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Vyriausybė 
komentuoja rinkimus 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, spalio 28 d. (Elta) -

„Kalbėti, kad Lietuva yra an
troji Rumunija, atsigręžusi į 
komunistus, dar per anksti", 
šiandien spaudos konferencijoje 
pareiškė Vytautas Landsbergis. 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas kalbėjo, jog konstatuoti 
„pergalę" ar „pralaimėjimą" 
rinkimuose, kol jie dar nesi
baigę, yra per anksti. Žmonės 
dar turi galimybę pagalvoti, ar 
geri, džiuginantys yra pirmojo 
turo rezultatai ir apsispręsti. 

V. Landasbergis pastebėjo, 
kad kai kurie laikraščiai sklei
džia prasimanymus dėl gresian
čio kraujo praliejimo. Net jei 
buvusi komunistų partija grįš į 
vienvaldystę Seime, Lietuvoje 
tai vyksta be riaušių, demokra
tišku rinkimų būdu. Lietuvos 
kelias yra taikus, demokratiš
kas, todėl V. Landsbergis neabe
joja Lietuvos žmonių santūru
mu. 

Kalbėdamas apie santykius 
su Rusija, Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas pasakė, kad 
reikia kalbėti ne apie santykius 
su šia valstybe apskritai, o apie 
santykius su tam tikromis poli
tinėmis jėgomis. „Aš norėčiau 
gerų santykių su demokratiš
kais Rusijos politikais", pabrėžė 
parlamento pirmininkas. 

V. Landsbergis pavadino ne
vykusiais Lietuvos Demokrati
nės Darbo partijos lyderio Al
girdo Brazausko kalbėjimus 
apie peržiūrėjimą santykių su 
Tarptautiniu Valiutos fondu. 
Tyčinis santykių su Vakarais 
bloginimas būtų beveik 
išdavystė, pridūrė jis. 

Jei rinkimai pasibaigs LDDP 
naudai, Santara „Už demo
k ra t inę Lietuvą" stengsis 
būti konstruktyvi opozicija. 
Ypatingą dėmesį šį opozicija 
skirs buvusios Sovietų Sąjungos 
kariuomenės išvedimui, jo ter
minams, taip pat nesijungimo į 
postsovietines sąjungas klausi
mams. 

Į klausimą apie LDDP lyderio 
kalboje minėtą „didžiąją koali
ciją", V. Landsbergis atsakė, kad 
jam nėra aišku, kas ta „didžioji 
koalicija" ir kas turėtų likti už 
jos ribų. Jei tai yra pasiūlymas, 
kad Seime nebūtų opozicijos — 
tai nėra geras pasiūlymas, pa
sakė Vytautas Landsbergis. 

„Žmonės nubaudė tuos, 
kurie neįstengė 

trukdžiusiųjų sutvarkyti" 

„Man regis , dauguma 
Lietuvos politikų, tarp jų ir aš, 
neįvertinome žmonių nuovar
gio", — komentuodamas rinki
mus, pasakė ministras pirmi
ninkas Aleksandras Abišala. 
„Gaila tik, kad žmonės, užuot 
baudę tuos, kurie trukdė daryti 
reformas ir tvarkytis, nubaudė 
tuos, kurie neįstengė trukdžiu
siųjų sutvarkyti", 

„Visiškai akivaizdu, kad nau
ja dauguma, jei ji iš viso ateis — 
o aš dar nesu dėl to tikras — nie
ko radikalaus padaryti negalės, 
sako ministras pirmininkas. 
Nemanau, kad LDDP būtų ryž
tingai nusiteikusi radikalioms 
reformoms, sprendžiant iš jų 
priešrinkiminės kampanijos. Jie 
žada ir bandys gydyti ūkį laiki
nomis priemonėmis, kurios galų 
gale vėl atsigręš prieš žmogų". 

„Aš nemanau, kad kuri nors 
pusė, turėdama bent minimalią 
daugumą, kvies antrąją pusę į 
koaliciją. Man gaila centristinių 

jėgų, taip pat gaila ir dešiniųjų, 
kurie nesugebėjo susitarti ir ne
pajuto, kad tebeturi tą patį poli
tinį priešininką, kaip ir anks
čiau", teigia A. Abišala. Tai, 
kad prarasta mažiausiai 14 pro
centų balsų smulkesnėms cent
ristinėms organizacijoms, yra 
didelis nuostolis. Ministras pir
mininkas sutinka su V. Lands
bergiu, jog „Rusija aktyviai 
dalyvavo ir šiuose rinkimuose". 

Į klausimą, ar sutiktų likti 
Vyriausybės vadovo poste, A. 
Abišala atsakė: „Tai priklausys 
nuo rinkimų galutinių rezul
tatų. Jeigu aiškią daugumą turės 
LDDP, nemanau, kad būtų gali
ma bendradarbiauti, nes per 
daug skiriasi nuomonės ir poli
tinės pažiūros". 

Dar kelios nuomonės apie 
rinkimus 

„šie rinkimai — ne tik Nuosai
kiųjų judėjimo, bet ir viso cent
ristinio bloko pralaimėjimas", 
teigia pralaimėjęs pirmajame 
rinkimų ture Nuosaikiųjų judė
jimo lyderis, buvęs parlamento 
seniūnas Eugenijus Gentvilas. 
Liberalai, kurie yra jau visiškai 
susiformavusi partija, taip pat 
pralaimėjo. E. Gentvilo nuomo
ne, buvo klaida nesijungti į 
centristinių jėgų koaliciją. Čia 
veikė ir asmeninės ambicijos, ir 
noras įtvirtinti savo politmę li
niją. Konfrontacija Seime neiš
vengiama, tvirtina Eugenijus 
Gentvilas. 

Laimėjęs rinkimuose LDDP 
atstovas, buvęs parlamento 
seniūno pavaduotojas Česlovas 
Juršėnas tvirtina, kad LDDP 
laimėjo rinkimus, nes kvietė 
santarvei. Mes galime išlyginti 
savo istorinę kuprą tik darbu, 
pareiškė jis. Č. Juršėnas pasakė, 
kad apie užsienio politikos 
pakeitimus nėra nė kalbos. 
Reikia ieškoti lėšų socialinei ap
saugai, šąlantiems ir skurstan
tiems. Pirmas darbas — kom
pleksiškai peržiūrėti visus 
ekonominius įstatymus, tam 
tikrų korektūrų turėtų būti 
žemės ūkio srityje. Bet dėl 
kolūkių atkūrimo — „Kvaila 
kalba", — pasakė Č. Juršėnas. 

LDDP tvirtina, k a d 
„Kelio atgal n e b u s " 

Amb. S. Lozoraitis kalbėjo 
apie Seimo rinkimų 

rezultatus 

Švedijos karalius Carl XVI Gustaf (kairėje) ir Lietuvos AT pirm. Vytautas Landsbergis, jiems 
atvažiavus prie Lietuvos parlamento rūmų spalio 16 dieną, kur Švedijos karaliui ir karalienei 
Silvijai buvo surengta iškilminga sutikimo ceremonija. 

Kanada atmetė savivaldybę Quebec 
provincijai ir indėnams 

Lietuvos Demokratinė Darbo 
partija paskelbė pareiškimą, ku
riame rašoma: „Kai kurios už
sienio valstybių informacijos 
agentūros — tiek Vakarų, tiek 
Rytų — komentuodamos preli
minarinius rinkimų į Lietuvos 
seimą rezultatus, pabrėžia, kad 
pergalę pasiekė neokomunistinė 
partija. Dėl to mėginama pa
skleisti abejones, ar Lietuva tęs 
valstybingumo, nepriklausomy
bės įtvirtinimo kelią, ar toliau 
kurs rinkos ekonomiką, tęs pri
vatizacijų ir kitas pradėtas re
formas. 

Dar kartą norime atkreipti in
formacijos agentūrų dėmesį į 
LDDP tarybos prezidiumo spa
lio 26 d. pareiškimą. Jame ra
šoma: „LDDP deputatai Lie
tuvos Respublikos Seime nuo
sekliai tęs nepriklausomos Lie
tuvos valstybingumo įtvirtini
mo procesą, reikalaus neatidė
liotino buvusios tarybinės armi
jos išvedimo ir nuostoliu Lie
tuvai atlyginimo". Pareiškime 
nedviprasmiškai pasisakoma už 
ūkio reformas ir kiek įmanoma 
švelnesnes jų pasekmes. 

Torontas , spalio 27 d. — Ka
nados balsuotojai, po aštrios, 
balsuotojus polarizuojančios 
kampanijos už ir prieš refe
rendumą, ar keisti Kanados 
konstituciją, nutarė jos nekeisti. 
Konstitucijos pakeitimų tikslas 
— patenkinti Quebec provinci
ją, kad neatsiskirtų nuo Kana
dos ir užtikrinti indėnų teises. 

Pirmadienį vykusiuose rinki
muose 56.6% Quebec provinci
jos balsuotojų atmetė siūlomus 
Konstitucijos pakeitimus. Bet 
didžiausias skaičius, balsavusių 
prieš pakeitimus buvo British 
Columbia provincijoje, kur 68% 
balsuotojų balsavo „ne". Sus
kaičiavus visų provincijų bal
sus, apie 54% balsavo „ne", 
45.5% „taip". 

Toks rezultatas paliko Kana
dą tebeieškančią sprendimo il
gametei problemai: kaip sutai
kyti prancūziškai kalbantį 
Quebec su kitomis, angliškai 
kalbančiomis provincijomis. 

Quebec balsuotojai pakeiti
mus atmetė, nes jie nepakan
kamai jiems būtų davę. Prie jų 
neigiamo balso prisi jungė 
angliškai kalbančios Nova Sco-
tia ir Yokon teritorijos bal
suotojai dėl priešingos prie
žasties — naujoji Konstitucija 
būtų per daug davusi Quebec 
provincijai. 

jimą jis stengėsi palikti praeity, 
žadėdamas, kad dabar dėmesį 
skirs „stiprios ir patvarios 
ekonomijos" kūnmui . Bet 
atrodo, kad šio įeferendumo 
pralaimėjimas bus rimtai 
pakenkęs jo perrinkimo viltims 
ateinančiais metais, rašo New 
York Times korespondentas 
Clyde Farnsworth. Dėl jo nepo
puliarumo viešuoRv?.?klausinė-
jimuose, manoma, kad jam ne
duos vadovauti net ir jo paties 
Konservatyviųjų partija per se
kančius rinkimus. 

Kai Kanadoje 1.5 milijonas 
žmonių yra be darbo, premjeras 
Mulroney yra nepopuliariausias 
vadas nuo pat pradžios viešųjų 
apklausinėjimų statistikų su
rašinėjimo. Vienas apklausinė-

rimas šiuo metu jiems paleng
vintų padėtį. Daugumas ekono
mistų be to yra perspėję, jog at
siskyrimas tik pablogintų jau ir 
taip sunkią ekonomiją. 

Be to, nežiūrint šio refe
rendumo atmetimo, Quebec pro
vincijos premjero Robert 
Bourassa Liberalų partija, kuri 
agitavo už referendumo priėmi
mą, laimėjo daugiau balsų, 
negu atsiskirti norinčiųjų Par-
ti Quebecois, kuriai vadovauja 
Jacąues Parizeau. 

Jei referendumas būtų buvęs 
priimtas, Quebec provincijai 
būtų buvęs pripažintas savitos 
kultūros ir teisinės sistemos 
statusas Kanados konstitucijoje 
ir kai kurios galios, kurias 
dabar turi Kanados federalinė 

Chicago, OI., spalio 28 d. — 
Lietuvos ambasadorius Wa-
shingtone Stasys Lozoraitis 
kalbėjo per National Public Ra-
dio stotį Chicagoje trečiadienį 
apie Lietuvos Seimo rinkimus ir 
jų reikšmę Lietuvos ateičiai. 
Savo pasisakymuose jis pakar
totinai pabrėžė, kad tuose rin
kimuose pasirinkdami Lietuvos 
Demokratinę Darbo partiją, Lie
tuvos balsuotojai pasirinko ne 
sugrįžimą į komunizmą, o pa
reiškė nepasitenkinimą valdžia, 
kuri nepajėgė pravesti reformų, 
kurios palengvintųjų buitį. Jis 
pasakė, kad rinkimų rezultatai 
nustebino ne tik Lietuvos vy
riausybę ir Sąjūdį, bet ir LDDP 
vadovus. Anot jo, jie tikėjosi 
laimėti vietų Seime, bet jo 
nuomone, nėra pasiruošę perim
ti valdžią. Tačiau galutinė 
Lietuvos Seimo sudėtis paaiškės 
tik po lapkričio 8-osios antro 
turo rinkimų tose apygardose, 
kur kandidatai nelaimėjo rei
kiamos daugumos. 

Paklaustas, kas sudaro LDDP 
— rusai ar lietuviai, amb. Lo
zoraitis pasakė, kad LDDP susi
daro daugiausia iš Lietuvos 
valdžioje daug patyrimo turin
čių inteligentų lietuvių, kurių 
daugelis tebėra savo apylinkių 
valdybose ir vadovauja įvairiose 
kitose sferose. Jis pasakė, kad 

visiems Lietuvoje aišku, kad 
pasaulyje, kurio ekonomiją vei
kia laisvos rinkos principai, 
nėra įmanoma ekonomiškai 
bendrauti nesilaikant tos sis
temos. Tad grįžti į komunistinę 
ekonomiką ir jie neplanuoja. 

Paklaustas apie Sovietinių da
linių išvedimą, jis prisiminė, 
kad pereitą savaitę pagal rusų 
karininkų nutarimą Rygoje bu
vo suspenduotas dalinių išvedi
mas, ir kad tai rodo, kad Rusi
jos kariuomenė gal ir nėra 
pavaldi Rusijos valdžiai, bet jis 
priminė, kad JAV Kongreso pri
imtame įstatyme dėl Pagalbos 
Rusijai, pažymėta, jog jei JAV 
prezidentas nepripažins, kad 
vyksta Rusijos dalinių išvedi
mas, pašalpa Rusijai bus nu
traukta. 

Į radiją skambino keli lietu
viai, viena latvė ir amerikietis 
buvęs Vilniaus lenkas. Į pasta
rojo klausimą, apie Lietuvos 
ryšius su Lenkija, amb. 
Lozoraitis pabrėžė, kad Lietuva 
ir Lenkija jau turi kelias sutar
tis, bet kad yra labai svarbu 
išlaikyti atvirą dialogą tarp 
abiejų grupių, nors tiek lietu
viams, tiek ir lenkams kartais 
yra pagunda nesišnekėti, lyg 
padėtis būtų beviltiška. Svarbu 
apie iškylančias problemas vi
suomet kalbėtis. 

Jelcinas įsako uždaryti 
opozicinę organizaciją 

tojas sakė, jog jo duomenys rodo, Valdžia,būtų buvusios perleistos 
kad dėl Mulroney agitavimo QUebec provincijai, pvz. jų tar-
balsuoti už pakeit imus, pe ir finansinė, mokesčių už-
dvigubai tiek žmonių balsavo dėjimo ir administravimo galia, 
prieš juos, negu būtų, jei jis QUebec negalėtų pasitraukti 
nebūtų taip stipriai už juos pasi- i š federacijos anksčiau, kaip po 

Premjero Mulroney 
nepopu l i a rumas prisidėjo 

Prie bendro rezultato be abejo 
prisidėjo ir Kanados ministro 
pirmininko Brian Mulroney ne
populiarumas, o jis savo stipriu 
agitavimu už Konstitucijos pa
keitimų priėmimą, šį klausimą 
kone pavertė juo pačiu pasiti
kėjimo pareiškimu. 

Min. pirm. Mulroney antra
dienį pripažino, kad jam ne
pasisekė išspręsti Quebec nepa
sitenkinimo, bet šį pralaimė-

LDDP toliau tęs socialde
mokratinės, socialinės reformos 
politiką, kuri neturi nieko ben
dra su komunistine ar neoko
munistinė ideologija. Grįžimo 
atgal nebus, nes partijos pro
grama ir jos įgyvendinimo keti
nimai, taip pat jos reali politika 
per pastaruosius dvejus metus 
visiškai a t i t inka Lietuvos 
žmonių pareikštą valią kurti 
nepriklausomą demokratinę 
respubliką". (TV) 

sakęs. „Žmonės neigiamai rea
gavo į jo bauginimus, kas atsi
tiks, jei pakeitimai būtų atmes
ti, ir į jo prievartavimus pakei
timus priimti", pareiškė Nau
josios Demokratų Partijos vadas 
Nova Scotia provincijoje 

Bet Kanada dar nesuirs 

Bet referendumo atmetimas 
dar nereiškia, kad Kanada suirs 
— kad Quebec dabar jau pasis
kelbs atskira valstybe. Norin
tieji Quebec nepriklausomybės 
sako, kad referendumo atmeti
mas sustiprina jų poziciją, bet šį 
jų teigimą susilpnina tai, kad 
dauguma Quebec gyventojų iš 
tikrųjų nori likti Kanadoje. Per 
praėjusius metus, kai jau buvo 
kalbama apie naujuosius Kons
titucijos pakeitimus, norinčiųjų 
Quebec'o atsiskyrimo skaičius 
vis mažėjo. Rugsėjo mėnesį pra
vestas apklausinėjimas parodė, 
kad parama Quebec*o atsiskyri
mui šįmet tėra tik 33%, o per 
nai dar buvo 4 1 ^ . Kitas apklau
sinėjimas, kurio rezultatai buvo 
atspausdinti Quebec miesto 
dienrašty Le Soleil, parodė, kad 
46% apklaustųjų nenori skirtis 
nuo Kanados, 30% nori ir 24% 
dar neapsisprendę. 

Quebec provincijos gyventojai 
nenori atsiskirti nuo Kanados 
šiuo metu, nes jos gyventojai 
dabar pergyvena ekonominę re
cesiją ir nemano, kad atsisky-

provincijoje pravestų rinkimų 
1994 metais. Premjeras Bouras
sa, kurio kadencija tada pasi
baigia, tačiau yra pasakęs, jog 
jis galėtų šaukti rinkimus ir 
anksčiau, bet vienok tai nebus 
prieš federalinius rinkimus, 
kurie vyks šį pavasarį. Bouras
sa sako, jog jo tikslas yra stip
rinti Quebec Kanados sudėtyje. 

Quebec atsiskirtų nuo Kana
dos t ik tuo atveju, jei J. 
Parizeau vadovaujama Parti 
Quebecois laimėtų federali-
niuose rinkimuose ir tuo atve
ju, tik tada, jei provincijos gy
ventojai atskirame referendume 
nubalsuotų atsiskirti. Tai gali 
trukti daug metų ir gali visai 
neįvykti , kaip rašo NYT 
korespondentas C. Farnsworth. 

Referendumu nusivylė ir 
Kanados indėnai 

Referendumo rezultatu nusi
vylė ir Kanados indėnų vadai. 
Konstitucijos pakeitimuose 
buvo siekiama atsverti Quebec 
provincijai daromas nuolaidas, 
duodant Kanados čiabuviams — 
indėnams savivaldos teises. 
Išgirdę referendumo rezultatą, 
indėnų vadai pareiškė savo nu
sivylimą, perspėdami, jog,atme-
tus indėnams savivaldystę,vėl 
iškyla galimybė konfrontacijų 
tarp indėnų ir federalinių ats
tovų, kaip įvyko 1990 m. tarp 
Mohawk indėnų ir Quebec poli-

Maskva, spalio 27 d. — 
augant politinės konfrontacijos 
atmosferai, Rusijos prezidentas 
Boris Jelcinas įsakė uždaryti 
Nacionalinį Išgelbėjimo Frontą, 
opozicinę grupę, susidarančią iš 
Ultra-nacionalistų ir senosios 
gvardijos komunistų. Ši organi
zacija pereitą savaitę turėjo 
savo steigiamąjį kongresą. 

Sušaukęs posėdį su Užsienio 
ministerijos pareigūnais, B. 
Jelcinas pasakė, jog ši organi
zacija priešinasi konstitucijai ir 
yra politiškai destabilizuojanti, 
tad pavadino jos veiklą 
„neleistina". Prez. B. Jelcinas 
sušaukė šį posėdį po to, kai jau 
savaitę valdžios nariai nuolat jį 
perspėja, jog frontas tik siekia 
konstitucinio perversmo. 

Nors susirūpinimą kelia šio 
fronto autoritarinis kalbos to
nas, juodos uniformos ir komu-
nistinių-caristinių simbolių 
mišinys, daugumas Rusijos 
politikos stebėtojų NIF laiko 
kraštutine mažuma, kuri yra 
patogi Rusijos valdžiai, kaip 
dėmesio nuo savęs nukreipimo 
objektas. 

Rusijos parlamento vadovybė, 
kuri pereitą savaitę pasiprie
šino Jelcinui, į t ikinusi 
parlamentą šaukti Kongresą 
gruodžio mėnesį, nelaukus 
pavasario, kaip norėjo Jelcinas, 
antradienį pasiuntė savo 
saugmo sargybos narius užimti 
vietas Izvestija laikraščio 
redakcijoje ir spaustuvėje. Tai 
buvo dienraštis, kurį parlamen
to pirmininkas Ruslan Kbasbu-
latov puolė už reforminės prog
ramos propagavimą. 

Kova dėl Izvestįjos pasidarė 
dalis augančios konfrontacijos 
tarp Rusijos parlamento ir pre
zidento Jelcino bei ministro 

cijos dėl indėnų teisių į savo 
tradicines laidojimo žemes, 
kuriose buvo norima pradėti 
statyti komercinius įrengimus. 

pirmininko pareigas einančio 
Jegor Gaidar. 

Posėdyje su Rusijos Užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnais 
prez. B. Jelcinas pasakė, jog jis 
nepaaukos nei Jegoro Gaidar, 
nei užsienio reikalų ministro 
Andrei Kozyrev, kuriuos par
lamentas nuolat puldinėja. Bet 
jis subarė Užsienio reikalų 
ministeriją, kad neturi gerai iš
mąstytos politikos su buvu
siomis sovietinėmis respub
likomis, kurių daugelyje gyvena 
stambios rusų mažumos ir 
kurių likimas tapo svarbiu vi
daus politikos reikalu. 

Prez. Jelcinas pasakė, kad 
Užsienio reikalų ministerija 
turi tapti rusų mažumų teisių 
apsaugojimo koordinatore. Jis 
taip pat atsitolino nuo kalti
nimų, jog jo veiksmai pernai 
gruodžio mėnesį sukėlė Sovietų 
Sąjungos susiskaldymą. Jis 
sakė, kad Rusijos susiskaldymą 
sukėlė pereito rugpjūčio mė
nesio perversmas. 

Susitikęs su JAV bankinin
kais antradienį, prez. Jelcinas 
pasakė, jog krašto sunkiausias 
ekonominis periodas jau pra
eity, bet šį jo optimizmą 
sumenkino dar vienas stambus 
rusiško rublio vertės nukri
timas iki 393 rublių už dolerį, 
Maskvos mažojoje valiutos rin
koje. 

KALENDORIUS 

Spalio 29 d.: Maksimilijonas, 
Narcizas, Barutis, Violeta. 

Spalio 30 d.: Alfonsas Rodr., 
Arilda, Zenobija, Minvainas. 
Validė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:17, leidžiasi 4:51. 
Temperatūra dieną 50 F (10 

C), vėjuota, vėsiau, galimybė 
lietaus, naktį 28 F (-2 C). 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. spalio mėn. 29 d. 

TALKOS SAVAITGALIS 
DAINAVOJE 

Spalio 24-25 d. Dainavos jau
nimo stovykloje vyko taikos sa
vaitgalis. Stovyklos tarybos 
nariai ir talkininkai ruošė 
stovyklą žiemos stovyklavimui 
ir tvarkė rajoną. Dainavos 
jaunimo stovyklos Tarybos 
pirmininkas yra Vytas Petrulis. 

RUOŠIAMA VAISTŲ 
SIUNTA LIETUVAI 

Ateinančią savaitę bus pa
kuojamas ir siunčiamas me
dicinos reikmenų ir vaistų kon
teineris Lietuvai iš World 
Medical Relief organizacijos. 
Siuntos išlaidas apmokėjo 
Lietuvos Vyčiai. Siuntinių išlai
doms aukas galima įteikti siun
tinių vadovui, Lietuvos Vyčių 
garbės nariui Robert Boris. 

PRISIMINTAS 
A.A. ALF. JUŠKA 

A.a. Alfonso Juškos vienerių 
metų mirties sukaktis buvo 
paminėta „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlės spalio 27 
d. laidoje. A.a. Alfonso Juškos ir 
jo žmonos a.a. Elenos pelenai 
liepos 24 d. buvo palaidoti 
Romainių kapinėse, Kaune, po 
gedulingų sv. Mišių Prisikėlimo 
bažnyčioje. Tėvelių pelenus į 
Lietuvą nugabeno jauniausias 
sūnus Linas ir jo šeima. Lai
dotuvėse dalyvavo giminės ir ar
timieji. A.a. Alfonsas Juška 
buvo aktyvus Detroito lietuvių 
visuomenininkas ir ilgametis 
Balfo 76-to skyriaus pirmi
ninkas. 

GRAŽULIAI TALENTŲ 
VAKARE 

Marius ir Sheila Gražuliai 
spalio 25 dieną dalyvavo Jau
nųjų talentų popietėje, Chica-
gos Jaunimo centre. Marius gro
jo violončele; jam akompanavo 
žmona Sheila. Marius Gražulis 
yra Dainavos jaunimo stovyklos 
administratorius. Popietės 
pelnas buvo skiriamas dienraš
čiui „Draugui" paremti. 

IŠVYKO VEIKLI 
VISUOMENININKE 

Buvusi ilgametė „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės 
bendradarbė ir įkūrėja, Moterų 
sąjungos 54-tos kuopos ir kitų 
organizacijų aktyvi narė Ann 
Valatka, sunkiai serganti, va
sarą išvyko gyventi pas savo 
sūnų Ralph Valatką, Jr. Ann 
Valatkos naujas adresas: 4760 
Virginia, Chicago, IL 60625; tel. 
312-334-6642. Linkime Onutei 
Dievo palaimos ir daug sveika
tos. 

LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ 

PASTANGOS 

Jonas Urbonas, Amerikos 
Lietuvių Respublikonų federa

cijos pirmininkas, spalio 24-25 
dienomis dalyvavo Tautybių 
Respublikonų suvažiavime, Wa-
shington, D.C. Jonas Urbonas 
yra Clawson miesto respubliko
nų partijos rinkimų komiteto 
vadovas ir vadovauja tautybių 
rinkimo akcijai Michigan vals
tijoje. Rinkimai vyks lapkričio 
3 d. Michigano lietuvių komi
tetą, kuris rūpinasi Prezidento 
George Bush per r inkimu, 
sudaro: Andrius Anužis, Saulius 
Anužis, dr. Algis Barauskas, 
adv. Kęstutis Miškinis, Marija 
Petrulienė, Jonas Urbonas ir 
Algis Zaparackas. 

lm 
Lietuvos Vyčių choras Chicagoje, vadovaujamas muz. Fausto Strolios. 
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sesele?", „Du broliukai kuni
gai" ir „Oi liūdnas", kartu su 
soliste D. Fanelli ir smuik. H. 
Strolia. Solistė D. Fanelli pa
dainavo net 6 dainas: Šimkaus, 
Gudauskienės, Gaubo, Cerie-
nės, Budriūno ir Sarpaliaus. 
Solistei ir chorui akompanavo 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403. g a ° u s muzikas Ričardas 
Mockus. Progiamą užbaigė 
choras, sudainuodamas Stan
kūno „Oi kada'>". „Paleisk, 
tėveli", — Švedo ir paskutinę St. 
Šimkaus „Vakarinę dainą". 

Jaunmo centro vald. pirm. 
Salomėja Endrijonienė nuo
širdžiai dėkojo programos 
atlikėjams, solistams, šokėjams, 
chorui, jaunimo grupei, smuiki
ninkui ir pačiai publikai už 
atsilankymą. Publikai plojant, 
visi vadovai buvo apdovanoti 
gėlėmis. Pirmininkė kvietė 
visus į kavine vakarienei ir 
pasižmonėjimui. 

Programa buvo įvairi, daly
vavo daug jaunų atlikėjų. Čia 
daugiausia pasidarbavo muz. 
Faustas Strolia, visada pilnas 
energijos, vis su šypsena. Šia 
proga jis kviečia visus lietuvius, 
mėgstančius dainą, įsijungti į 
Lietuvos Vyčių chorą ir parem
ti mūsų lietuvišką dainą. 

APB 

LIETUVOS VYČIU 
CHORAS JAUNIMO 

CENTRO KONCERTE 

Kaip reikalingas ir svarbus 
Janimo centras yra Chicagos ir 
apylinkių lietuviams, daug 
aiškinti nebereikia. Todėl jo 
išlaikymas yra begalinės 
reikšmės lietuviškos kultūros 
išlaikymui šioje Amerikos 
lietuvių sostinėje. 

Tad jam paremti spalio 18 d. 
3 v. p.p. buvo suruoštas įvairia
spalvis koncertas didžiojoje šio 
centro salėje. Programos 
viršelyje parašyta: „Savi sa
viems". 

Programa buvo dviejų dalių: 
tautinių šokių ir muzikinės 
dalies. Pirmiausia scenoje pasi
rodė tautinių šokių ansamblis 
„Spindulys", vadovaujamas 
energingos vadovės Rasos Šoliū-
naitės-Poskočimienės. Pro
gramoje dalyvavo 2 grupės 
šokėjų — jaunių ir studentų. Abi 
jos pašoko po 3 šokius. Jauniai 
šoko „Noriu miego", „Vėdarą" 
ir „Dzūkų polką", o studentai — 
„Kubilą", „Gyvatarą" ir po
puliarųjį „Malūną". Akordeonu 
grojo pati ansamblio vadovė ir 
mokytoja. J au pats tokio 
gražaus lietuviško jaunimo pasi
rodymas gerai nuteikė publiką, 
o šokiai dar labiau! Šokiai yra 
mūsų tautinės kultūros stiprus 
ramstis, mėgstamas jaunų ir 

Barbara Lastoskie, laimėjusi Lietu 
vos Vyčių 750 dol. stipendiją. 

vyresniųjų. Jų bežiūrint, at
sigauna dvasia ir stiprėja 
lietuviškumo jausmas. Publika 
labai šiltai juos priėmė ir stip
riu plojimu išreiškė savo susiža
vėjimą. 

Muzikinę dalį pradėjo pra
nešėja Daiva Skuodytė, trumpai 
paaiškinusi apie atlikėjus ir jų 
pasirodymą. Šios dalies pro
gramai vadovavo muzikas Faus
tas Strolia. Koncertinėje dalyje 
pasirodė L. Vyčių choras, solis
tė Dalia Eidukaitė-Fanelli, 
jaunimo grupė ir smuikininkas 
Herkulis Strolia. L. Vyčių 
choras, kad ir ne taip gausus, 
bet gerai paruoštas, vado
vaujant dirigentui muz. F. 
Stroliai. net trim atvejais pasi
rodė scenoje. Pirmiausia buvo 
a t l ik tos pat ies vadovo F. 
Strolios harmonizuotos 3 
dainos: „Tu buvai toks didis", — 
partizanų daina, „Gimtinė", — 
žodž. V. Šimaičio ir „Kas 
nematė", — žodž. B. Pūkele-
vičiūtės. Po to sekė jaunimo trio: 
Povilas Strolia — gitara, Tomas 
Strolia — bosinė gitara ir Rimas 
Buntinas — vargonėliai. Jie 
atliko partizanų dainą „Stoviu 
aš parimus". 

Sol. Dalia Fanelli ir smuiki
ninkas H. Strolia pateikė „Svir
telę lenkiau", — žodž. Vandos 
Stankienės ir smuiku H. Strolia 
..Souvenir de Lithuanie", — 
muz. Juozo Strolios. Tada vėl 
pasirodė choras, atlikdamas 
Juozo Strolios kūr in ius : 
„Valiok, dalgeli" ir „Vai ir pri
jojo"; čia dueto partiją atliko 
solistės D. Fanelli ir Anna 
Marie Kassel. 

Po pertraukos jaunimo grupė 
vėl padainavo, pritariant gita
roms, vargonėliais ir mušamais 
instrumentais (Ričardas Valai
tis) dvi dainas: „Pajūry" ir popu
liarųjį „Nemunėlį". Jų daina
vimas publiką sužavėjo, nes čia 
nebuvo roko dainavimas,o 
t ik ra i jau t r ios l ietuviškos 
dainos. Salė ūžė nuo plojimų ir 
šauksmų. Choras vėl atliko 3 
dainas: Stasio Šimkaus kūrybą, 

' bū ten t : , ,šią n a k t e l ę " , 
„Saulelė raudona", „Ko liūdi, 

ties šventėje, lapkričio 8 d., 2:30 
vai. p.p. Sukaktis bus švenčia
ma bažnyčioje šv. Mišiomis. Su 
choru dalyvaus ir solistai Dalia 
Eidukaitė-Fanelli ir Algirdas 
Brazis. Vadovaus choro dirigen
tas muz. Faustas Strolia. 

Kalėdinis choro pobūvis 
ruošiamas gruodžio 10 d. Šv. 
Kazimiero vienuolijos seserų 
motiniškame name. Pradžia 7 
vai. v. Bus giedamos kalėdinės 
giesmės ir jaukiame pabendra
vime įsijaučiamas Kalėdų lau
kimas. 

1993 m. sausio 16 d., 7 vai. 
vak., įvyks choro metinis po
kylis Šaulių salėje. Bus įdomi 
paties choro atliekama pro
grama, puiki vakarienė, laimė
jimai ir šokiai. Laimėjimų trau
kimams vadovaus Steve Rudo
kas. Chicagos lietuviškoji vi
suomenė kviečiama dalyvauti ir 
paremti seniausią lietuvių 
chorą JAV-se. Bilietų platini
mas prasidės tuoj po Padėkos 
dienos savaitgalio, Platinimo 
vadovė Stasė Rudokas. 

Choro valdyba ir dirigentas 
muz. F. Strolia kviečia naujus 
choristus įsijungti į chorą, kur 
ras draugišką nuotaiką ir labai 
nuoširdų pasišventusį dirigentą. 

APB 

ŽMOGAUS TEISIU DIENA 

Chicagoje ir apylinkėje gruo
džio 10 d. numatoma paskelbti 
Žmogaus teisių diena, kaip 
praneša Amnesty International 
organizacija. Planuojama pro
grama, kad būtų iškilmingai 
paminėta 44-toji Visuotinių 
Žmogaus Teisių Deklaracijos 
pasirašymo sutartis. Tarptau
tinės amnestijos organizacijai 
priklauso daugiau kaip mili
jonas narių visame pasaulyje, o 
Illinois valstijoje yra apie 20 vie-

tinių tos organizacijos 
padalinių. Organizacija labai 
populiari susipratusių ir 
tvarkingų mokinių tarpe ir 
veikia maždaug 100 aukštes
niųjų mokyklų. 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių. krauĮO 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog | Medicare 

riklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai . (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai j 
irm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHaott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava. , Orland Partc 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

\ 

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

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

EMOCINĖS UGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-8533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

K a b . t a i . ( 1 -312 ) 471-330O 
V I D A S J . N E M I C K A S , M D 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES l IGOS! 
7 7 2 2 S. Kedz le A v a . , 

Chicago , I I I . 60652 

Nicole Nedinsky aukštojo mokslo 
s iekimo pas t angas Lietuvos vyčiai 
pa r ėmė 500 dol. .stipendija. 

LIETUVOS VYČIŲ CHORO 
VEIKLOS PLANAI 

Lietuvos Vy įų choro posė
dyje spalio 22 d. buvo 
svarstomi keli svarbūs ateities 
planai. Posėdžiui vadovavo cho
ro pirmininkė Sabina Henson. 

Choras yra pakviestas daly
vauti Calumet City Šv. Andrie
jaus parapijos ' 00 metų suk ak-

LIETUVOS VYČIŲ 63-ČIOS 
KUOPOS VEIKLOS 

KALENDORIUS 

Lapkričio 1 d. — 10 vai. ryto 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje bus laikomos šv. Mi
šios už mirusius Vyčius. Si mi
rusių narių prisiminimą ruošia 
Vidurio Amerikos apygarda. 

Lapkričio 8 d. — Lietuvos 
Vyčiai dalyvaus Calumet City 
Šv. Andriejaus bažnyčios 100 
metų jubiliejaus minėjimo pa
baigtuvėse. Pradžia 3 v. p.p. 

Lapkričio 8 d. — Šv. Kazi
miero vienuolijos seserų metinis 
banketas Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw A ve. Pradžia 1 vai. 
p.p. Pietūs — 2 vai. p.p. 

Gruodžio 5 d. Vakarienė ir 
šokiai. Vadovauja Joseph 
Martikonis. Laimėjimus praves 
Evelyn Oželis. 

Gruodžio 6 d. — Vidurio 
Amerikos apygardos susi
rinkimas Šv. Antano parapijo
je, Bridgeporte. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

Allen J. Cius 

DR. A. B. GI.EVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALY8E - AKIŲ LIGOS 

3900 W. »S St. Tai. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmo" 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penk'd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzla Ava. , Chicago 
-312) 778-6968 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 KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312)585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

- v 

INTERNATIONAL 
t 

TRAVEL CONSULTANTS 2 a i fcaW 

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

CARGO — siunčiame oro linija 

,,ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų 
SS2S South 7 9 t h Avenue 

T • t a l o n e * (70*3) 4 9 0 - 7 2 7 2 

2 2 3 Ketvar ik t g a t v a 
Vl lnlua, U a t u v a 
T e l e f o n a s 3 5 0 - 1 1 5 Ir 7 7 8 - 3 9 2 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

95?5 S. 79th Ave . Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pag.il susitarimą 

IL 

Ta kabineto Ir buto: (708)852-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOttt Ava. , Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
šskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buiidmg 

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 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzia. Chicago, IH. 
Tai . (1-312) 925-2670 

1185 Dundės Ava . , Elgln, III. 80120 
Tai. (708) 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hickory Hll la, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vis ion Cantar, 7152 W. 127rh St 
Palos Hgts. III. Ketv vai 3^6 v v 

Tai. (700) 448-1777 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9430 S. KEDZIE AVENUE 
EVCRGREEN PARK, IL 60O42 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (700) 422-3163 

* 

* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 

grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 

geriausiomis Minomis Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 

Informacijai skambinti. 1-708-422-3000. Darbo vai.: ptrmad., an-

trad., ketvirid k ponktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Tročd. 9 v.r.—7 v.v. 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago 

312-585-1955 
172 Schlllsr St., Elmhurst. IL 60126 

708-941 -2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 778-2880. 
Rat. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1 312) 565 7755 

DR. 
SPECIALYBĖ 

2 4 8 4 * . 
(1 -31 . 
Pirm ; 

S. LAL 
— VIDAUS LIGOS 
7 l» t Straat 

; 434-2123 
2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ ' GOS 
Good Samarttan Medical Canter-
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Vedusių žmonių 

KELIAS Į DIEVĄ 
Jei iš tikrųjų tikime, kad 

Dievo maloningumas yra 
kiekvieno mūsų gyvenimo šir
dyje, kad Dievo malonė yra žmo
giškosios egzistencijos šerdis, tai 
vedusiems žmonėms dalini
masis tikėjimu reiškiasi daug 
plačiau, negu tik dalyvavimu 
pamaldose kartu. Tuomet dali
nimasis tikėjimu reikalauja 
atsiliepimo į tas malones, kurios 
ateina vedybinio gyvenimo kas
dienybėje. Tai ir yra dieviškojo 
įsikūnijimo paslaptis — kad tai, 
kas yra dieviška, persunkia tai, 
kas žmogiška. Čia perduosime 
kai kuriuos patarimus iš knygos 
Promises to Keep: Developing the 
Skills of Marriage. parašyta 
Kathleen Fisher ir Thomas 
Hart, 11 metų vedusi pora — 
abu teologai ir psichologai. 

Vedusios poros jiems pasi
sako, jog ka r t a i s pa junta 
dvasinį artumą visai nesitikė
tais momentais, pavyzdžiui, kai 
išeina pasivaikščioti ar išvyks
ta į gamtą, kai kartu stebi 
krioklio didybę ir grožį, ar kar
tu palydėdami saulėlydį, ar 
besidžiaugiant, besistebint gam
tos garsais, laukų gėlėmis. Pati 
tvarinija kalba apie Kūrėjo pa
slaptingą rūpestį savo tva
riniais, o tas išgyvenimas juos 
spontaniškai į tą paslaptį įtrau
kia. 

Arba jie pastebi Dievo veidą, 
stebėdami kūdikio ryžtingumą 
ir drąsą, žengiant pirmuosius 
žingsnelius. Arba vienas kito 
apkabinime po sunkios darbo 
dienos, arba lengvame juoke su 
gerais bičiuliais prie stalo. 
Malonė, kuri kartais užplūsta 
tokiais momentais, net negali 
būti išreikšta žodžiais. Užtenka 
ją kartu patirti. 

Vienas jų pažįstamas taip 
laiške parašė: „Visa žmogiškoji 
buitis yra taip žiauriai palūžu
si — ir aš pats taip pat. ... Ste
biuosi, kad iš viso kas gero pasi
daro, kad iš viso yra civilizuotų 
vaikų, kad institucijos iš viso 
gali pasikeisti, kad iš viso širdys 
siekia kitų ir kad žmonės kitų 
labui rizikuoja, bet visa tai 
vyksta, nors ne visai taip, kaip 
tikėjomės. Tepastebiu tiktai 
trumpus šviesos ir malonės 
blykstelėjimus: nematau puikių 
švytinčių momentų. Jaučiuosi 
giliai įklimpęs į gyvenimo kon
kretumą — palieta sunka ant 
grindų, studentai, ieškantys 
užtikrinimų, ir aš pats, kurio di
džiausia svajonė — tai ramūs 
namai. O kažkaip, kaip tik viso
je toje realybėje Dievas — gyvas, 
Dievas pasirodo meile". 

* * * 

Paslaptis dažniau apsireiškia 
klausimu nei atsakymu. Bežiū
rėdami vakarines žinias, garsiai 
išreiškiame nusistebėjimą, kiek 
daug blogio ir kentėjimo žemėj, 
ir nesuprantame, kaip čia 
reiškiasi išganymas ir koks 
mūsų vaidmuo visumoje. Kai 
staiga numiršta pažįstamas 
ar svarstydami galimybę keis
ti darbą, kartu kalbamės, gar
siai mąstome apie savo gyve
nimo paskirtį, tikslą. Net pasi
kalbėjimas apie skaitytas kny
gas priveda prie pasišnekėjimo 
apie tai, kuo tikime. Tai vis ne-
dramatiški, kasdieniški būdai, 
tikėjimo pasidalinimas vedybi
niame gyvenime. 

Kita vedusi pora — Gene Ju-
dith Tate O'Brien savo knygoje 
Couples Praying: A Special In-
timacy pabrėžia, kad maldos iš
raiška skiriasi, įvairuoja taip, 
kaip ir patys žmonės. Nėra 
visuotinių, griežtų taisyklių. 
Tačiau yra visiems bendrų pa
tirčių, kurios gali nurodyti gerą 
vietą pradžiai. Būtent: vienas 
kito skir tumų pakeit imas, 

meldimasis už kurį nors asmenį, 
rūpinimasis vaikais, nusimi
nimas, kai nesusiveda biudže
tas, ateities planavimas, maži
nimas savųjų svajonių, pastan
gas padėti kitiems, suaugusių 
vaikų paleidimas į savą gyve
nimą, įvairūs rūpesčiai, ligos. 
Malda, plaukianti iš tokių kas
dieninių išgyvenimų, stiprina 
įsitikinimą, kad pats vedybinis 
gyvenimas yra sakramentas, 
kad šventumas randamas pačia
me gyvenime, visoje jo 
realybėje. 

BUVUSIOS IMPERIJOS 
KARINĖS JĖGOS 
ORGANIZUOJASI 

* * * 

Maldoje išryškėja, kas mes 
esame, kas yra Dievas mūsų 
gyvenime. „Kai mes, kaip pora, 
kartu stojame prieš Dievą tokio
je maldoje, mes giliau patiriame 
vienas kitą ir sustipriname 
vieną su kitu rišančius ryšius. 
Tokia malda padeda mums tap
t i atviresniais, teisesniais, 
padeda iš tikrųjų susitaikyti, 
padeda keisti savo gyvenimą, 
daryti jį panašesnį į Dievo 
norimąjį — padeda atsiversti", 
rašo Gene ir Judi th Tate 
O'Brien. 

Kaip pora gali pradėti bendrai 
melstis? Tate O'Brien duoda 
tokių patarimų: skirkite porą 
momentų prieš užmiegant ar iš 
ryto atsibudus. Kartu pasil
sėkite Dievo akivaizdoje. Pasi
keisdami, pasakykite Dievui, 
kas jums tuo momentu labiau
siai širdyje, mintyse. Tokia 
malda galėtų panašiai skambė
ti: 

Jonas: Na, Viešpatie, štai aš 
čia. Nesijaučiu labai stiprus šį 
vakarą. Atrodo, kad, nepaisant 
visų pastangų, galiu netekti 
darbo, ir turiu pripažinti, kad ta 
mintis mane baugina. Padėk 
man kaip nors rast i būdą 
sumokėti sąskaitas ir Tu būk 
atrama Marytei ir vaikams. Aš 
žinau, kad esi su mumis, nors 
dabar nelabai jaučiu tavo pa
guodą". 

Marytė: „Mielas Dieve, aš esu 
susirūpinusi irgi tais pačiais da
lykais, bet man ypač sunku, 
nežinant, kaip galėčiau Jonui 
padėti. Padėk man būti mylin
čia ir Jonui parama, kai atrodo, 
jog jis taip nusiminęs, kad ne
galiu jo pasiekti. Ačiū už viską, 
ką mudviem davei: neleisk 
mums viso to priimti, lyg tai 
mums priklauso, ypač šiuo 
sunkiu laikotarpiu. Ypač dabar 
mes norime tavimi pasitikėti". 

* * * 

Kitas būdas pradėti kartu 
melstis — tai paskaityti trumpą 
ištrauką iš Šv. Rašto, kuri vie
nam ir kitam reikšminga, ir apie 
tai pasikalbėti. Po to garsiai iš
reikšti kokią nors maldą, iš
plaukiančią iš to skaitinio 
prasmės judviem. Maldoje gali
ma Dievui pavesti asmenis, ku
rie judviem abiem rūpi, ir už 
kiekvieną pasimelsti. Jei mėgs
tate dainuoti, pagiedokite mėgs
tamą giemsę kartu. Kai ku
rioms poroms padeda, kartu 
meldžiantis, laikytis rankomis, 
būti prisiglaudus ar kitaip iš
reikšti savo artumą. Padeda ir 
išorinės priemonės, suku-
riančios maldos nuotaiką — ar 
tai žvakė, ar rami muzika ar 
prie kurio mėgstamo paveikslo. 

Galo nebūtų, norint paminėti 
visus būdus, kurie vienoms ar 
kitoms poroms padeda kartu 
melstis. Taisyklių nėra. Bet 
gera pradžia galėtų būti pasi
šnekėjimas — kur tu pajunti 
Dievo artumą, kokie dalykai 
tau sukelia maldos nuotaiką, 
kurie dalykai kliudo — ir čia 
galo nėra, tik keli pasiūlymai 
pradžiai. 

a.j.z. 

Istorija parodė, kad karinės 
jėgos pereinamuose laikotar
piuose, kol valstybės nepa
stovios, visados būdavo pavojin
gos. Iš karinių sluoksnių daž
nai atsirasdavo asmenybių, no
rinčių atstatyti pairusią tvarką. 
Geriausias pavyzdys, be abejo, 
buvo Napoleonas. 

Rusija šiuo metu dairosi ir 
ieško išsigelbėjimo iš ne tik 
ekonominės, bet — svarbiausia 
— politinės suirutės. Bando pa
sireikšti vienas kitas „napole-
onukas", bet kol kas ryškios as
menybės vis dar neatsiranda. 
Pučo generolams susibankruta-
vus, jų vietas nori užimti pulki
ninkai. Vienas jų — Alksnis, 
kieto komunizmo atstovas, jau 
atrodo galutinai nutilo. Į jo vietą 
kandidatuoja du jauni pulki
ninkai: Ružancev ir Terecov. Abu 
pu lk in inka i nori a t s t a ty t i 
pairusią karinių pajėgų struk
tūrą, grąžinti prestižą ir visų 
pirma pagerinti karininkų pa
dėtį. Ružancevas pradėjo reikš
tis tuojau po perestroikos pra
džios, kritikuodamas vidinę 
karinių jėgų san tva rką jos 
hierarchiją, naujokų išnaudoji
mą ir generolų sauvaliavimą. 
Todėl jau 1989 m. atleidžiamas 
su draudimu vilkėti karinę 
uniformą, išmetamas iš partijos. 
At le is tas iš ka r iuomenės , 
Ružancevas steigia organizaciją, 
kurią pavadina „Skydas", lei
džia kariškių laikraštį „Rusijos 
skydas". Keletą valandų prieš 
pučo pradžią pulkininkas areš
tuojamas KGB, nes jo laikraščio 
ir veiklos pučininkai jau bijojo. 
Landsbergis susipažino su pul
kininku anksti ir, žinodamas 
rusų dalinių pavojų Lietuvai, 
palaikė ryšį su šiuo progresyviu 
karininku, klausė jo patarimų. 

Savo kalbose ir rašiniuose 
Ružancevas skelbė, kad karinės 
jėgos turi būti visiškai ne
priklausomos nuo politinių 
įtakų, kad „politrukai" turi būti 
pašal int i , kad kar iuomenė 
nebūtų naudojama malšinimui 
protestuojančių piliečių, kad 
ideologinė propaganda nebūtų 
eksportuojama, naudojant gink
lus. Tačiau jis pataria Pabaltijo 
kraštams neskubėti su pašali
nimu karinių pajėgų, aiškin
damas, kad Maskva nėra pasi
ruošusi jų žmoniškai priimti. 
Yra pravestas įstatymas duoti 
karininkams žemės, bet fak
tiškai nieko nepadaryta. Patys 
karininkai gražios ateities sau 
nemato. Todėl jie patys norėtų 
išeiti į civilinį gyvenimą, jeigu 

E. RINGUS 

jis jiems būtų prieinamas. Jie 
kaltina Jelciną ir jo vyriausybę 
nesirūpinimu karinėmis jėgo
mis. Kol kas žemesnieji kari
ninkai i r puskarininkiai simpa
tizavo Jelcinui, kai tuo tarpu 
generolai palaikė Gorbačiovą. 
Galvojama, kad Pusijos ateitis 
ir tolimesni įvyKiai gali pri
klausyti nuo karinių pajėgų 
l a ikysenos . Todėl „Skydo" 
organizacija norėtų pertvarky
ti karines jėgas pagal Vakarų 
valstybių pavyzdį. Ružancevas 
baiminasi, kad šiuo metu dis
ciplina karinėse eilėse beveik 
visiškai suiro. Atleidus iš tar
nybos, nėra jokios socialinės 
pagalbos. Tokia padėtis darosi 
pavojingesnė diena iš dienos, ir 
karinis perversmas tampa vis 
galimesnis. 

A n t r a k a r i n ė organizacija 

Nor in t išnaudoti suirutę 
karinėse jėgose, 1991 gruodžio 
mėn. įsteigta nauja organizaci
ja, pasivadinusi: „Karininkų 
sąjunga". Ja i vadovauja irgi 
p u l k i n i n k a s Terečovas. Ši 
organizacija norėtų išlaikyti 
savo vienetuose visus aktyvius 
karininkus, išsklaidytus buvu
sios imperijos teritorijose. Vadai 
nenori, kad aktyvūs karininkai 
prisiektų ištikimybę naujoms 
respub l ikoms , nenori, kad 
atsirastų naujų valstybių kari
niai daliniai. Jie vis dar svajo
ja apie vienalytę kariuomenę, 
kuri neva gintų dar nevisai at
sipalaidavusias tautas. Jie vis 
dar norėtų, kad štabas būtų 
Maskvoje. Tačiau jiems labiau 
rūpi, kad neatsirastų tendenci
ja kurti savisaugos dalinius 
autonominėse srityse: Tatars-
tane, Baškirijoje, Kalmukijoje, 
kad neatsikurtų Kazokų dali
niai. 

Pavo jus Rusijos imperijai 

Sovietų imperijai sugriuvus, 
liko dar viena. Tai „Rusijos im
perija". Atgijo senas rusiškas 
imperializmas, atbudo pan-
slavizmo idėja. Nors politikai, 
kad ir nenoromis, bando sutik
t i su susidariusia padėtimi, 
darydami oficialius pareiški
mus, iš esmės jie nenori at
sisakyti prarastos imperijos. 

Reikalavimai iš įvairių patrio
tinių ir net demokratinių poli
tinių organizacijų vis stiprėja. 

Nenorima pripažinti esamų res
publikų sienų, nes, jų nuomo
ne, tas sienas nustatė Stalinas, 
nekreipdamas dėmesio į rusų 
interesus. Jie ieško įvairiausių 
priežasčių apkarpyti naujų res
publikų sienas, argumentuoda
mi, kad jose gyvena daug ru
siškai kalbančių. Rusams labai 
sunku persiorientuoti iš šei
mininkų į, kaip jie save vadina, 
antraeilius piliečius. 

Kaip reaguoja kariškių 
organizacijos? 

Iki šiol „Skydo" organizacija 
rūpinosi karinių pajėgų statusu, 
karių ir karininkų gerove, refor
momis, susietomis su jų reika
lais. Dabar ši organizacija reiš
kia nepasitenkinimą Jelcinu ir 
jo politika. Pritaria tiems, kurie 
norėtų tvirtos rankos, sulėtinimo 
demokratizacijos eigos ir ekono
minės politikos. Jų nuomone, 
Rusija yra rimtame pavojuje, ir 
karinis perversmas netolimoje 
ateityje. 

Daug pavojingesnė yra „Kari
ninkų sąjunga". Sovietų Sąjun
gos griuvimą jie aiškina pavie
nių politikierių įvairiose res
publikose politinėmis ambicijo
mis, sakydami, kad dabartiniai 
vadai kai kuriose respublikose 
yra tik buvę partijos „aparatči-
kai", pasivadinę patriotais. Ši 
organizacija siūlo respublikų 
gyventojams reikalauti, kad 
būtų pravedami referendumai, 
kuriuose jie patys galėtų pasi
sakyti: ar nori ir toliau likti jau 
kitokioje sąjungoje, ar nori atsis
kirti (jie tikisi, kad rusų mažu
mos galėtų turėti įtakos balsavi
muose). Abiejų organizacijų va
dovai numato Jelcino vyriausy
bės griuvimą artimoje ateityje. 
Tokią padėtį karinės jėgos drau
ge su buvusiais komunistais ir 
naujais patriotais norėtų iš
naudoti ir apsaugoti nuo rusiš
kos imperijos galutinio griuvi
mo, nes laisvės ir teisių reika
lauja daug tautų, kurios dar 
paliktos Maskvos priežiūroje. 

DIDESNĖS BAUSMĖS 
NARKOTIKŲ 

KRIMINALAMS 

Illinois aukščiausias teismas 
patvirtino nuostatą, pagal kurį 
numatytos didesnės bausmės už 
nusikaltimus, narkotikų var
totojų daromus, miesto pigiųjų 
butų rajonuose. 

Prie Parlamento rūmų Vilniuje paminklas Islandijai su padėka už Lietuvos 
Nepriklausomybės pripažinime. N u o t r _ J # T a m u I a i č i o 

VAISTŲ SIUNTA 
LIETUVAI 

Š.m. spalio 24 d. iš JFK aero
uosto New Yorke LOT lenkų oro 
linija bus pervežta antibiotikų 
siunta j Vilnių. 

Antibiotikai tobramycinas ir 
amoksisilinas buvo padovanoti 
Lietuvos ambasadai Wa-
shingtone American Cyanamid 
Co., kuri yra pavaldi Lederle 
Co. Tobramycinas — labai bran
gūs vaistai, kurių Lietuvos ligo
ninėms sunku gauti. 

Ambasada VVashingtone dėko
ja Mary Ann Jarski, kuri 
kreipėsi į Lederle Co., pra
šydama paaukoti Lietuvai 
stokojančių antibiotikų. Le
derle Co. atstovės p. Saneke von 
Straten dėka vaistai, kurių 
vertė siekia 10.000 dol., buvo at
siųsti į ambasadą. Padėti per
vežti vaistus maloniai sutiko 
Safari Travel agentūra iš Flo
ridos, parūpindama nemokamą 
transportą LOT lenkų oro lini
ja-

Safari Travel globojo siuntą 
iki Vilniaus, kur ji perduota 
Vilniaus universiteto medicinos 
fakulteto prodekanui dr. Alek
sandrui Laucevičiui. Jis yra 
įgaliotas šiuos vaistus paskirs
tyti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos 
ir Šiaulių miestų centrinėms 
ligoninėms. 

LIETUVOS 
KONTROLIERIUS 

DALYVAUJA 
TARPTAUTINIAME 

SUVAŽIAVIME 

Lietuvos Valstybės Kontrolės 
Departamento direktorius 
Kazimieras Uoka buvo atvykęs 
į INCOSAI (International Con-
gress of the Supreme Auditing 
Institutions) Tarptautinę konfe
renciją, vykusią VVashingtone 
spalio 17-23 d. K. Uoka daly
vavo plenarinėse sesijose, vaka
rais vyko priėmimai visiems 
konferencijos dalyviams. K. 
Uoka, lydimas Lietuvos amba
sados atstovo, susitiko ir užmez
gė kontaktus su įvairių šalių 
kontrolieriais, susitarta dėl 
mokomosios li teratūros su 
Kanados, Austrijos, Norvegijos, 
Vokietijos, Izraelio, Čekijos 
Valstybės Kontrolės Depar
tamentų atstovais, aptarti pasi
keitimo delegacijomis bei spe
cialistų stažuočių kitose šalyse 
klausimai. 

Tarpininkaujant Lietuvos am
basadai, K. Uoka susitiko su 
JAV didžiausios profsąjungos 
AFL-CIO prezidentu Lane 
Kirkland bei šios organizacijos 
padalinio — „Free Trade Union 
Institute" atstovais. K. Uoka 
buvo vienas iš Lietuvos Dar
bininkų sąjungos steigėjų ir 
pirmasis jos pirmininkas. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S J A N K U S 
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Eidami įsišnekom ir su bulgarais. Vienas, kuris 

neblogai šnekėjo vokiškai, sakėsi buvęs gimnazijos 
mokytojas, kitas, šiaip taip graibėsi rusiškai, sakėsi 
turėjęs mažam miestely krautuvę. Abu norėjo grįžti 
namo. Mokytojas tvirtai tikėjo, kad jo vieta te
belaukianti. Jį mylėję ir tėvai, ir mokiniai. Užtat 
vokiečiai ir paėmę, kad su savo žmonėmis labai gerai 
sugyvenęs. Krautuvininkas nebesitikėjo nieko rasti, 
bet namai vis tiek traukė. Abu stebėjosi, kodėl mudu 
nesiveržiam namo. Mikas kaip Mikas, kuris sakėsi 
tarnavęs pas ūkininkus, kol vokiečiai pagavę ir išvežę 
į savo frabriku8, bet mane, studentą, juk Sovietų 
Sąjungoj laukia pačios geriausios mokyklos. Aš tų 
mokyklų irgi nepeikiau, bet giedojau tą pačią giesmelę, 
kad pirma noriu pamatyti amerikiečius, o paskum gal 
ir pasaulį. Sugrįžti visada galėsiu, bet jQigu čia 
pasisektų kokią gerą mokyklą pabaigti ir grizi. būtų 
daug smagiau. Krautuvininkas man beveik jau pritarė, 
bet mokytojas, jeigu tikrai buvo mokytojas, laikėsi 
savo. 

Praėjome pro kitą šalmuotą amerikietį su baltomis 
MP raidėmis šalme. Jį irgi buvo apstojęs būrelis vyrų, 
visi dryžuotais marškiniais, bet tuo tarpu jokios aukos 
neturėjo, t ik šnekučiavosi ir dairėsi į kelią. Prie jų 
atlėkė du su dviračiais, pasišnekėjo, du pasisodino aut 
rėmų ir nulėkė atgal. Gal rado pažįstamų, o gal tenai 
daugiau pramogų. 

Kiek paėję, radom dailų miškelį ir sugriuvom 
pavėsy užkąsti. Mikas savo suomišku peiliu atidarinėjo 

dėžutes, aš išsiėmiau aplaužytą duonos gabalą, ir 
pavalgėm kaip nė vienas, o gal ir visi keturi, seniai 
bebuvom valgę. 

6. 
Pavakariukais kairėje plento pusėje ėmė ryškėti 

stambi, medžiuose paskendusi, sodyba. Tikėjomės jo
je rasti nakvynę ir pailsinti jau įsmilkusias kojas, bet 
priėję nustebome: prieš dvarą buvo didelė pieva ar dir
vonas, pristatytas vežimų su būdomis ir be būdų, o 
žmonių tikras knibždėlynas. Pievos pakraščiu ėjo kelias 
į dvarą. Priekyje buvo matyti keli ilgi pastatai, 
greičiausiai daržinės ir tvartai, o toliau tarp medžių 
buvo rūmai. Toliau šalia kelio stovėjo kelios palapinės, 
o apie jas ir apie daržines vaikščiojo žmonės. 

— Panašu į mūsų miestelio kermošių — pasakė 
Mikas. 

Kiek tolėliau mūsų bulgarai su kažin kuo šnekėjo. 
Ir labai gyvai. Krautuvininkas, atsisukęs } mus, sušuko: 

— Palaukit, mes ilgai netruksim, — ir nuėjo su tuo 
trečiuoju į vežimų prigrūstą aikštę. 

Tuo tarpu pro šalį ėjo trys vyrai. Išgirdom, kad 
kalba lietuviškai. Iš jų sužinojom, kad visos dvaro 
daržinės pilnos žmonių, lenkų, rusų, ukrainiečių, lietu
vių. Tie palapines pasistatę yra latviai, daugiausia iš 
latvių SS dalinio. Visos moterys esančios gailestin
gosios seserys. Visos stovyklos komendantas yra 
amerikietis puskarininkis. Siek tiek kalba vokiškai, 
bet pačią tvarką stovykloje palaiko prancūzai. Ir mai
tinimu jie rūpinasi. 

— Einam, jau gal duoda vakarienę, — pakvietė ir 
mus. 

Apmečiau akim aikštę. Bulgaro niekur nebuvo ma
tyti. Mikas pradėjo eiti. 

— Bet kaip su bulgarais? — pasakiau. — Jie prašė 
palaukti. 

— Tai kas? Ar jie mus pasamdė? — atvertė Mikas. 
— Bet mes turime jų dėžutes. 
— Jų? Jeigu jau kieno, tai vokiečių, ne jų. Kaip 

nori? Aš jų tai neieškosiu. Jeigu nori, tegu paieško 
mūsų. Einam. Pažiūrėkim, ką prancūzai vakarienės 
duos. 

Jis visą dieną ėjo, retai kada pasakydamas kokį 
žodį, o dabar pratrūko nelauktu stiprumu, ir tuoj ėmė 
pasakoti, kaip pakeliui kacetininkai terorizuoja 
vokiečius, lyg tie paprasti žmonės būtų juos kacetuose 
kankinę. 

— O antra vertus, kažin kiek tikrų kacetininkų ir 
yra. Gal kokiam sandėly rado dryžuotų marškinių — 
ir kacetininkai. Bent tie bulgarai, jeigu jie tikrai bulga
rai, į kacetininkus man visiškai nepanašūs. Tokiais pat 
kacetininkais ir mes galėtumėm būti. Ar nežinote, kur 
galima tokių marškinių gauti? — nujuokavo Mikas. 

Kiti irgi buvo visko matę. Patys matę, kai atiminėja 
iš vokiečių viską. Laikrodžius, binoklius, foto aparatus, 
drabužius. Ir ne tik kacetininkai, visi, kas tik nori. 
Lenkai, rusai. Ypač rusai... 

— O lietuviai? — įterpiau. 
— Ne, lietuvio nepastebėjau nė vieno. Latviai irgi 

ne. Jie net į daržines neina. Savo palapines pasistatė 
ir laikosi atskirai. Kai dieną davė valgyti, atėjo ir jie. 
Lietuviai tai toj pačioj daržinėje su lenkais, italais ir 
visokiais kitokiais. Ir daržinėse vagia. Reikia žiūrėti, 
ką turi. Ir dabar. Išėjau pasidairyti, tai žmona arba 
mergaitė prie daiktų sėdi. Kiek tų daiktų, bet palikai 
ir tuščią vietą rasi. 

(Bus daugiau) 
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Iš Balfo direktorių 
suvažiavimo Detroite 

Spalio mėnesį B ALF AS visur 
J A V-se vykdo rinkliavas šalpos 
reikalams. Įvairios organizaci
jos ir fondai taip pat prašo 
paramos. Lietuvai atstačius 
Nepriklausomybę, pagausėjo į-
vairiausios rinkliavos. Pirmoje 
eilėje reikia remti gimines 
Lietuvoje. Atėjus intensyviam 
išeivijos kišenių tuštinimo me
tui, žmonės su pagrindu klausia 
aukų rinkėjus — kur ir kam 
Balfas skiria surinktas aukas. 
Geriausias informacijos Šaltinis 
buvo Balfo direktorių suvažia
vimas, spalio 10 d. vykęs Detroi
te, Šv. Antano parapijos 
patalpose. 

Suvažiavimo dalyviai — viso 
28 asmenys, atlikę dešimtį 
darbotvarkės punktų, išklausę 
Centro valdybos ir skyrių ats
tovų pranešimus šalpos reika
lais, susidarė vaizdą, kaip 
atliekamas nelengvas aukų pa
skirstymas. Iki šiol Balfas dir
bo tyliai. Pajamų — išlaidų apy
skaitos buvo skelbiamos Balfo 
seimų ir direktorių suvažiavimų 
proga. Jas gaudavo ir skyriai. 
Centro valdyba, vietoje oficia
laus pranešimo spaudoje kaip 
vykdoma šalpa, palikdavo tą 
darbą atlikti korespondentams, 
kurie labiau koncentruodavusi 
į darbotvarkės atlikimą, ban
ketą ar meninę programą. 1991 
metų šalpos vaizdą pateikė 
Marija Rudienė, Kostas Čepai
t is ir Albinas Dzirvonas. 
Lietuvoje maistu, vaistais, 
drabužiais, avalyne ir pinigais 
buvo sušelpti iš Sibiro grįžę 
vargstantieji seneliai ir ligoniai. 
1991 m. šalpai Lietuvoje buvo 
išleista 86,892 doleriai . Šalpa 
buvo siunčiama per Tremtinių 

ir Politinių kalinių organizaciją. 
Dabar siunčiama tiesiogiai pa
ramos reikalingoms šeimoms ar 
asmenims. 

Suvalkų trikampyje daugelis 
lietuvių pateko į skurdą. Prie-
žastis-Lenkijoje didėjanti in
fliacija ir nedarbas. Šelpiamųjų 
kartotekoje yra suregistruota 
2000 šelpiamų asmenų. Jiems 
siunčiami drabužiai, muilas, 
aspirinas ir maisto produktai. 
Daugiausia dėmesio skiriama 
ligoniams ir vaikams. Praėju
siais metais į Suvalkų trikampį 
pasiųsta 1091 pakietėlis už 
70,900 dol. Viso Lenkijoje 
vargstantiems lietuviams iš
leista 103,704 doleriai. 

Pietų Amerikos lietuviams 
duota piniginė šalpa 1,535 dol. 
Vokietijoje gyvenantiems — 450 
dol. Balfas, persiųsdamas Va
sario 16-os gimnazijai aukas, 
dar iš savo kasos kasmet pri
deda 3,600 dol. J.A.V. nau 
jiesiems imigrantams (dra
bužiais ir maistu) išdalinta už 
10,000 dolerių, plius piniginė 
pagalba 7,940 dol. 

Reikia nepamiršt paramos 
vaikams, atvykusiems operaci
joms į šio krašto ligonines, 
pragyvenimo išlaidoms padeng
ti. Reikėjo sušelpt ir tuos, kurie, 
bandydami įsikurti šiame kraš
te, pateko į beviltišką padėtį. 
Yra didelis skirtumas tarp at
vykusių iš Lietuvos ir Suvalkų 
trikampio. Pirmieji neima bet 
kokio darbo ir dažnai surastą 
darbovietę meta, gi antrieji 
labai sąžiningai net ir 
sunkiausią darbą dirba ir 
susitaupę grįžta atgal. Yra ir 
išimčių. Šią vasarą Marija 
Rudienė važinėjo (savo lėšomis) 

Sekmadienį, spalio 11-tą, kun. 
Alfonsas Babonas aukojo šv. 
Mišias už mirusius ir gyvus 
Balfo darbuotojus. Savo pamok
sle dalį minčių skyrė artimo 
meilės darbą dirbantiems. 
Pamaldų metu giedojo Šv. An
tano parapijos choras, vadovau-
jamas muz. Stasio Sližio, 
atkreipęs svečių dėmesį į dar
niai skambėjusias giesmes. 

Po pamaldų Balfo direktoriai 
prie jiems rezervuotų stalų pa
rapijos kavinėje buvo pavaišinti 
obuoliniais blynais. Išsiskirstė
me patenkinti: Detroitas balti
ninkais, o baltininkai Detroitu. 

Stasys Garliauskas 

Balfo direktorių suvažiavimo dalyviai Detroite š.m. sp«'io 10 d. 

po Suvalkų trikampį ir Lietu
vą, ieškodama būdų tiks-
lingesniam šalpos paskirsty
mui, jos labai reikalingiems 
žmonėms. 

Balfas yra JAV valdžios pri
pažinta, jos atstovybių visame 
pasaulyje žinoma ir pasitikėji
mą turinti organizacija, 48-rius 
metus visų galimybių ribose 
teikianti pagalbą. Neužmiršta
mos Balfo poros skyrių pastan
gos tiesiogiai paremti vargstan
čius Lietuvoje, nors, pagal 
įstatus, turėjo tai padaryti per 
Balfo Centrą. 

Balfo direktorių didžiausias 
rūpestis buvo kaip tikslingiau 
paskirstyti ir kontroliuoti šalpos 
teikimą jos reikalingiems. 

Diskusijų metu Centro valdy
bai buvo pasiūlyta išleisti 
lankstinuką apie Balfo šalpos 
darbą. Atkreiptas dėmesys į 
vargą patekusias gausias šei
mas. Pasiguosta, kad šalpos dar
bui dirbti trūksta jaunesnių 
darbininkų. Visuomenė nesu

mažino paramos Balfui. Jo dar 
buotojai optimistiškai žiūri j 
ateitį. Septynerių valandų dar
bo posėdžius baigdami, tikisi 
1994 metais susitikti Balfo 
jubiliejiniame seįme Chicagoje. 

Šeštadienio vakaras buvo 
skirtas dainoms, vakarienei ir 
pabendravimui. Muzikinė pro
grama, atlikta Moterų vokalinio 
vieneto, vadovaujamo muzikos 
Stasio Sližio, buvo maloni 
atgaiva posėdžių išvargintiems 
baltininkams bei jų svečiams. 
Sudainavus „Suvalkija'', — 
harm. muz. S. Sližio, „Barkaro 
lė", — muz. J. (iaidelio, „Augo 
bernelis", — harm. L. Abariaus, 
„Vasaros romantika", — žodžiai 
ir muz. S. Sližio ir „Skrenda 
mintys", S. Sližio. Klausytojai 
retai pasiduodantį „bisui" Sližį 
išsiprašė dar vienai dainai „Jū
ra", — muz. A. Raudonikio. Mu
zikinės programos atlikėjai su
silaukė pelnyto įvertinimo ir 
aplodismentų. Muzikas Stasys 
Sližys primines, kad kun. Alfon-

Nuotr. A. Sukausko 

sas Babonas, Balfo 76-to skyr. 
pirmininkas, švenčia gimtadie
nį, su Moterų vokaliniu vienetu 
sugiedojo „Ilgiausių metų". 

Užbaigus muzikinę programą, 
scenon buvo pakviesti Balfo 
76-to skyriaus valdybose: 40 
metų pasidarbavę: Vladas Staš-
kus — sekretorius ir iždininkas, 
Cėsys Šadeika — iinansuų sek
retorius ir Ona Šadeikienė 
renginių vadovė. Balfo Centro 
Valdybos pirmininkė Marija 
Rudienė apdovanojo juos ver
tingomis dovanomis su dailiais 
įrašais. 

Po to Marija Rudienė tarė 
žodį, o kun. Alfonsui Babonui 
sukalbėjus maldą, sekė vakarie
nė prie skoningai papuoštų sta
lų. M. Abariaus dailus sveikini
mo plakatas, baltininkams 
skirtas, puošė vakarienės salę. 
Oficialią programos dalį taupiu 
ir taikliu sveikinimo žodžiu bei 
nuoširdžia padėka dirbusiems, 
ar bet kuo pasitarnavusiems, at
liko Eugenija Bulotienė. 

AR TAI PAGREITINTA 
EVOLIUCIJA? 

Chicagoje jau nėra retas 
įvykis, kad jaunuolį, dėvintį 
naują švarką su kurios sporto 
komandos emblema arba gerus 
sportinius batus, užpuola pikta
dariai ir atima tuos daiktus. 
Pasitaiko, kad jaunuolis net 
nužudomas, jeigu nepasisku
bina švarko nusivilkti ir va
gišiui paduoti. Nors tokie įvy
kiai labai papiktina žmones, 
tačiau tai jau skaudi Amerikos 
didmiesčio kasdienybė. 

Atrodo, kad šis elgesys jau yra 
persimetęs ir į gyvulių pasaulį. 
Neseniai laikraštyje aptikta 
žinutė, kad Malayzijoje prancū
zą turistą tautiniame parke 
užpuolė ir nuvilko visus dra
bužius — nuo viršutinių iki apa
tinių. Prancūzas buvo taip išsi
gandęs, kad net nepajudėjo ir 
leido piktadariui nusinešti visus 
jo daiktus. Kiti turistai, įvykį 
matę, suteikė apiplėštajam 
pirmąją pagalbą — vieną kitą 
drabužį nuogumui apdengti. 
Parko prižiūrėtojai dabar pa
taria turistam nedėvėti drabu
žių, kurie lengvai nuvelkami, ir 

pasisaugoti vagies. Tas vagia — 
tai keturiolikmetis orangutan
gas. Dar nežinoma, ar jis tais 
drabužiais pats po to apsivilko, 
ar tik išmėtė džiunglėse. Ka
dangi evoliucijos mokslininkai 
mėgsta tvirtin+i, kad žmogus 
kilęs iš beždžionės, matyt, šis 
orangutangas jau gerokai 
pažengęs evoliucijos keliu... 

EKSPERIMENTAS 
NEPASISEKĖ 

Cape Canaveral, FL. Nese
niai grįžę iš erdvių, Endeavour 
astronautai džiaugiasi pasiek
tais laimėjimais ir pavykusiais 
tyrimais, tačiau vienas kana
diečių siųstas eksperimentas 
visiškai nepasisekė. 

Buvo norėta patikrinti, ar 
įmanoma kepti duoną ten, kur 
nėra žemės traukos, t.y., ar 
veiktų mielės ir tešla kiltų. Vis
kas eksperimentui buvo iš anks
to paruošta ir uždaryta automa
tinėje krosnelėje: astronautams 
bereikėjo įpilti tam tikrą kiekį 
karšto vandens. 

Kai krosnelė atidaryta, grįžus 
iš erdvių, vietoj mažo, dailiai 
iškepusio duonos kepaliuko, ras
ta sauja sudžiūvusių, kietų 
trupinių. Eksperimentas 
parodė, kad, norint kepti duoną, 
reikia pirma įmaišyti tešlą. 
Erdvėje be žemės traukos miltai 
ir mielės nuo vandens sudrėko, 
bet nesusimaišė. Kadangi moks
lo pasaulyje ir nepasisekę eks
perimentai kartais laikomi 
reikšmingais, Kanados Spar 
Aerospace laboratorijos, siun
tusios į erdves šį eksperimentą, 
ruošiasi tuos , ,trupinius" 
padalinti pustuziniui Kanados 
mokyklų. 

D. 

Geras draugas — žmogus, 
kuris mus myli, nepaisydamas 
mūsų sėkmių. 

Coco Channel 

A Special Message 
From President 
George Bush: 

„Tautos gimimas — ypatingas įvykis, kuris įrašo 
žmonių vardus istorijos lapuose, motyvuodamas ir 
įkvėpdamas visus, gyvenančius tos tautos idealais". 

„šeima, laisvė, tėvynės meilė ir darbas — tai vertybės, 
kurias puoselėjo mūsų tėvai, kurias mes perduodame 
savo vaikams ir kurias aš gerbiu, kuriomis tikiu kartu 
su jumis, š i e principai veda mus atsakinguoju šeimos, 
Bažnyčios ir Bendruomenės keliu". 

Mūsų principai triumfuoja visame pasaulyje. 
Žvelkite į pasikeitusią Europą! Prieš keturis metus 
pasižadėjome nugriaut Berlyno Sieną ir baigt šaltąjį 
Karą. štai — Rytų Europa jau laisva, ir demokratija ten 
vėl atstatyta". 

KĄ SAKO JAV 
BENDRUOMENIŲ VADAI: 

,,Prezidentas Bush greitai pripažino laisvu, de
mokratišku balsavimu išrinktą Lenkijos valdžią. 
Pagrindinis faktorius Rytų Europos taikioms ir 

demokratiškoms revoliucijoms buvo jo nuola
tinė parama tvirtai ir principingai taikai". 

Sen. Frank Murkoįvski 
„Prezidentas George Bush nepailsdamas dar
bavosi, kad religinė 'aisvė, nepriklausomybė ir 
laisvas verslas triumfuotų prieš totalitarinę 
Sovietų imperiją". 

Secr. Ediuard Denuinski 

„George Bush vadovaujant, pasaulis pasikeitė. 
Lenkija ir kiti 23 kraštai nusimetė komunizmo 
jungą ir tapo laisvi. Kaip verslininkas aš remiu 
Prezidento ekonominį planą ir kaip Amerikos 
lenkas esu už šeimos, pasitikėjimo ir 
bešališkumo principus, kurie veda George 
Bush". 

Frank Piasecki 

GEORGE BUSH 
PATYRĘS IR 

EFEKTYVUS VADAS 
Paid !>>r h\ Bush ' ,'• ic "92(icncral( cimntia' Inc. 
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JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba (iš kairės): pirm. Kazys Laukaitis, 
Svajonė Kerelytė, Kęstutis Ječius (dar priklauso Agnė KatiliSkytė-Berner). 

Nuotr. Liudo Valodkos 

KONFERENCIJA 
PARAMOS LIETUVAI 

TEIKIMO TIKSLU 
ALGIMANTAS GEČYS 

Per paskutiniuosius dvejus 
metus išeivijos lietuvių Lietuvai 
teikiama humanitarinė parama 
padaugėjo dešimteriopai. Šalto
jo karo metais vykdyta grynai 
asmeniniu būdu, siuntiniais gi
minėms bei draugams, dabarti
niu metu, naudojantis šalpos 
organizacijų ir mokslinių insti
tucijų tarpininkavimu, parama 
konteineriais keliauja į Lietuvą 
iš visų lietuviais gausenių JAV 
miestų. P a m a ž u organizuo
jamas ir siunčiamų dovanų 
priėmimas bei paskirs tymas 
Lietuvoje. Tremtinių draugija 
C a r i t a s bei d a u g va ldž ios 
įstaigų rūpinasi, kad pa rama 
pasiektų tuos, kur iems j i skir
t a , kad būtų a t s ižve lg ta į 
paramos davėjo pageidavimus. 
Va ls tybės k o n t r o l i e r i u s K. 
Uoka ta ip p a t s t i p r i n a iš 
užsienio ateinančios paramos 
kontrolę. Šią vasarą Birštone 
vykusios išeivijos — Lietuvos 
studijų savaitės metu J A V LB 
krašto valdybos pareigūnams jis 
aiškino apie ruošiamus planus 
įvest i geresnę k o n t r o l ę iš 
užsienio į Lietuvą ateinančiai 
humanitar inei paramai . 

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, įsikūrė nemažai organi
zuotų vienetų pagelbėti Lietu
vai specifinėse s r i t y se . J ų 
vadovai ieško naujų būdų prieiti 
prie amerikietiškų firmų ir pri
vačių fundacijų. Nors pasie
kiama pasigėrėtinų rezultatų, 
tenka pripažinti, kad dažnai pa
sigendama veiklos išplėtimo už 
kurios nors vietovės r ibų, pla
tesnio visuomenės ar specifinės 
profesijos asmenų užangaža-
vimo. O juk norėtųs, kad visi 
lietuvių kilmės gydytojai, dan
tistai, farmacininkai, agrono
mai, ekologai ir t.t. jun6„ųsi i 
veiklą padėti Lietuvai šiuo jai 
taip kritišku metu. Norėtųs 
matyti šalpos organizacijas ir 
įvairias paramą Lietuvai tei
kiančias institicijas glaudžiau 
bendradarbiaujant, keičiantis 
informacija, patirt imi, dalinan
t is šalpos sritimis, specializuo
jantis teikiamos paramos požiū
riu. Savo tarpe der inant šalpos 
darbą, lengviau bus ir Lietuvai 
perduoti pageidavimus ir para
mos teikimą kontroliuoti bei 
koordinuoti. 

Minėtais tikslais Lietuvos am
basada Washingtone, bendra
darbiaudama su JAV Lietuvių 
Bendruomenės Socialinių ir Vi
suomeninių reikalų tarybomis, 
š.m. lapkričio 7 ir 8 dienomis 
Washingtone, DC, kviečia pa
galbą Lietuvai teikiančių išei
vijos l ietuvių organizaci jų, 
sambūrių ir pavienių aktyvistų 
konferenciją. Konferenci jos 
t i k s l a s y ra e f e k t i n g e s n ė s 
paramos Lietuvai te ik imas per 
t iks l ingesn į p l a n a v i m ą , 
sus t ip r in tą koordinaci ją i r 
pagerintą komunikaciją. 

Konferencija prasidės šešta
dienį, lapkričio 7 d., 9 vai. ryto 
ir baigsis sekmadienį, lapkričio 

8 d., 4 va i . p.p. Abi dienas kon
ferencijos posėdžiai vyks Wa-
shington Marr io t t Georgetown 
viešbutyje. Šeštadienio vakare, 
7:30 vai. , Lietuvos ambasada 
konferencijos dalyviams ruošia 
priėmimą. 

Konferencijoje pakviestieji 
JAV valdžios įstaigų pareigū
nai, lietuvių šalpos organizacijų 
bei vienetų vadovai simpoziumo 
forma diskutuos klausimus ir 
ap tars problemas, su kuriomis 
j ie sus idur ia Lietuvai te ikiant 
paramą. Temos bus ir apie JAV 
valdinių i r nevaldinių institu
cijų te ikiamą paramą Lietuvai; 
mūsų centr inių šalpos institu
cijų vykdomą paramos teikimą; 
paramą Lietuvos jaunimui auk
lėjimo, šviet imo, asmeninės ge
rovės pakėlimo srityse; paramą 
Lietuvai k raš to administravi
mo, į s t a tymle idybos , infor
matikos, k raš to apsaugos srity
se; medicininių priemonių, vais
tų, medikamentų ir bendros me
dicininės pagalbos Lietuvai or
g a n i z a v i m ą . T a i p p a t bus 
pažvelgta, kaip savo kilmės 
kraštams gelbsti kitos šio krašto 
tau t inės grupės ir, savaime 
aišku, k a i p paramą Lietuvai 
mes ga lė tume padaryti gauses
nę, efektyvesnę, pasiekiančią 
tuos, ku r i ems ji skir iama. 

Konferencijos organizatoriai 
kon tak tavo daugybę j iems ži
nomų, paramą Lietuvai teikian
čių, organizacijų bei vienetų 
vadovų. Gaut i atsiliepimai ir 
p r i ta r imas konferencijos ruošai 
teikia viltį, kad konferencija 
savo t ikslą pasieks. Stengtasi 
pasiekti i r individualią paramą 
te ikiančius aktyvistus. Konfe
rencijos organizatoriams tačiau 
ne visi paramą Lietuvai teikian
tys veinetai yra žinomi, o juo 
labiau ne visi aktyvistai . Šiuo 
s t ra ipsniu tad norima pasiekti 
tuos, kur iems kviet imus konfe
rencijos organizatoriai negalėjo 
pasiųsti . 

Minė tam Marriott viešbutyje 
papigintomis kainomis y ra gau
ti kambar ia i konfrencijos daly
vių nakvynei . Kambar ius būti
na kuo skubiau rezervuoti. Už
sakant kambarį , pastebėti, kad 
dalyvaujama „Li thuanian Con-
ference". 

Konferencijos dalyvių regist
raciją vykdo JAV LB Visuome
ninių re ikalų įstaiga. Rašyti: 
L i thuan ian American Commu-
nity, Inc., Public Affairs Office, 
2060 N. 14th Street (Suite 217), 
Arlington, VA 22201. Regist
ruojantis prisiunčiamas regist
racijos mokest is (50 dol.). 

Išeivija stipriai talkina Lietu
vai. Jai d a r daugiau galėsime 
padėti suglaudę gretas, žino
dami, kas ką vykdo, veiklą pla
nuodami ir pagal išgales koordi
nuodami. Yra būt ina Lietuvai 
pagelbėti šiuo jai kritišku laiku. 

Kur du lietuviai — ten trys 
partijos. 

Naujoviška patarlė 

Teikdami paramą Lietuvai, 
neužmirškime išeivijos 

JURGIS JANUŠAITIS 

Kai sup levėsavo la i svės Clevelande posėdžiavo J A V LB 
vėliavos gimtoje žemėje, iš naujo XII Tarybos antroji sesija. Iš 
sujudo ir lietuviškoji išeivija, spaudos numanu, kad Tarybos 
Normalu. J u k penkiadešimt nar ia i į sesijas žiūri pro pirštus, 
metų telkėme jėgas ir lėšas iš- ir didelis skaičius išrinktųjų se-
vaduoti Lietuvą iš okupacijos, sijose nepasirodo. Tai blogai. 
Pristeigėme įvairių fondų atsi- K a m kandidatuoti į Tarybą, 
kuriančiai Lietuvai padėti įvai- jeigu nenorite jos darbo naštos 
riose gyvenimo srityse. Taigi prisiimti, stovite nuošaliai? O ir 
išeivija, vadovaujama bendrinių šioje sesijoje Krašto LB Taryba 
veiksnių — Pasaulio Lietuvių susipažino su Valdybos atl iktais 
Bendruomenės, Vliko, ALT'os, 
o taip pa t ir LB Kraštų valdybų, 
be abejo, įdėjo didelį indėlį į 
Lietuvos laisvės kovą. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, išei
vija atsigręžė į ją. 

Stebint pastarųjų dvejų metų 
išeivijos veikla, aiškiai matyti , 
su kokiu entuziazmu ji ryžtasi 
padėti Lietuvai tiek politinėje, 
tiek ekonominėje ir iš dalies 
kultūrinėje veikloje. 

Nepriklausomybę Lietuvai 
atgavus, kaip matome, pakito ir 
išeivijos veikla. Darbus baigė 
Vlikas. Darbų kryptį keičia 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Nevereikia rašyti memoran
dumų, ruošti demonstracijų, 

ir atliekamais darbais. J ų daug, 
įvairūs. 

Po šių dviejų re ikšmingų įvy
k ių štai JAV LB Kraš to val
dyba, drauge su JAV LB Socia
l iniu ir Visuomeninių re ikalų 
tarybomis, bendradarbiaudama 
su Lietuvos ambasada Washing-
tone, š.m. lapkričio mėn. 7-8 d. 
Washingtone, DC, šaukia pagal
bą Lietuvai teikiančių išeivijos 
lietuvių organizacijų, sambūrių 
vadovų ir aktyvistų konferen
ciją. Kaip rašo JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos pirm. 
Algimantaas S. Gečys, konfe
rencijos tikslas yra efektinges
nės pagalbos Lietuvai t e ik imas 
pe r tikslingesnį p lanavimą, 

kad valdžios nepripažintų Lie- su s t i p r i n t ą koord inac i ją ir 
tuvos okupaci jos . L i e tuva pagerintą komunikaciją. 
laisva, pati išsikovojusi nepri 
klausomybę, o išeivija po šių 
sukrėt imų taip pat keičia savo 
darbų kryptį. 

Paskutiniaisiais metais ypač 
plačią veiklą ėmė išvystyti PLB 
ir LB Kraštų valdybos. Lietuvių 
Bendruomenė visu svoriu pasi
nešė Lietuvos link, ieškodama 
kelių, ka ip efekt ingiaus ia i 
padėti Lietuvai. JAV LB Krašto 
valdyba, susitarusi su Lietuvos 
Aukščiausiąja Taryba, rugpjū
čio mėn. Birštone suruošė labai 
svarbią konferenciją, kurioje 
dalyvavo 87 atstovai iš 14 
kraštų ir taip pat keliolika 
Lietuvos pareigūnų. Konferen
cijoje kelių dienų laikotarpyje 
įvairūs JAV LN KV ir Lietuvos 
vyriausybės pareigūnai nagri
nėjo sudėtingus, Lietuvą ir jos 
išeiviją liečiančius klausimus. 
Konferencijoje buvo paliesta 
kultūrinio gyvenimo, bendra
darbiavimo, švietimo, auklėjimo 
ir gausa kitų darbo sričių, 
kurios būsiančios labai svarbios 
glaudžiam išeivijos ir Lietuvos 
ateityje bendradarbiavimui. 

Spauda išsamiai aprašė šios 
konferencijos darbus. Buvęs 
PLB pirm. dr. Vytautas Bie
liauskas, žvelgdamas į LB dar
bus, užsiminė, kad tokių konfe
rencijų organizavimas turėtų 
priklausyti ne Krašto, bet PLB 
valdybai, kuri globaliniu mastu 
apima Lietuvos ir išeivijos 
veiklos derinimą, paramą bei 
santykius. 

Bet, kad tokią konferenciją 
pirmoji suorganizavo JAV LB 
K r a š t o va ldyba , kur ioje 
dalyvavo valdybos pirmininkas, 
padėjėjai ir kiti nariai, nėra 
smerktinas dalykas, tik gal 
stoka pačios ateities darbų koor
dinacijos. Reikėtų susitarti. 

Š.m. rugsėjo mėn. 26-27 d. 

Taigi, kaip matome, gražūs 
t ikslai reikalingi, nes dabar 

Lietuvai pagalba teikiama „par
t i z a n i š k a i " , o r g a n i z u o j a n t 
įvairius fondelius a r organizaci
jas . Nors ta i gerai , tačiau būtų 
geriau, je i veiklą derintų koks 
nors au tor i te t ingas organas. Ši 
konferencija, atrodo, to s ieks. 

Svarstytinų konferencijoje te
mų gana daug. Štai suminėsime 
jas: J A V valdinių ir nevaldinių 
institucijų p a r a m a Lietuvai: 
Lietuvių centrinių šalpos or
ganizacijų p a r a m a Lietuvai; 
Kaip savo k i lmės k raš tams 
gelbsti ki tos t au t inės grupės? 
P a r a m a Lie tuvos j aun imu i , 
auklėjimo, švietimo, asmeninės 
gerovės pakėl imo srityse; para
ma Lie tuvai akademinėje ir 
mokslo srityse; parama Lietuvai 
energetikos, ekologijos, t rans
porto sr i tyse; p a r a m a Lietuvai 
krašto administravimo, įsta-
tymdavys tės ; inoformatikos, 
krašto apsaugos srityse; medi
cininės pagalbos Lietuvai teiki
mas naudojant J A V socialistus; 
medicininių priemonių, vaistų, 
med ikamentų organizavimas 
Lietuvai; efektyvesnės paramos 
Lietuvai organizavimas. 

Mąs t an t apie svars ty t inus 
k laus imus , kyla mintis, o kaip 
s u išeivija, jos visokeriopa 
veikla? A r ji j au mūsų nebedo-
mina. A r t ik visu veidu į Lie
tuvą? O juk L B uždaviniai 
liekia t i e patys-rūpintis pir
miausia išeivijos l i tuanist iniu 
švietimu, o jis sunkioje būklėje, 
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nėra lėšų, kul tūr inio gyvenimo 
puoselėjimu (turime chorus, an
samblius, re ik ia jų veiklą rem
ti čia), t u r i m e vargšų, turime 
socialinių reikalų Tarybą, vis 
prašančią dolerio iš pensininkų, 
turime Seklyčia. Juk reikia šias 
institucijas išlaikyti. 

Tad, s tebint JAV LB KV ir 
Tarybų užsimojimus, kyla ir 
klausimas, a r bepajėgs, ypač 
pensininkai, dar sukloti dideles 
sumas pinigų, iš kurių būtų 
remiami ir pagalbos Lietuvai 
planai. Je igu taip, tai, Dieve, 
padėk. O darbeliai visi geri. Visi 
ištiesia saujas, prašo: padėkite, 
padėkite, mūsų tikslai patys 
gražiausi. 

Šios pastabos, Dieve gink, ne
mažina JAV LB KV ir Tarybų 
užsimojimų, t ik pageidautina, 
kad, svarstant pagalbą Lietu
vai, nebūtų užmiršta ir sunki 
išeivijos visokeriopo gyvenimo 
būklė. 

G A U J O S C H I C A G O J E 

Policijos apskaičiavimu, Chi-
cagoje aktyviai reiškiasi 125 
jaunuolių gaujos, kurioms pri
klauso apie 12,000 narių. 48% 
gaujų yra vien juodųjų, 40% — 
i span i ška i ka lbanč ių , 10% 
baltųjų ir 2% Azijos tautų 
mišinio. Juodųjų gaujos dau
g i a u s i a užsi ima na rko t ikų 
prekyba, ispanų meksikiečių 
gaujų nariai nuolat tarpusavy 
kovoja dėl teritorijų, baltųjų ir 
Azijos tautų — labiausiai savo 
veiklą nukre ip ia į įvairius 
nusikalt imus (vagystes, apiplė
šimus). Gaujoms dažniausiai 
priklauso neturtingi jaunuoliai, 
arba t ie , kurių kasdienybė labai 
sunki, varginga. Gaujos jiems 
suteikia saugumą, ekonominę 
gerovę ir psichologinę paramą, 
kurios jaunuoliai neranda savo 
šeimose, mokykloje ir visuome
nėje. 

r CLASSIFIED GUIDE 
H- _ - ' ? / 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

~ 

*E/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS ū STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba^ 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame, tiąfnus,^ 
• Apartmentus ir Žemę. «• 
• Pensininkams Nuolaida.' _"_ _i 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. K*dzto Ava., 
CNct fo . IL 6 M 2 t 

(312) 7*8-2233 
INCOME TAX —INSURANCE 
Namų pirkimas ir pardavimas 

• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
.• Visi agentai kalba Itotuvlikfcl 
• Nuola'rda pensininkams 

WESTLAWN parduodamas gražus 4 
mlag. namas; virtuvė-valgomasis, deng
ta veranda gale namo; įrengtas rūsys. Pa
liekami visų langų papuošimai ir dauguma 
namų apyvokos daiktų. $124,900. Infor
macijai kreiptis į: Stsvs, Ct i lury 21 

, tsi. 70«-47»-257S. 

BURBAMK.IL 
Cozy bnek homs wNh reiatsd livtng for sale; 
5 bdrms; 4 baltis; c/air, firepiaca; double 
drtvs; 2 car garage; fuH fin. bssemsnt; iarge 
deck -f mucft more. Pnced in low 190's. 
CsN atlsr 5 p.m. Tai. 7M-63B-2M2. 

a ^ C?*« '2! 
REALMART, INC 
6602 S. Puiaslti. 

Chicago, IL 60629 
312-5854100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių plikime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-5854100, res. 312-778-3971 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South VVestern • Chicago 

(312) 7374000 

TCMIECIK REAITC 
lyi 7922 S. Pulaski *.: 
«CI 4365 S. Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Statom* namus Vllnluja. Turime 
žemės sklypus ir statybos darbi
ninkus. Ieškome užsakovų. Skam
bint i š iuo Vilniaus telefonu: 
73-14-73. 

MISCELLANE< 

IEŠKO BUTO 

• Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet, Pontiac. GMC 
Truck, Volkswagen. Otdsmobile ir 
Dodge firmų automobilius. 

• Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius 

B Greitas ir efektyvus patarnavimas 
B Atsakome visus klausimus apie 

automobilius. 

B Sklandžiai kalbame ir ItetuviSkai ir 
angliškai 

2-Jų aamanų ioima ieško mažo 
pigaus (gali būti ir rūsyje) buto 
Gage ar Brighton parko apylinkėje. 
Skambinti vakarais 476-4304 

V I L I M A S 
M O V I N G 1 

ĮfįL 376-1882 ar 376-5996 
10%r-2O%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOUS , 
3208V. Wsst 95th Strat 
Tsl . — (708) 424-8654 

(312) 581-86Š4". 

P 

E L E K T R O S „ 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

' Turiu Crwc"Kjos miesto leidimą Dubu ir, 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži-
" * "0* 

\ 312-779-3313 
HELP WANTE0 ' \ KLAUDIJUI PUMPUTIS — ~*Ė 

J 
Varymo kompanija įsako 3 tfar-
binlnkų (moterų). Skambint i : 

708 -820 .9770 . 

Palikti ..msssags". 

S«n4al Išvykusiems I i Uetuvos, jau 
nefcaJbantiems Ketuviskai. padedame ieško
ti Lietuvoje giminių ir kilmes šaknų Gali
me parūpinti žymiai pigiau nakvyne priva
čiuose butuose. Skambinti Vilniaus tele
fonu Daivai 7B-SB-0S. 

A.tA. 
GEDIMINUI MICKEVIČIUI 

Amžinybėn iškeliavus, Viešpat ie , suteik jo sielai 
amžiną atilsį. Nuliūdusią žmoną ZOTĄ-SOFIJĄ, duk
terį, sūnų , anūkus , seseris su šeimomis i r k i tus 
g imines nuoširdžiai užjaučia ir k a r t u liūdi 

Dalia Viržintaitė 
Ona Viržintienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOŠ PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir 1^312) 523-9852 

4005-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-174M 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 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 nama i Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 

V i s u s l a ido tuv ių n a m u s ga l i t e pas iek t i 
s k a m b i n d a m i 1-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x D u n a u j a u s i „ K a t a l i k ų 
p a s a u l i o " numeriai (13 ir 14, 
rugpjūt is ir rugsėjis) pasiekė 
„ D r a u g o " redakciją. Ta i „Ka
ta l ikų pasau l io" leidyklos prie 
L i e t u v o s V y s k u p ų Konfe
rencijos leidžiamas re l ig in is 
žurna las , redaguojamas kun . 
Aušvydo Belicko ( le idyklos 
d i rek tor ius yra kun. Vaclovas 
Aliulis). Žurnale daug svarios 
medžiagos religinėmis temomis, 
o ta ip pa t iš Lietuvos ka ta l ikų 
gyven imo; i l iu s t ruo tas gau
siomis nuotraukomis , didelio 
formato, paprasta i 36 puslapių. 
Ver tas didesnio išeivijos lietu
vių visuomenės dėmesio. 

x L a p k r i č i o 5 d., ketvir ta
dienį, 7:30 v. vakaro Balzeko 
l i e tuv ių ku l tū ros muziejuje 
įvyks svarstybos tema: „Naujoji 
Vidurio ir Rytų Europa". James 
Yuenger , „Chicago T r i b ū n e " 
užsienio žinių skyriaus vedėjas, 
t a rp tau t in io masto žurnal is tas , 
ska i tys paskaitą: „Vidurio ir 
Rytų Europos a te i t i s" . Alfred 
Senn, Wisconsino universi teto 
profesorius, įžymus Lietuvos is
torijos specialistas, kalbės tema: 
„Lietuvos vieta Rytų Europoje". 
John Kulczycki. Illinojaus uni
vers i te to profesorius, vienas 
geriausių Lenkijos istorijos žino
vų, ska i tys paskaitą: „Lenkiš
kas požiūris — Lenkija ir jos kai
myna i " . J i s kalbės ir apie Len
kijos-Lietuvos santykius bei lie
tuvių- lenkų konfliktus Lietu
voje. Po vakaronės vaišės. Visi 
k v i e č i a m i a t s i l a n k y t i į šį 
re ikšmingą Lietuvos ir Rytų 
Europos ateit ies perspektyvų 
svars tymo vakarą. 

x L ie tuv ių F o n d u i vajaus 
proga aukojo: $1,000 dr. Kon
s t a n t i n a s J ab lons k i s , $200 
Brighton Parko Lietuvių Namų 
Savin inkų draugija, po $100 
Adomas Banys, Bronė Čiži-
kaitė, Viktoras Chainas, Stasys 
Griežė-Jurgelevičius, Leokadija 
Račkauskienė , Aleksas Zakar-
ka. Dėkojame ir prašome aukas 
siųsti ir įsigyti bilietus lapkričio 
21 d. pokyliui LF būstinėje — 
3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

x K a u k i ų d i e n o s p r o g a 
fHalloween) penktadienį ir šeš
tadienį Marąuet te Parko apy
linkėje bus sustiprinta apsauga. 
Be regul iar ių policijos patrulių 
važinės specialūs apsaugos au
tomobi l ia i , ypač saugodami 
n a m u s , kur i e užsiregistravę 
ypat ingai apsaugai . 

x M ū s ų O p e r o s tradicinis 
balius su labai įdomia meni
ne dal imi įvyksta l a p k r i č i o 
14 d. 6:30 vai. vak. Jauni
mo centre . Prašome Jus daly
vauti ir vietas užsisakyti pa
skambinus Jurgio Vidžiūno šei
mos telefonu: 312-767-5609. Jū
sų dalyvavimas padės išsilaikyti 
mūsų Operai . 

(sk) 

x G i e d r o s korporacijos na
rėms, o ypač Indrei Tijūnėlienei. 
už surengtą šaunų koncertą 
Jaunimo centre praėjusį sek
madienį nuoširdžią padėką 
reiškia „Draugo" vadovybė. Gili 
padėka mūsų 32 menininkams, 
kurie atl iko „Draugo" dien
raščiui jaunųjų talentų popietė
je meninę programą. 

x Moksle iv ių d ė m e s i u i — 
nepraleiskit progos dalyvauti 
moksleivių a te i t ininkų Kala-
kursuose Dainavoje Padėkos 
dienos savaitgalį, kur jau sutiko 
vadovauti Vėjas Liulevičius. 
Tomas Vasil iauskas ir Audrius 
Polikaitis. Dėl informacijos ir 
registracijos skambinki te Dai
nai Siliūnienei 708-852-7631. 

x Iš V i k t o r o K a p o č i a u s pa
ruoštų filmų rinkinio Vėlinių te
mas rodys Stasys Žilevičius 
spalio 30 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje. Tai 
bus labai įdomi vakaronė ir 
padės susikaupti prieš artė
jančias Vėlines, kurias lietuviai 
buvo skyrę savo brangiesiems 
mirusiems a tmint i . 

x D a u m a n t o - D i e l i n i n k a i -
čio jaunučių atei t ininkų kuopa 
primena visiems nar iams , kad 
bus susirinkimas ši sekmadienį, 
lapkričio 1 d. Ate i t in inkų na
muose (127th ir Archer Ave.. 
Lemcnte) tuoj po 9 v.v. vaikų 
Mišių P a l . J . M a t u l a i č i o 
misijoje. 

x R i c h a r d Loche r , žinomas 
„Chicago Tribūne'* karikatūris
tas , dalyvaus Kar ika tū rų paro
dos at idaryme Balzeko muzie 
juje spalio 30 d., penktadienį. 
7:30 \ .v. 

x Rita Nomieai tė '• ne Nomic 
kaitė kaip klaidingai ..Drauge"' 
anksčiau buvo išspausdinta) yra 
buvu-i komp. Vlado Jakubėno 
draugijos Vilniaus skyriaus ve
dėja Ji dabar baigia ruošti 
populiarų leidinį apie VI. Jaku-
bėną. kuris iki šioliai Lietuvoje 
yra nedaug pažįstamas. Nomi
eaitė yra muzikologė, kuri kon 
servatorijos baigimui, buvusiam 
jos prof. V. Landsbergiui pasiū
lius, prieš maždaug 6 metus 
parašė diplominį darbą apie 
k<>mp V. Jakubėną. 

x S i n t a u t ų bažnyčios atsta
tymui išsiųsta 11,835 dol. Gus
tavo ir Agotos Kiršteinų atmi
nimui 10,204 dol. nuo sūnaus 
Liudo ir Lėni iš Rochestcrio: 
Juozo ir Marcelės Nėnių atmi
nimui 1,020 dol. nuo sūnaus 
Prano ir Marytės iš Union Pier; 
Juozo Takulinsko atminimui 
510 dol. nuo Sutvir t inimo Sak
ramen to s ū n a u s Pijaus. Iš
t ieskime rankas , ta ip pagalbos 
reikalingoms Lietuvos bažny
čioms. Dėl nurodymų skambin
k i te Juozu i Kredžiui (815) 
838-2447. 

x G e r a nauj iena Bos tono ir 
a p y l i n k i ų l i e t u v i a m s ! Je i 
no r i t e pa s ių s t i s i u n t i n į i 
Lietuva per Baltia Express. 
galite tai padaryti vietoje. Jums 
pagelbės mūsų atstovai Bostone 
— firma Balt ic Assoc ia t e s . J ie 
visą spalio mėn. priims kalė 
dinius siuntinius į Lietuvą. Tie
sioginis laivo konteineris iš Bos
tono — lapkričio 5 d. Visi siun 
tiniai apdrausti . Garantuojame 
siuntinių pristatymą į namus 
iki šv. Kalėdų. Svaro kaina tik 
99 et. Atvežkite arba siųskite 
UPS adresu: Bal t ic Associa
tes , 368 W. Broadvvay, So . 
B o s t o n , MA 02127 (Lie t . 
Piliečių k lubo II a.). T e l . 
617-269-4455. 

(sk> 

IŠ ARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJE 

Dalis Lietuvos Vaikų Viltis komiteto (iš kairės): ses. Margarita Bareikaitė, dr. Regina Kulienė, 
Birutė Jasaitienė. Julija Šaulienė ir Julija Smilganė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
P A S A U L I O LIETUVIU B E N D R U O M E N Ė S 

VALDYBOS V E I K L O S G A I R Ė S 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, kaip demokra
tiškai išrinkta pasaulio lietuvių 
išeivijos vadovybė, ryždamasi 
tęsti 1949 birželio 14 paskelbtos 
Lietuvių C h a r t o s nurodytų 
uždavinių vykdymą, tik atsi
žvelgdama į Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimą ir pri
taikiusi juos prie naujų aplinky
bių bei sąlygų, savo ketverių 
metų kadencijai skelbia tokias 
veiklos gaires. 

1. Nekeičiamas Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės tikslas yra 
rūpintis lietuvių tautos, Lietu
vos valstybės ir lietuvių išeivijos 
išlikimu bei gerove. 

2. Iš anksčiau vykdomų dvie
jų pagrindinių uždavinių — Lie
tuvos laisvinimo ir lietuvybės 
išlaikymo išeivijoje, pirmasis 

x K O N T E I N E R I A I Į LIE
T U V Ą siunčiami normaliai 
KAS S A V A I T E per T r a n s p a k 
firmą. 59 et. už svarą virš 100 
svarų. Minimumas $20. Jūsų 
siuntiniai yra registruojami mū
sų kompiuteriuose. T r a n s p a k , 
2638 W. 69 St., C h i c a g o , IL 
60629. Tel . 312-436-7772. 

(sk.) 

x N A M A M S P I R K T I PA
S K O L O S duodamos mažais mė
nesiniais jmokėjiniais ir pri
e inamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutua l F e d e r a l Savings , 
2212 Wcst C e r m a k R o a d -
Tel . V17-7747. 

(sk) 

x T r a v e l C e n t r e , Ltd. prane 
ša, kad lėktuvo bilieto į Lietu 
vą k a i n a yra $ 7 2 8 ten ir 
a tgal . Taip pat galime parū
pinti nakvynes privačiuose bu
tuose ir automobilį su šoferiu 
už pr ie inamą kainą. Kreiptis: 
T e r e s ė L e s n i a u s k i e n ė , tel . 
708-526-0773. 

'sk) 

x K o m p . V l a d o J a k u b ė n o 
autorinis koncertas pirmą kartą 
Lietuvoje yra rengiamas šių 
metų gruodžio mėnesį Vilniuje. 
Ta proga bus ir mokslinė kon
ferencija apie šį kompozitorių. 
Jau yra angažuotas Lietuvos 
Radijo ir TV choras, kuris 
a t l iks c h o r i n i u s k ū r i n i u s . 
Šiais reikalais rūpinasi naujoji 
VI. Jakubėno draugijos Vilniaus 
sk. vedėja Irena Skomskienė. J i 
kartu vadovaus ir draugijos raš
tinei, kuri įsikuria Meno Ar-
chyv patalpose. 

x „L i tuan i ca -L i th s " vy rų 
k o m a n d a rungtynes dėl čem
pionato žais šį sekmadienį, 
lapkričio 1 d. Tai bus paskuti
nės šių m e t ų p i rmenyb ių 
rungtynės. Bus kovojama su 
stipria čekų komanda „Sparta". 
Rungtynės vyks Lietuvių cent
ro aikštėje, Lemonte. Pradžia 12 
vai. Labai svarbu, kad į šias 
lemtingas rungtynes atvyktų 
kuo didesnis lietuvių žiūrovų 
būrys padrąsinti savą komandą 
laimėjimui. 

x „ S k a u t o r a m a " v i s i e m s 
Chicagos l ie tuvių s k a u t a m s 
ir s k a u t ė m s šeštadienį, lap
kričio 7 d., po pamokų lituanis
tinėse mokyklose, vyks Lietuvių 
centre, Lemonte. Pradžia 2:30 
vai. p.p. Vienetai organizuotai 
dalyvauja stočių užsiėmimuose. 
5:30 v.v. — vakarienė. 6:15 v.v. 
— laužas. 7:30 v.v. Skautoramos 
uždarymas. Tėvai kviečiami da
lyvauti lauže ir uždaryme. 
Skautams,-ėms dalyvavimas 
privalomas. 

x Kun. Vy tau ta s B a g d a n a -
v i č i u s a t l i k s religinę dalį 
Vėlinių iškilmių šį sekmadienį, 
lapkričio 1 d., 12 vai. vyksian
čių prie Steigėjų paminklo Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Iškilmes kasmet ruošia ir pra
veda Bendruomenės pasauliečių 
komitetas ir Kapų sklypų savi
ninkų draugija, garbės sargy
boje dalyvaujant uniformuo
t iems šau l i ams ir šau lėms. 
Visuomenė kviečiama dalyvau
ti šiame mūsų tautos mirusių 
naeerbime. 

pakeičiamas į pagalbą Lietuvai, 
o antrasis lieka toks pat kaip ir 
buvęs. P a s a u l i o Lie tuv ių 
Bendruomenės valdyba visomis 
jėgomis ir turimomis priemo
nėmis uoliai stengsis tuos abu 
uždavinius vykdyti. 

3. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba pasilieka nuo
monės, kad t a u t a tegali išlikti 
ir geriausiai t a rp t i tik susior
ganizavusi į savarankišką vals
tybinę organizaciją, todėl remia 
1990 kovo 11 atsikūrusią Nepri
klausomos Lietuvos demokra
tišką valstybę i r jos demokra
tiškai išrinktą vadovybę. O tai 
reiškia, kad PLB valdyba nesie
ja savęs n ė su kokia nors viena 
politine partija, grupe ar ju
dėjimu, nei su kokia nors viena 
idėja bei pasaulėžiūra, nei su 
kokia nors viena religija. Jos 
veiklos pagrindinis tikslas ir 
darbų a t r ama y r a Nepr ik lau
soma L i e t u v o s V a l s t y b ė ir už 
jos ribų gyvenančių tautiečių 
L ie tuvybė . 

4. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba t a i p pat 
mano, kad ir išlaikymas tarp už 
Lietuvos valstybės gyvenančių 
t au t i eč ių l ie tuvybės , kurią 
sudaro lietuvių kalba, būdas, 
kultūra, papročiai, tradicijos, te
gali būt i paveikus tik visiems 
lietuviams susibūrus į vieną 
bendrą junginį, kur visi, nusi
statę bendras veiklos gaires ir 
periodiškai jas įvertindami, per-
svarstydami bei pritaikydami 
prie laiko bei sąlygų, galėtų kar
tu dirbti, bendrauti, bendradar
biauti, vieni ki t iems padėti. O 
tokia jungtis ka ip tik ir yra Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė. 

5. Todėl savo kadenciją pradė
dama. PLB valdyba kviečia 
visus už Lietuvos ribų gyve
nančius l ie tuvius jungt i s į 
Pa sau l io L i e t u v i ų Bend
ruomenės šeima per Kraštų 
Bendruomenes bei k i tus padali
nius ir dirbti bendrą darbą, 
koordinuojamą bendros vadovy
bės, demokratiškai visų už Lie
tuvos r ibų gyvenančių lietuvių 
išrinktos Pasaul io Lietuvių 
Bendruomenės valdybos, neatsi
sakant savo savarankiškumo ir 
suprantant, kad bendradarbia
vimas tegali būti pagrįstas tik 
bendruomeniško solidarumo 
principais, tolerancija ir abipu
siu sutarimu. 

6. PLB valdyba, visomis jė
gomis remdama demokratiškai 
išrinktą Nepriklausomos Lietu
vos Respublikos vadovybę ir 
pati te ikdama arba ieškodama 
paramos Lietuvai , Lietuvos 
Seimą, Vyriausybę visas or
ganizacijas ir pa v lenius žmones 
kviečia atsižvelgi i į išeivijos bei 
jos vadovybės nuoselėjamus 
tikslus, padėti ju niekti bendra
darbiauti su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, kaip su 
vyriausia už Lietuvos ribų gyve
nančių lietuvių taip pa t demok
ratiškai išrinkta vadovybe. 

Pa<5»iilirt T.iptnviu Rendnin-

m e n ė s įva i r ios vadovybės , 
padaliniai bei pavieniai išeiviai 
visomis jėgomis ir ištekliais uo
liai darbavosi dėl Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo savo 
gyvenamuose kraštuose, visada 
jausdamiesi esantys tos pačios 
lietuvių tautos ir tos pačios, 
dauge l io V a k a r ų va l s tyb ių 
niekada sovietams nepripažin
tos, Lietuvos valstybės dalis, 
niekada neatsisakę nei pareigų, 
nei teisių. Todėl ir mano, kad 
Lietuvai nepriklausomą valsty
binį vyksmą sukliudžiusių jėgų 
atsikračius, už jos ribų gyve
nantieji lietuviai turi turė t i 
tokias pačias teises Lietuvos 
valstybėje, kaip ir jos ribose 
gyvenantieji žmonės, nepaisant, 
į kokias valstybines ar ki tas or
ganizacijas išeiviškas gyve
nimas juos būtų įjungęs. 

7. Po penkiasdešimt metų ver
gijos ir sunkios lietuvių tautos 
kovos Lietuvos žemėje ir nuola
tinio darbo už jos ribų pagal iau 
laimėjome Lietuvai nepriklau
somybę ir dabar visomis jėgomis 
tur ime ją išlaikyti , apgint i , 
rūpint is jos pažanga, gerove, 
visapusišku gyvenimo sužydėji
mu visiems jos žmonėms. 

Bet y ra ir išeivija, ir kiti už 
Lietuvos ribų gyvenantieji lietu
viai. Tik maža jų dalis tegrįš į 
Nepriklausomą Lietuvą. Visi 
kiti liks gyventi tarp kitataučių. 
Gims ir augs naujos kartos. Jos 
turi bū t i lietuviškos, ir tokias 
jas išlaikyti y ra mūsų visų — ir 
Lietuvos, ir už jos ribų gy
venančių lietuvių — pareiga. O 
ją tegalime atl ikti tik visi glau
džiai bendradarbiaudami, kar
tu dirbdami, vieni kitiems padė
dami, vieni į ki tus atsižvelg
dami, susiprasdami, būdami 
tolerantiški, pakantūs , vieni 
kitus gerbdami. 

Tepadeda mums Dievas to
kiais būt i , ta ip gyventi ir kar
tu bendrai dirbti . 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba: 

B r o n i u s N a i n y s — 
pirmininkas 
R i m a s Česon i s 
K o s t a s D o č k u s 
V a c y s G a r b o n k u s 
V y t a u t a s K a m a n t a s 
D r . P e t r a s Kis ie l ius 
B a n i u t ė K r o n i e n ė 
Milda L e n k a u s k i e n ė 
P a u l i u s M i c k u s 
Dr . Vital i ja V a s a i t i e n ė 

— 40-ji E u r o p o s Lie tuviš 
kųjų studijų savaitė įvyks 1993 
m. rugpjūčio 1-8 d. Vokietijoje, 
Augsburge, Vyskupijos aka
demijoje H a u s St. U l r i c h , 
Kappelberg 1,8900 Augsburg-1. 
Studijų savaitę moderuoja: dr. 
Kajetonas J. Čeginskas, dr. 
Saulius A. Girnius, lėkt. Vincas 
Natkevičius; organizuoja Alina 
Grinienė ir dipl. inž. R. Her
manas . 

J u o z u i Kai r iu i 90 me tų 

Š.m. spalio 20 d. teisininkas 
Juozas Kairys atšventė savo 
90-tąjį gimtadienį. Jubili jatas 
yra kilęs iš Švenčionių apskri
ties, Kubilniko parapijos, Juš-
kovičių kaimo. Baigė teisių ir 
Teologijos-Filosofijos fakultetus 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. Teisėjavo Kaune ir Vil
niuje. Lektoriavo policijos mo
kykloje ir liaudies universitete 
Vilniuje. Veikė pavasarinin
kuose, ateitininkuose, skau
tuose, Darbo Federacijoj ir ka i 
kur ki tur . Vokietijoj buvo kur į 
laiką VLIKo Vykdomosios Ta
rybos narys. Plačiai bendradar
biavo spaudoje. 1938 m., ka r tu 
su A. Tamošaičiu išvertė Ham-
murabio įstatymą. 

1944 m. pasitraukė į Vakarus. 
Nuo 1952 m. gyvena Muenche-
no priemiesty Ludvvigsfelde. 
Lietuvius atstovauja tarptau
tinėj žurnalistų sąjungoje. 

Alina G r i n i e n ė 

Sukaktuvininkas 
Juozas Kairys 

J A V 

— „Mitai ir ikonos" , Riman
to Idzelio medžio skulptūrų pa
roda vyksta nuo spalio 17 iki 
lapkričio 7 d. Agora galerijoje 
New Yorke. 

— A. a. Vi tas J . S a k a l a u s 
k a s , gyvenęs Brooklyne, mirė 
spalio 14 d., sulaukęs 75 m. am
žiaus. J i s gimęs Amerikoje, 
buvo žinomas ir Vitty J. Sako-
lovvsky pavarde. 

— Šv. P e t r o parapi jos Bos
tone metinis vajus prasidėjo 
spalio 14 d. Vajus skirtas bažny
čios, klebonijos ir parapinės mo
kyklos reikalams. 

— Dail . I nos N e n o r t i e n ė s 
rūpesčiu Amerikos Quilt drau
gijos menininkės iš įvairių vie
tovių siuva antklodes ir siunčia 
našlaičiams Lietuvoje. 

— Lie tuvos Va ikų Globos 
susirinkimas įvyko spalio 4 d. 
Bos tone . Sus i r i nk ime pra
nešimą padarė ižd. Tomas Ash-
manskas ir pirmininkė Daiva 

Veitaitė-Neidhard. Organizacija 
rūpinasi mater ia l ine be i medi
cinine pagalba Lie tuvos naš
laičių namams ir va ikų globos 
įstaigoms. 

— A.a . A n t a n a s D i r ž y s , gy
venęs Woodhaven, N Y , mi rė 
spalio 13 d. Spalio 18 d. įvyku
siame atsisveikinime laidojimo 
koplyčioje dalyvavo vysk. P . 
Bal takis , OFM, kun. S teponas 
Ropolas, OFM ir k u n . J o n a s 
Pakalniškis , o a t s i sve ik in imo 
kalbas pasakė: ambasador ius 
Jung t inėms Tau toms Anice tas 
Simutis, dr. J. Lenktai t is , Apoli
naras Vebeliūnas, Romas Kezys 
ir k i t i . Ve l ion i s b u v o t e i 
s in inkas , l ietuviškos spaudos 
bendradarbis ir LB veikėjas . 

— A.a. Ado l fa s Č a m p ė mirė 
spalio 16 d. Wa te rbu ry , CT. J i s 
uol iai da lyvavo W a t e r b u r i o 
visuomeninėje veikloje, buvo 
ALTo skyr iaus pi rm. , Tautos 
Fondo įgaliotinis, r amovėnas , o 
paskut in iu m e t u vargoninkavo 
Šv. Juozapo parapi jos bažny
čioje. 

KANADOJE 

— Dr . M a r i j a i r J o n a s K a r 
k a i savo s ū n a u s dr. Rimo ir 
Aušros rezidencijoje a t š v n t ė 
savo 50-ties me tų vedybinę 
sukakt į . Jub i l ia ta i y r a „Drau
go" skaitytojai i r rėmėjai. Jonas 
K a r k a yra d a u g rašęs įvairiuo
se l ietuviškuose la ikraščiuose. 
Buvęs Kanados Liet. žurnal i s tų 
sąjungos p i rmininku i r ta ip pa t 
dabar rašo Panevėžio mokytojų 
seminarijos pr is iminimų knygą. 

— K a n a d o s L i e t u v i ų Ka ta 
l ikių moterų draugijos Lietuvos 
Kankin ių parapijos skyr iaus 
susir inkime, įvykus iame spalio 
18 d., „Tėviškės žiburių" redak
torius prel. Pr. Gaida papasako
jo savo įspūdžius iš Lietuvos. 
Skyr iaus p i rmin inkė yra A. 
Augait ienė. 

— Į KLB t a r y b ą aklamacijos 
būdu išrinkti montrealiečiai: Jo
nas Adomonis, V y t a u t a s Gruo
dis, Juozas Lukoševičius, Biru
tė Nagienė-Vaitkūnaitė, Juozas 
Piečaitis, Vincas Piečaitis, Rū ta 
Rudinskai tė-Pocauskai tė . kun . 
Izidorius Sadauskas , Bronius 
S t a š k e v i č i u s ir J u o z a s 
Šiaučiulis. 

— Spa l io 4 d. r i n k i m u o s e į 
KLB tarybą išrinkti aš tuoni ha-
miltoniečiai: B e r n a r d a s Mačys, 
Jeronimas Pleinys, Kazys Deks-
nys, Ramoną Cipary tė , Gedi
minas Skais tys , Juozas Krišto
laitis, Jonas S t a n k u s ir Vida 
Stanevičienė. 

— K L B H a m i l t o n o a p y 
l inkės valdybą sudaro: pirm. K. 
Deksnys, vicepirm. B. Macys, 
sekr. dr. V. Nekroš ienė , ižd. S. 
Kareckas, renginių vadovas A. 
Ragucas, valdybos narys M. 
Gudinskas, o ryšių su KLB 
krašto valdyba palaikytojas J. 
Krištolaitis. 

CHICAGOS ŽINIOS 

A P S A U G A 
A U K Š T E S N I Ų J Ų 

M O K Y K L Ų M O K I N I A M S 

Iš Chicagos 75 valdiškųjų 
aukštesniųjų mokyklų 42 j au 
įsitaisė tam t i k rus pr ie ta isus , 
kurie parodo, ar mokinys , įei
damas pro mokyklos duris , tur i 
kokį p a s l ė p t ą g i n k l ą . V i s 
dažnėjant susišaudymams ar ki
tokiems suže id imams mokyk
lose pamokų metu , meras Ri
chard M. Daley r a g i n a ir k i tas 
mokyklas pasekt i šiuo pavyz
džiu, kad bent klasėse mokiniai 
jaustųsi saugesni. 

Jaunųjų talentų popietėje spalio 25 d. Jaunimo centre <iš kairės): Dalia Lietuv-
ninkienė ir Lidija Rasutienė. 

Nuotr. J o n o Kupr io 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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


