ir pavedimas Kristui, tai 
nėra pasyvumo poreiškis, o pajė
gaus, gyvenimui pasiruošusio 
riterio visiškas atsidavimas 

savo valdovui, vykdyti visus jo 
planus, kaip Ignacas jaunystė
je buvo pasišventęs žemiškam 
valdovui, o po savo atsivertimo 
pasivedė dangiškajam. Šv. Igna
co pratimuose malonė yra 
suprantama ne kaip žmogaus 
veiksmams lygiagretus Dievo 
veikimas, bet kaip žmogaus 
galias, sugebėjimus stipri
nantis, išlaisvinantis, žmogų 
veiklai įgalinantis dieviškas 
veikimas. Tad šv. Ignacas 
nurodo, kaip atpažinti šį Dievo 
veikimą savo gyvenime, kad 
žmogus galėtų su juo kooperuo
ti, ir kaip atpažinti tuos 
dalykus, kurie priešinasi šiam 
stiprinančiam Dievo veikimui, 
kad žmogus galėtų jų vengti. 

Angažuoja veiklai. Šv. Ig
naco dvasingumas reikalauja, 
kad žmogus veiktų, ir šis reika
lavimas įvairiai parodomas. Iš
tikimybė valdovui (Kristui) yra 
išreiškiama tarnyba jam. Meilė 
turi būti rodoma veiksmais, ne 
vien žodžiais. Atsivertimas, at
gaila reiškiama gyvenimą pa
keičiančiais veiksmais. Tikras 
atsivertimas į Kristaus kelią 
reikalauja visų savo resursų — 
energijos, turto, kūrybos — pa
šventimo atidavimo Kristaus 
tarnybai — Kristus turi tapti 
tikru žmogaus egzistencijos cen
tru. Bet pagal šv. Ignaco supra
timą tai nereiškia, kad žmogus 
nebegyvena pasaulyje, nebe-
santykiauja su kitais žmonėmis. 
Priešingai, Kristui pasišventęs 
žmogus kaip tik dirba ir gyvena 
pasaulyje kartu su kitais žmo
nėmis, bet jis visus savo darbus 
vertina, sprendžia pagal Kris
taus meilės ir aukos matą, 
siekdamas Kristaus Tėvo tikslų 
žmonėse, žemėje. 

Ši orientacija veda žmogų in
tegruoti „pasaulietišką" su 
„dvasiniu" gyvenimu taip, kad 
malda nesipriešina veiklai, o 
veiklą įdvasina, suteikia jai 
tikslingumą, prasmingumą. 
Kontempliacija pagal šv. Ig
nacą, kadangi ji pasireiškia 
atidumu, atvirumu Dievo įvai
riems pasireiškimams ir jo vedi
mui, veikimui tvarinįjoje ir is
torijoje, iššaukia veiklumą. 
Kontempliacijai priešinasi ne 
veiklumas, o godumas, noras 
kontroliuoti, viską užvaldyti, 
didžiavimasis savimi, garbės 
troškimas, rūpinimasis savimi. 

Ska t ina smur to nenaudo
jančią revoliuciją. Dvasinės 
pratybos siekia perduoti Jėzaus 
viziją, ko jis atėjo žemėn pa
daryti. Dvasinėse pratybose 
aiškiai perduodama mintis, kad 
Jėzaus uždavinys buvo ne 
žmones ištraukti iš pasaulio, bet 
išgelbėti pasaulį — sugrąžinti 
visą tvariniją į pirmykštį jos 
santykį su Tvėrėju. Tokia 
pasaulio galutinio tikslo vizija 
neleidžia toleruoti karo, prie
spaudos, gamtos nepaisymo ar 
karo, gamtos piktnaudojimo ar ne
teisingumo sukelto bado, skurdo. 
Pažinus Kristų nebegalima 
numoti ranką prieš neteisybę, 
sakant, kad taip visuomet buvo 
ir bus. Evangelija skelbia Kris
tų, kuris įgalina žmones kitaip 
gyventi, rodo naujus būdus 
žmonėms gyventi kartu žemėje. 
Pratybose mąstymas apie Kris
taus kančią yra ne tam, kad 
žmogus sutiktų su neteisybe že
mėje, bet kad iš Kristaus išmok
tų aukotis, kad pasitikėdamas 
jo prisikėlimu drįstų neatsisa
kyti net ir gyvybės aukos, sie
kiant teisingumo. Dievo numa
tytos darnos, žemės gėrybių ap
stumo visiems žemės gyvento
jams. 

Šv. Ignacas siekė padėti 
žmonėms įgyvendinti patį svar
biausią įsakymą: mylėti Dievą 
visa širdimi, visais jausmais ir 
visu protu ir savo artimą, kaip 
save patį. aj.z. 

LIETUVIŲ FONDO TARYBA 
PASKYRĖ 250,000 DOL. 

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMUI 
Lietuvių fondo tarybos posėdis 

įvyko 1992 m. sausio 30 d. savo
je būstinėje, Chicagoje. Posė
džiui pirmininkavo tarybos 
pirm. Povilas Kilius, o sekre
toriavo protokolų sekretorė Alė 
Steponavičienė. Dalyvavo 15 iš 
esamų 18 tarybos narių. Tary
bos nariui Stasiui Barui, sveiks
tančiam ligoninėje po sudėtin
gos operacijos, palinkėta greit 
sugrįžti. 

Išklausyti komisijų praneši
mai ir sudarytos 1992 metams 
komisijos: pelno skirstymo — 
Marija Remienė, Stasys Baras, 
Daina Kojelytė ir antrininkė 
Ofelija Baršketytė (LB dar 
nepaskyrė savo atstovų), 
finansų — Rūta Juškienė 
(pirm.), Stasys Baras, Vytenis 
Kirvelaitis, Kostas Dočkus, An
t anas Razma, Ferdinandas 
Kaunas ir Ofelija Baršketytė, 
informacijos — Ramoną Stepo
navičiūtė, Kazys Ambrozaitis, 
Vytautas Kamantas ir Marija 
Remienė, įstatų — Jonas Va
laitis (pirm.), Vytenis Kirve
laitis, Daina Kojelytė, Antanas 
Razma, palikimų — Kazys Am
brozaitis (pirm.), Vaclovas Mom
kus, Gediminas Balukas ir 
Vytautas Kamantas . Kiek
vienas tarybos narys įeina bent 
į vieną čia paminėtų komisijų. 

Taryba patvirtino pirmininko 
Algirdo Osčio sudarytą šios 
sudėties valdybą: pirm. pavad. 
Marija Remienė, vicepirminin
kai — Vaclovas Momkus, Ofelija 
Baršketytė, Ramoną Steponavi
čiūtė, iždininkas — Kostas Doč
kus, sekretorė — Alė Steponavi
čienė, informacija — Juozas 
Žygas" ir LF knygos redakto
rius — Antanas Juodvalkis. Be 
to, valdybos ir komisijų po
sėdžiuose ex officio dalyvauja 
tarybos, valdybos ir garbės 
komiteto pirmininkai. 

Tarybos pirm. P. Kiliaus 
pranešime iš naujo iškilo LF 
milijono dol. perdavimas Lie
tuvos švietimo ir kultūros in
stitucijoms. Dėl LF tarybos pri
imto ir spaudoje paskelbto pra
nešimo buvo atsiliepimų, ku
riuos vieni nori tuojau atiduoti 
Lietuvai sukauptą kapitalą, kiti 
norėtų jį palikti ir toliau 
gautomis pajamomis remti išei
vijos ir Lietuvos švietimo ir 
kultūrinę veiklą. Klausimas jau 
buvo išsamiai aptartas praei
tame tarybos posėdyje (1991. 
XII.6), bet vienam tarybos na
riui prašant, nutarta dar kartą 
susirinkti ir padiskutuoti. 

ANTANAS JUODVALKIS 

Finansų komisijos pirm. 
Stasiui Barui esant ligoninėje, 
pranešimą padarė naujoji pirm. 
Rūta Juškienė. Ji aptarė bendrą 
ekonominę padėtį, kurią įtakoja 
JAV prezidento bei kongreso 
narių rinkimai ir nemažėjantis 
nedarbas. Palūkanos už indėlius 
bankuose labai nukrito ir 
neprasimato, kad pakiltų, tai ir 
LF kapitalas neduoda numaty
tų pajamų. Bankuose laikomos 
dalies pinigų terminams suėjus, 
perinvestuojama \ kitas ver
tybes. Akcijų vertė yra labai 
pakilusi ir mažai tikimybės, kad 
dar žymiau pakiltų. Valdžios ir 
gamyklų pastangos pagyvinti 
ekonomiją ir sumažinti bedar
bių skaičių nevyksta. Finansų 
komisijos vardu pasiūlė tarybai 
leisti pelno skirstymo komisijai 
iš 1992 metų numatomo pelno 
paremti lietuvybės išlaikymą 
250,000 dol. Taryba vienbalsiai 
pritarė. 

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. Marija Remienė pranešė, 
kad iš paskirtų, bet nepanau
dotų sumų išimties keliu buvo 
suteiktos dvi stipendijos 3,500 
dol. sumoje ir prašė tarybą 
patvirtinti. Taryba patvirtino. 
Pranešė, kad Lietuvos valstybi
nės operos solistų — Irenos Mil
kevičiūtės, Vaclovo Daunoro ir 
pianisto Roberto Bekonio kon
certų reikalai sutvarkyt i . 
Kelionės apmokėtos, programos 
atspausdintos ir išsiųstos ren
gėjams. Kvietė koncerte daly
vauti ir paraginti kitus. 

Taip pat M. Remienė supažin
dino ir su Lietuvos istorijos 
rašymo ir leidimo padėtimi. 
Kaip jau žinoma, Lietuvos isto
rijos parašymas prasidėjo prieš 
keliolika metų ir buvo paskirti 
pinigai. Su žinomu istoriku prof. 
Zenonu Ivinskiu buvo sutarta, 
kad jis parašys Lietuvos istoriją, 
bet ankstyva jo mirt is 
(1971.XII.24) neleido veikalo 
užbaigti. Pirmą tomą suredaga
vo prel. Paulius Jatulis, o išleido 
L.K. Mokslo akademija 1978 m. 
Romoje. 

Mirus dr. Z. Ivinskiui, LF su
sitarė su Lituanistikos instituto 
vadovybe, kuri pažadėjo 
susirišti su mūsų istorikais ir 
parašyti 5-6 tomų išsamią 
Lietuvos istoriją. Moksliniai 
veikalai ne taip greit ir lengvai 
rašomi. Bėgo laikas, mirė mūsų 
istorikai neužbaigę pažadėtų 

darbų ir Lietuvos istorijos para
šymas bei išleidimas sulaukė 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo. Dabar jau į istorijos 
rašymą ir leidimą nori įsijungti 
ir Lietuva. Ateinančiomis iš 
Lietuvos žiniomis, Lietuvos 
istorikai norėtų susipažinti su 
parašytais darbais, reikalui 
esant, juos papildyti ir išleisti 10 
tomų enciklopedinę Lietuvos 
istoriją. Reikalas rimtai svars
tomas ir leidėjo Lietuvių Fondo 
ir parašymu besirūpinančio Li
tuanistikos instituto. Gal ir 
gerai būtų tokią istoriją išleisti 
Lietuvoje dideliu tiražu, nes 
išeivijai pakaktų kelių šimtų 
egzempliorių 

Apie lietuvių dailiojo meno in
stituto veiklą pranešimą padarė 
dr. Gediminas Balukas. In
stituto žinioje yra ne tik dail. 
Prano Domšaičio visas paliki
mas, bet ir V. Dobužinskio — 43, 
V. Petravičiaus — 12 ir Gudaičio 
— 3 darbai. Dail. Prano Domšai
čio 181 aliejinis paveikslas 
pasiųstas į Vilniaus dailės 
muziejų ir gauta direktoriaus 
dail. R. Budrio padėka. Vilniaus 
dailės muziejus labai gerai ver
tina dail. Praną Domšaitį, kurio 
darbai grįžta į kraštą. Į LDM in
stituto tarybą, pasibaigus ter
minui, išrinkti dr. G. Balukas ir 
dr. F. Kaunas. 

Valdybos pirm. Algirdas Ostis 
pasidžiaugė rekordinėmis 1991 
metų aukomis ir palikimais. 
Vien per praėjusius metus 
gauta 802,000 dol. ir kapitalas 
visai priartėjo prie šešių 
milijonų dol. (5,982,000). 
Pateikė 1992 metams paja
mų-išlaidų sąmatą, kurią 
taryba patvirtino. Sąmatoje 
pramatoma 416,500 dol. pajamų 
ir 96,800 dol. išlaidų. 

Aptartas LF narių 29-tas 
suvažiavimas, kuris įvyks 1992 
m. kovo 28 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje, numatyti įvairių 
komisijų branduoliai, kuriuos 
suvažiavimo dalyviai galės 
papildyti. Suvažiavimas turės 
išrinkti ar perrinkti šešis ta
rybos ir tris kontrolės komisijos 
narius. Kadenciją baigia šie 
tarybos nariai: Stasys Baras. 
Ofelija Baršketytė, Kostas 
Dočkus, Vytautas Kamantas, 
Ferdinandas Kaunas ir An
tanas Juodvalkis. Pastarasis 
pranešė, kad daugiau į tarybą 
nebekandidatuoja. Nominacijų 
komisijos pareigas eina garbės 
komiteto nariai, pirmininkau
jami Antano Razmos. 

Numačius darbotvarkę ir ap
tarus kitus su suvažiavimu susi
jusius klausimus, prieita prie 
svarbaus ir naujo darbotvarkės 
punkto — patikėtinių tarybos 
pranešimo, kurį padarė jos pir
mininkas Antanas Razma. Ve
damas susirašinėjimas su Kul
tūros ir švietimo ministeriu 
Darium Kuoliu ir ieškoma ke
lių, kaip tikslingiau ir nau
dingiau panaudoti Lietuvių fon
do narių skirtą vieno milijono 
dol. dovaną. Po telefoninių 
pasikalbėjimų, pasikeitimo 
laiškais ir susitikimų pradeda 
išaiškėti šios dovanos panaudo
jimo būdas. Paskutiniame faksu 
perduotame laiške informuoja, 
kad sudaroma taryba, kuri re
komenduos, kokiems tikslams 
pinigai bus naudojami. Nieko 
konkretaus dar neturime, o 
norinčių iš to milijono dol. gauti 
paramą atsiliepė ir čia 
veikiančios institucijos. Šiai 
paramai gauti prašymai turi 
eiti per Lietuvos Kultūros ir 
švietimo ministeriją ir tik su jų 
siūlymu ir rekomendacijomis 
bus svarstomos patikėtinių 
taryboje. Tokio precedento iki 
šiol dar neturėjome, tad teks 
elgtis atsargiai ir sukurti sis
temą, kad nebūtų prasilenkta 
su IRS nuostatais ir skirta 
parama būtų sunaudota svar
biems tikslams. 

Pinigų — paramos suteikimas 
ilgokai užtruko, nes tai yra nau
jas dalykas ir Lietuvoje dar 
nesusigaudo, kaip ir kam ta 
parama turės būti panaudota. 
Po ilgesnio aiškinimosi, tik da
bar pradeda visiems išryškėti 
tikroji LF dovanos paskirtis. 
Kai bus sunaudota ši milijoninė 
dovana ir matomi jos rezultatai, 
bus galima kalbėti ir apie kitą 
paramą. 

Užsklandai 

Tarybos posėdis užtruko net 
3% valandas ir buvo išklausyti 
visų dalyvių pasisakymai, ap
tarti einamieji reikalai. Iki šiol 
daugumos noras buvo kiek gali
ma daugiau sutelkti aukų ir 
didinti LF kapitalą, kurio pelnu 
yra remiamas išeivijos lietuvių, 
o pastaraisiais metais ir Lietu
vos švietimas, kul tūra ir 
jaunimas. Lietuvai išsilaisvinus 
iš komunistinio jungo, padėtis 
pasikeitė ir šokome remti Lietu
vos institucijas, organizacijas, 
gimines, disidentus ir kitus ki
tokius. Lietuvių fondas taip pat 
neatsiliko ir, nariams pritarus, 
vienas milijonas buvo išskirtas 
iš nejudamo kapitalo. Po to ir 
prasidėjo nesutarimas, nes vieni 
norėjo visą kapitalą perduoti 
Lietuvos švietimo ir kultūros in
stitucijoms, o kiti labiau norėjo 
palikti nedalomą kapitalą ir 

remti tik gaunamomis to 
kapitalo pajamomis. Atidavus 
sukauptą kapitalą, nebeliktų 
pajamų ir nebūtų iš ko remti 
išeivijos lietuvių kultūrinę 
veiklą. 

įstatų 40 straipsnis sako, kad, 
tik likviduojant Lietuvių fondą, 
turimas kapitalas perduodamas 
nesovietinės nepriklausomos 
Lietuvos institucijoms arba or
ganizacijoms... Betgi LF taryba 
nesiūlo LF likviduoti, o tik na
riams pritarus vienas milijonas, 
kaip dovana, o ne statutinis 
įnašas perduodamas Lietuvai. 

Man rodos, kad iki šiol visi LF 
vadovybės ėjimai buvo atlikti 
griežtai prisilaikant veikiančių 
nuostatų. Išrinktoji patikėtinių 
taryba rūpinasi šios dovanos 
perleidimu Lietuvos švietimo ir 
kultūrinėms institucijoms. Lie
tuvių fondas veikia Amerikoje, 
o remti reikia kitą valstybę. 
Nuo mokesčio atleidimo įstaiga 
— IRS yra jautri ir galima pra
rasti šią duotą lengvatą. Nete
kus nuo mokesčių atleidimo sta
tuso, aukos tikriausiai suma
žėtų, o nuo gauto pelno reiktų 
mokėti mokesčius. Kas tada iš 
to liktų! 

Yra gauta laiškų^mane supla
kančių su Lietuvių fondo vado
vybės vedama LF politika. Esu 
laisvas žurnalistas ir reiškiu tik 
savo nuomonę, pasirašydamas 
pavardę. Arti 15 metų aktyviai 
dalyvauju Lietuvių fondo veik
loje, tai gali susidaryti toks 
įspūdis, bet niekuo neparemtas. 
Lietuvių fondo vadovybė savo 
pažiūras skelbdama pasirašo 
Lietuvių fondo vardu. 

Gyvename demokratiškai 
tvarkomoje valstybėje ir 
įpratome prie šios sistemos, kur 
reikalai sprendžiami daugumos 
balsais. Lietuvių fondo taryba 
yra išrinkta iš įvairių pažiūrų 
narių, tad nenuostabu, kad 
sprendžiant LF reikalus yra ir 
skirtingų nuomonių, bet tenka 
nusileisti daugumai. Asmenines 
pažiūros netrukdo LF bendros 
veiklos. Reikia džiaugtis, kad 
LF taryba išklauso visų pasisa
kymų ir vykdo daugumos valią. 
Kaip kitaip būtų galima veikti! 

Nėra benzino 
Ryga. Sausio 7. — Latvijos 

sostinėje Rygoje tik labai mažas 
skaičius autobusų kursuoja, nes 
nebeturi benzino. Jei šiandien 
nebus gauta daugiau benzino, 
tai autobusai turės nutraukti 
savo transportacijos tarnybą. 
Panaši situacija yra ir Estijos 
sostinėje Talline. Ten pačią 
paskutinę minutę buvo gauta 
benzino iš Rusijos, kad galėtų 
autobusai važinėti. Šiuo metu 
Estija tur int i benzino t ik 
dešimčiai dienų. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
63 

Arūnas sukosėja. 
— Taip, taip, Arūnai! Nekosėk! Tu pats dabar ne

jauti to blogio, bet pajusi vėliau, kada gyvenime tau 
reikės praktiškai žinoti išeitąjį mokslą, o dėl komikų 
ir per televiziją jo pilnai nebūsi išėjęs! Jau iš pirmų 
dienų sužinojau kokią žalą jaunimui teikia besaikis 
televizijos žiūrėjimas ir geltonosios spaudos skaitymas. 
Aš pats jaunystėje mėgau skaityti Piliponio romanus. 
O dėl to nukentėjo mano mokslas, nes slapta nuo tėvų 
skaitydamas naktimis nebegalėdavau paruošti užduo
tų pamokų... Dabar gailiuosi savo lengvabūdiškumo, 
nors gal jau ir per vėlu... 

Kai Padegimas pakyla ir padėkoja už vaišes, Stepas 
jį dar palydi iki automobilio, pasistatyto prie pat 
Vilainių buto. 

— Perduokit mūsų linkėjimus pasveikti tetai 
Anelei! 

— O jūs užvažiuokit kada ją aplankytie! 
— Mielai tai padarytume, bet neturime savo au

tomobilio... Gi autobusu didelis vargas... 
Padegimo Fordui nuūžus Stepas sugrįžta virtuvėn. 
— Tai susipažinai dabar su dėde Antanu? 
— Taigi... Tikras iš jo amerikietis. Menko 

išsilavinimo žmogus, bet smalsus ir ieškąs teisybės 
proletaras. Duok jam mokslą, tai jis būtų ne menkesnis 
veikėjas, kaip mūsų ateiviai. 

— Ir senųjų ateivių tarpe yra veikėjų. Tik gal jau 
mažėja... 

— Taip, senoji karta išmiršta. Kada nors ir mūsų 
vaikai turės perimti išeivijos gyvenimo vairą. Todėl 
turime juos ir toliau auklėti lietuviais, palaikyti 
tautinę jų sąmonę ir vystyti juose norą patarnauti savo 
žmonėms. 

— Stengiausi, Stepai, kiek galėdama... Atrodo, kad 
jie ir gimtąją kalbą vartoja neblogai, ir kultūrinėmis 
mūsų apraiškomis domisi... Ir patys susirado lietuvišką 
mokyklą ir net ansamblį. 

— Duok Dieve, kad jie niekad nepamintų kas jie!.. 
— Buvo ir jiems pavojų... Ir labai didelių... Bet lai

mingai išvengiau, išvairavau mūsų šeimos lietuvybę 
gerąja kryptimi. 

— Ne tik aš, bet ir visa mūsų tauta bus tau už tai 
dėkinga... 

Stepas lyg nori prieiti prie Birutės, savo jausmų 
pilnumą išreikšti veiksmais, bet kažkodėl tik nevikriai 
pasisuka ir nueina į svečių kambarį skaityti laikraščių. 
O Birutė mąsto, jog dar laiku susilaikė neprasitarusi 
Stepui apie Aušros nuklydimą. Juk pažadėjo dukteriai 
nieko nesakyti apie tai. tai dar privalo žodį išlaikyti... 

Birutei nusibosta nuolat priminti vyrui jo pareigą 
susiieškoti kokį nors darbą ir padėti jai išlaikyti šeimą. 
Dabar jų gyvenimas yra priėjęs absurdiškumo taško — 
užuot namuose šeimininkautų moteris, kaip ji pati yra 
įpratusi, žmonos pareigas eina Stepas. Jis paruošia 
valgyti išalkusiems vaikams ir iš darbo grįžtančiai 
Birutei, kiek aptvarko kambarius, suplauna indus. Tik 
šeštadieniais Birutė pati skalbia savo asmeniškus 
skalbinius. Neturėdama skalbimo mašinos ji perplau
na kas skubiau reikalinga jai darbe, vis atidėliodama 
didesnį krūvį kitam kartui. Tačiau Stepo šeimininkavi

mas tarytum miestiečio ūkininkavimas... Nei maistu 
niekas šeimoje nėra patenkintas, nei tvarka namuose. 

Netekusi kantrybės Birutė nusiperka angliškąjį 
dienraštį. Sekmadienio laidos smulkiųjų skelbimų 
skyriuje atrinkusi keliolika vyrui tinkamų darbų 
pasiūlų išplėšioja jas iš laikraščio ir iš eilės jam išverčia 
lietuvių kalbon. Daugiausia tai fabrikų darbai, kur 
nereikalaujama patyrimo ar kalbos mokėjimo. Tačiau 
Stepui nepatinka. Jo dėmesys užsikabina tik už vieno. 

— Tas gal būtų neblogas darbas pradžiai — pianinų 
dirbtuvėje. Čia jau būtų kiek įdomesnis ir savarankiš
kesnis darbas. Aš visada jaunystėje buvau linkęs prie 
medžio darbų, prie drožinėjimo ir gręžimo. 

— Pamėgink! Rytoj pat! Pirmadienis patogi diena 
pradėti savaitės darbą. Jei priimtų, tai tuoj pat ir 
pradėtum. 

Birutė džiūgauja, kad Stepas bent ką nors atrado. 
Todėl stengiasi jo nenervuoti, kad tik jis nesumanytų 
atsisakyti bandyti laimės. Tačiau į Stepo pasiūlymą 
praleisti savaitgalį kine ar restorane Birutė ramiai 
atremia, jog tokiems prabanginiams malonumams ji 
niekad dar neturėjo ir neturi pinigų. Finansinius 
reikalus ir toliau visą laiką tebeveda Birutė, palikdama 
vyrui tik būtinai reikalingą sumą maistui nusipirkti. 
Ji žino jo silpnumą ir pomėgį gerti... 

Pas draugus ir pažįstamus juodu niekur neina, nes 
tokie vizitai visada privalo būti revanšuojami, o 
revanšui surengti jokiuose Birutės resursuose lėšų 
neįmanoma atrasti. Todėl sekmadienis praeina nuo
bodžiai. Po pamaldų visa šeima grįžta namo, ruošia 
pietus, po to žiopso į televizijos ekraną. Vėlai Birutė 
nuvaro vaikus ir Stepą. 

— Anksčiau čia turėjau tik du vaikus, o dabar atsi
rado ir trečias vaikas... 

(Bus dauiriau) 
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VASARIO 16-OJI 
CLEVELANDE 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo sukaktį Clevelandas 
ir jo apylinkės minės vasario 16, 
sekmadienį, šia tvarka: 9:45 v.r. 
vėliavų pakėlimas prie Laisvės 
paminklo. 10 v.r. šv. Mišios 
Dievo Motinos šventovėje. 
Gieda parapijos choras, vad. 
Ritos Čyvaitės Kliorienės. Šv. 
Jurgio bažnyčioje pamados 
10:30 v. ryto. 

Iškilmingas minėjimas 4 vai. 
p.p. Dievo Motinos parapijos 
salėje. Kalbės Vaclovas Kleiza, 
Lietuvos gen. konsulas Chicago-
je. Meninę programą atliks 
„Grandinėlė", vadov. R. Motie-
jūnaitės-Booth ir Audros Ged-
rytės. 

Bus renkamos aukos Lietuvos 
atstatymo bei išeivijos ir 
Lietuvos kultūrinei ir švietimo 
veiklai stiprinti. Mūsų auka ir 
dėmesys šioms problemoms ne
gali būti išleistas iš akių ir min
ties. Metinė mūsų duoklė turėtų 
būti nemažesnė kaip ir tų 
praeities metų, kai kartu su 
tauta siekėme Lietuvai laisvės, 
jai naujo prisikėlimo nepri-
klausomybėn ir išlaikyti lie
tuvybe už Lietuvos ribų esančių 
tautiečių tarpe. 

Minėjimą rengia LB Clevelan-
do apylinkė ir Alto skyrius 
Clevelande. 

Minėjimo išlaidoms padengti 
rengėjai prašo 4 ,dol. aukcc. 
Studentams ir jaunimui — 
nemokamai. LB apylinkės pirm 
Vytautas Brizgys ir Altos sky
riaus pirmininkas Algiman
tas Pautienis, ir jų valdybos, 
kviečia visuomenę dalyvauti 
visuose šventės renginiuose. 

VIRGINIJA BRUOŽYTĖ-
MULIOLIENĖ - OPEROS 

SOLISTĖ 

Cleveland Institute of Music 
— laikoma viena iš pasaulyje 
pirmaujančių konservatorijų — 
savo koncertų serijoje sausio 22. 
24, 25 ir 26 dienomis pastatė 
italų komp. Domenico Cimarosa 
operą ,,11 Matrimonio Segreto" 
— „Slaptos vedybos", kur viena 
iš pagrindinių solisčių buvo 
Virginija Bruožytė-Muliolienė. 
Be keturių spektaklių operos 
teatre, ši opera buvo ištisai 
transliuojama per WCLV, FM 
95.5. klasikinės muzikos radijo 
stotį. Sol. Bruožytė dalyvavo 
dviejuose spektakliuose. Pasku
tiniame, vykusiame sausio 26. 
sekmadienį, dalyvavo daug lie
tuvių. 

Arti keturiasdešimt muzikan
tų orkestras, jaunų aktorių 
gražūs balsai ir vaidyba spal
vingų dekoracijų fone. gerą 
akustiką turinčioje salėje klau
sytojams pateikė nuotaikingą 
operos spektaklį. 

Programos leidinėlyje Virgini
ja Bruožytė (Bruožis) apibūdin

ta, kaip George Vassos profesi
onalių studijų ir magistro 
laipsnio muzikoje siekianti stu
dentė. Ji muzikos bakalauratą 
įsigijusi Melbourno, Australijo
je, universitete 1986 m., o 
pedagogikos diplomą gavo me
tais vėliau. Jos balso mokytojų 
tarpe yra žinomi profesoriai: 
Cavel ir Afro Poli, Bettini 
McCaughan ir George Vassos. 
Virginija j au Australijoje 
dalyvavo universiteto pastaty
muose ir dainavusi Mozarto Re-
quiem ir Beethoveno Chorali
nėje Fantazijoje bei kituose mu
zikiniuose pastatymuose. 

Virginija Bruožytė, australie
tė, dabar jau klevelandietė gana 
plačiai yra užsirekomendavusi 
ir lietuvių muzikos pasaulyje. Ji 
su „Svajonių aidų" ansambliu 
koncertavo visoje Australijoje, 
JAV, Kanadoje, Pietų Ameriko
je ir Lietuvoje. Yra išleista dvi 
plokštelės. 

Solistės ir Dievo Motinos pa
rapijos choro, vadovaujamo 
Ritos Čyvaitės-Kliorienės, 
iškilus prisistatymas yra ir su 
kalėdinių giesmių išleistomis 
compact disc ir juostelėse. Čia 
solistė solo gieda K. M. von 
Weber „Mažasis Kūdikėli" ir 
J.S. Bacho „Prie prakartėlės". 
Naujieji giesmių įrekordavimai 
turi tokį pasisekimą, kad jau 
pakartot inai išleista nauja 
laida. Šios giesmės ištisai buvo 
transliuojamos šių metų Kalė
dose per Vilniaus radiją. 

LAIKAS ATSIKABINTI 
NUO MUŽIKO 

VYTAUTAS VOLERTAS 

SUTEIKTA DIDELĖ 
PRIVILEGIJA 

Algio Rukšėno vadovaujamas 
Tautybių tarnybos centras ne 
tik plečia savo veiklą naujųjų 
imigrantų labui, persikėlė į 
erdvesnes, patogesnes patalpas 
miesto centre, bet ir įgyja vis 
didenį respektą ir įvertinimą ir 
JAV federalinės valdžios sluoks
niuose. 

Nationality Service Center 
suteikta teisė egzaminuoti im
igrantus , norinčius gauti 
Amerikos pilietybę. Centras 
tokiems asmenims padės 
pasiruošt i natūralizacijos 
egzaminams, juos išlaikyti. 
Egzaminai bus vykdomi du kar
tus per metus. Pirmieji tokie 
egzaminai bus kovo 14 d. Norį 
tapti JAV piliečiais, turės at
sakyti į 29 klausimus, mokėti 
parašyti bent vieną sakinį 
angliškai. Iš karto neišlaikiu
siems bus duodama galimybė tą 
pačią dieną antrą kartą pamė
ginti egzaminus išlaikyti. 

Imigracijos biurokrat i ja i 
palengvinti visoje Amerikoje, 
atėjus į talką Imigracijos ir 
Natūralizacijos įstaigai, tau
tybių centras tikisi susilauk
ti ir didesnės federalinės val
džios subsidijos jo veiklai 
vykdyti ir plėsti. Tokių centrų 
JAV yra įsteigta 39. 

Spauda be atsakomybės 
Neviltin mane įstumia rudenį 

nukritę lapai. Kai pradedame 
juos grėbti, atrodo, kad niekados 
iš tos šiugždančios, iki juosmens 
paskandinusios masės neišsi-
krapštysiu. Lapai, lapai, lapai... 
Panašiai veikia iš Lietuvos at
keliavę laikraščiai. Ištisos jų 
krūvos! O vardų, vardų... Vil
niaus, Kauno, Vilkaviškio, 
Klaipėdos. Alytaus, Biržų, tai 
Aidai, tai Naujienos, tai Rytai, 
tai Laikai, tai Tiesos, tai vėl 
šiokie bei tokie, pradedant Tom
kaus „Respublika", baigiant 
Petkevičiaus „Opozicija". Var
tai vartai, skaitai skaitai. Nie
kados, rodosi, jų nebaigsi, o nuo
taika tamsėja, o graužtis gilėja... 
Lietuvos laikraščių vartymai vi
sada baigiasi skausmo priepuo
liu — Dieve, Lietuvoje nėra inte
ligentijos... Jos vietą, bent tos, 
kurią skaitome, užėmę kažko
kie raštingi bernužėliai, rėksnės 
moterėlės. Pravardžiavimai, ne
mandagūs ir kartūs žodžiai... Ar 
negalima tos pačios minties, 
kad ir prieštaraujančios kam 
nors, išreikšti mandagesne for
ma? 

Nei trupučiu savo bendradar
bių nelenkia redaktoriai. Laik
raščiuose pilna įvairiausių pa
reiškimų, pastikslinimų, rezo
liucijų, atvirų laiškų. Ar kiek
vieno karštuolio išsišokimus, 
apkaltinimus ir net šmeižtus, 
pasiekusius redakciją, turi 
iškloti laikraščio puslapiuose? 
Reikalinga atranka, kad iš per
iodinio leidinio, kurio tikslas 
yra informacija ir apgalvotų 
nuomonių pasikeitimas, nepasi
darytų kažkas nemalonaus. Dė
liok, lygink, žiūrinėk ir susida
rysi nuomonę, kad pakenčia-
miausias yra „Lietuvos aidas", 
tasai kitų Lietuvos laikraščių 
puolamas, išeivijos kairiamin-
čių papeikiamas „valstybės 
laikraštis". Šalia jo eina „Gim
tasis kraštas". Kai kitoje peri
odikoje galėtum įžiūrėti pekli-
ninkų kilmę, šie du laikraščiai 
parūpina gausokai informacijos 
ir atsisako nemalonaus stiliaus. 
Dabartinė Lietuvos periodika 
tamsiai atspindi žurnalistus ir 
kai kuriuos politikus. Panašių 
pasibarimų rašytojų tarpe nepa
stebime. Šie, atrodo, yra mažiau 

KRISTIJONO DONELAIČIO 
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pasisavinę bolševikinių „papuo
šalų". Rašytojai gal mėgsta 
patys save pagirti (pvz., R. Ga
velis „Literatūroje ir mene", 
1991 m. nr. 46), o kai bando tru
putį žemiau pasodinti kolegą, 
apie jį kalba atsargesniais žo
džiais ir argumentuočiau kaip 
žurnalistai. 

Komunizmas Lietuvoje paliko 
baisius ženklus. Gyvenimas ten 
ėjo priešinga kryptimi kaip iš
eivijoje. Čia taip pat turėjome ir 
mažai prasilavinusių darbinin
kų, ir vargdienių ūkininkų, bet 
sąlytyje su inteligentija jie kul-
tūrėjo. Lietuvoje, atrodo, didoka 
inteligentijos dalis per tą laiką 
spėjo prilygti neapvaldomų pi
liečių galvojimui ir elgsenai. 
Gaila, juk tai inteligentijos at
stovai, buvę ir nebuvę komunis
tai, tačiau visi išmirkyti bolše
vizmo rauge ir juo iki dabar at
siduoda. 

Streikas 
„Privatizavimasis" visko, ką 

ranka siekia, buvo priežastimi 
1991 gruodžio pradžioje įvyku
sio spaudos streiko. Daugelis už
darų spaudos akcinių bendrovių 
susikūrė ne privataus kapitalo, 
o buvusio komunistinio turto 
pagrindu, nes ir streikavusių 
laikraščių vadovybės daugiau
sia yra iš buvusių nomenklatū
rinių darbuotojų. „Respublika" 
prisiėmė 2.3 ha sklypą iš „Spau
dos" bendrovės priešįstatyminiu 
keliu. „Respublika" pirko iš 
Simno apylinkės kolūkio ne
baigtą pastatą t a i p pa t 
nelegaliu keliu. Šis p a t s 
laikraštis dar žymiai anksčiau 
pasinaudojo Sąjūdžio lėšomis 
bei parama (ir iš JAV LB 
gauta), išduodamas Sąjūdžio in-
tersesus. „Valstiečių laikraščio" 
nusisavinta nuosavybė priklau
so valstybei. 

Streikavę laikraščiai, naudo
jęsi visuomenės turtu ir Lietu
vos vyriausybę bei poziciją pul
dinėję gal pagrįstai, o dar daž 
niau išgalvotai, štai kokiu krei
piniu pradėjo derėtis su vyriau
sybe: , ̂ Nesibaigia išpuoliai prieš 
nepriklausomos spaudos leidi
nius. Mėginama juos suvaržyti 
arba visai sunaikinti". 

Tai vienas kaltinimų: vyriau
sybę kasdien puolę laikraščiai 
skundžiasi, kad nuo jų užpuoli
mų besiginant, bandoma teisin
tis ir nurodyti šių laikraščių 
melą. Šitai laikoma „išpuo
liais". Kiti kaltinimai: pridė
tinės vertės (akcizinis) mokestis, 
pakeltas pašto tarifas; „Valstie
čių laikraščio" turto, kuris šiam 
laikraščiui nepriklausė, perda
vimas naujai bendrovei, sudary
tai iš vienetų, turinčių ryšį tik 
su žemės ūkiu. 

Kai streikas vyksta ekonomi
niais sumetimais (naujas mo
kestis, aukštesnis pašto tarifas), 
yra suprantama. Bet kai užpuo
likas pradeda šaukti, kad jį mu
ša, jau visas reikalas atrodo 
nepatikimai. 

1991 gruoždio 5 d. Lietuvoje 
prasidėjęs ir kelias dienas besi-
tęsęs spaudos streikas buvo lyg 
vizitinė kortelė, rodanti, kas šio
mis dienomis yra autorius visų 
neramumų ir šmeižtų prieš Lie
tuvos nepriklausomybę. Niekin
ti jauną valstybę viso pasaulio 
akyse, kaip darė streikuojančių 
laikraščių žurnalistai, gali tik 
priešas arba neišmanėlis. Būta 
abiejų elementų — priešiškumo 
ir neišmanymo. Priešiškumas 
yra komunistų partijos produk
tas, o neišmanymo taip pat da
bartinės Lietuvos kai kuriuose 
sluoksniuose pakanka. Lietuvo
je įsitvirtino ir įsidrąsino ca-
ristinis ir komunistinis muži
kas. Abu skyrėsi labai mažai, 
nors pirmųjų, caristinių muži
kų, buvo žymiai mažiau. Lietu
vos inteligentai, žurnalistai ir 
politikai, jau turėtų nuo šio 
kultūros tipo atsipalaiduoti. Ži
noma — komunistas lieka ko
munistu. 

CLASSIFIED GUIDE 

ATVYKO STAŽUOTIS 

Dr. Algirdas Venalis vieno 
mėnesio stažui atvyko į Cleve-
lando klinikas reumatologijos 
srityje. Stipendijai gauti 
rekomendacijas davė dr. An
tanas Butkus, ilgus metus dir
bęs lipidų skyriuje, kaip jo 
vadovas Šioje didžiulėje ligo
ninėje ir tyrimų centre. Jo žmo
na, dr. Jūratė Venalienė dir
ba Vilniaus vaikų klinikoje, 
vaikų sąnarių ligų konsultantės 
profesijoje. 

V.R. 

CHICAGOS ADVOKATŲ 
BENDROVĖ ATIDARO SAVO 

ĮSTAIGĄ LIETUVOJE 
McDermott, Wlll & Emery bendrovė praneša, 
kad atidaro savo įstaigą Vilniuje. Ši advokatų 
bendrovė patarnaus Lietuvos Respublikai, Cen
triniam Lietuvos Bankui ir kelioms ministerijoms 
kaip teisiniai patarėjai. 

Ši bendrovė taip pat konsultuoja JAV gyvenan
čius įvairių tautybių klientus apie visokias galimy
bes Rytų Europoje. Informacijai kreipkitės į: 
Charles E. Hussey II (312-984-7510), Thomas M. 
Jonės (312-984-7536), Stuart M. Berkson 
(312-984-754aarba Neil F. Bretan (305-347-6501). 

McDermott, Wlll & Emery Įstaigas turi šiuose 
JAV miestuose: Boston, Chicago, Los Angeles, 
Miami, Newport Beach, New York ir VVashington, 
D.C.; Europoje: Vilniuje ir Paryžiuje. 

IN^Onf O BY FOtC 

DON T SPEND IT A l i - SAVE SOME AT 

MUTUAL ^edenai SAVINGS 
AND IOAN A5SOOATION 

Charlered ond Superyised by ihe Unife<l Statei (TOVCM nmcnt 
22)2 W CBRMAK ROAD • CHICAGO, lUIi^CHS 60608 PHONE (312) 847-7747 

L t H D t N 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Iraną BHnstrublana 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Ksdzls Avs. 
Te!. 436-7878 

Parduodamas mūrinis namas 
Kauna , Žal iakalnyje su 2 auto. 
garažu ir n e m a ž u sk lypu su 
vaismedžiais. 

Kreipt is: 708 -599 -9849 

Qnlu!fc KMIEC1K RE Al TORS 

OI 7922 s Pu,dski Rd-
at.1 4365 S. Arrher Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. H 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

MISCELLANEOUS 

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

T«i. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Strat 
Ta i . — (708 ) 424-8654 

(312 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

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

Turiu GttRSSsS miesto lefdimą D'i&u ir 
užmiesty |}irbu greitai, yarantuotai ir sąii-
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Richard Hanus , adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultaci ja — veltui 
205 W. Randolph. Sufta 2100 

Ch icago , II 6 0 6 0 6 
T a i . 3 1 2 - 4 6 4 - 2 3 8 0 

REAL ESTATE 

EB 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kadzta Ava. , 
CMcago, H. 60829 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

Onluifc a REALMART, INC. 
6602 S. Putoki, 

Chicago, IL 60629 
M c 312-585-6100 

BALYTBUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauta įvairig nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

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

FOR RENT 

Išnuomojamas saulstas 4 kamb. butas 
pirmame a. Brigrrton Parke, 46 St. & VVhip-
ple Ave. apyi Su virykla, šaldytuvu; yra 
,.cable" TV prijungimas. $390 į mėn. Su 
šiluma ir karštu vandeniu. Skambinti vaka
rais: 312-890-1877 arba 312-247-3777. 

FOR RENT 
95 & Pulaskl sharp 2 bedrm. apt 
App l iances, newly decora ted . 
$525 per mo. Call 312 -582 -1111 . 
Ask for Mr. Joseph. 

Marquette Parke Išnuomojamas 
apšildomas 3Vi kamb. 1 mtog. butas su 
šaldytuvu, virykla. k l'mais. Suaugusiems 
$300 į mėn + „security deposit". Kreip
tis vakarais, tsl. 312-776-4371 

Išnuomojamas 6 k a m b . butas II 
aukšte, Marquette Pk. apyl. Pagei
daujami suaugę. 

Kreiptis: 312-778-8739 

5 0 % WINTER 
FINALCLEARANCE 

Blouses& (Small 
Svveaters 
Dresses 
Jackets 
CarCoats r** 
Jump Suits 

Petite 
Missy 

VVomen's sizes 

FuH 
engti1 

Sizes 6-24 

Sizes 
8thru 14 

ALL SALES FINAL 

Wnte'Hourt Mon Tjtt WfO S Fr 9 5 30 Thur$ 9-S S* 9-5 

DORES 

5744 S. Pulaski 585 4336 

„ A T L A I D A I — Lithuanian Pi lgrimages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga. Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti k i tam, ypač svetim
taučiui . Gaunama . .Drauge", kaina su persiuntimu 2 7 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol . valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

INTERNATIONAL 
y/ _ 

TRAVEL CONSULTANTS 2^ib*S^ 

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

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽA IBAS" — virš 10 skirtingų paketų pas i r ink imas su garantuotu pr is ta tymu į namus 

Lietuvoje pei 10 darbo dienų. 
9525 South 7»th Avenua 
Hlekory NIII. HllnoHi 60457 
Talefonaa (706) 430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vi ln ius. Uatuva 
Tetafonas 350-115 Ir 778-392 

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

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

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 



Prie Lietuvos ambasados pastatyto kryžiaus gedi sausio 13 d Vilniuje žuvusių. 
Nuotr. Broniaus Čikoto 

TURINT LIETUVIŠKĄ 
PASĄ, NEREIKIA VIZOS 

Reportažas iš Lietuvos ambasados 
Washingtone (2) 

Sausio 22 d. man atvykus į 
Lietuvos ambasados rūmus, jų 
šeimininkas Stasys Lozoraitis 
turėjo, berods, du pasikalbėji
m u s : vieną su amerikiečių 
masinės informacijos priemonių 
(media) atstovu, ki tą su „Lais
vosios Europos" radijo įgalio
t iniais . Pasikalbėjus su kitais 
štabo nariais, pagaliau eilė atėjo 
ir man. Užlipus į antrą am
basados aukštą, k u r yra svečių 
priėmimo kambar ia i , kur , kaip 
t a i s y k l ė , per i š k i l m i n g u s 
priėmimus anksčiau juos pasi
t ikdavo tuometinis Lietuvos 
atstovas dr. S. Bačkis su žmona, 
o dabar ambasadorius Lozorai
t i s su žmona Daniele, jei ji tuo 
me tu būna ne Romoje, o Wa-
shingone, šį kartą jie buvo tušti 
ir prieš akis tiesėsi plat i erdvė. 

Iš 3 aukšto, kur dabar yra am
basadoriaus darbo kabinetas, 
St. Lozoraičiui nulipus į antrąjį, 
nė kiek nesivaržydamas t p J 
kalbu su aukšto rango Lietuvos 
atstovu, nes kiekvieno susi
t ikimo atveju iš Lozoraičio 
a smens pa juntu t a m t ik rą 
šiltumą, draugiškum? ir kuo 
mažiausią oficialumą, 'o pa
klausiau: 

— Kokias funkc i j a s d a b a r 
L ie tuvos a m b a s a d a a t l i eka 
v a l s t y b ė s r e p r e z e n t a v i m o , 
informaci jos , v izų i r k i tose 
s r i t y s e ? K u r i a s f u n k c i j a s 
l a iko te s v a r b i a u s i o m i s ? 

— Lietuvai t apus nepriklau
somai , mūsų u ž d a v i n i a i 
nepaprastai padidėjo, truputį ir 
pas ike i t ė . P r i e š t a i m u m s 
nereikėjo rūpin t i s prekybos 
r e ika la i s , daba r gi t u r i m e 
žmogų, kuris specialiai yra 
t i ems r e i k a l a m s p a s k i r t a s , 
kuris palaiko ryšius su bendro
vėmis JAV, su įvairiomis minis
terijomis, įstaigomis, agentū
romis Lietuvoje ir padeda 
stiprinti Lietuvos ryši«s su 
užsienio prekybiniais centrais. 
Turime taip pat ir padidėjimą 
darbo pasų klausimu. Pirmiau 
irgi išdavinėdavom pasus, bet jų 
nebuvo tiek reikalaujama, kiek 
dabar. Nors visi žino, kad 
netrukus bus duodami ufcja^io 
pasai pačioje Lietuvoje, be t ruo 
tarpu net iš Lietuvos ir kitų 
valstybių ateina prašymai gauti 
Lietuvos pasus, ir mes bandome 
tokiu būdu išvengti, kad jie 

važinėtų po pasaulį su senais 
tarybiniais pasais. Informacijos 
problemos, man atrodo, pasiliko 
tos pačios. Buvo nepapras ta i 
svarbios okupacijos me ta i s , 
dabar irgi labai svarbios, t a i 
manyčiau, kad šiuo atžvilgiu 
nėra pasikeitimo. N e bent t ik 
tai, kad tur ime Naką, specialis
tą tuo klausimu, ir jis, a išku, 
nepaprastai palengvina m a n ir 
ki t iems darbą šioje srityje. Yra 
padidėję santykiai su užsienio 
diplomatais, nepaprastai sudė
t ingas ir gan intensyvus san
tykiavimas su įvairiomis or
ganizacijomis Amerikoje dėl pa
galbos Lietuvai ir su įvairiais 
departamentais, kurie reguliuo
ja tą pagalbą ir kurie reikalau
j a informaci jų , į s t a t y m ų , 
visokių paaiškinimų. Taip kad 
vyksta kasdien posėdžiai i r 
j iems reikia t ikrai t i nkamai 
pasiruošti, kad nepadarytume 
kokių nors klaidų. Tai pa tys 
svarbiausi pasikeitusios padė
t i e s b r u o ž a i , — pasako jo 
ambasadorius. 

Apie gaunamas lėšas ir faktą, 
kad ambasados išlaikymui gau
siau aukoja mažiau pasiturintys 
tautiečiai, buvo rašyta pirma
jam reportaže. Paklaustas , a r 
pageidautų didesnės išeivijos ir 
jų turimų fondų paramos, amba
sadorius St . Lozoraitis t a ip 
kalbėjo: 

— Sunku atsakyti į šį klausi
mą todėl, kad uždavinių yra la
bai daug, juos būtų galima dar 
p a d i d i n t i , da rbą p a d a r y t i 
efektyvesniu. Taigi, jie mums 
duotų daugiau pinigų, galėtu
m ė m visų p i r m a p r i i m t i 
d a u g i a u žmonių ir j u o s 
apmokėti. Nereikia užmiršt i , 
kad mes dabar tur ime pusę 
tarnautojų, kurie iš mūsų nieko 
negauna, savanoriškai dirba, 
aukojasi ir labai gerai dirba. 
Daugiau pinigų turėdami, galė
t ume įeiti ir į k i tus sektorius, 
kurių iki šiol nesame dar paliete 
todėl, kad neturime pakan
kamai lėšų. 

— B e r o d s , n e t r u k u s p o 
d a u g i a u k a i p 50 metų l a n k y -
s i tės Lietuvoje, k u r T a m s t a i 
K a u n o u n i v e r s i t e t a s s u t e i k s 
g a r b ė s d a k t a r a t ą . Į d o m u , 
kok i o s J ū s ų n u o t a i k o s p r i e š 
t ą i s t o r i nę kel ionę , k o k i u s 
u ž d a v i n i u s Lietuvoje n u m a 

tote atlikti? 
— Aš norėčiau apie tai pakal

bėti po kelionės. Prieš kelionę 
galiu t iek pasaky t i , kad nuo
ta ika nepap ra s t a . Dievas man 
le ido p a m a t y t i okupac i jos 
tragišką pradžią, o iš kitos pusės 
— dabar y r a nepapras ta laimė 
pamatyt i atsis tatančią Lietuvą. 
Aš norėčiau, k a d toji kelionė 
būtų kiek gal ima privati, kad aš 
galėčiau pabra idy t i miškais ir 
p a m a t y t i L ie tuvą , kok ia j i 
dabar yra . Aišku, kar ta i s bus ir 
labai l iūdna , sovietų okupacija 
yra pa l ikus i nepapras ta i skau
džių pėdsakų, be t man atrodo, 
kad t a i bus naudinga . Norėčiau 
ten pabū t i apie mėnesį, kad 
galėčiau ger iau supras t i visas 
p r o b l e m a s , s u s i p a ž i n t i su 
žmonėmis, pas ikalbėt i su jais. 
Šiaip p rogramų jokių netur iu . 
Tuo t a rpu žinau t ik tiek, kad va
sario 9 d. t u r i u bū t i Kaune . Ta 
proga pasiruošęs žiūrėti Kauną, 
k u r i a m e g y v e n a u i r k u r į 
pažįstu. O daba r ne t rukus — už 
poros va landų — skrendu į 
Romą. G r į š i u šį šeš tadienį 
(sausio 25). Kelionėje t e n ir at
gal fak t ina i praleis iu 38 valan
das ir kokias dešimt valandų 
Romoje... 

Mums ka lban t i s su Lietuvos 
ambasador ium, nuolatos skam
bėjo telefonai. Apie juos am
basadorius ta ip paaiškino: „Kas 
liečia telefonus, ta i čia y ra 
L ie tuv ių J a u n i m o sąjungos 
pinigais į t a i sy ta visa sistema. 
Telefonų daug tu r ime, veikia 
trys linijos. Telefonų reikalą la
bai gera i supra to jaunimas ir 
m u m s davė a t i t i nkamą pinigų 
s u m ą , k a d g a l ė t u m e j u o s 
įsigyti" . 

Pr ieš išeidamas iš ambasados 
dar užka lb inau , kaip ir jos ka i 
kurios bendradarbės , be jokio 
at lyginimo čia dirbančią pasų 
skyriaus vedėją Meilę Mickienę. 
J i ap ie savo pa re igas t a i p 
pasakojo : „ P i r m a i šs iunč iu 
p a r e i š k i m u s , vė l iau i š rašau 
pasus i r išsiunčiu, kam j ie 
pr iklauso. Pasų rašymą perė
m i a u nuo rugsėjo ketvi r tos 
dienos iš pa t i e s ambasadoriaus 
Lozoraičio. Nuo rugsėjo pradžios 
iki šios dienos išrašyti maždaug 
4 0 3 p a s a i . P a s u s ž m o n ė s 
užsisako la iškais , telefonais. 
Tada t e n k a nus iųs t i formas-
p a r e i š k i m u s , kad užpildytų. 
Tur i bū t i dokumen tu įrodyta, 
kad Lietuvoje gimęs. . ." 

— B e t j u k L i e t u v a n e p r i p a 
ž į s t a , k a d i še iv i jo je gyve 
n a n t y s e s a m e L i e t u v o s pi l ie
č i a i ? — įs i terpiau, o M. Mic
kienė a t s akė : „Gaut i pasą t a i 
dar nere i šk ia , kad t i e asmenys 
y r a L i e t u v o s p i l i e č i a i . 
Nuvažiavę t e n jie da r tur i išsi
imt i pi l ie tybės pažymėjimą, ko 
m u m s neleidžia padaryt i . Ta ip 
p a t y r a n e m a ž a i išeivijoje 
žmonių, k u r i e nepriėmė pvz. 
Amerikos pil ietybės ir ne tur i 
jokio paso. Tur in t l ietuvišką 
pasą, ne re ik i a vizos. O t ie , 

Laiškas 

VASARIO 16 IR KOVO 11 D. 
MINĖJIMŲ AUKOS 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. vasario mėn. 7 d. 

Š.m. sausio 24 d. „Darbi
n inko" puslapiuose atspaus
dintas straipsnis „Remkime 
Lietuvos atstatymo reikalus" 
(pasirašytas Altos pirm. G. La
zausko ir vicepirm. P. Bučo) ir 
sausio 28 d. „Draugo" dien
raštyje išspausdino straipsnio — 
„Aukos, rinkliavos ir Lietuvių 
fondai" (J. Daugėla) t ikrai 
verčia eilinį spaudos skaitytoją 
pagalvoti ir pasvarstyti atei
nančių brangių datų minėjimų 
metu renkamų aukų paskirties 
reikalą. 

„ D a r b i n i n k e " r a š y t a m e 
straipsnyje rašoma, kad dabar 
„... vykstant Vliko veiklos bai
giamajai stadijai, Washingtone 
plečiamas Altos atstovavimas... 
Kongrese ir valstybės įstaigose 
propaguoti Lietuvos pagalbos 
re ika lus" ir •„... Tam tikslui 
Altas išplėtė informaciją ir jos 
t echn ik ines pr iemones , 
pala ikant ryšį JAV-bėse ir su 
Lietuva". Taigi ...„tam tikslui 
r e i k a l i n g a d a u g i a u lėšų" , 
„...prašoma kuo gausiau auko
t i Altui Vasario 16 d. proga". 

Šitoks samprotavimas Lietu
vos laisvinimo veiksnio, gimu

sio prieš 60 metų, kovoti dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės ats
tatymo, dabar sunkiai supran
tamas, kai sakoma, kad nori 
„...ir toliau tęsti ir plėsti savo 
veiklą". Skamba užgaulė jau 
laisvos Lietuvos atstovybėms 
JAV-bėse (ir kitur) vykdančioms 
ne t ik reprezentacinį, bet ir 
mūsų valstybės reikalus atsto
vaujantį vaidmenį. 

Straipsnyje „Aukos, rinklia
vos ir Lietuvių fondai" prista
tomas labai logiškas sampro
t a v i m a s . S t ra ipsnyje laba i 
realiai pažiūrėta į esamą padėtį 
ir konkreč ia i i š ryšk inamas 
paramos reikalas mūsų valsty
bės (Lietuvos) ambasadoms JAV 
— New Yorke ir Washingtone. 
D. C. J ų išlaikymui ir išsi
laikymui iš Lietuvos neatėjo 
dar nei centas. Kodėl? Visiems 
turi būti aišku — nėra valiutos. 
Finansinė ambasadų padėtis 
kritiška. Savo išsilaikymu sten
giasi pačios rūpintis ir laikosi 
reikalą suprantančių širdžių 
aukomis. 

„Drauge" rašytame straips
nyje (J. Daugėlos), autorius la
bai t i k s l i a i a tk re ip ia visų 

dėmesį į Vasario 16 d. mi
nėjimus ,, — ... r inkt i aukas šių 
ambasadų išlaikymui paremti". 
Autorius siūlo sur inktas aukas 
„ . . . t ies iogiai perduot i Wa-
shingtono ir Nevv Yorko amba
sadoms be jokių fondų pa
galbos". Valio už drąsų žodį 
Vasa r io 16 d ienos p roga . 
Gražbylysčių laikai pinigams 
gauti j au pasibaigė. Logiškas 
reikalų supratimas turi diktuoti 
kiekvieno aukos paskirtį. 

Atstovauti savo valstybei kitų 
valstybių politiniuose ir kultū
riniuose baruose reikia pinigų. 
Reikia pinigų, reikia didelių, 
milijoninių — Jungt inių Tautų 
organizacijos nariu tapus, reikia 
i r New Yorko a m b a s a d a i 
patalpų, todėl parama tur i tie
siogiai a te i t i iš mūsų, kol 
Lietuva atsistos „ant kojų". Kur 
bebūtų šiemetiniai minėjimai, 
visos aukos tebūna nukreiptos 

Lietuvių skautų ir skaučių renginyje Lemonte — V. Lendraitienė ir S. 
Paulienė. Nuotr. J . Tamulaičio 

kur ie iš Lietuvos atvažiuoja, 
labai nori nusikratyti rusiškais 
pasais..." 

Tokią informaciją suteikė 
m a n o sutiktieji ambasados 
štabo nariai ir pats ambasa
dorius. Tuo tarpu man besilan
k a n t ambasadoje, ten nebuvo 
prekybos reikalais besirūpi
nančio Gailiaus Draugelio, 
aukų reikale talkininkaujančių 
Žibos Kelly, Rimos Bačanskie-
nės ir aparatūros prižiūrėtojo 
Sauliaus Levicko. Taip pat ir 
štabo narius nufotografavusios 
T. Landsbergienės. Gal atsiras 
progų ir juos ateityje užkalbinti. 

Tenka priminti, kad prieš tai 
beveik 3 metus tuometinėje 
Lietuvos pasiuntinybėje dirbo, 
galima sakyti, t ik viena štabo 
narė Margarita Samatienė. Jai 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco. CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pripiktykit jų ^ T į f ^ J f S S S ^ m 
murto! PreSs pristatomos į namus veltui! Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rapne, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose: 

TV, vcirs 
TELEFONAI 
CAMCOttDERS 
V o f t a i M 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
p#r satelitą Europai 

Pinigų k t l t lmat 

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

MC 145 ŠVENTINIS siuntinys 
MC 146 ŠEIMAI siuntinys 
MC 152 MĖSOS siuntinys 
MC 153 ŠEIMININKEI siuntinys 
MC 154 VAIKAMS siuntinys 

18IDS 
18 IbS 
18.1 Ibs 
17.4 Ibs 
13 4 Ibs 

$129 
$114 
$124 

$89 
$95 

UvfųMV 
M V - M M . Pianam utu^mua tmfmtonu 

p**""-
Mūsų parduotuvė siunčia visokių rūftių radijus ir elektroninius prie
taisus į Sov. Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu muitu 

TAIP PAT OAUMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
* šeimos vaistinėle (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) 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 
* (vairios prekės Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
Su rusišku raidynu 

Valandos: ptrm.-tračd. 11-S, 
katv l r td . -ėa i td . 11 -7 

į mūsų ambasadas JAV-bėse. 
Jos reprezentuoja Lietuvą ir 
t am jos turi turė t i bent mini
maliai patenkinamas sąlygas ne 
t ik k i tų vals tybių a ts tovų 
priėmimui ar jų pačių daly
vav imui , bet ypač produk-
t ingam ir naš iam darbui. Tam 
reikal ingas ir darbuotojų kad
ras ir valiuta. 

(Imkime pavyzdžiui Kanados 
lietuvius. Jie, suprasdami Lietu
vos nepajėgumą finansiškai 
aprūpint i ambasadas, sudėjo 
k a p i t a l ą , n u p i r k o p a s t a t ą 
Lietuvos ambasadai Belgijoje ir 
dar už tuos pačius pinigus daro 
jos paskirčiai t i nkamus įtai
symus ir aprūpina t inkamais 
baldais. Va, kur y ra konkreti ir 
tiksli parama Lietuvai). 

Konkreti parama Lietuvai mi
n in t jos 74-tąjį g imtad ien i 
Vasario 16 d. 

J d v . D a m u š i e n ė 

A.tA. 
ZIGMUI BALNIUI 

mirus, žmoną LEOKADIJĄ, brolį VYTĄ su 
Chicagoje 
Lietuvoje 
tu liūdi. 

brolius JUOZĄ, JUSTINĄ ir jų 
ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučia 

Elena ir Vladas Paliulioniai 
Alfonsas ir Onytė Aniuliai 

šeima 
seimas 
irkar-

1991 m. liepos 1 d. iš pareigų 
pasi t raukus, Lietuvos atstovas 
St. Lozoraitis dėkodamas tarė: 
„Praei ta is metais nepaprastai 
padidėjus darbo krūviui, Tams
ta mokėjai prisitaikyti prie 
naujų sąlygų ir atlikti sudė
t ingus uždavinius. Būtų sunku 
atskirai suminėti visus pasku
tiniųjų metų įvykius, kuriuo
se Tamsta turėjai didelę bei 
naudingą rolę. Manau, kad ypa
t ingu būdu reikės prisiminti 
Lietuvos užsienio pasų išdavimo 
klausimą, kuris buvo Tamstos 
p r i ž i ū r i m a s ir t i n k a m a i 
sutvarkytas.. . Jau prieš lė tus 
Tamsta buvai pareiškusi norą 
pasi t raukt i iš darbo ir t iktai 
man prašant pasilikai savo vie
toje labai svarbiu istoriniu 
momentu.. ." 

VI. Rmjs 

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 i r (1-312) 523-8652 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 j 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Vfarųuette Funeral Home 
2333 VVest 71 st Street 

Chicago, Illinois 60629 
l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i Ch icago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s la idotuvių n a m u s galite pas i ek 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 

I 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. vasario mėn. 7 d.' 

x Kr. Donelaičio lit. mo
kyklos Vasario 16-sios mi
nėjimas įvyks šių metų vasario 
15 d. 10 v.r. McKay mokyklos 
auditorijoje. Iškilmingą Nepri
klausomybės šventės programą 
at l iks mokyklos mokiniai. 
Maloniai kviečiame tėvelius, 
senelius bei svečius kartu švęsti 
galutinai mūsų visų išsipildžiu
sią svajonę. 

x L i p n i ū n o Atei t in inkų 
moksleivių kuopa rengia tra
dicinį Pončkų balių vasario 15 
d., šeštadieni, 7 vai. vak. Atei
tininkų namuose Lemonte. Bus 
vaišės, vaidinimas ir šokiai. 
Įėjimas jaunučiams — 3, moks
leiviams 5, sendraugiams —10. 

x Marytė ir dr. Kazys Am
brazaičiai yra išvykę į Kali
forniją, dalyvavę Lietuvos 
Užsienio reik. ministerio pava
duotojo V. Katkaus pagerbime, 
lietuvių studijų dienose ir 
aplankė gimines, pažįstamus 
bei draugus. 

x Šių metų Lietuvių Žur
na l i s t ų p r emi j a i parinkti 
laimėtoją yra sudaryta komi
sija: An tanas Juodvalkis, 
Ramunė Kubiliūtė ir Ritonė 
Rudaitienė. Kandidatai pre
mijai siūlomi Antano Juod
valkio adresu 6620 S. RockweII 
St., Chicago, 111. 60629, tel. 
312-925-0035. 

x Kun. K 
London, Ont. 

Kaknevičius, 
Kanada, Petras 

Griganavičius, St. Petersburg 
Beach, Fla., „Draugo" nuošir
dūs rėmėjai, garbės prenumera
toriai, pratęsė prenumeratą ir 
kiekvienas paaukojo po 30 dol. 
savos spaudos palaikymui. La
bai dėkojame. 

x Lietuviškos Knygos klu
bą parėmė Ona Didžbalis, 
Menomonee Falls, Wisc., 9 dol. 
auka, o Mary Kober, Port 
Washington, N.Y., pridėjo 5.88 
dol. Dėkojame. 

,.̂ x V a s a r i o šešioliktosios 
dienos parodos „Dailė '92" ati
darymas bus penktadienį, va
sario 14 d., 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 
Kviečiame visus atsilankyti. 
Galerija a t ida ry ta sekma
dieniais 11 v.r.-2 v.p.p. 

(sk) 

x Dalia Dzikienė, Hartfordo 
„Berželio'' šokių grupes moky
toja ir Tautinių šokių instituto 
pirmininkė yra IX Išeivijos Lie
tuvių Tautinių šokių šventės 
meno vadovė. J i rūpinasi 
šventės programa, kad visi 2000 
šokėjai galėtų gražiai pasirody
ti. 

x Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjime, kurį rengia 
Altos Chicagos skyrius vasario 
16 d., sekmadienį, 2 vai. po 
pietų Marijos aukšt. mokyklos 
salėje, meninę programą atliks 
solistė Ina Varytė. Kristijono 
Donelaičio mokyklos mokinių 
choras ir „Grandies" tautinių 
šokių šokėjai. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

x Jonas ir Maria Didūnai, 
Auburn, Mass., užprenumerato 
vieneriems metams „Draugą" 
žentui Vytui Raškevičiui jo 
gimtadienio proga ir dar pridėjo 
20dol. auką. Vytą Raškevičių 
įrašome į garbės skaitytojų 
šeimą ir linkime sėkmės. 

x Helen Kareiva iš South 
Bend, Ind., rašo: „Draugą" skai
čiau apie 70 metų. Dabartinis 
amžius 88 M. Nutariau suteikti 
„Draugą" kaip dovaną mano 
sūnui ir marčiai, nes aš negaliu 
matyti skaityti, nes akys pras
tame padėjime... Prašau siųsti 
laikraštį: Wm. J. & Julia Karei
va, Benvyn. 111. Linkiu visiems 
geros sveikatos ir gausios 
sėkmės". „Draugo" redakcija ir 
administracija ilgametei skaity
tojai nuoširdžiai dėkoja už 
linkėjimus, ypatingai už lietu
viškos tradicijos palaikymą ir 
perdavimą savo vaikams. 

x Atsiuntė po 20 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Antanina Repšienė, „Draugo" 
bendradarbė, Jonas Spurgis, 
Charles Sable, Vera Bubnys, 
Stasė Adickienė, Elena Mickus, 
Charlote Birmantas. Visi iš 
Chicago, BĮ., Jonas Vaškevičius, 
Minesing, Ont. Kanada, K. 
Baliulis, Omaha, Nebraska, An
tanas Gruzdys, St. Petersburg 
Beach, Fla., Edmund Kybartas, 
Santa Monica, Cal. Dėkojame 
už aukas. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje po Ritos Dapkutės, parvykusios iš Lietuvos, pranešimo vado
vai su viešnia. Iš kairės: dr. Petras V. Kisielius, Frank Zapolis, Rita Dapkutė su pažymėjimu, 
Stasys Balzekas, Daiva Kisielienė ir Valentinas Ramonis. Nuotr. J . Tamula ič io 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
METINIS LIET. KAT. 

SPAUDOS DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Katalikų spaudos 
draugija, leidžianti „Draugo" 
dienraštį, turėjo metinį susi
rinkimą vasario 5 d. vakare 
Marijonų svetainėje. Po geros 
vakarienės apie 8 vai. vak. pra
sidėjo susir inkimas, kurį 
pradėjo pirmininkas dr. Petras 
Kisielius, perskaitydamas dar
botvarkę. Kvorumą patikrino 

x „ Jon io" ansamblis kon
certuos Lemonte vasario 9 d , 
12:30 v. p.p. Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje. An
samblio dainas ir muziką klau
sytojai labai mėgsta. Ansamblis 
Amerikoje susilaukė labai gero 
įvertinimo. Kviečiame visus iš
girsti šį įdomų muzikos ir dai
nos vienetą. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 58*5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Jū sų giminės iš Lietuvos 
atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba VVashington, 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 del 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelionę iš Lietuvos 
j Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Tel 
(312) 434-2121. (Sk) 

x Lietuvos Vals tybinės 
operos solistų — Irenos Milke
vičiūtės ir Vaclovo Daunoro ir 
pianisto Roberto Bekionio kon
certas Čikagoje įvyks kovo 15 d., 
sekmadienį, 3:00 v. p.p. Jauni
mo centre. Bilietus prašoma įsi
gyti iš anksto Gifts Interna
tional, J. Vaznelio prekyboje, 
2501W. 71st St., Chicago, tel. 
312471-1414. Rengia Lietuvių 
Fondas. 

(sk) 

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. 

(s 
x Linas Olšauskas, Cal-

dwell Banker Real Estate, 5840 
W. 95 St., Oak Lawn, IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apylinkėje. Tel. 
70*424-4000. 

(sk) 

x Akcijų, 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) 

x Baltijos restorane geras 
lietuviškas maistas ir įvairūs 
kokteiliai Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
berts Rd., tel. 70*458-1400. 

(sk) 

x Vacys R. G a r b o n k u s , 
Burr Ridge, 111., Joseph Augu
tis, Treasure Island, Fla. , 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, rėmėjai, pratęsdami pre
numeratą vieneriems metams, 
kiekvienas paaukojo po 30 dol. 
lietuviškos spaudos stiprinimui. 
Nuoširdus ačiū. 

x Atsiuntė po 15 doL už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
dr. Bronius Mikonis, Albinas 
Sinkus, Marius ir Rasa Kasniū-
nai, Petras Skablauskas, Joseph 
Ramanauskas, Ant. ir Valė 
Skriduliai, Jonas Kiaušas, M. 
Pauliukonienė, J . H. Ka-
cilauskas, Alf. Gerčys, Petras 
Putrius, Julius Jurėnas, John 
Alekna. Dėkojame už aukas. 

x Už kalėdines atvirutes, 
kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų: Julius Širka, Palos Hills, 
UI., dr. K. Katilius, Tucson, Az., 
Adelė Puleikis, Lemont, 111., V. 
A. Mažeika, Deerfield Beach, 
Fla., Eugene Smilgys, Michigan 
City, Ind., Joseph Miečius, 
Chicago, 111., Modestas Kevalai-
tis, Fallbrook, Ca., V. Skrups-
kelytė, Oberlin, Ohio, Filomena 
Černius, Chicago, 111. Visiems 
nuoširdus ačiū. 

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 
judų pasiūlymų. Rašyti, skam
binti: Petras Pakenas, 3051 S. 
Ocean BĮvd., Boca Raton FL. 
33432; tel. 407-392-7916. 

(sk) 

sekretorius kun. Petras Cibuls
kis, iššaukdamas vi.-as dalyvius 
ir pažymėdamas nesančius. 
Esant pilnam kvorumui, pradė
ta pradžioje narių susirinkimas, 
paskiau direktoriato. Kun. P. 
Cibulskis perskaitė praėjusių 
metų protokolus ir nutarimus 
pagyvinti spaudos reikalus. 

Buvo priimta sutikusi, bet ne
galinti dalyvauti narė Regina 
Kučienė. 

Paskiau prasidėjo plačios 
diskusijos, kaip panaudoti 
daugiau skelbimų, kurie 
apmokėtų išlaidas, nes pajamų 

išlaidų suvestinė buvo ir 
pateikta visiems direktoriams 
paskaityti ir vėliau padisku
tuoti. Taip pat kviesta specialiai 
paskaitė pranešimą — projektų 
darbams ir pajamoms pagerinti 
Jūratė Budrienė. Pranešimas 
vėliau buvo smulkiai disku
tuojamas, bet laikinai nepa
darytos jokios išvados. 
Pabaigoje apie renginių — ge

gužinės, koncerto ir vakarienės 
— pranešimų padarė Mari
jonų provincijolas kun. Viktoras 
Rimšelis. Jis taip pat plačiau 
papasakojo apie nuostolius, ku
riuos duoda spaudos išlaikymas 
ir pastangas pagerinti spaus
tuvės darbus ir „Draugo" paja
mas. 

Pabaigoje buvo renkama 
valdyba, kurion įėjo pirmininku 
dr. Antanas Razma, pirmu 
vicepirmininku dr. Petras 
Kisielius, antru vicepirm. adv. 
Algirdas Ostis, iždininku kun. 
Viktoras Rimšelis ir sekreto
rium kun. Petras Cibulskis, 
„Draugo" administratorius. 

Susirinkimui, sklandžiai 

vadovavęs pirm. dr. P. Kisielius, 
pasiūlė kun. V. Rimšeliui 
užbaigti malda. 

Spaudos reikalai buvo aptar
ti ir mėginama ateityje juos 
gerinti pagal laiko sąlygas, 
reikalavimus ir aplinkybes. 

Pu . 

„CHICAGO SUN-TIMES" 
FORUM 

Jau devinti metai, kai sausio 
mėnesį būna „Chicago Sun-
Times" dienraščio viešas foru
mas, t.y. pristatymas žymių 
žurnalistų pažiūrų apie pra
ėjusių metų įvykius ir jų prog
nozė ateinantiems metams. 
Šįmet „The Nation '92" vyko 
Chicagos senosios bibliotekos, 
dabar vadinamo „Cul tura l 
Center" viršutinėje salėje, kur 
sausio 27 d. nuo dvyliktos iki 
antros valandos susirinko arti 
300 žmonių pavalgyti priešpie
čius ir išgirsti „media" asmeny
bių pasisakymus. 

„Americans for Lithuania's 
Freedom" nariai, nenorėdami 
prarasti užmegztus ryšius, suor
ganizavo stalą. Dalyvavo Austė 
Vygantienė, Alė Kėželienė, 
Laima Žliobienė, Indrė Tijū-
nėlienė, Saulius Kuprys, Rimas 
Domanskis, Vacys Šaulys, estė 
Gildą Karu ir Illinois guberna
toriaus asistentė Pat Michalski. 
Buvo svarstyta ar verta šįmet 
dalyvauti . Pernai buvome 
dėkingi Austei Vygantienei, 
kad šį renginį pastebėjo ir mus 
sukvietė, nes rūpėjo kiekviena 
proga viešumon iškelti Lietuvos 
klausimą ir, reikalui esant, 
stengtis atitaisyti publikos ar-

•vmt • • 

J. A. VALSTYBĖSE 
— P a r l a m e n t a r a s S tasys 

Kropas , Lietuvos Aukščiausio
sios t a rybos savivaldybių 
reikalų komisijos pirmininkas, 
sausio pradžioje keletą dienų 
lankėsi Philadelphijoje. Sausio 
3 d. jis turėjo pasitarimus su 
JAV LB krašto valdybos pirm. 
Vyt. Maciūnu, vicepirm. R. Stir-
biu ir Visuom. reik. tarybos 
pirm. Alg. Gečiu. Tarėsi ryšių 
stiprinimo tarp Lietuvos ir 
išeivijos klausimais, paaiškino 
dėl ekonominės organizavimo 
gal imybių . Pokalbio m e t u 
paliesta Lietuvos pilietybės įsta
tymo ir karo metu prarastų nuo
savybių klausimai. Sausio 5 d. 
Philadelphijos LB apylinkės 
valdyba Šv. Andriejaus pa
rapijos salėje sukvietė visuo
menę išklausyti parlamentaro 
pranešimo. Susirinko gausiai 
lietuvių. Iš Philadelhijos S. Kro
pas išvyko į Washingtoną, ku r 
jį globojo U.S. Baltic Foundation 
vadovas Linas Kojelis. Viešė
damas Washingtone parlamen
taras pasimatė su LB įstaigos 
Washingtone direktore Asta 
Banionyte ir pulk. Jonu Kron-
kaičiu, JAV LB Visuom. reik. 
tarybos nariu. 

— Lietuvių Bendruomenės 
San t a Monica apylinkės val
dyba Lietuvių Jaunimo kongre
so Pietų Amerikoje išlaidoms 
padengti paskyrė 200 dolerių. 
Santa Monicos lietuviško „kiš
kio klubo" paramai teko 100 
dolerių. Apylinkės valdybos 

x Richard Hanus, advoka 
tas, imigracijos įstatymų ži
novas, 205 W. Randolph, Sui-
te 2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-464-2380. Pirma konsul
tacija — veltui. 

(sk) 

x Padėkite vargstantiems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9520 So. 
79th A ve., Hickory Hills. 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

pirmininko pareigas, Mečiui 
Silkaičiui išvykus į Floridą, 
perėmė Algis Gulbinas. 

— Pennsylvanijos guber
natorius Robert Casey va
sario 12 d. sostinėje Harrisburge 
priims Pennsylvanijos lietuvių 
delegaciją ir pasirašys Vasario 
16-sios proklamaciją. Penn
sylvanijos lietuvių komisionie-
riaus Alg. Gečio kvietimu^šiais 
metais lietuvių delegacijai 
vadovaus Lietuvos Vyčių veikė
jas, buvęs Lietuvos reikalų 
komisijos pirm. Albertas Klizas 
ir Easton — Bethelehem. Dele
gaciją sudarys organizacijų 
atstovai iš Philadelphijos, 
Scrantono, Pittstono, Frackville 
ir t.t. Gubernatorius Casey yra 
gavęs kvietimą lankytis Lietu
voje, tačiau dar jo nėra priėmęs. 
Proklamaciją Vasario 16-sios 
proga taip pat išleis ir Pennsyl
vanijos Atstovų rūmai, kur jos 
priėmimu rūpinasi atstovas Ge-
rard Kosinski iš Philadelphijos. 

— Apreiškimo parapijoje 
Brooklyne buvo pagerbtas pal. 
Jurgis Matulaitis. Jam pasta
tyta speciali statula, padaryta 
dail. Jono Subačiaus. Jam skir
tą dieną statula buvo papuošta 
ir pastatyta šalia didžiojo alto
riaus. Klebonui kun. Vytautui 
Palubinskui išvykus į Kali
forniją, pamaldas atlaikė ir 
specialų pamokslą pasakė kun. 
Kazimieras Pugevičius. 

— A.a. Antanas Kaunas, 
buvęs Brooklyno gyventojas, 94 
metų amžiaus, mirė sausio 24 d. 
Matulaičio slaugymo namuose. 

Rita Dapkutė išsamiai pranešusi apie įvykius ir gyvenimą nepriklausomoje 
Lietuvoje Nuotr J . Tamula ič io 

ba prelegentų netikslumus apie 
Lietuvą. Šiais metais nesijautė 
tos įtampos, nes dabar laikas 
Lietuvai išsiaiškinti vidaus 
reikalus, neatkreipiant pasaulio 
dėmesį į laikinus nesklan
dumus. 

P re l egen ta i buvo J o h n 
Callavvay (politinės televizijos 
programos vedėjas, daug kartų 
gvildenęs Pabaltijo reikalus ir 
daręs interviu su Vytautu 
Landsbergiu), Robert Novak 
(sindikuotas politinis žurnalis
tas, dažnai palankiai rašęs apie 
Lietuvą), Carl Rowan (afroame-
rikietis žurnalistas, rašantis 
apei juodųjų ir mažumų proble
mas) ir Lynn Sweet (rašanti 
apie Chicagos politiką). Visi jie 
dažnai matomi televizijoje. 
Diskusijos pravedė ,,Sun-
Times" redaktorius Dennis 
Britton. 

Atsitiktinai mūsų grupė rin
kosi prie įėjimo, per kurį atėjo 
garbės svečiai. Taip susidarė 
proga padėkoti Dennis Britton 
už jo laikraščio palankumą 
Lietuvai ir spausdinimą mūsų 
laiškų, pasakyti Carl Rowan, 
kad jo knyga „Breaking Bar-
riers" universaliai apibūdina ir 
pabaltiečių padėtį, stengiantis 
grįžti į pasaulį, įteikti John Cal-
laway filmą „Night Over 
Lithuania", paduoti Robert No
vak Juozo Polio Lietuvos vaiz
dų albumą, už Lietuvos gynimą, 
ir pasisveikinti su Lynn Sweet. 

Kadangi rytojaus dieną laukė
me prezidento „State of the 
Union Message", pradžioje kiek
vienas „panelist" atsakė į Den
nis Britton's klausimą „What is 
the s t a tė of the na t ion?" 
Paskiau buvo pasisakymai apie 
karą , Sovietų Sąjungos 
disintegraciją ir apie rinkimų 
kandidatus. Buvo iš anksto 
raštu įteikti klausimai. 

Kažkas paklausė, ar Jelcinas 
yra tironas ar demokratas. John 
Callaway atsakė „Taip!" Toliau 
jis paaiškino, kad kartas nuo 
karto Jelcinui, kaip ir Lin-
colnui , re ik ia pasielgt i 
griežčiau, negu, kad iš šalies 
žiūrint, atrodytų demokratiška. 
Robert Novak sakė, kad Jelci
nas yra demokratas. „He is 
more of a democrat than the 
pinup boy of the American libe-
rals Mikhail Gorbachev ever 

thought of being". 
Kitas klausimas, ar buv. 

Sovietų kariuomenės išvedimą 
būtų galima sąlyginiai sujung
ti su Amerikos šalpa Rusijai? 
Robert Novak sutiko, pridė
damas, jog neturime tiek 
pinigų, kad galėtumėm juos 
mėtyti. Geriausias būdas 
paremti buv. Sovietų Sąjungą 
yra investicijomis, o ne valdžios 
šalpa. 

Manau, kad kiekvienas prie 
mūsų stalo gerai pasijuto, kad 
jo klausimas buvo parinktas, 
kadangi vėliau pasikalbėjus pa
aiškėjo, kad visi beveik tą patį 
rasėm. 

Pasibaigus formalioms dis
kusijoms, teko pakalbėti su 
finansų eksperte , knygos 
„Money Sense" autore Terry 
Savage, kuri maloniai prisiminė 
savo lietuvį draugą Liną Liu-
binską, ją supažindinusį su jos 
vyru. Kai kurie pasikalbėjo su 
Ann Landers (Eppie Lederer), 
kurios seneliai kilę iš Rusijos. 
Publikoje buvo daug žymių 
žmonių pvz. Neil Hartigan, 
Aldo Di Angelis, George Dunn, 
įvairių priemiesčių merai, 
universitetų prezidentai, teisė
jai, įmonių CEO's, prezidentas 
Museum of Science and In-
dsutry ir t.t. 

Apskritai, diskusijos pernai 
buvo įdomesnės, įvairesnės. Gal 
tik taip jautėsi, nes tada visi 
įtemptai sekė krizes Sovietų 
Sąjungoje ir mums opius 
įvykius Lietuvoje. Šiais metais 
spekuliavo apie Bill Clinton ir 
George Bush likimus. 

Kas buvo pasiekta daly
vaujant? Gal tik tiek, kad pri
minėm Chicagos lietuvius, 
kurie aktyvūs, akylai seka 
įvykius ir kad pamatėm, kad ar-
chit. Sullivan suprojektuotos 
bibliotekos mozaika inkrustuo
tą puošnią salę galėtumėm ir 
mes pasinaudoti, norėdami 
sukviesti amerikiečius į viešą 
renginį. 

Indrė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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