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Lozoraičio rėmėjai 
surinko 64,000 parašų 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, sausio 20 d. (Elta) — 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Stasys Lozoraitis, tikriausiai, 
bus įregistruotas antruoju ofi
cialiu kandidatu į Lietuvos 
Respublikos prezidentus. Sausio 
19-osios pavakaryje ji remiančių 
politinių partijų bei organizacijų 
atstovai pateikė Prezidento rin
kimų komisijai daugiau kaip 
64,000 Respublikos piliečių pa
rašų, kuriais palaikoma Stasio 
Lozoraičio kandidatūra. 

Komisija privalo per 24 valan
das patikrinti parašų rinkimo 
lapus ir įsitikinusi, kad ne ma
žiau kaip 20,000 parašų yra tei
sėti, įregistruoti Stasį Lozoraitį 
kandidatu į prezidentus. 

Sausio 20-oji — paskutinė pa
rašų pristatymo diena. 

Energijos tiekimas Lietuvai 
— iš Vakarų 

Naftos terminalo statyba, 
dujų tiekimas Lietuvai turi 
būti iš Vakarų, ir Lietuvos 
elektros perdavimo linijos turi 
būti įjungtos į Europos tinklą. 
Tokį energetinių problemų 
sprendimo kelią mato Lietuvos 
ministras pirmininkas Bronis-
ovas Lubys. 

„Dabartinė Lietuvos vyriau
sybė pasiryžusi tęsti anksčiau 
pradėtą ekonomikos reformą, 
tad jos santykiai su Pasaulio 
Banku, kaip ir su Tarptautiniu 
Valiutos fondu iš esmės neturė
tų keistis", — pasakė Lietuvos 
premjeras Bronislovas Lubys 
susitikime su atvykusia į Vilnių 
Pasaulio Banko direktore-vyk-
dytoja Jorunn Maehlum, kuri 
atstovauja Skandinavijos ir 
Baltijos šalims. 

Pokalbio metu pasikeista nuo
monėmis, kaip reikėtų spręsti 
Lietuvos energetikos pro
blemas. B. Lubys pasakė, kad be 
Ignalinos atominės elektrinės 
Lietuva savo energijos poreikių 
kol kas negalėtų patenkinti. 
Energinio aprūpinimo proble
mos sprendimą Lietuvos prem
jeras visų pirma susiejo su naf
tos terminalo statyba, gamtinių 
dujų tiekimu iš Vakarų šalių ir 
Lietuvos elektros perdavimo li
nijų įjungimu į Europos tinklą. 
Realizuojant šias programas, 
pažymėjo B. Lubys, Lietuvai rei
kės ir Pasaulio Banko paramos. 

Derybų su Rusija delegacijai 
t rūko lankstumo 

„Nedrįsčiau tvirtinti, kad 
Rusija daro tiesioginį spaudimą 
Lietuvai", sausio 19 d. Seimo 
rūmuose įvykusioje spaudos 
konferencijoje pasakė Užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys, 
tokią išvadą jis padarė, išstudi
javęs derybų dokumentus, ko
respondenciją. Ministras pripa
žino kad derybos nėra lengvos. 
Rusija turi savų interesų Lietu
voje. Vienas labiausiai ginčy
tinų dalykų — socialinės garan
tijos mūsų šalyje liekantiems 
Rusijos kariškiams. Užsienio 
Reikalų Žinybos vadovo nuo
mone, tai — labai subtili pro
blema. Peržengus tam tikrą 
ribą, gali kilti klusimas, ar nėra 
legalizuojamas Rusijos armijos 
buvimas Lietuvoje. Rusija taip 
pat tradiciškai kelia klausimus 
dėl tautinių mažumų. 

Povilas Gylys patvirtino, kad 
atnaujintos derybų delegacijos 
ir ambasadoriaus Rusijoje pa
vardės bus paskelbtos arti

miausiu metu. Atsakydamas į 
klausimą dėl pretenzijų buvu
siai delegacijai, Povilas Gylys 
pasakė, kad jai užteko tvirtumo, 
bet trūko lankstumo. 

Fondas „Piliečiai už 
Stasį Lozoraiti" 

Lietuvoje įkurtas komitetas 
Stasio Lozoraičio išrinkimui 
remti ir fondas „Piliečiai už 
Stasį Lozoraitį". Laikraščiuose 
skelbiamas Komiteto kreipima
sis į Lietuvos piliečius su 
raginimu išrinkti Stasį Lozo
raitį Lietuvos prezidentu ir 
komiteto narių sąrašas. Jame — 
žymiausi Lietuvos kultūros vei
kėjų — rašytojų, dailininkų, 
kinematografininkų, muzikų, 
fotomenininkų, architektų, 
aktorių, taip pat mokslininkų — 
filologų, agronomų, literatūros 
istorikų, kalbininkų, chemikų, 
gydytojų — kardiochirurgų, in
žinierių, teisininkų bei kitų spe
cialybių žmonių, garsiausių 
sportininkų pavardės. 

Žmonės gina nuosavybės 
teisę 

Sausio 19 d. Vilniuje, nuo pat 
ryto prie Seimo rūmų susirinkę 
piketuotojai reikalavo, kad teis
ingai būtų išspręsti piliečių 
nuosavybės atkūrimo ir grąžini
mo klausimai. Seimo narė Van
da Briedienė rytiniame plenari
niame posėdyje perskaitė Poli
tinių Kalinių ir Tremtinių 
Sąjungos (PKTS) Vilniaus ben
drijos pareiškimą. Jame ragi
nama, kad laikinai einantis 
prezidento pareigas Algirdas 
Brazauskas nepasirašytų Seimo 
šių metų sausio 12 d. priimtos 
nekilnojamojo turto grąžinimo 
įstatymo pataisos dėl namų „ne
grąžinimo" atvejų. Seimas ra
ginamas priimti ..Lietuvos Res
publikos piliečių nuosavybės 
grąžinimo ir piliečių nuosavy
bės gynimo aktą", taip pat 
atšaukti valstiečių ūkio įsta
tymu įvykdytą neteisėtą žemių 
nacionalizavimą, kuomet ūkis 
yra sukurtas kito savininko 
žemėje. 

Nepriėmus piliečių nuosavy
bės atkūrimo akto, sakoma 
PKTS ir tremtinių pareiškime, 
bus kreipiamasi į tarptautines 
organizacijas, ginančias piliečių 
teises. 

Sausio 13 nusikaltėliai 
tebevaikšto laisvi 

Seimo rytiniame posėdyje 
Seimo narys Juozapas Katkus 
perskaitė „Laisvės'" frakcijos 
pareiškimą „Dėl 1991 m. sausio 
11-13 dienomis padarytų valsty
binių nusikaltimų tyrimo". Do
kumente pažymima, jog praėjo 
dveji metai nuo 1990-ųjų sausio 
įvykių, kurių metu gindami Tė
vynę 14 Lietuvos piliečių žuvo 
ir šimtai buvo sužeisti. Nusikal
timams ištirti buvo sudaryta 
Gedimino Vagnoriaus vadovau
jama valstybinė komisija. Ji 
įvertino kruvinų įvykių mastą 
ir padarytą žalą valstybei, pa
dėjo organizuoti paramą žuvų 
šiųjų šeimoms ir kitiems nu
kentėjusiems. Tačiau svarbiau
siems nusikaltimams apibūdin
ti bei politiškai įvertinti reikal
inga tardymo organų tyrimų 
medžiaga ir išvados. Tačiau tai 
nepadaryta netgi minint antrą
sias tragiškojo sausio metines. 

Kritikuojama derybininkų 
taktika 

Geneva, sausio 18 A (NYD -
Išvakarėse momento, kurį JT 
įgaliotinis siekti taikos Bos
nijoje Cyrus Vance laiko lemia
muoju, jis dabar pirmą kartą 
pradeda girdėti aštrios kritikos 
dėl jo laikomos pozicijos. 

Kai kurie ilgamečiai Cyrus 
Vance gerbėjai yra tarpe reiš-
kiančiųjų nusyvilimą jo gerano
riškumu derantis su serbų ir 
Bosnijos serbų vadais, kuriuos 
JAV Valstybės sekretorius 
Lawrence Eagleburger įskaitė 
įtariamų karo nusikaltėlių 
tarpe. Vance kaltinamas, jog 
dėl didelio noro rasti tam kon
fliktui sprendimą, jis pataikauja 
agresoriui Bosnijoje. 

Brzezinski kritikuoja Vance 

Rolf Ekeus, vadovaujantis Jungtinių Tautų komisijai pašalinti masinio naikinimo ginklus iš Irako, 
sakosi patenkintas Irako pasiūlymais jo komisijos darbui. 

Krizė Irake praėjusi 
JT Saugumo Taryboje atsirado 

skirtumai 
New Yorkas, sausio 19 d. 

(NYT) - Paskutinieji JAV karo 
veiksmai Irake sukėlė kai kurių 
skilimų JAV vadovaujamai koa
licijai tvarkytis su Iraku. Tas 
skilimas paaiškėjo antradienį 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos posėdyje, paskutiniame 
dar G. Bush esant JAV prezi
dentu. 

Irako padarytos nuolaidos, 
kaip pvz. leidžiant JT ginklų 
tikrintojams savais lėktuvais 
laisvai skristi, kur jiems reikia 

Daugelis Lietuvos žmonių pa
grįstai piktinasi , matydami 
miesto gatvėse vaikštant kai 
kuriuos asmenis, aktyviai rė
musius ginkluotą nusikaltimą 
valstybei. Mes neabejojame, sa
koma pareiškime, kad Genera
linėje Prokuratūroje, taip pat 
Vidaus Reikalų Ministerijoje 
dirba pakankamai principingų 
ir kvalifikuotų specialistų ir kad 
jie iki galo atliks savo pareigas 
valstybei. 

Uragano nuostoliai 

Vis dar skaičiuojami 
praūžusio uragano nuostoliai. 
Negalutiniais duomenimis vien 
tik ryšininkams padaryta žala 
siekia 181 milijoną talonų. 
Ryšių linijoms sutvarkyti reikės 
3.400 kilometrų naujų laidų ir 
apie 30 kilometrų kabelio. 

Valstybinei energetikos 
sistemai padaryta 102 milijonų 
talonų žala. 

Lietuvos miškų nuostoliai — 
1.5 milijono kubinių metrų me
dienos. Nutarta šiais metais 
Lietuvos miškuose kirsti tik 
uragano išverstus, nulaužtus 
medžius. Miškus tvarkyt i 
kviečiami talkininkai — jie 
galės gauti medienos lengvati
nėmis sąlygomis, o kai kuriais 
atvejais ir visai veltui. 

Klaipėdoje, Danės upėje pa
skendo laivas-restoranas ,,Re
gata". Nuostolis — 7,172,000 ta
lonų. 

Kaip jau buvo skelbta, Lietu
voje penki žmonės žuvo, 76 su
žaloti. (V.P.) 

Irake, atrodo, suma?no įtampą 
ne tik tam Irako :iįjfunginin-, 
kų, bet ir sąjungininkų tarpe. 
Po šio JT ST posėdžio, jame 
dalyvavę diplomatai pasakė, jog 
jų nuomone, krizė Irake yra pra
ėjusi. 

Prancūzijai atsotvaujantis 
Jean-Bernard Merimee pareiš
kė: „Mano nuomone, tai jau 
baigta". Britanijos atstovas Sir 
David Hannay pasakė: „Dabar 
matome labai kietos laikysenos 
pasekmes", bet. jis perspėja, 
„Yra buvę ir netikrų aušrų Ira
ko ryšiuose su Jungtinėmis 
Tautomis". 

Neproporcinga reakcija 

Britanija ir Prancūzija, kurios 
talkino JAV-oms. naikinant 
Irako priešlėktuvinę artileriją 
uždraustose zonose Irako lėk
tuvams šiaurėje ir pietuose, 
antradienį ST po-edyje davė 
suprasti, jog joms atrodė, kad 
sekmadienį įvykdytas JAV ra
ketinis bombardavimas in
dustr inio komp "kso prie 
Bagdado bei kitur -uvo nepro
porcingai žiauri reaKCija. Irakas 
sakė, kad visuose puolimuose 
jau žuvo 42 irakie: ai. 

Tuo tarpu Rusija r kai kurios 
kitos iš daugiau k r? 30 Persų 
įlankos karą rėmu- 4 šalių taip 
pat pareiškė neramumą dėl 
praėjusią savaitt ttnaujintų 
puolimų prieš Iraką Jie sakė, 
kad kariniai puo ~ai, neatsi
klausus Saugunv i irybos, pa
žeidžia tarptautr-. teisę. Tai 
sukuria dvigub • standartą 
tarptautiniuose reikaluose, 
kai Jungtinės Ta u: >s baudžia 
prez. Saddam Hu^ • T prasižen
gimus, bet ignoru Izraelio ar 
Bosnijos serbų r..! ^altimus. 

J T nemažinę *p<tudimo 

Jungtinės Tauto-
toliau spaudžia p--
laikytis Persu j • 
paliaubų sąlygų. 

Antradieni JT 
Boutros Boutros -G 
mendavo, kad JT S 
ryba pasiųstų 3,64n 

tačiau ir 
Hussein 

kos karo 

?n. sekr. 
ali reko-
gumo Ta-
areiviųjų 

tarpe tr is mechanizuotus pėsti
ninkų batalijonus, prižiūrėti, 
kad Irakas gerbtų naujai nus
tatytą sieną su Kuwait'u, po to, 
kai Irakas į buvusią Irako zoną 
pasiuntė kelis ginkluotus darbo 
kadrus išmontuoti buvusius 
Irako įrengimus, neatsiklausęs 
'T r-r K=trsr2it'c **>:dimc. Tiki
masi, kad Saugumo Taryba šį 
prašymą patvirtins šią savaitę. 

Švedas Rolf Ekeus, vadovas 
JT specialios komisijos, kuriai 
pavesta iš Irako pašalinti jo 
masinio naikinimo ginklus, 
pasakė Saugumo Tarybai, jog 
jis iš esmės patenkintas naujuo
ju Irako pasiūlymu, kad jo ko
misijos nariai galės į Iraką at
skristi, kaip ir anksčiau. 

Praėjusį sekmadienį JAV 
raketomis užpuolė pramonės 
centrą prie Bagdado kaip tik dėl 
to, kad Irakas atsisakė garan
tuoti JT ginklų pašalinimo ko
misijos narių saugumą. 

I r a k a s siūlo pal iaubas 

Irako pasiūlymas paliaubų 
abiejose Irako zonose, kur drau
džiama skraidyti Irako lėktu
vams, laikomas netiesiogiu 
pažadu, kad Irakas nebebandys 
tų zonų pažeidinėti savo skry
džiais ir nebešaudys j tos 
nuostatos laikymąsi užtikrinan
čius sąjungininkų lėktuvus. 

Nors nė vienas JT Saugumo 
Tarybos narys viešai nekriti
kavo JAV puolimų Irake, kai 
kurie privačiai išmetinėjo, kad 
JAV ir sąjungininkai nelygiai 
pritaiko JT sankcijų laikymąsi 
ir su jais nesitaria. 

Vienas tokių nelygumų kyla 
iš to. kad dabar JT ST-oje 
ruošiamasi svarstyti kaip užtik
rinti, kad serbai nepažeidinėtų 
JT ST nustatytos zonos virs Bos
nijos, kur draudžiama serbų 
lėktuvams skristi, kad jie 
negalėtų iš oro ginti savo pozi
cijų žemėje. Bet Saugumo Tary
ba niekad nebuvo prašoma pa
tvirtinti JAV, Britanijos ir 
Prancūzijos nustatytu neskrai-
dymo zonų Irake, jau nekalbant 
apie gavimą leidimo kariniais 
veiksmais užtikrinti, kad Irakas 
tų nuostatų laikytųsi. Nors 
prieš puolimą sekmadienį JAV 
lauke R. Ekeus pareiškimo, kad 
Irako duodamos sąlygos jo 
komisijai nepriimtinos, JAV 
tačiau neatsiklause ST narių 
prieš darydama puolimą. 

Igal. Cyrus Vance laikyseną 
derybose dėl Bosnijos dabar jau 
kritikavo Prancūzijos užsienio 
ministras Roland Durnas ir pra
ėjusį savaitgalį priėjo prisidėjo 
Zbigniew Brzezinski, buvęs C. 
Vance kolega ir ilgainiui jo 
konkurentas, kai prez. Jimmy 
Carter administracijoje Z. 
Brzezinski buvo JAV nacionali
nio saugumo patarėjas, o C. 
Vance buvo valstybės sekreto
rius iki savo atsistatydinimo 
1980 metais. 

Washington Post spausdin
tame komentare Z. Brzezinski 
kaltino Cyrus Vance ir Europos 
Bendrijos atstovą taikos 
pasitarimuose Lord Owen ban
dymu sukurti taiką Balkanuose 
eant „derybininkais, kurių 
pagrindinė samprata kaip tvar
kytis su galvažudžiais yra 
begalinės kalbos, tuo tarpu 
užtikrinant agresorius, kad jų 
jėga nebus atremta kita jėga". 

„Tad nenuostabu", toliau rašė 
Z. Brzezinski, „kad to išdavoje, 
masiniams žudikams yra patai
kaujama,^ ,etninis svarinimas', 
jau nekalbant apie masinius 
moterų išprievartavimus, yra 
toleruojami". 

Pirmadienį duotame pasikal
bėjime, Cyrus Vance apie tokius 
užmetimus pasakė: „Pamaz
gos!" „Jei mes atsisakome 
kalbėtis dėl vadinamų morali
nių priežasčių su visais daly
vaujančiais konflikte, kaip iš 
viso kada nors bus išspręstas tas 
konfliktas?" — jis kalbėjo griež
tu tonu, plunksnakočiu tapšno
damas stalą, retai parodomo 
pykčio momentu. 

Bosnijoje t ik derybos išspręs 

„Atvirai kalbant, man jau 
įgriso neapgalvota krit ika, 
neatsižvelgiant į centrinį faktą. 
Bosnijoje nėra kito įmanomo pa
kaitalo išsiderėtoms paliau
boms. Mūsų uždavinys yra sus
tabdyti kariavimą ir užtikrinti, 
kad humanitar inė pagalba 
plauktų jos reikalingiesiems, 
kad mažiau žmonių mirtų". 

Pabrėždamas svarbą kalbėtis 
su visais konflikto dalyviais, 
Vance turėjo galvoje Serbijos 
prez. Slobodan Milosevič ir Bos
nijos serbų vadą Radovan Kara
dzič. kurie plačiai laikomi to 
konflikto pagrindiniais kalti
ninkais ir dėl to buvo L. Eagle-
burger'io minėtame įtariamųjų 
karo nusikaltėliu sąraše 

Priekaištai Saugumo 
Taryboje 

Bet daugiausia priekaištų 
Saugumo Taryboje girdima dėl 
dvigubo standarto, kai Irakas 
ginklu verčiamas paklusti JT-
oms, o nieko nedaroma, kai 
Izraelis nepaklusta JT įsakymui 
į namus sugrąžinti palestinie
čius, ar kai Bosnijoje serbai 
nesiliauna vykdę ..etninį svari
nimą" prieš Bosnijos musulmo
nus. 

Stipriausiai pareiškė nepasi
tenkinimą Rusija, kuri yra 
viena penkių nuolatinių ST 
narių, turinti ir veto teisę. 
Pakartotinai rėmusi Persų 
įlankos karą, Rusija šįkart 
pareiškė neramumą, kad JAV 
ėjimai daromi, nepasitarus su 
Saugumo Taryba, ir kad puoli
muose užmušimas civilių jau 
yra neproporcingas, norimam 
pasiekti tikslui. Bet Rusijos 
Užsienio Reikalų Ministerijos 
atstovas vėl patviritno: „Mes 
tvirtai rimtai laikomės pozicijos, 
kad Irakas privalo vykdyti visas 
JT rezoliucijas". 

Kinija, kita nuolatinė JT ST 
narė, tuo tarpu tylėjo šiuo 
klausimu. Manoma, kad Kinija 
nenori pakenkti savo stam
biems ekonominiams ryšiams 
su Iranu. Italija ir Olandija tik 
sarginiai rėmė karo veiksmus 
prieš Iraką, tačiau su perspe 
jimu, kad neproporcingumu pa 
kenkiama JT patikimumui. 

Kodėl pakvietė Milosevič 

Vedamuosiuose, pasirodžiu
siuose JAV, Britanijos. Prancū
zijos ir Vokietijos laikraščiuose, 
kuriuose C. Vance politika buvo 
laikoma agresorių patenkini
mu, S. Milosevič yra lyginamas 
su Hitleriu, o C. Vance su Ne-
ville Chamberlain, primenant, 
kaip II Pasaulinio karo metu 
Vakarai sutiko su Hitlerio 
užėmimu Čekoslovakijos 1938 
metais. Kai sausio 11 d. C. 
Vance ir Lord Owen prie derybų 
stalo atvedė Serbijos prez. S. 
Milosevič, jų politikos kritikai 
matė visų savo įtarimų patvirti
nimą. 

Bet derybininkai priminė, kad 
Milosevič, penkis mėnesius ne
kviestas, pagaliau buvo pa
kviestas, prisimenant, kad jis 
talkino suvedant priešininkus ir 
tuo išgaunant pabaigą kovoms 
Kroatijoje. Milosevič buvo pa
kviestas ir dėl to. kad jis turi 
didelę įtaką Bosnijos serbų 
vadui R. Karadzič. Iš tiesų, tas 
ėjimas ir privedė prie to. kad 
pereitą savaitę R. Karadzič suti
ko su taikos pasiūlymu, po to 
kai S. Milosevič pagrasino im
tis bausmių prieš Karadzič dali
nius. 

Bosnijos serbų parlamentas 
antradieni balsavo, ar sutikti su 
dabartine Karadzič pozicija. 

— Izraelio parlamentas nu
tarė panaikinti uždraudimą tu
rėti ryšius su PLO atstovais. 

KALENDORIUS 

Sausio 21 d.: Šv. Agnietė, 
mergelė, kankine. Epifanas, 
Garsė, Rungaila. 

Sausio 22 d.: Šv. Vincentas 
diakonas, kankinys. Anastazas. 
Aušrys. Skaistė. 

ORAS CHICAGOJE 

Ketvirtadienį saulė tekėjo 
7:12. leisis 4:50. Temperatūra 
dieną 38 F (3 C), ryte lietinga ar 
gali snigti, naktį 25 F (- 4 C). 

Penktadienį saulė tekės 7:11, 
leisis 4:49, panašus oras į ket
virtadienio. 
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DETROITO ŽINIOS 
IŠKILMINGAS MINĖJIMAS 

Klaipėdos krašto atvadavimo 
70 metų sukakties ir 1991 m. 
sausio 13 d. prie televizijos bokš
to Vilniuje žuvusiųjų prisimi
nimo minėjimas praėjusį sek
madienį, sausio 17 d., buvo pra
dėtas šv. Mišiomis Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. 

Pamaldose dalyvavo organi
zacijos su savo vėliavomis. Šv. 
Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė klebonas kun. A. Ba-
bonas. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Stasio 
Sližio. 

Po Mišių parapijos salėje 
vykusiai akademijai vadovavo 
Lietuvos Šaulių sąjungos išei
vijoje centro valdybos pirm. My
kolas Abarius. Daugiau negu 
š imtas susirinkusiųjų su 
dėmesiu išklausė M. Abariaus 
žodžio, išryškinusio Klaipėdos 
atvadavimo ir prisijungimo prie 
Lietuvos svarbą. Kalbėdamas 
apie 1991 m. sausio 13 d. Vilniu
je žuvusius, iškėlė tos skaudžios 
aukos vaidmenį lietuvių tautai 
ir nepriklausomybės atstatymo 
eigai. Žvakučių uždegimu buvo 
pagerbti visi laisvės kovotojai, 
partizanai ir sausio 13-ją dieną 
Vilniuje žuvusieji. Žvakutes 
uždegė Lietuvos savanoriai 
kūrėjai Stasys Šimoliūnas ir 
Vincas Tamošiūnas. Po meninės 
nrogramos buvo rodoma vaiz
dajuostė sausio 13-tos dienos 
įvykių Lietuvoje, taip pat ir 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
vaizdai. 

Minėjimą rengė „Švyturio" 
jūros šaulių kuopa, St. Butkaus 
šaulių kuopa, birutietės ir 
ramovėnai. 

tvarkė laidotuvių vedėja Yo-
landa M. Zaparackienė. 

REMIA ST. LOZORAIČIO 
KANDIDATŪRĄ 

Į Šiaurės Amerikos komitetą, 
remiantį St. Lozoraičio kandida
tūrą Lietuvos Respublikos pre
zidentiniuose rinkimuose, įsi
jungė 35 Detroito apylinkėje 
gyvenantys lietuviai visuomeni
ninkai — Vytautas Petrulis, 
Vytas Rugienius, Vytautas Kut-
kus, Jonas Urbonas, kun. Alfon 
sas Babonas, dr. Algis Baraus
kas, Regina Juškaitė, Stasys 
Šimoliūnas, Saulius Šimoliū
nas, dr. Vainutis K. Vaitke
vičius, Eduardas Milkus-Mil-
kauskas, Vincas Tamošiūnas, 
Algis Lapšys, Raymond V. Pet
rauskas, Bernardas Brizgys, 
Jurgis Jurgutis, dr. Stefa ir Kęs
tutis Miškiniai, Robert Boris, 
Viktoras Memenąs, Janina ir 
Narimantas Udriai, Nijolė ir 
Algis Čerekai, Audronė Tamu-
lionytė-Lenz, Birutė Šauly-
tė-Cečkienė, prof. Leonardas 
Gerulaitis, Algis ir Liuda Ru
gieniai, R. Mikulionienė, An
drius Butkūnas, Eleonora Gri
gaitienė, Danutė Petrusevičiū-
tė, Algis ir Yolanda Zaparackai. 

Sekmadieniais prie Šv. An
tano parapijos aukas renka Vy
tautas Kutkus, o prie Dievo Ap
vaizdos parapijos Liuda Rugie-
nienė. Lietuvos Prezidento 
rinkimų eigą plačiai informuoja 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė, transliuojama antra
dieniais ir penktadieniais nuo 4 
iki 5 vai. po pietų iš Walled 
Lake radijo stoties WPON, ban 
ga 1460 AM. 

Vincas T a m o š i ū n a s ir S tasys Š imol iūnas , Lie tuvos Nepriklausomybės ir 
Kla ipėdos k ra š to vadavimo kovų dalyviai , savanor ia i kūrėjai, iškilmingame 
minė j ime Det ro i te . Nuotr. J . U r b o n o 

JŪROS ŠAULIU KUOPOS 
METINIS SUSIRINKIMAS 

„Švyturio" jūros šaulių kuo
pos metinis visuotinis narių 
susirinkimas sekmadienį, sau
sio 24 d., 12 vai. vyks Šv. An
tano parapijos patalpose. Bus 
valdybos, revizijos komisijos 
pranešimai ir renkama nauja 
valdyba, o taip pat pranešimai 
ir nutarimai dėl „Pilėnų" 
stovyklos. Nariai prašomi susi
mokėti nario mokestį prieš susi
rinkimą ir visi jame dalyvauti. 
Po susirinkimo — vaišės. „Švy
turio" jūros šaulių kuopai vado
vauja Bronius Valiukėnas. 

MIRĖ SENIAUSIAS 
LIETUVIS DETROITE 

Sausio 18 d. Detroite mirė 
Wil l iam (Vincas) Dapkus, 
sulaukęs 106 metų amžiaus. 
Buvo gimęs 1886 m. kovo 2 d. 
Lietuvoje. Ankstyvesnės ateivių 
kartos lietuvis, dirbęs Fordo au
tomobilių pramonėje. Pasku
tinius savo gyvenimo metus 
gyveno pas P. Televičienę, kuri 
prižiūrėjo velionį iki jo mirties. 
Sausio 21 d., po gedulingų šv. 
Mišių Šv. Antano bažnyčioje. 
vel ionis palaidotas Holy 
Sepulchre kapinėse. Laidotuves 

KONCERTAS 

Sigutės Stonytės ir Arvydo 
Markausko, Lietuviu fondo 
pakviestų Lietuvos Operos solis
tų, koncertas Chicagoje vykęs 
sausio 10 d., susilaukė labai 
gražių atsiliepimų. Muzikos 
žinovų nuomone, tai buvęs pats 
įspūdingiausias koncertas (pa
skutinių kelių metų laiko
tarpyje) su labai publikai pa
traukliu repertuaru ir solistų 
vokaliniu žibėjimu. Jų kon
certas Detroite ruošiamas sau
sio 31 d. 12:30 vai. p.p. Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje, 
Southfield, MI. Solistams 
akompanuos Lietuvių Operos 
dirigentas muz. Alvydas Vasai 
tis. 

Kviečiame visus Detroito, 
Windsoro ir apylinkių lietuvius 
nepraleisti šios retos progos 
atsilankyti į Lietuvių fondo 
rengiamą koncertą, šiltai pri
imti mūsų talentingus svečius 
— Lietuvos Operos solistus, 
pasiklausyti aukšto meninio ly
gio koncerto ir tuo pačiu parem
ti mūsų menininkus ir Lietuvių 
fondą. Kaip įvykiai rodo. Lietu 
vių fondas dar ilgai turės remti 
mūsų išeivijos kultūrinę veiklą 
ir lituanistinį švietimą, nes 
Lietuva dar ilgai bus finansiniai 
nepajėgi išeiviją paremti. Kaip 

Lietuvos Vyčių choras gieda kalėdines giesme- Šv. Kryžiaus ligoninėje. Chicagoje. Programa tele
vizijos būdu buvo rodoma pac ien tams visose ligoninės palatose. 

ĮLBM W V<D0 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403 

WORCESTER, MA, 26-TA 
KUOPA 

1993-jų veiklos metų kuopos 
valdybą sudaro: dvasios vadas 
kun. Jonas Petrauskas, pirmi
ninkė Garbės narė Rita Pinkus, 
vicepirm. Ona Leseman, pro
tokolų sekretorė Aldona Waska, 
finansų sekr. ir ritualų komiteto 
pirm. Marijona Racicot, 
iždininkas Stepas Walinsky, Jr., 
revizorius Bill Leseman bei 
tvarkdarys Karolis Kulakutsky. 
Komitetų pirmininkais išrinkti: 
viešųjų reik. — Virginija Cum-
mings ir lietuviškų reik. — E. 
Meilus, Jr. 

Didelė padėka 26-tos kuopos 
nariams, surengusiems Naujo
sios Anglijos kultūrinį festivalį 
VVorcester mieste. Čia susi
pažinome su „Vyčio" vyr. redak
tore Marija Kober ir vyru An
tanu. Didelė padėka VVestfieldo 
30-tai kuopai, paruošusiai deš
reles. Aplankėme jų Sv. Kazi
miero parapijos bažnyčią. Joje 
yra Aušros Vartų paveikslo mo
zaika, o jų klebonas, buvęs wor-
česterietis kun. Hamilton. auko
jo šv. Mišias. 

Barbora Pantos 

50-TA NEW HAVEN, CT, 
LIETUVOS VYČIŲ KUOPA 

Praradome kitą gerą draugą 
Al Gedrim, kuris turėjo atsista
tydinti iš finansų sekretoriaus 
pareigų, pralaimėjo kovą su 
vėžio liga ir dabar jau nebeken-
čia didelių skausmų. Meldžia
mės, kad Viešpats jam suteiktų 
ramybę, ir užjaučiame Oną bei 
visą jos šeimą. Al daug pasidar
bavo verbuodamas 50-tos New 
Haven, CT, Lietuvos Vyčių kuo 
pos narius. Jis visuomet parari 
kiui turėdavo registracijos 
lapelį. 

Praradau gerą. ilgametį drau-

ir kitais metais, koncerto proga 
bus įteikta metinė Lietuvių fon
do finansinė parama Detroito 
lituanistinei mokyklai. 1992 
metais ta parama siekė 1,800 
dol. Tikėkimės ir šiais metais 
sulaukti panašios paramos. 

Koncerto bilietų kaina yra la
bai prieinama — tik 12 dol. as
meniui, įskaitant ir kavą su py
ragais. Bilietai, su nuolaida pla 
tinami iš anksto, jų kaina — 10 
dol. asmeniui. Juos galima įsi
gyti iki sausio 24-tos dienos pas 
A. Bražėną prie Dievo Apvaiz
dos parapijos ir pas V. Cižauską 
prie Šv. Antano parapijos. Bilie
tai, koncerto dieną įsigyjami 
prie kasos, kainuos 12 dol. 
asmeniui. 

V. P. 

gą. Visuomet Mitai prisiminsiu 
bendrus mūsų šeimos pobūvius, 
kur Al su mano tėvu dainuo
davo lietuviškas liaudies 
dainas. Galiu įsivaizduoti juodu 
pomirtiniame gyvenime kartu 
dainuojančius „Kai aš turė
jau...". O galbūt Al ir Pranas Pe 
terson danguje jau suorganiza
vo naują Lietuvos Vyčių kuopą? 
50-tos kuopos nariai stengiasi 
užpildyti didelę spragą, per 
Didžiuosius Vartus išėjus 
Pranui ir AL 

Naująją šių veiklos metų kuo
pos valdybą sudaro dvasios va
das kun. Albertas Karalis, 
pirmininka^klbertas Gutaus
kas, pirmasis vicepirm. VVilliam 
Bachinski, protokolų sekretorė 

Audronė Toole, finansų sekr. 
Marija Geipel, iždininkė Ona 
Meškins, tvarkdariai Alicija Dc 
kas ir Antanas Kordosky bei pa
tikėtiniai Joana Augustine. 
Karolis Dekus ir Elena Medley. 
Komitetų pirmininkai yra: ri
tualų — Pranas Antin, sveiki
nimų — Eleonora Gutauskas, 
lietuviškų reikalų — Juozas 
Karmuza. reklamų — Elzbieta 
Grybovvski bei korespondentė 
A. Toole. 

Keli kuopos nariai dalyvavo 
Naujosios Anglijos apygardos 
Maironio parke surengtame 
kultūriniame festivalyje. Čia 
pasigardžiavome geru maistu ir 
gera draugija. 

Audronė Toole 

PHILADELPHIA, PA, 
3-ČIOJI LIETUVOS 

VYČIU KUOPA 

Vyčių kuopa gruodžio mėn. 12 
d. jau 8-tą kartą Sv. Jurgio pa
rapijos salėje suruošė kasmet 
rengiamas Kūčias. Kūčios pra
dėtos Mišiomis Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, kurias 
aukojo kun. Juozas Anderlonis. 
šios parapijos klebonas. Nepai 
sant audringo oro, po Mišių į 
salę susirinko arti pusantro 
šimto asmenų. 

Ant scenos uždangos kabojo 
didelėmis raidėmis užrašai 
..Sveikiname atsilankiusius į 
Vyčių Kūčias" ir „Linksmųiv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų" Už garbės stalo susėdus 
visų trijų lietuvių parapijų kle 
bonams. Šv. Kazimiero — kun. 
Eugene Wassel, Šv. Jurgio - J. 
Anderloniu!. ir Šv.»Andriejaus 
— vienuoliui kun. Timotiejui 
Burkauskui. kuopos pirmi
ninkas Viktoras Stepalovitch 
paprašė J Anderlonį, Vyčių or
ganizacijos dvasios vadovą, pra
dėti Kūnas Kun. Anderlonis 
perskaitė lietuviu kalba Kalėdų 
evangelija ir pašventino kalė 

daičius. Paskirsčius kalėdaičius 
visiems stalams, žmonės dali
nosi jais, sveikino vieni kitus, 
linkėdami linksmų šv. Kalėdų. 

Šalti patiekalai: silkės, gry
bai, šližikai, ausikės, aguonų 
pienas, kompotas, duona, kopūs
tų salotos, vynas buvojau padėti 
ant stalų ir žmonės vaišinosi, o 
šilti, kaip barščių sriuba, virtos 
bulvės, įvairi žuvis buvo 
atnešama prie stalų. Visiems 
pasisotinus, kuopos pirminin
kas ir panelė Barbora Mickū-
naitė pravedė laimėjimus. Čia 
nevienam nusišypsojo laimė. 

Kūčias užbaigė 3-čios Vyčių 
kuopos dvasios vadovas kun. 
Eug. VVassel malda, primin
damas, kad šv. Kazimiero pa
rapija 1993 metų rudenį švęs 
100 m. jubiliejų. Nemandagu 
būtų nepriminti asmenų (ren
gimo komiteto', kurie išmanin
gai ir be priekaištų surengė šias 
Kūčias. Štai jie: Nellie ir Ray 
Pandza, Jonas ir Agnietė Mic
kūnai ir jų duktė Barbora, Doro-
tėja Machionis.r* Viktoras 
Stepalovitch, Marge Petronis, 
Leonardas ir Marilyn Kapo-
chus, Alicija Bacon, Stasys ir 
Ona Petraičiai, Aušra Maknys, 
Julija Kovvrak, Irena Svekla. 
Lilijana Greymas ir Irena 
Ožalis. 

Edmundas Binkis 

25-IŲ METU TRADICIJA 
UŽSIBAIGĖ BROCKTON, 
KARDINOLO SPELLMAN 

AUKŠTESNIOJOJE 
MOKYKLOJE 

Šių dienų pasaulyje, prasi
dėjus šeimų irimo laikotarpiui. 
Brockton. MA, lietuvių Dillis 
šeima yra išimtis. Su meile ir 
dideliu tikėjimu Robertas ir 
Emilija Dillis pajėgė užauginti 
šešiolika sveikų bei linksmų 
vaikų. Jie taip pat pajėgė 
kiekvieną jų išleisti į tame 
mieste esančią kardinolo Spel-
lman aukštesniąją mokykla 
Per paskutiniuosius dvidešimt 
penkerius metus jie buvo pa
žįstami veidai mokykloje. Nese 
niai prie mokyklos vartų buvo 
pasodintas tos šeimos garbei 
medelis. Devynios dukros ir sep
tyni sūnūs baigė šią aukštes 
niąją mokyklą. Dillis šeimos tė
vai net dvidešimt penkerius 
metus aktyviai dalyvavo tėvų 
komitete, 25 metus dirbo įvai 
riuose mokyklos renginiuose, 25 
metus susitikinėjo su mokyto
jais, 25 metus ruošė pietus 
vaikams ir dalyvavo įvairiuose 
teatriniuose renginiuose bei 
kitose mokyklos šventėse. Šešis 
metus iš tų 25 tik vienas jų 
vaikas telankė tą mokyklą, 
keturis metus ją lankė du 
vaikai, 15-ka metų ją lankė trys 
iš karto, o vieneriais metais net 
keturi jų vaikai lankė šią mo
kyklą. 

Mokyklos mokytoja vienuolė 
seselė Thomasine 1992-rais 
metais Dillis šeimai įteikė 
žymenį, kadangi jauniausias jų 
vaikas Jonas mokyklą baigė 
tais metais. Sveikiname Dillis 
šeimos tėvus ir vaikus! 
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52-RA ELIZABETH, NJ, 
LIETUVOS VYČIŲ KUOPA 

Elizabeth, NJ Šv. Petro ir Po
vilo parapijos klebonas kun. Al
fredas Zemeikis sutiko pasilikti 
mūsų 52-ros Lietuvos Vyčių 
kuopos dvasios vadu 1992-93-
tiem veiklos metam, o Garbės 
narė Ona Matalavich buvo per
rinkta pirmininke. Valdybon iš
rinkti vicepirm. Ona Baronas, 
protokolų sekretorė O. Matala
vich, finansų sekr. Pranė Mi-
levvski, bei iždininkė Marija 
Mackelis. Komitetų pirmi
ninkai par inkt i : socialinių 
reikalų — Rūta Brazinski, 
kelionių — Elena Karalis, ko

respondentai — VVilliam Senkus 
ir Juliana Liana. 

Kuopa rengia metinį Šv. Ka
zimiero minėjimą sekmadienį, 
kovo 7-tą dieną. Šventė prasidės 
Mišiomis 11-tą valandą ryto Šv. 
Petro ir Povilo parapijos bažny
čioje. Po to parapijos salėje bus 
pietūs. 

Iždininkė M. Mackelis kreipė
si į įvairias organizacijas, 
prašydama aukų Sv. Pranciš
kaus misijai Lietuvoje. Surinkta 
1,100 dol. ir ši suma buvo įteik
ta Pittsburgh, PA, esančiam Šv. 
Pranciškaus vienuolynui. 

VVilliam Senkus 
Vertė Aleks. Pakalniškis, J r . 
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Tel . (312) 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hllls. IL. 
Tel . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71* t St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palo* Vision Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5835 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tel . 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.CJ 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Center-

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

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . 312-586-3166 
Namų 708-381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 63rd St.. Chicago, IL 60638 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Dabartis iš mūsų reikalauja 

GYVENTI 
DABARTIMI 

AMERIKOS DEMOKRATIJA 
NEIŠSPRENDŽIA PASAULIO 

PROBLEMŲ 

KRIKŠČIONYBĖ KINIJOJE 

Kasdienos žiniose tiek spau
doje, tiek televizijoje vėl nuolat 
kartojamas tautybės žodis. Kar
tais jis vartojamas apgailint ser
bų, žydų ir kitų kraštų priemo
nes, „Švarinant" savo valstybės 
sudėtį, o kartais džiaugiantis 
amerikiečių tautybės ir piliety
bės suliedinimo pastangomis, 
nors čia nerodoma jokios prie
vartos. 

Šį kartą dėmesį atkreipė Japo 
nija, stipriai nusiteikusi nele:; 
ti maišyti savo tautiečių gryna 
kraują. Deja, nuolat besi
keičianti politinė padėtis ir to
je pasaulio pusėje privertė vals 
tybes susidurti su bėglių pro
blema. Į Japonija pasipylė ko
rėjiečių masės, ieškodamos 
užuovėjos nuo tarpusavyje 
kylančių karų. Nenorėdami 
pasirodyti Vakarams nejautrūs 
pabėgėliams, japonai sugalvojo 
visiškai kitokią formulę: jei 
norit gauti pilietybę ir čia 
pasilikti, turit tapti japonais. 
Atrodytų, bent amerikiečiui, vi
sai pr i imtina išei t is , bet 
daugelis kitų tautų, turinčių 
savo gražią praeities istoriją, ne
būtinai skubės tai padaryti. O 
kaipgi reikia pasidaryti ja
ponu? Atsakymas buvo labai 
paprastas: atsisakyk savo var
do ir pavardės, savo protėvių, 
priimk grynai japonišką vardą 
ir pavardę ir visur visada tvir
tink esąs japonas. 

Aišku, bėglių tarpe į šiuos 
nuostatus nebuvo palankiai žiū
rima, nors 18 tūkstančių sutiko 
tai padaryti- Nors žmonių iš
vaizda kiek skyrėsi, bet ne tiek. 
kiek būtų skirtumo, jeigu mes 
ten būtume atsidūrę ir verčiami 
tapti japonais arba išsinešdinti. 
Ir tai vyksta jau šiame pasau
lyje, kuris vadinamas moderniu. 

Vokietijoje „tautybės svari
nimo" klausimas irgi yra ne 
naujiena, nes ir į ten pasipylė 
kitaip atrodantys ir kitaip 
kalbantys bėgliai. Iš vienos pu
sės, kaip ir Amerikoje, jie vokie
čiams buvo naudingi kaip juo
dadarbiai, bet dažnėjančios miš
rios vedybos pradėjo kelti rūpes
tį. Dabar daromos pastangos su
siaurinti iki šiol bėgliams atvirą 
sieną. Panašiai pradėjo galvoti 
ir Amerika, siųsdama atgal į čia 
plaukiantį begalinį valčių skai
čių iš Haiti salos, nes jos val
dovas nenorįs demokratijos. 
Aišku, čia bus sunkiau tokj 
grąžinimą įteisinti, kai istorija 
visad garsiai gyrėsi savo 
palankumu. 

* * * 

Šiame krašte apie vietinę tele
viziją, deja, daug gero negalime 
pasakyti. Tik šaudo, žudo, va
gia, o tai nuotaikos nepakelia. 
Tačiau viena programa privertė 
mane susimąstyti — tai 
vadinamoji „Sponsor a child". 
Čia rodomi niekam nerei
kalingi, nenorimi pamesti
nukai, kurių liūdnos akutės 
prašyte prašosi pagalbos. Atėjo 
mintis, kad gal turime čia, išei
vijoje, šeimų, kurios arba 
niekad neturėjo vaikų, arba juos 
jau užaugino, išmokslino ir išlei
do į savarankišką gyvenimą. Ir 
štai tokiai lietuviškai šeimai gal 
kartais kyla noras dabar padėti 
ir Lietuvos našlaičiams arba 
pamestinukams. Tam turime 
organizaziją „Lietuvos Vaikų 
Viltis". Tačiau dabar atėjo min
tis, kad ir mes gal galėtume pa
ieškoti norinčių išsirinkti ten, 
Lietuvos našlaitynuose, vargs
tantį vaikutį ir tapti jo „tėvais" 
čia, išeivijoje, kas keletą 
mėnesių jį pradžiugindami ar 
nauju rūbeliu, ar kita kokia 
dovanėle. Gal tai pakeltų tokio 
vaiko nuotaiką, kad jis gal nėra 
visiškai vienas ir nereikalingas, 
o tik našta jį išlaikančiai orga
nizacijai. Gal gautų net kalė
dinę dovanėlę, laiškelį savo var
du, o ne paduodamą iš eilės be-
pavardžių grupei. Gal turėtų 
drąsos pats ar pati parašyti net 
padėkos laiškelį savo vardu, at
siųsti nuotraukėlę? Tai padaryti 
neturėtų būti sunku per Lietu
vos Vaikų Viltį, bet tik pa
galvokime, kokį skirtumą tai 
sudarytų vaikui, kuriuo iki šiol 
niekas nesidomėjo, tik maitino 
kaip dar vieną bevardį iš nerei
kalingųjų grupės. Manau, ver
ta tai persvarstyti, ir jei tai dar 
nėra padaryta, iškelti šią idėją 
platesniu mastu visame pasau
lyje, kur tik atsidūrę lietuviai 
išeiviai, nes Lietuvos Vaikų 
Viltis viena to negalės padaryti. 
Tam reikalingas nuoširdus 
noras turėti „savo vaiką" ir 
Lietuvoje, kur, kiek suprantu, 
yra labai daug tiesiog gatvėn 
išmetamų vaikų, gal dėl rimtų 
priežasčių, o gal su skaudama 
širdimi, bet nematant kitos išei
ties. 

Susiduriu dažnai su šeimomis, 
kurios susidomėjusios vien pra
bangiomis kelionėmis į Havajus 
ir kitur, kurios retai pagalvoja, 
kad viena naktis ten viešbutyje 
galėtų ne tik apmokėti tokio 
vaikučio visų metų rūbus, bet. 
svarbiausia, duotų jam tą viltį, 
apie kuria kalba Lietuvos Vai
kų Viltis. 

RKV 

Lietuva paskutinių rinkimų į 
seimą pasekmėje savo demokra
tišką politiką pasuko į kairę, o 
išeivijos lietuvių laikysena 
suskilo į tris dalis. 

Pirmieji yra pasipiktinę rin
kimų rezultatais. Jie teigia, kad 
lietuviams gėda prieš pasaulį, 
grįžtant atgal į komunistinę 
sistemą. 

Jiems priešinga grupė yra, 
sprendžiant iš pasisakymų 
spaudoje, jaunesnioji karta. Ji 
rinkimų rezultatus priima kaip 
būtinybę, kad dauguma tautos 
balsuotojų pasisakė už žadamą 
pagerinti Lietuvos ekonominę 
padėtį. 

Trečioji, atsargesnė grupė, 
vadovaujasi posakiu: „Pagy
vensim — pamatysim". Kitaip 
tariant, leiskite A. Brazausko 
vadovaujamai politikai 
parodyti, ką gi gero gali 
padaryti. Kartu su tuo yra ir 
rizika, kad blogis neatneštų 
diktatoriškų polėkių valdyti 
kraštą. 

Yra pravartu pažvelgti į 
pasaul inės demokratijos 
nesėkmes, kurios irgi turėjo tam 
tikros įtakos į Lietuvos rinkimų 
rezultatus. 

Žlugus komunizmui Rytų Eu
ropoje, dauguma jos gyventojų 
dėjo dideles viltis į demokratijos 
stiliaus įgyvendinimą savo vals
tybėse. Niekas nesakė, kad tai 
bus lengva įvykdyti. 

Praslinkus trejiems metams 
po Berlyno sienos sugriuvimo, 
subyrėjo Sovietų Sąjungos milži
niškoji imperija. Atėjo laikas, 
kad tos pasaulio valstybės, 
kuriose gyvavo ilgametė 
demokratija, pradėjo negaluoti 
ir vesti kovą už savo egzis
tenciją. 

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas buvo net pavadintas 
demokratijos simboliu, bet jis 
laimėjo kovą prieš ministrą 
pirmininką ir į jo vietą turėjo 
paskirti komunistą-technokra-
tą. 

Venezueloje dėl ekonominių 
problemų ir politinės korupcijos 
jau įvyko du sukilimai, norint 
nuversti dabar esamą, demokra-
tiškai išrinktą, vyriausybę. 

Angoloje vykusius rinkimus 
prižiūrėjo Jungtinių Tautų 
komisija. Dabar po rinkimų ten 
vyksta neramumai ir graso 
sukelti pilietinį karą. 

Lietuva, Rumunija ir Slovaki
ja laisvų tautų rinkimuose iš
rinko į valdžią vėl buvusius ko-

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

munistus. 
Kodėl šie visi įvykiai sukelia 

demokratijai pavojų? 
Viena priežastis yra tai, kad 

visi buvusieji komunistai ir 
diktatoriai, žlugus komunizmui 
Rytit Europoje, pradžioje pra
dėjo plaukti kartu su vyks
tančiais tuose craštuose pasi
keitimais. Dabar, blogėjant 
pasaulinei ekonominei padėčiai, 
tuo pasinaudojo buvusieji komu
nistai ir vėl naudoja tą patį 
argumentą: norint išlaikyti poli
tinį stabilumą, reikia naudoti 
nors ir mažą dozę diktato-
riškumo. Jis yra būtinas, norint 
pasiekti ekonominį pagerėjimą. 

Pagal Amerikos statistinius 
duomenis pasaulinės demokra
tijos atžvilgiu, iš 186 valstybių 
rasta, kad 75 valstybėse yra 
tikra demokratija, 19 valstybių 
vyksta teigiami pasikeitimai. 
Apskritai pasaulyje yra daugiau 
laisvės, negu jos buvo prieš 10 
metų. 

Kodėl pasunkėjo demokratijos 
egzistavimas pasaulyje? Viena 
iš pagrindinių priežasčių yra, 
kad daug valstybių neturi jos 
ilgamečio patyrimo. 

Žlugus komunizmui, išsivystė 
etninės grupės ir jų tautinis ju
dėjimas, o naujos demokratijos 
ir dalis senųjų nepajėgia 
tvarkyti krašto ekonomijos. Čia 
yra dalis ir Amerikos kaltės. 
Amerika dar nepasiryžusi šią 
tuštumą užpildyti. 

Pavyzdžiui, pusė Lenkijos gy
ventojų sako, Kad demokratija 
yra naudinga, jeigu ji pajėgia 
atnešti ekonrainę gerovę. Tik 
šeši procentai Vengrijos 
gyventojų tvirtina, kad tei
giamas pasikeitimas įvyko, žlu
gus komunizmui. 

Šis demokratinis bandymas 
buvo gera proga pasireikšti nau
jai išrinktam Amerikos prezi
dentui Bill Cl in ton . Pre
zidentinių rinkimų metu jis ir 
jo padėjėjai stipriai kritikavo 
prez. G. Busho administraciją, 
kad neužtenkamai padėjo de
mokratinėms jėgoms Rusijoj, 
Ukrainoj, Baltijos valstybėse, 
Artimuose Rytuose ir Pietų 
Afrikoje. Tuo tarpu Kinija nori 
Amerikos adminis t raci jos 
pasikeitimus panaudoti savo 
tikslams. 

Naujai išrinkto prez. B. Clin-
tono laukia trys problemos. 

Pirmoji, ar Amerikos tipo 

demokrati ja veiksminga ir 
vienodai gerai pritaikoma ki
toms pasaulio valstybėms. 

Antroj i — alyvos: ka ip 
Amerika iš tikrųjų vertina 
Saudi Arabijos ir Kuvvaito vals
tybių „alyvos demokratiją". 

Trečias klausimas yra, ar su
teikimas Kinijai jos pagei
daujamo ekonominio statuso 
duos Amerikos ir jos partne
riams vesti visišką ir naudingą 
prekybą su Kinija. 

Amerikos būsimas preziden
tas B. Clintonas yra įsiparei
gojęs įvestį įvairias naujas pro
gramas. Šios programos pa
vadintos Demokratijos korpusu. 
Jų t i k s l a s yra s t ip r in t i 
Amerikos pozicijas Jungtinėse 
Tautose ir kitur. Dirbant kartu 
su Amerikos politiniais vadais 
iš visų valstijų, norima naujas 
programas išplėsti iki vietinių 
valstijų reikalingų reformų per
organizavimo. Norima išplėsti 
kapitalistinius ir politinius pa
tyrimus, panaudojant Prancūzi
jos ir Vokietijos politinių partijų 
įstatus. 

Kiek iš tikrųjų Kinijoje yra 
krikščionių, sunku pasakyti, bet 
jie tesudaro labai mažą visų Ki
nijos gyventojų dalį. Manoma, 
kad valstybės globojamai — ar
ba bent toleruojami — Bažnyčiai 
priklauso apie 10 milijonų 
kiniečių, o pogrindžio krikš
čionių bendruomenėms — bent 
40 milijonų. 

Po 1978 m. Kinijos komunis
tų vyriausybė kiek atleido varž-

Baigiant yra verta pažymėti 
žymaus anglų demokrato, Penn 
Kemble humoristinius žodžius: 
George Bushas nusuko savo 
nosį nuo Boris Jelcino, kuris 
dėvėjo baltas kojines". Apskri
tai, prez. G. Bushas nebuvo 
patenkintas su naujų kraštų 
demokratijomis. 

Tačiau tos demokratijos Rytų 
Europoje, kurios veda gyvybinę 
kovą išsilaikyti, yra reikalingos 
daugiau, negu tik turėti gerų 
draugų Washingtone. Joms rei
kalinga ir tikroji ekonominė pa
rama, kartu su piniginėmis in
vesticijomis į jų krašto ūkį. 
Pažadų neužtenka. Reikia pri
imti konkretų faktą: be pinigo 
toli nenueisi. 

Vilnius. Aušros Vartai. Nuotr. J. Tamulaičio 

tus religinėms reformoms, ii 
gyventojai pradėjo savo tikėjimą 
išpažinti viešai. Nors į religines 
apraiškas vyriausybė tebežiūri 
gan šnairiai, bet tikintieji jau 
gali statyti bažnyčias, rinktis į 
pamaldas ir atlikinėti religinę 
praktiką be didelių trukdymų. 
Per praėjusias Kalėdas Kinijos 
krikščionių bažnyčios buvo 
pilnos žmonių. 

Tačiau ne visur šių lengvatų 
krikščionių atžvilgiu laikomasi. 
Kai kuriose provincijose ar net 
vietovėse religijos persekiojimas 
tebegyvas — tikintieji net areš-
tojami už dalyvavimą pamaldo
se, o koplyčios, atrastos pri
vačiuose namuose, tuoj 
uždaromos. 

Krikščionybę labiausiai varžo 
Kinijos vyriausybės nepasitikė
jimas bet kokiu kontaktu su 
užsienio, ypač Vakarų, kraštais. 
Kadangi katalikų Bažnyčios 
galva yra Romoje, bijomasi jo 
įtakos ir dėl to stengiamasi kon-
troliuoti katalikų tikėjimo 
plitimą. Tikintieji yra verčiami 
priklausyti valstybinei katalikų 
bažnyčiai, kuri yra komunistų 
partijos žinioje. Nors daugeliui 
katalikų šis sprendimas nepri
imtinas, bet tai beveik vienin
telis būdas viešai atlikti savo 
religinę praktiką ir palaikyti 
katalikybę Kinijoje. 

Kadangi į Kiniją retai pa
tenka vakariečiai dvasininkai, 
katalikybė čia nepatyrusi naujų, 
vėjų, reformų, atsinaujinimo. 
Visa Bažnyčios struktūra pali
kusi labai tradiciška. Krikščio
nybė taip pat labai nukentėjo 
dėl ekonominių sunkumų. Dau
giau kaip tris dešimtis metų ko
munistinės sistemos atskirta 
nuo Vakarų pasaulio, turėjo iš
mokti pasitenkinti tik savo iš
tekliais, todėl bet koks 2ugimas 
ir apskritai progresas labai 
nukentėjo ar net visiškai 
sustojo. 

Manoma, kad Kinijos „atvirų 
durų į Vakarus" politika pagy
vins ir krikščioniškų bend
ruomenių gyvenimą. Tačiau 
pernai rugsėjo mėnesį Kinijos 
katalikų suvažiavime valsty
binės katalikų Bažnyčios atsto
vas vysk. Zhong H^aide per
spėjo, kad nebus toleruojamas 
svetimų valstybių mėginimas 
vėl perimti Kinijos katalikų 
Bažnyčios kontrolę. Vėliau jis 
savo nusistatymą kiek sušvelni
no ir jau teigia, kad , Jeigu ki
niečiai katalikai, kurie gyvena 
kituose kraštuose, norės remti 
Kinijos Bažnyčią, jų aukas mie
lai priimsime". AJ g • 
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Čiurlionio galerijoje sausio 22 d , 7:30 v.v. įvyks parodos „Dailė 1993" ati
darymas. Čia matome parodos svečių globos komiteto dalį (iš kairės): Alina 
Plaušinaitienė, Janina Mikutaitienė ir galerjos vadovas Algis Janusas. 

- Bet kur jį padėsiu? Pats žinai, kad ne vieno 
tuščio kambario nebėra, — atsikirto liesas poras. 

— Ir dar kiek! Jis galės pasistatyti lova mano 
kambary, o štai ponas Mikas gražiai tilps viengungių 
barake. Juk ten galima kokias keturias ar net penkias 
lovas dar pastatyti. 

— Galima... Jie man ir taip pradeda galvą ūžti, kad 
labai sukimšti, o kai dar pridėsiu, — nenorėjo nusileis
ti liesasis. 

— Žmogau mielas, juk jie draugai. Kas nenorės 
draugo priimti. Einam, — mostelėjo ranka man. 

Kai išėjom į kiemą, pasakiau: 
— Ačiū pirmininke. Jeigu ne tamsta, tas bu-

tininkas buvo pasiruošęs tuoj pat išjoti. 
~ Kad, matai, mano mielas, aš nebe pirmininkas. 

Norėjo uždėti, bet atsikračiau. Užteko, kad anoj pusėje 
Elbės papirmininkavau. Jis ne butininkas, bet tikras, 
visų išrinktas pirmininkas. Aš atsidėjau kitokiems dar
bams. Parenku žinių ir pakabinu ant sienos Jie tą 
lentą vadina mūsų laikraščiu, o mane redaktorium. 
Kiek jau laiko, kai mažiukai be mokslo, reikia žiūrėti, 
kad neužaugtų beraščiai. Daug su gerais halsais. 
Atsimenat, kaip prie daržinės traukdavot. Sutraukia 
ir čia, bet kas iš to. Reikėtų rasti žmogų, kur:* iš tų 
palaidų rėksnių galėtų padaryti chorą. Reikėtų, reikė
tų, reikėtų, bet kai nėra kaip, tai reikėjimas taip ne 
jučia ir dyla... Bet nesudils... Jeigu patys nedil nsim, 
nesudils. 

Miką seni pažįstami priėmė išskėstom rankom. 
Nors vadino pabėgėliu, sakė, kad, sušilęs koja? urės 

gerą butelį statyti, vis tiek patys atnešė ir lovą, ir 
čiužinį. Aš įsikūriau su pirmininku. Kambarys buvo 
erdvus. Kai įnešėm mano lovą, liko tiek laisvos vie
tos, kad iš bėdos būtų galima net kitas dvi sukimšti. 

— Pavargęs? — pasakė, kai apsitvarkėm. 
— Praeitą naktį tikrai patogiai miegojom, bet vis

kam atmiegoti vienos nakties turbūt neužtenka. 
— Tai mik. Aš dar sutvarkysiu žinias, kurias užsi

rašiau iš radijo, o rytoj parnešiu angliškų laikraščių. 
Ką radęs geresnio išversi, ir pakabinsim ant lentos. 
Dabar visi žinių laukia taip. kaip alkani duonos. 

Jis, atsisėdęs prie stalo, ėmė vartyti popierius, rašinėt, 
o aš išsitiesiau lovoj, anaiptol ne tokioj, kaip praeitą 
naktį miegojau, bet ir šiek tiek patogesnėje, negu 
daržinėje arba kur nors pakrūmėj. Atrodė, lyg būčiau 
priėjęs kelio galą, bet tokį keistai be galo. Čia pat prie 
stalo sėdi žmogus, kuris stengiasi savo žmonėms 
pranešti pačius naujausius pasaulio įvykius, apie ku
riuos aš pats kažin kiek laiko nieko nežinau, o jeigu 
ir žinočiau, vargu ar tai nors kiek keistų mano buvimą. 
Jis steigia mokyklą, svajoja apie chorą, gal dar kažin 
kur, kažin kas gal rimtai galvoja, gal jau net spren
džia, ką reikia daryti su tais niekam nereikalingais 
dvikojais padarais, tokiais pat dvikojais. kaip ir patys 
sprendėjai. Kas žino. ką galvoja ir ką planuoja, pypku
tę čiulpdamas, tas karališkos armijos kapitonas, su ku
riuo neseniai šnektelėjau ano barako pasienyje, kurio 
žinioje yra niekam nereikalingų dvikojų prikimšti ba
rakai ir kurį. jau spėjau susigaudyti, niekas nevadina 
komendantu, bet seniu, ir pyksta, kad jį apžergusios 
laiko dvi angliškai kiek mokančios latvės. Per tą 
trumpą laiką spėjau net sužinoti, kodėl apie latvius nė 
vieno žodžio neišgirdau. Kai per Elbę atvežė, lietuvius 
suleido kitam barakyno gale, į šviesius, erdvius ba
rakus, kuriuose buvo gyventa vokiečių, viso barakyno 
prižiūrėtojų, toliau buvo barakai, kuriuose buvo laiko

mi amerikiečiai ir anglai karo belaisviai, o pačiame 
gale buvo atskiras rusų karo belaisvių barakynėlis. La
bai nešvarus, labai apleistas, su išdaužytais langais. 
Kai atvežė dar vieną būrį lietuvių, nebetelpantį į 
pirmuosius barakus, senis visus lietuvius sugrūdo į 
apleistą barakynėlį, o anuos geruosius atidavė naujai 
atvežtiems latviams. Ar senis savo vieno užmanymu 
tą padarė, kas gali pasakyti, bet mūsiškiai šventai 
tikėjo, kad be liežuvio tų latvių, kurias, kaip mokančias 
šiek tiek angliškai, jis iš karto pasiėmė į raštinę, to ne
būtų padaręs. Lietuviai pyko. triukšmavo, bet senis 
buvo nepajudinamas. Tiesa, įstiklino išdaužytus lan
gus, davė kalkių išsibaltinti kambarius. Išsibaltino, 
bet negalėjo prie sienų net prisiliesti. Ir kai Miką vien
gungiai į savo baraką priėmė, vienas tuoj pasakė: 

— Gyventi tai gyvenk, tik žiūrėk, mūsų kalkių 
nevok. 

Kai Mikas negalėjo sumesti, kaip jis galėtų kažin 
kokias kalkes vogti, kitas priėjo, nusegė Miko kuprinę. 
Kuprine buvo balta; Mikas jau buvo pasitrynęs į sieną. 

Kai tenai anam dvare nuėjom j daržinę, buvo daug 
jaukiau: niekas į nieką neskersakiavo, o čia ėmė spaus
ti sunkumas. Ir senis, ir šaškes stumdąs pirmininkas, 
ir kalkėmis baltintos sienos. Mūsų miestelio žydai tik 
išvietes kalkėmis baltindavo. Žiūrėdamas pro ant 
popierių palenktą buvusio pirmininko galvą, kalkėmis 
nutėkštą neobliuotų lentų sieną, pagalvojau, jog kažin 
kas yra pasirengęs mus visus: ir mus, ir latvius, ir es
tus ir visus kitus, kurie nenori į išgarbintą rojų grįžti, 
sugrūsti j kalkėmis išbalintas išvietes. O gal ir visiškai 
nebaltintas. Vėl pažiūriu i labai rimtą dirbantį žmogų 
ir pasakiau: 

— Labai atsiprašau, kad sutrukdysiu. 

(Bus daugiau) 
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Akimirka iš Lietuvos ambasados ir JAV LB ruoštos konferencijos Washingtone lapkričio 7-8 d. 
Iš kairės: dr. Angelė Dirkienė, dr. Leonidas Ragas, dr. Juozas Laukaitis, kalba dr. Petras Kisielius, 
Rimas Gulbinas, Alfredas Jakniūnas, Jurgis Lendraitis. Šis simpoziumas buvo skirtas medicini
nio auklėjimo, priemonių, vaistų ir medikamentų organizavimui Lietuvai. 

Nuotr. Br. Čikoto 

LB VEIKLA NAUJŲJŲ 
METŲ SĄVARTOJE 

Paskutinysis 1992 metų JAV 
LB Krašto valdybos posėdis 
įvyko gruodžio 20 d. J jį telekon-
ferencijos priemone buvo įjungti 
i r atokiau nuo Philadelphijos 
gyvenantys Krašto valdybos 
darbuotojai. 

Posėdžio pradžioje buvo 
i š k l a u s y t a s Visuomeninių 
reikalų tarybos (VRT) pirmi
ninko A. Gečio ir jį papildžiusių 
vykd. vicepirm. R. Narušienės 
su Socialinių reikalų tarybos 
(SRT) pirm. B. Jasaitiene prane
šimai apie gruodžio 5 d. bendrą 
su PLB centro valdyba ir Kana
dos LB valdybos atstovais 
posėdį ir pateiktą projektą „su-
giminiuoti" JAV LB ir Kanados 
LB apylinkės su Lietuvos pro
vincijos mažesniais (iki 20,000 
gyv.) miestais. Siūlymui buvo 
pritarta, tačiau paprašyta, kad 
PLB valdyba paruoštų tuo 
reikalu detalų planą, kuriuo 
vadovaujantis, būtų lengviau šį 
projektą įgyvendinti. 

Po to PLB valdyba nusi
skundė, kad JAV LB Krašto 
valdyba dar nėra įvykdžiusi 
PLB Seimo nutarimo įmokėti 
kasmetinės, Vasario 16-osios 
proga, rinkliavos PLB valdybai 
30% įnašo. Krašto valdybos at
stovas aiškino, kad šie metai 
finansiškai buvo sunkūs, pini
ginės įplaukos menkos, o išlai
dos gerokai padidėjusios, kai 
teko rūpintis ir Lietuvos rei
kalais. Buvo paprašyta, kad 
PLB pasitenkintų šiemet 19% 
įnašu. Buvo prijungta pastaba, 
kad pinigai būtų naudojami tik 
švietimo bei kultūros reika
lams, tuo būdu išvengiant 
galimų nesusipratimų su JAV 
mokesčių įstaiga. 

Ilgėliau kalbėta apie Lietu
voje 1994 m. vasarą rengiamą 
Dainų ir tautinių šokių šventę, 
kurią, pagal Lietuvos Kultūros 
ir švietimo ministro prane
šimus, ruošia Lietuva kartu su 
išeivija. Jai atstovaujanti PLB 
valdyba pakviesta kartu su 
Lietuvos vyriausybe sudaryti 
bendrą šventės finansavimo 
fondą. Tačiau Krašto valdyba 
iki šiol neturi aiškios informa
cijos visais tos šventės reikalais, 
nors gautas įpareigojimas tą 
šventę finansuoti. PLB valdyba 
ketinanti tam reikalui sukvies
ti Kraštų valdybų Kultūros 
reikalų tarybų pirmininkus ir 
su jais aptarti su švente susiju
sius reikalus. 

Posėdyje buvo apsvarstyta ir 
priimta 1993-ųjų metų veiklai 
finansuoti sąmata, kuri pasiųs
ta JAV LB tarybai patvirtinti, 
o tada bus paskelbta ir vi
suomenės dėmesiui. (Čia reikia 
pastebėti , jog žu rna l a s 
..Bridges" po eilės metų 1992 m. 
baigė su prenumeratorių prie
augliu ir be nuostolių Tai 
redaktoriaus J. Arlausko, ižd. 
G. Surdėno ir KV finansų reik. 
vedėjo J. Vainiaus nuopelnas). 

Šiuo metu didžiausias dėme
sys — Vasario 75 čio minėjimo 
ruoša. Nuotaiką slegia pasi
girdę tendencingi pramanai, esą 
JAV LB krašto valdyba per 
daug išleidžianti kelionėm į 
posėdžius, kai tie posėdžiai vyk 
domi telekonferencijos priemo
ne, kur tekainuoja telefonas: esą 
ruošiamos gausios beprasmės 
konferencijos, pareikalaujančios 
stambių lėšų, kai tuo tarpu 
keliones i tas konferencijas bei 
kitas su ja susijusias išlaidas ap 
simoka patys dalyviai, išskyrus 
vieną kitą prelegentą; esą kon 
ferencija buvo suruošta net 
Lietuvoje — Birštone, tačiau ir 
į ją skridęs K V pirmininkas bei 
ki t i valdybos nariai savo 
kelionę apmokėjo patys. 
Prikišamas ir Lietuvos televi
zijos stoties užpirkimas, tačiau 
ir čia JAV LB krašto valdybos 
reikalingą įnašą, pelno nesie
kiančią bendrove. į kurią lygia-
teisiškai įeina Lietuvos vy
riausybė, komersantas K. Ma-
kaitis, Kanados LB ir JAV LB. 
pasiūlė sumokėti K. Makaitis 
be jokių nuošimčių, o po 3 metų 
JAV LB nuspręs — pasitraukti 
iš tos bendrovės, ar pasilikti jau 
su pareiga paskolą Makaičiui 
atmokant. 

Idėja turėti Lietuvai kultū
rinio turinio televizijos kanalą 
atėjo iš Lietuvos vyriausybės. 
JAV krašto valdyba, atsiliep
dama i tą pasiūlymą, iš principo 
parėmė nepriklausomos televi
zijos Lietuvoje steigimą, komer
santui K. Makaičiui pasiūlius 
savo paslaugą už LB įnešti 
reikiama sumą. JAV LB krašto 
valdyba, kai ši bendrovė bus 
įregistruota, visą reikalą per
duos JAV LB tarybai, kuri tars 
galutini žodį. Deja, šiuo metu 
patirta, kad A. Brazauskas tele
vizijos bendrovės steigimą 
blokuoja. 

Visos tos, tarša persunktos, 
šnekos galėtų atsiliepti ir į š.m. 

Vasario 16-osios aukas, todėl 
rūpi paskleisti kiek galima 
tikslesnę informaciją dar prieš 
Vasario 16-osios minėjimą. Mi
nėjimo ruošai sutiko vadovauti 
pats KV pirmininkas V. Ma
ciūnas, talkinamas I. Bublienės, 
B. Jasaitienės, G. Čepo, o jiems 
pagelbės JAV Jaunimo sąjun
gos pirmininkė G. Radvenytė su 
Sąjungos nariais. 

Posėdžiui baigiantis, pranešta, 
kad nuo gruodžio pradžios iš K V 
pasitraukė Kultūros reikalams 
atstovavęs V. Volertas, admi
nistracijos reikalų vedėjas R. 
Gulbinas ir KV būstinės admi
nistratorius L. Orentas, perėjęs 
dirbti į Lietuvos ambasadą Wa-
shingtone. Ieškomi pakaitalai. 

Naujųjų metų pirmasis 
posėdis 

Š.m. sausio 9 įvyko KV posė
dis su PLB valdybos pirminin
ku Br. Nainiu, atvykusiu aptar
ti įvairių bendruomeninių 
reikalų, pasiaiškinti glaudesnio 
bendradarbiavimo klausimus, 
suvienodinti nuotaikas Lietuvos 
atžvilgiu, apspręsti finansinį 
įsipareigojmą ir kitus reikalus. 

Posėdžio pradžioje PLB pirmi-
ninkas apžvelgė PLB veiklą, 
kurios gairės susiformavo per 
praėjusius pirmuosius keturis 
mėnesius, jį išrinkus PLB 
pirmininku. 

Tuoj po išrinkimo jis keliavo 
1 Lietuvą, kur iš 34 dienų 28 
skyrė pažinti tautos nuotaiką ir 
apspręsti bendruomeninės veik
los kryptį, kad darbai būtų 
realūs bei pozityvūs Lietuvai ir 
išeivijai. 

Stebėdamas Seimo rinkimus, 
jis tuojau įžvelgęs Brazausko 
laimėjmą. PLB nepasisakė nė 
už jokį kandidatą, nei už kurią 
nors partiją bei susigrupavimą. 
O po rinkimų A. Brazauskui 
pasiūlius ..ministro be portfelio" 
titulą, B. Nainys atsisakęs su 
pastaba, kad „šiame laiko
tarpyje siūlymas nepriimtinas". 
B. Nainys pranešė, kad dabar to 
„ministro" pareigų siekia su 
Altos parama J. Genys, tačiau 
Lietuvoje yra gerai žinoma, kad 
Altą veikia tik JAV, kur turi 
negausų skyrių tinklą, kai LB 
vien JAV turi 75 apylinkes ir 
apima po visą pasaulį pabirusią 
lietuvių išeiviją. B. Nainys iš 
viso skeptiškai žiūri į ,,min. be 
portfelio" vaidmenį. Anot jo, 
kur kas būtų naudingiau turėti 
atstovą Seime, galintį daug sėk
mingiau rūpintis išeivijos aktu
aliais reikalais. Per pastaruo
sius metus esame intensyviai 
padėję Lietuvai, o dabar jau 
tenka atsisukti } save ir pasi
rūpinti visais už Lietuvos ribų 
gyvenančiais tėvynainais, ypač 
plačiai paskl idusia is po 
buvusias sovietijos respublikas. 
Iš ten negalėdami sugrįžti 

„Draugas" jau rašė apie 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės krašto vaidybos pagalbą 
Vilniaus universiteto dėsty
tojams, atliekant stažuotes bei 
dalyvaujant mokslinėse konfe
rencijose JAV. Ir tai supran
tama. Atgavusioje nepriklau
somybę Lietuvoje vyksta eko
nomikos pertvarkymas rinkos 
pagrindais. Vilniaus universite
tas, kaip stambiausia Respub
likos kadrų kalve, persitvarko 
pats ir stengiasi įnešti savo 
įnašą į Lietuvos ūkio bei 
kultūros pertvarkymą. Greta 
daugelio naujų specialybių ir 
katedrų jau antri metai gyvuo
ja Ekonomikos fakulteto 
Paslaugų ekonomikos katedra, 
kurios pastangomis 1993 m. bus 
išleisti pirmieji 37 paslaugų 
ekonomikos menedžeriai . 
Reikia tikėtis, kad po keleto 
metų bent dalį jų sutiksime 
sėkmingų verslininkų tarpe. 

Paslaugų ekonomikos kated
ros kolektyvas aktyviai ieško 
kontaktų su Vakarų šalių uni
versitetais, turinčiais paslagų 
ekonomikos dėstomuosius kur
sus arba paslaugų ekonomikos 

Tėvynėn, telkiasi į įvairiais var
dais pavadintas organizacijas, 
norėdami jungtis į PLB. 1992 m. 
lapkričio 21 d. įvykęs Vilniuje 
jų atstovų suvažiavimas iš
ryškino PLB valdybos pareigą 
jų atžvilgiu. 

Pirmininkas suminėjo užsimo
tą labai reikšmigną darbą — 
išleisti bendrai išeivijos ir Lietu
vos istorikų paruoštą Lietuvos 
kančių istoriją, apimančią laiko
tarpį nuo Klaipėdos atplėšimo 
iki Medininkų žudynių. Ruošos 
darbai jau pradėti: turinio planą 
parengė istorijos mokslo dr. A. 
Eidintas,o lėšų telkimą orga
nizuoja dr. A. Razma. 

LB būstnė Vilniuje dar jauna, 
tačiau apkrauta darbais. Jos 
paslauga gali pasinaudoti visi 
lietuviai. Adresas: Gedimino 
prospektas 531, Lietuvos Seimo 
III rūmai, Vilnius, tel. 613441. 

Tarp kitko Br. Nainys nei
giamai išsitarė dėl 1993 m. 
vasarą planuojamos konfe
rencijos Birštone, nurodydamas 
į pirmosios konferencijos nu
tarimus, klausdamas: „Ko, pvz., 
verti jų nutarimai — sušaukti 
viso pasaulio lietuvių suva
žiavimą"? 

Į šį jo pareiškimą buvo rea
guota, kad buvusioji konfe
rencija prisidėjo prie geresnio 
vieni kitų pažinimo, Lietuvos 
vyriausybės ryšiai su LB su
stiprėjo ir 1.1 Dialogas su tauta 
turi vykti be pertraukos, o 
tokiose konferencijose jis 
išsiskleidžia planingai ir tur
tingai. Ją pastebi ir tolimesni 
Lietuvos pakraščiai. 

Posėdis ^baigėsi jau pačioje 
pradžioje minėtu PLB lėšų iš 
Vasario 16-osios rinkliavos 30% 
gavimo reikalu. Pokalbis prive
dė maždaug prie šitokio JAV LB 
Krašto valdybos pareiškimo, 
kur pripažįstama, kad PLB 
Seimo tuo reikalu nutarimas tu
rėtų būti vykdomas, bet, atsi
žvelgiant į besikeičiančias saly 
gas bei Vasario 16-osios 
sėkmę. Šiuo reiklau krašto 
valdyba kreipsis į JAV LB 
tarybą, prašydama PLB Seimo 
nutarimą svarstyti ir surasti 
būdus jį papildyti ar modifikuo
ti. 

Balys Raugas 

tyrimo padalinius (centrus). Už
megzti ryšiai su Suomijos, Švei
carijos, Prancūzijos, Airijos uni
versitetais. Bene vaisingiausiai 
plėtojami pedagoginiai ir moks
liniai kontaktai su JAV Penn-
sylvanijos Ekonomikos fakulte
tu. Padedant LB krašto valdy
bos pirmininkui V. Maciūnui, 
valdybos nariams R. Stirbiui, V. 
Volertui, A. Gečiui, turėjau gali
mybę 1992 m. spalio mėn. 19-25 
d. dalyvauti Whorton School or
ganizuotoje tarptautinėje kon
ferencijoje paslaugų kokybės ir 
efektyvumo klausimais. 

Tai buvo pirmasis VU Paslau
gų ekonomikos katedros pasi
rodymas panašaus pobūdžio 
renginiuose. Ši konferencija 
buvo labai naudinga. Pirma, ji 
davė naujų impulsų mokslo ti
riamajam darbui paslaugų eko
nomikos srityje, leido kon
krečiau susipažinti su problemo
mis, nagrinėjamomis šioje sri
tyje kitose pasaulio aukštosiose 
mokyklose. Antra, nustatyti 
asmeniniai kontaktai su kitų 
šalių mokslininkais, dirbančiais 
paslaugų ekonomikos srityje. 
Pradėta tarpusavyje keistis 
moksline informacija. Trečia, iš 
Amerikos pargabenau gerą 
ryšulį naujausios literatūros pa
slaugų ekonomikos klausimais, 
kurią maloniai parūpino Kraš
to valdybos pirmininko pava
duotojas informacijai R. Stirbys. 

Gruodžio mėn. pabaigoje R. 
Stirbys lankėsi Lietuvoje. 
Vilniaus universiteto Paslaugų 
ekonomikos katedrai jis atga
beno naują literatūros siuntą 
paslaugų tvarkymo, prekybos ir 
ekonominės teorijos klausimais. 
Paslaugų ekonomikos katedroje 
R. Stirbys susitiko su šios kated
ros profesoriais ir dėstytojais. 
Buvo aptartos tolimesnio bend
radarbiavimo galimybės tarp 
Vilniaus universiteto ir JAV 
aukštųjų mokyklų, tarpi
ninkaujant ir padedant Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybai. Galimomis 
bendradarbiavimo kryptimis 
laikytina tolimesnių mokslinių 
kontaktų vystymas su Ameri
kos aukštosiomis mokyklomis, 
ieškojimas būdų teikti informa
cinę pagalbą Lietuvos versli
ninkams, vystant smulkų nuo
savą verslą, ieškojimas galimy 
bių užsitikrinti JAV vyriausy
bės Informacijos centro paramą. 
Buvo pažymėtos galimybės 
paslaugų ekonomikos katedros 
darbuotojams aktyviau daly
vauti JAV LB Krašto valdybos 
leidiniuose. Kartu buvo paža
dėta ir toliau aprūpinti katedrą 
naujausiais JAV leidiniais pa
slaugų ekonomikos klausimais. 

Algirdas Sausanavičius, 
Ekonomikos mokslų daktaras, 

VU paslaugų ekonomikos 
katedros profesorius 

REAL ESTATE AEAL ESTATE 

GftkIT , 
PARDUODA 

. *E/MAX 
REALTORS 

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

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

Ontui£ 

FOR R E N T 

Išnuomojamas, žema kaina, kambarys su 
atskiru {ėjimu ir visais patogumais Vista, CA 
(tarp Los Angeles ir San Diego). Pagei
daujama moteris, nerūkanti, kalbanti 
lituviškai ir angliškai ir vairuojanti mašiną 
Dėl platesnių informacijų skambinti: 

Tel. 916-724-9874 

IEŠKO DARBO 

Jaunos lietuvės moterys turinčios 
valymo praktiką, gali atlikti dalinį ar 
pilną buto a r namo valymą. Kreiptis: 
312-776-8176 arba 312-229-1774 

30 m. moteris ieško bet kokio 
darbo vakarais (nuo 5-6 v.v.) 

Tel.: 312-436-7952 

Agentūros „SOS vaikai" 
Lietuvos skyrius išlydėjo 14 
vaikų j Prancūziją. Tris mene 
sius jie gyvens svetingose 
prancūzų šeimose. 

Lietuviška kasdieninė duona 
tapo populiaria kontrabandine 
preke. Pasvalio muitinėje su 
laikytas „karavanas" lengvųjų 
automobilių, gabenusių per 
sieną labai daug duonos kepa 
liukų, taip pat mėsos, konservų, 
cigarečių. Kontrabandininkai iš 
vieno reiso būtų gavę 1700 JAV 
dolerių pelno. 

Pašaukė mane... 

Ši knyga — tai dabartinio Popie
žiaus Jono Pauliaus II biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta j 
daugelj kalbų. Iš lenkų kalbos j 
lietuvių kalba išvertė k u n . R. 
J aku t i s . Knyga turi daug iliust
racijų. 352 psl., spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. II-
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St . 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
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KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

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. _ . 

; MISCELLANEOUS 

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

Ijllįl 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugmes ir automobilkr 
oas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3 2 0 8 V * W e » t 9 5 t h S t re t 
T e l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South Western • Chicago 
(312) 7374000 mm 

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet. Pontiac. GN/fC 
Truck. Volksvvagen, Oldsmobile ir 
Dodge firmų automobilius. 

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

Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai. 

Profesionalus ir greitas patarnavimas 
užpildant pajamų mokesčius; patarimai 
sprendžiant IRS liečiančius klausimus; 
konsultacija dėl palikimų ir finansinės 
atskaitomybės. 

ANDREVY Y U R K S A I T I S 
Certified Public Accountant 

799 Roosavalt Rd. 
Glan Ellyn, IL 60137 

Tol. 708-858-7828 

Valandos pagal susitarimą 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
t^r^- zgz 

• - ixe»M2iuu»i 

A puhlic service <>t thi<. ncvvspapcr 

Dr. D. Vidya.sagarfUniver.sity of Illinoisiirdr A Arlauskienė 'Vilnimis uni v 
Moterų klinikos gydytoja) kalbasi apie steigiamą Pennataline programa 
Lietuvoje 

Nuni' V. I^ndra i t i rnės 

INTERNATIONAL 
v _ 

TRAVEL CONSULTANTS Z^lb^VS* 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis 

C A R G O — s iunč iame oro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirt ingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 79th Avenoo 223 Kalvarijų gatvė 
Hlckory HIII, Illinois 80457 VMnIus, Lietuva 

T«l«foH«« 736 822 Ir 736-840 

V I N C A S L I U L E V I Č I U S 

IŠEIVIJOS VAIDMUO 
Nepriklausomos Lietuvos Atkūrimo darbe 

IŠ PRATARMĖS: „Žiūrėkite, ką anų laikų lietuviai išeiviai 
padarė' Ąr mes užtenkamai dedame pastangų, kad Lietuva vėl būtų 
atkurta Juk ir mūsų darbus ateityje skaičiuos, kaip ir mes 
skaičiuojame anų'" 

Leidinys yra suskirstytas į keturias dalis: Išeivija Lietuvos garsi
nimo darbe. Išeivijos politinė veikla Lietuvos labui. Išeivijos kultūrinė 
parama Lietuvai. Išeivijos ekonominė parama Lietuvai. 

Knyga kruopščiai paruošta, lengvai ir su įdomumu skaitoma. 
Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba su Lietuvių 

Fondo parama 1981 m., didelio formato. 400 psl.. kieti viršeliai 
Kaina su persiuntimu $14 00 Illinois gyventojai moka $15 10. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS. 4545 Wast 63rd Street, Chicago, IL 60629 

http://Vidya.sagarfUniver.sity


LAIŠKAI 

PER DAUG KANDIDATŲ 

Nors maža t a Lietuva, bet no
rinčių būt i jos prezidentu t ikrai 
net rūksta . J a u dabar paaiškėjo, 
kad y r a 7 Lie tuvos prezi
dent inia i kandidatai . Vienas 
bus i š r ink tas Lietuvos prezi
dentu vasario 14 d. Toks didelis 
s k a i č i u s k a n d i d a t ų d a u g 
pr iklauso ir nuo per didelio 
skaičiaus partijų ir partijėlių. 
Sakykim, kad ir Seimas, argi 
buvo r e ika l inga t u r ė t i 141 
a t s tovą? Bū tų užtekę bent 
trečdalio mažiau. Tai parodo 
didelį veržlumą būti priviligi-
juotais politikais bei tarnau
tojais, kurie buvo pripratę sovie
tinėje santvarkoje dirbti t rys 
vietoje vieno. Net ir iš išeivijos 
lietuvių atsirado du preziden-
tniai kandida ta i : dr. K. Bobelis 
ir St. Lozoraitis. Tačiau jiems 
bet k u r i a m iš jų maža vilties 
laimėti prieš A. Brazauską. Eiti 
į r ink imus dviem suskaldytais 
balsais prieš vieną stiprų yra 
bloga politinės kovos strategija. 
Vienas iš šių dviejų tu rė tų at
s i sakyt i savo kandida tūros , 
s i e k i a n t p r e z i d e n t ū r o s lai
mėjimo. 

J u o z a s N a v a k a s , 
Gulfport, FL 

KODĖL BALSUOTI UŽ 
LOZORAITI 

Visi šauk te šaukėme, kad 
Lietuvoje per daug politikuo
jama, per daug partijų, per daug 
skaldymosi, o dabar per daug 
kandidatų į prezidentus. Kad 
pe r d a u g , v i s i ems a i š k u , 
išskyrus pačius kandidatus. Kai 
kurie j ų arba nesugeba r imtai 
įvert int i savo galimybių arba 
yra vedami nesulaikomos ais
tros. Tiek metų gyvenę Vakarų 
pasaulyje, pastebėjome, kad juo 
demokrat iškesnė valstybė, tuo 
mažiau partijų ir kandidatų į 
prezidentus. J u k negali ar ne
turėtų būt i t iek daug skirt ingų 
nuomonių visuomenėje. Visų 
s iekiamas t ikslas yra patobu
linti gyvenimo sąlygas, nau
dojant žmoniškas priemones ir 
metodus. Anksčiau, ka i gyve
nimo lygis t a rp tur t ingų ir ne
tur t ingų žymiai skyrėsi, parti
jos ir jų vadovai kovojo dėl savo 
te is ių . Vien i norėjo to l iau 
išlaikyti , ką tu r i , kiti, kad būtų 
t i nkama i atlyginti už jų darbą, 
kad sveikatos aprūpinimas būtų 
visiems prieinamas, kad būtų 
suteikta galimybė mokslui. Kad 
ir ne visai , bet ski r tumas tarp 
visuomenės sluoksnių Ameriko
je ir ki tose demokratinėse vals
tybėse mažėja. Tuos t ikslus pa
siekti Amerikoje ir Anglijnie 
už tenka dviejų partijų. Galima 
būtų pasakyt i , kad juo mažiau 
politiškai subrendusi tau ta , tuo 
daugiau partijų, juo daugiau 
partijų, tuo gausesnės arenos 
partijų vadukams — sveikos 
demokratijos pražūtis. Vadukai, 
norėdami skirtis viens nuo kito, 
ieško skir t ingų platformų, nuo
monių ir būdų pas iekt i jų 
paskelbtus t ikslus. Darosi poli
tinis pout-pouri, mūsiškai kal
bant blusinėjimas. Juo daugiau 
kandidatų, tuo daugiau ginčų ir 
dažnai asmeniškų, ieškant opo
nente kažkokių nuodėmių. 

Ne t i e k nuos tabu , kad į 
Lietuvos prezidentus kandida
tuoja septyni asmenys, kiek, 
kad ne t yra iš išeivijos tarpo. 
Nėra abejonės, kad visi kandi
datai t u r i ki lnius t ikslus, bet 
kuo gali skirt is savo metoduose 
abu kandida ta i iš užjūrio ir 
kodėl konkuruoja viens prieš 
kitą? Kandida tas iš Floridos 
žinomas iš jo veiklos Vlike. 
P e r e s t r o i k o s l a iko ta rpy je 
kandida tas iš Floridos labai 
suaktyvėjo ir j au ėmė rodyti per 
daug sava rank i šką poli t inę 
veiklą. Tuo t a rpu jo daly
vavimas Seimo rinkimuose ir 

dabart inė veikla kaip atstovo, 
t ikrai tapo naudinga. Gal to ir 
užtektų. 

S. Lozoraitis, ant ras kanida-
tas iš užjūrio, nuo karo pabaigos 
atstovavo ir gynė Lietuvą tarp
taut inėje arenoje, būdamas 
Romoje ir Washingtone. J i s la
bai gerai pasirodė, kai plačiai 
atsidarė durys visose diploma
tinėse tarnybose. J is tai ypač 
gerai atliko perestroikiniame 
laikotarpyje, užsi tarnaudamas 
pagarbos visur, kur jis atsto
vavo Lietuvai. Jo t inkamumu 
būti pirmuoju Lietuvos prezi
dentu mums išeiviams negali 
būti jokių abejonių. Ankstyves
nis galvojimas, kad mūsų bal
sai neturės lemiamos reikšmės, 
nėra teisingas, nes, netgi keli 
tūkstančiai balsų gali nuspaus
t i svarstykles į gerąją pusę. 
Kaip ir visuose rinkimuose, 
priešrinkiminė veikla dažnai 
nusveria kandidato likimą. Iš 
Amerikos patirt ies žinome, kad 
t a i p a r e i k a l a u j a i š la idų. 
L ie tuvos a t e i t i s gali b ū t i 
nuspręs ta šių prezidentinių 
r inkimų rezultatų. Nepraleis-
kime progos padėti Lietuvai. 
Stasys Lozoraitis, išrinktas pir
muoju Lietuvos prezidentu, gali 
s u t r a u k t i visus l ie tuvius į 
bend rą da rbą i r s u a r t i n t i 
Lietuvą su Vakara is per Wa-
shingtoną, Romą, Londoną, 
Paryžių ir Berlyną, aplenkiant 
Maskvą. 

E . R i n g u s , 
Chicago, IL 

DĖL DR. K. BOBELIO 
KALBOS IR VEIKLOS 

St. Petersburgo lietuviai, iš
girdę, kad mūsų buvęs Vliko 
pirm. dr. K. Bobelis, nuvykęs į 
Lietuvą, važiuoja j au buvusių 
komunis tų vežime, buvome 
tiesiog tokių žinių pr i t renkt i . 

Gruodžio 28 d. St. Petersbur
go Lietuvių klube j is darė savo 
veiklos Lietuvoje pranešimą. Iš 
visko atrodė, kad tai y ra jo 
r inkiminė prezidentinė kalba, 
norint nuteikt i žmones savo 
naudai . 

Grybštelėjęs PLB pirm. Br. 
Nainį ir ambasadorių S. Lozo
r a i t į iš n e i g i a m o s p u s ė s , 
daug i au kalbėjo apie savo 
rinkiminę kovą į Seimo at
stovus, kėlė save ir niekino 
kitus. J am buvo skaudu, kad 
kun. A. Svarinskas ir J. Bie
liauskienė norėjo jį sulaikyti . 

Bet m u m s , p e t e r s b u r g i e -
čiams, atrodo, kad mūsų garbin
gas Vliko organizacijos pirm. dr. 
K. Bobelis per daug žemina 
kitus ir aukšt ina save. Kaip jis 
gali būti Lietuvos prezidentas? 

J . T a o r a s , 
St. Petersburg Beach, FL 

NEBESU „LIETUVA" 
ŽURNALO ATSTOVAS JAV 

Po metų pertraukos, 1993.1.12 
iš Vilniaus paštu gavau anglų 
kalba išleistą žurnalą „Lietuva 
— L i t h u a n i a " , p a ž y m ė t ą 
viršelyje 1/92 numeriu. Nenu
rodyta data žurnale, nei pridė
tame laiške, kada šis numeris 
išleistas, nepasakyta, kokiais 
laiko intervalais j is bus lei
džiamas. Skelbiama, kad jo me
tinė prenumerata JAV 36 dole
riai. Atrodo, kad šį numerį gavo 
visi asmenys, kurie 1992 metų 
pradžioje per mane, kaip „Lietu
va" žurnalo atstovą JAV, buvo 
užsiprenumeravę 1992 m. an
tram pusmečiui, leidėjams paža
dant, kad žurnalas bus mėne
sinis. Žadėtą mėnesinį žurnalą 
„Lietuva" iki 1992 m. pabaigos 
neišleidus, leidėjams neatsakius 
į mano laiškus, per r ankas per
duotus į Vilnių, ir mūsų komu
nikacijai atsidūrus akligatvyje, 
1992 m. spalio 15 dieną aš pasi
t raukiau iš atstovo pareigų, 
apie tai pranešdamas leidėjams. 
Kadangi gautų prenumeratų 
pinigai nebuvo pervesti į Vilnių, 
juos g r ąž inau v i s i e m s 
prenumeratoriams. Leidėjams 
1992.XII.31 pasiunčiau 1992 m. 
finansinę apyskaitą ir papra

šiau nurodyti, k a m perduoti 
esančius pinigus banke, užda
ran t „Lietuva" sąskaitą. Jokio 
atsakymo neturiu. Leidėjai turi 
buvusių „Lietuva" prenumera
torių adresus. 

Dabar gau tame „Lietuva" 
1/92 numeryje skelbiama mano, 
kaip JAV atstovo pavardė su 
klaidingu adresu. Atstovo parei
gų aš nebeturiu ir „Lietuva" 
žurnalo prenumeratų nepriimu. 
Kas nori atsilyginti už dabar 
gautą „Lietuva" 1/92 numerį, 
gali man atsiųsti U S 3 dolerių 
čekį „Lie tuva" vardu . Kol 
banke sąskaita neuždaryta, kol 
„Lietuva" žurnalo leidėjai nepa
skelbė naujo atstovo — įgalio
tinio JAV pavardės ir adreso, 
la ik inai pri imsiu 3 dolerių 
čekius už pavienius numerius, 
juos siunčiant: Br. Juodelis, 239 
Brookside Lane, Willowbrook, II 
60514, tel. (708) 986-1613. 

Laba i apga i l e s tau ju , kad 
mano savarankiškos pastangos 
padėti „Lietuva" žurnalo lei
dėjams ir skaitytojams nebuvo 
sėkmingos dėl pas ike i tus ių 
aplinkybių. 

B r o n i u s J u o d e l i s 

UŽ KALENDORIŲ IR SVEIKINIMO 
KORTELES ATSIUNTĖ AUKĄ 

75 do l . E. Jonušas, Omaha, Mi l l s , MA; P e t e r R a s u t i s , 
NE. Chicago IL; Ger t rūda Repcys, 

40 do l . V. Biliauskas, Cin- Hamilton, Canada; Balys Rūkš-
cinnati , OH; Stasys Čipkus, telė, Farmington Hls, MI; Vin-
Willowick, OH. cent Ruseckas, Sun City, AZ; 

35 do l . Gražina ir Bronius Joana Saba l i auskas , Blairs-
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Mikėnai, Woodridge. IL; kun . 
Jonas Pakalniškis. Little Neck, 
NY. 

town, NJ ; Elena Sabalis, Los 
Angeles, CA; Stasė Sakevičius, 
Oak Lawn, IL; Antanas Sedui-

30 do l . dr. Albinas Garūnas, kis, Brockton, MA; Edvvard Sei-
Willowbrook, IL; J. Jurkūnienė, būt is , Lockport, IL; Jonas Šlap-
Ottavva, Canada; Sophie Kama- kauskas , Chicago, IL; Albinas 
rauskas, Surfside. FL; C. Kuras, 
VVindsor, Canada; Stasys Marti
šauskas, Brockton, MA; Juozas 
Paplauskas, Los Angeles, CA; 
Father V. Radvina. Santa Rosa, 
CA; Gražutė Sirutienė, Santa 
Monica, CA. 

25 do l . Juozas Ališauskas, 
Bervvyn, IL; Henry Česnauskas, 
Alekxandria, VA; Rev. Valde
maras Cukuras , Putnam, CT; 
S t a s y s Da l ius , Hami l ton , 
Canada; dr. Edvvard Doman-
skis, Nevvport, Bch. C A; P. ir E. 
Joga, Akron, OH; Juozas Kari
butas, Los Angeles, CA; Liucija 

Slivinskas, Addison, IL; Kostas 
Stankus, Lockport, IL; Vytautas 
S t r ikas , E v e r g r e e n Pk, IL; 
Vladas Stropus, Lemont, IL; 
Jonas Spurgis , Chicago, IL: 
VValter Valys, Roswell, NM; Joe 
Venckauskas , Benton Harbor, 
MI; dr. George Volodka, Largo, 
FL; Vytas Zdanys, W. Hartford, 
CT; Č. Masaitis, Thompson, CT. 

15.50 d o l . J. Gruzdąs, N. 
Miami Bch, FL. 

15 doL Donald Balčiūnas, Cle-
veland, OH; V. Butvydas, Par-
sippany, N J ; Kazys Čiurinskas, 
Crown Point, IN; Jonas Dekeris, 

DĖL LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ LIKIMO 

Senesnio amžiaus lietuviai 
ateiviai, turį nemažą lietuviškų 
k n y g ų še imos k n y g y n ė l y , 
nežino, ką bedaryti su kny
gomis , k a i jų v a i k a i bei 
vaikaičiai jomis visai nesidomi. 
Išmesti gaila. Kas darytina? 

Gimnazijų (dabar vadinamų 
vidurinių mokyklų) bibliotekos 
yra pustuštės, išmetus iš jų ko
munistines knygas. Keli uni
versitetų ir vid. mokyklų direk
toriai prašo knygų savo biblio
tekoms. 

Mano nuomone, būtų gražu, 
k a d p a s i ū l y t u m e t o k i e m s 
pasiųsti dalį knygų, ar net visas 
knygas savo buvusioms mokslo 
įstaigoms — gimnazijoms bei 
universiteto bibliotekoms. 

Pvz. Linkuvos vidurinės mo
kyklos direktorius A. Dičpetris 
(butas: Joniškėlio 8-1, Linkuva 
5236). Pakanka adresuoti Lin
kuvos bei kitos pasir inktos mo
kyklos — vidurinės mokyklos 
bibliotekai. 

Utenoje a ts ikūrė „Saulės" 
gimnazija: rašo ir knygų prašo 
gimnazijos bibliotekai: Arvydas 
Gimbutis, Varpo 12, Utena 
4910. 

Vilniaus universiteto biblio
teka , Universiteto 3, Vilnius. 
VDU Kaune bibliotekai, Lais
vės ai. 53, Kaunas 3000 ir t.t. 

Už pasiųstas knygas visi labai 
dėkingi. 

Kun . J o n a s B u r k u s , 
Hot Springs, AR 

Kurkul ienė , Rochester, NY; Cicero, IL; Je ron imas Gaižutis, 
Algis Lapšys, Bloomfield Hls, Chicago, IL; Gene Gedminas, 
MI; Brone Mataitis, Crystal Woodhaven, NY; Jonas Grigai

tis, Chicago, IL; dr. Peter J o k u b 
ka, Chicago, IL; Antanas Jonai
t i s , Gulfport , F L ; J a d v y g a 
Juknel i s , Melrose Pk, IL; M. 
J u r k š a i t i s , Chicago, IL; P. 
Mačiulis, Chicago, IL; Robert 
Newsom, Los Angeles, CA; 
Vladas Overlingas, Chicago, IL; 
Pau l Plechavičius, Oak Pk, IL; 
Ramut i s Rūbas , Riverside, IL; 
Česys Sadeika, Farmington Hls, 
MI; Jonas Savickas, Carcon Ci
ty, NV; Juzefą Stirbys, New 
Buffalo, MI; Bronė Stončius. 
Nashua , N H ; Antanas Sturo-
nas , Los Angeles, CA; Donatas 
Suke l i s , New Buffalo. MI; 
Emil ia Susmaras , Chicago, IL; 
Aldona Svalbonas, Richmond 
Hill, NY; Donatas Uogintas, 
Oak Lawn, IL; Pe t ras Vaitiekū
nas , Ormond Bch, FL. 

DRAUGO RĖMĖJAI 
P r a t ę s d a m i p r e n u m e r a t ą 

a r b a k i t o m i s p rogomis a u k o 
j o „ D r a u g u i " : 

100 do l . Leonardas Paul ius , 
Motague, MI. 

70 dol . I. Gataveckas. Stay-
ner, Ont., Kanada . 

40 dol . S tasys Jokubauskas , 

Lake, IL; Vytautas Mikūnas, 
Palos Hts., IL; Sergijus Paula
vičius, Davenport. IA; Pleinys, 
Hamilton, Canada: Stasys Pred-
kelis, Chicago; Juozas ir Aldona 
Šulaičiai, St. Petersburg, FL: 
Leonas Traška, Oak Lawn, IL; 
Romas Viskanta. West Lafayet-
te, IN. 

20 dol . Jonas Ambrizas, Le
mont, IL; Ona Andnulionienė. 
So. Boston, MA; Jonas Ažubalis, 
Toronto, Canada: A. Bentno-
rius, Toronto, Canada; Emilija 
ir Rom. Bielkevičius. Brockton, 
MA; Juozas ir Stase Brazys, Or
mond. Bch, FL; S ir O. Budėjus, 
Palos Hts., IL; D. ir VI. Būtėnas, 
Oak Lawn, EL; Bronius Černius, 
Chicago; Kotryna Čėsna, Hous-
tor>, TX; Adolfi.T» Czizauskas, 
Chicago; Valentina Dailidkienė, 
A l b u q u e r q u e . NM: S t a s y s 
Daučanskas. Chicago; Antanas 
Dubinskas , Baltimore. MD; 
Juozas Duoba. Norwood. MA; 
Vytautas Gaižutis, Oak Lawn, 
IL; Irena Galiūnas, Vancouver, 
Wa; Irena Goddard, Arcadia, 
Ca; Bronius G r a j a u s k a s , 
Hamilton, Canada; J. Gvildys, 
Palos Hls. IL: Aldona Jakniū-
naitė, Worcester, MA; Danutė Palos Hil ls , IL; Romas Šatas, 
J ankus , Redford, MI; Joseph Chipley, F L . 

P A G E R B T A S K N Y G N E Š I O 
A T M I N I M A S 

Kaune, Panemunėje, 13-ojoje 
vidurinėje mokykloje, paminė
tos kunigo ir knygnešio Adomo 
Grinevičiaus (1845-1932) mir
ties 60-osios metinės. 

Baigęs Seinų kunigų semina
riją, Adomas Grinevičius kuni
gavo Kalvarijoje, Ūdrijoje ir 
Aukštojoje Panemunėje. Bend
radarbiavo su Vincu Kudirka ir 
ki tais žymiais tautos atgimimo 
veikėjais, siuntinėjo žinutes į 
„Varpą", „Ūkininką", „Žemai
čių ir Lietuvos apžvalgą", kitus 
lietuviškus leidinius. Organiza
vo draudžiamos l ie tuviškos 
spaudos platinimą Suvalkijoje ir 
Dzūkijoje. J o p a s t a n g o m i s 
spauda pasiekdavo St. Peter
burgą, Maskvą, Varšuvą, buvo 
platinama Kauno ir Seinų kuni
gų seminarijose. 

Adomo Grinevičiaus pavardė 
buvo i š k a l t a „ K n y g n e š i ų 
s i e n e l ė j e " , k u r i 1940 m. 
pastatyta Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelyje. J i vėl bus 
ten, kai a ts ta tysime sovietų 
okupacijos metais sunaikintą 
paminką tautos didvyriams. 

Jan iūnas . Stratford, CT; M. Ja
nonis, Brockton, MA, Irene 
Jonušys, Oak Lawn, EL; Bronius 
Juška. Kenosha WT; Ona Jusys, 
VVorcester, MA: Kazys Kalasiū-
n a s , Kankakee , IL; J o n a s 
Kasčiukas, Chicago; Rev. Msgr. 
John Kučingis. Los Angeles. 
CA; Joseph Kuncaitis, Tal-
lahasee, FL. Julius Kazėnas. 
Cleveland. OH; Bronė Kaz
lauskas, Chicai. >; Irena Kerelis, 
Palos Pk., II: Ona Kizlauskas. 
Broadvievv, II. Elan Kogelis, 
Dolton.^IL; Vladas Kulbokas. 
Gulfport. FL: Anketa Litvinas, 
Los Angeles, (A; Matilda Mar
cinkus. Homt•: >wn, IL: Pe t rė 
Maskolaitis. Chicago, IL; Jadvy
ga Mejeris, Fairmont City, IL: 
Stasys Meška ;-<as, Sioux City. 
IA; Maria Miklius, St. Peters
burg, FL; FK:X Moncevičius. 
Hartford. CT Vytautas Norkus. 

35 dol . Elvyra Kronas, Dun-
das, Ont., Kanada , Leon So
deika, Treasure Isl., FL. 

30 dol . Genovaitė Ažubalis, 
Fox River Grove, IL; Antanas 
Bumbulis , Toronto, Kanada. 

25 dol . La ima Ghatak, Rich
mond, VA; J . Rudzevičius. Los 
Angeles, CA. 

20 dol . J a n i n a Antanavičius, 
Providence, R.T.; Stasys Astras, 
Grand Rapids, MI; Sofija Bra-
žionienė, Oak Lawn, IL; Filo
mena Černius , Chicago, IL; 
Jonas Dainauskas, Chicago. IL; 
George D u m b r y s , Fairvievv 
Park , Ohio, Vija Gedgaudas. 
Newhall . CA; Povilas Griga-
lauskas, Sunny Hills, FL; Jonas 
Kardokas, Baltimore, MD; J. 
Kučinskas, Miami Beach, FL; 
Juozas Linartas , St. Petersburg 
Beach. FL; Jonas Milas. Wil-
loughby, Ohio: Dalia Musonis, 

VVaterbury. CT: Elena Pagirys, Chicago. IL; Alfonsas Noreika. 
Hollyvvood. FL A. ir S. Paško- Oak Lawn, IL; E. Radžiūnas. 
nis, Downer.« Grove, IL; Alfons 
Paškus, Burbau*, IL; Stasė 
P a t l a b a i t e . Vicero, IL; V. 
Plečkaitis. Toronto, Canada; V. 
Rakauskas Melrose Park, IL; 

Vytautas Rastotiis, Marstons 

Omaha. NE; Rita ir Audrius 
Rusenai. VVorth, IL; Julius Rim-
kūnas , Redinton Beach, FL; 
Olga Sakas , Brekshire House 
Bay, FL. 

Už a u k a s t a r i a m e ač iū . 

* 
* 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (706) 422-3163 

Jau daugiau ^egu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones Į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis rainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai s^b in t i : 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmad., an-
trad.. k«tvtrtd Ir p«nktd. 9 v . r . -5 v. p.p. Tračd. 9 v . r . -7 v.v. 

A.tA. 
VACLOVAS KAUŠAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. sausio 19 d., 12 vai. dienos, sulaukęs 85 m. 

amžiaus. 
Nuliūdę liko: žmona Vanda Jodytė Kaušas, brolis Petras 

su šeima Floridoje; dvi seserys ir du broliai Lietuvoje, taip pat 
kiti giminės bei draugai Lietuvoje ir JAV-bėse. 

Kūnas pašarvotas trečiadieni, sausio 20 d. ir ketvirtadieni, 
sausio 21d. nuo 12 iki 7 v.v. Becvar Funeral Home laidojimo 
namuose, 6541 S. Kedzie Ave. 

Laidotuvės įvyks penktadieni, sausio 22 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, broliai, seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

Mūsų mielai LITAI ir jos šeimai, jos b rangiam vyrui 

dr. Albertui 
mirus, giliai nuoširdžią užuojautą reiškia 

Danguolė ir Aleksas su sūnumis 

1 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5230440 i r (1-312) 523-9862 

4005-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

fTQ STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

F* fr 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti 5. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwv. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

™ am 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 Uest 71st Street 
C hkago Illinois <T0629 

M312J-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Oth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Ch icago j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus la idotuvių n a m u s gali te pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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DRAUGAS, ketvir tadienis , 1993 m sausio mėn. 21 d. 

x Ba lzeko l ietuvių k u l t ū r o s 
muz ie ju je sausio 29 d., penkta
dienį 7:30 vai . vakaro, Eas te rn 
Michigan universiteto politinių 
mokslų profesorius Leonas Sa
bal iūnas skaitys paskaitą „Nau
joji L i e t u v o s K o n s t i t u c i j a , 
pastabos ir kr i t inė apžvalga". 
P r e l e g e n t a s i šdės tys Kons
titucijos turinį , jos pagrindinius 
nuos ta tus . Taip pat jis nurodys, 
kad naujosios santvarkos kūri
m a s n u m a t o sistemą, k u r i 
n i ekam nesuteiks galimybės 
sukoncentruot i visos valdžios 
savo rankose. Greta to, dr. Sa
ba l iūnas išryškins kai kuriuos, 
jo nuomone, neigiamus Kons
titucijos bruožus. Po paskaitos 
vaišės. Visi kviečiami į šį iš
s a m ų ir p i rmą išeivijoje naujo
s ios L ie tuvos Konst i tuci jos 
a p t a r i m ą , praves tą a u k š t a i 
kvalif ikuoto eksperto. 

x L i e t u v o s N e p r i k l a u s o 
m y b ė s 75 metų sukakt ies mi
nė j imo, r e n g i a m o Lie tuvos 
Genera l in io konsulo, paruošia
muosius darbus at l ieka spe
cialus komitetas, kuriam kopir-
mininkauja Alė Kėželienė ir 
Bi ru tė Augai t ienė. Konsulas ir 
komite tas stengiasi , kad kuo 
daugiau asmenų minėjime daly
vautų. 

x O n a J u s i e n ė - J u s y s , Wor-
cester, Mass. , ats iuntė auką už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių, o švenčių proga sveikina 
„Draugo" redakciją ir linki dar
bingų 1993 metų. Dėkojame. 

x Dai l . A d a S u t k u s , Home-
wood, 111., Jeronimas Gaižutis, 
Chicago. 111.. Vincas Žiobrys, 
Hickory Hills, 111., l ankės i 
„ D r a u g e " ir įsigijo įvairių lei
d in ių už didesnes sumas . 

x Sigi tas Mikna i t i s , Claren-
don Hills. 111., a ts iuntė mokestį 
už t r i s ..Draugo" p renumera tas 
ir auką už kalėdines korteles ir 
k a l e n d o r i ų , o l a i š k e r a š o : 
„Linkiu „Draugo" redakcijai ir 
administracijai iš tvermės bei 
e n t u z i a z m o , s k l e i d ž i a n t 
lietuvišką žodį išeivijos tautečių 
tarpe. Jūsų ir mūsų uždaviniai 
nesumažėja, Lietuvai a tgavus 
nep r ik l ausomybę . Mes pr i 
valome toliau išlaikyti lietu
viškumą užsienio lietuvių tarpe, 
nes iš Lietuvos pagalbos š iam 
darbui negalime t ikėt is" . 

x P a r o d o s „Dai lė ' 9 3 " a t i 
d a r y m a s bus penktadienį, sau
sio 22 d., 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje. Atidarymo 
metu keramikas Rimas Visgir
dą rodys skaidres apie savo įspū
džius iš Lietuvos ir apie tarptau
t in į ke ramikos s impoziumą 
Panevėžyje. Paroda „Dailė ' 9 3 " 
tęsis iki sausio 31 d. 

x Po l ika i t i s A c c o u n t i n g & 
T a x Se rv i ce pildo pajamų ir 
kitų įvairių mokesčių formas. 
Re ika lu i e san t , a t v y k s t u į 
namus. Kreiptis: R a y m o n d C. 
Po l ika i t i s , A c c o u n t a n t , t e l . 
708-597-9454. 

'sk) 

x „ Ž A I B A S " ket virti me
tai garantuotai ir pat ikimai 
pr is tato u ž s i e n i e t i š k a s ma i s 
to p r e k e s Lietuvoje į namus . 
Dvylikos, labiausiai mėgiamų ir 
nor imų paketų pasir inkimas. 
V I S I UŽSAKYMAI P R I S T A 
T O M I P E R 10 DARBO DIE
NŲ l N A M U S . Kreiptis: „ŽAI
B A S " , 9525 So. 79th Ave . , 
H i c k o r y Hil ls , IL 60457, t e l . 
708-430-8090. 

(sk) 

x Tau ragės Lietuvių k lubo 
metinis susirinkimas įvyks šių 
metų sausio 31 d., 2 vai. Šaulių 
salėje. 

x A.a. sk tn . B r o n i a u s Klio-
rės mirties dešimties metų su
kaktį minint, šv. Mišios bus 
atnašaujamos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje Chicagoje vasario 
mėn. 7 d., 10 vai. r . ir Šv. Var
do bažnyčioje, St. Petersburg, 
FL, vasario mėn. 7 d., 1 vai. p.p. 
Prašome gimines ir draugus 
prisiminti a.a. Bronių savo 
maldose. Šia proga skiriame 
didesnę auką Draugui paremti. 

x L ie tuvos T a r p t a u t i n i o 
T e a t r o festivalio (LIFE) ati
daryme, gegužės 10 d. Vilniuje 
po atviru dangum Ispanijos 
Xerxes teatras at l iks „Magiš
kąją naktį", režisuotą garsaus 
režisieriaus M. V. Villanova. 

x Dr. J o h n P. Lubicky, Chi-
cagos Shriners ligoninės vyriau
sias chirurgas, ketvirtadienį, 
š.m. sausio mėn. 21 d., išva
žiuoja į Lie tuvą. Šios dr. 
Lubicky kelionės pagrindiniai 
tikslai yra susitikti su Lietuvos 
Vaikų Viltis Lietuvoje vei
kiančiais atrankos komitetais: 
susipažint i su Lie tuvos li
goninių operacinėmis; patik
rinti Lietuvon grįžusius vaikus, 
kuriems operacijos buvo darytos 
JAV pereitą pavasarį ir vasarą; 
patikrinti kandidatus vaikus, 
kuriems galbūt ateityje bus 
galima atvažiuoti gydytis į JAV 
Shriners ligonnes. Dr. Lubicky 
žada šį pavasarį grįžti Lietuvon 
ir kartu su bendradarbiais spe
cialistais Shriners daktarais 
daryti ortopedinių ligų opera
cijas pagalbos reikalingiems 
Lietuvos vaikams. 

x „Lie tuvos a i d a s " , geriau
sias dienraštis Lietuvos laisvės 
sargyboje, nuo šių metų pra
džios JAV prenumeratoriams 
siunčiamas iš Vilniaus du kar
tus per savaitę oro paštu. Dar 
nevėlųjį užsiprenumeruoti 1993 
metams per įgaliotinį Bronių 
Juodelį, tel. (708) 986-1613. 

x Sofija Kuns tmanas , Dyer, 
Ind.. buvo atvykusi i Chicagą ir 
ta proga lankėsi „Drauge" ir įsi
gijo įvairių leidinių už didesnę 
sumą. 

x L e o n t i n a Z a v i c k a s iš 
Manchester, Conn., atsiuntė 
auką už kalėdines korteles ir 
kalendorių su tokiu prierašu: 
„L ink iu visiems , ,Draugo" 
spaudos darbininkams Dievo 
palaimos Jūsų darbuose". Ačiū 
už linkėjimus. 

x Amer i can Trave l Service 
ske lb ia p a p i g i n t u s skridimus 
iš Chicagos į Vilnių už $500 į 
vieną pusę ir $835 į abi puses iš 
Rygos į Chicagą. Kreiptis: Ame
r i c a n T r a v e l Serv ice , tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

x „Ka lba Vi lnius" . Klau 
sykite Grundig radijais. 15 mo
delių. G r a d i n s k a s , 2512 W. 47 
St., Ch icago , IL 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų a p a r a t ų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTJ PA
SKOLOS duodamo s mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federa i Savings, 
2212 West C e r m a k Road -
Tci. VI7-7747. 

(sk) 

x MAISTO SIUNTINIAI -
sūris, aliejus, dešros ir kt. — 55 
svarai $9S. Galima užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Perveda
ma pinigus doleriais . Atsiskai 
tyti iki vasario 6 d. TRANS-
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago. 
IL, 60629, tel . 312^36-7772. 

(sk) 

Šarūnas Marčiulionis Lietuvos Vaikų Vilti- globojamų vaikų ir savanorių tarpe. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

AKIMIRKOS SU ŠARŪNU 
MARČIULIONIU 

Ketvirtadienis, 1993 m. sau
sio mėn. 14 d. — niūrokas, šal
t a s Chicagos žiemos rytas. Sek
lyčioje, kaip ir kiekvienos die
nos rytą. pamoka. Restorane 
sukinėjasi padavėjos, pusry
čiauja keletas svečių, o salės 
kamputyje Lietuvos Vaikų Vil
t i s globojami vaikai su mo
tinomis. Eilinis rytas, neprana
šaujantis jokių ypatingai lauk
t inų įdomybių. 

Ankstyvąją ramybę pertrau
kia telefono skambutis. Pasklin
da žinia — Šarūnas Marčiulionis 
šiandien po pietų atvažiuoja ap
lankyti vaikus. 

Pro debesis staigiai prašvitę 
saulės auksiniai pirštai glosto 
džiaugsmu trykštančius vaikų 
veidus. Subruzda visa Seklyčia. 

Seklyčios salės priekyje pailgi 
stalai, apdengti lietuviškais au
diniais, papuošti gėlių žiedais, 
trispalve. Girdėti lietuviškų 
dainų tonai, pilnutėlės salės 
žmonių, pokalbiai. Prie įėjimo 
durų įvairiaamžių vaikų būrys 
laukia ypatingo svečio. 

Privažiuoja didžiulė mašina. 
Išlipa aukštas, tamsiaplaukis 
vyras. Mažasis, trejų metukų 
Paul iukas įbėga salėn ir su
šunka: „Marčiulionis! Marčiu
lionis j au atvažiavo!" J salę 
įeina Šarūnas Marčiulionis, 
mergaitės prisega gėlę ir atlydi 
iki pulto. 

Šarūnas Marčiulionis trumpai 
dėkoja už šiltą priėmimą; prista
to susirinkusiems kartu atvyku
sius Golden Sta te Warriors 
krepšinio komandos trenerio pa
vaduotoją Don Nelson ir koman
dos „media r ep resen ta t ive" 
Mike Murphy. Džiaugiasi, kad 
sąlygos j a m leido, nors ir trum
pai, aplankyti Lietuvos Vaikų 
Viltis globojamus vaikus. Pa
aiškino, kad Lietuvos vaikų, 
jaunuolių ateitis j am labai rūpi 
ir. kiek t ik galima, jis bandąs 
prisidėti ir padėti Lietuvos 
vaikų gerovei, nes Lietuvos 
vaikai yra atgimstančios tautos 
ateit is , pats brangiausias tur 
tas . Sėda kartu su vaikais ir mo
tinomis prie garbės stalo, šneku
čiuojasi, pasirašinėja ir kiekvie
nam įteikia naujai išleistą savo 
plakatą. 

Šarūnas Marčiulionis y ra tik
rai nuostabus žmogus: šiltas, 
p r i e i n a m a s , n u o š i r d u s . Jo 
pas tangomis buvo sudaryta 
L i e t u v a i a t s t o v a u j a n t i ir 
olimpiadoje bronzos medalį 
laimėjusi krepšinio komanda 

Šarūnas y ra Golden S t a t e 
Warriors krepšinio komandos 
pagrindinė žvaigždė. Jo įsteig
tas „Šarūnas Lietuvos Vaikų" 
fondas, kur iam skiriama didelė 
dalis Š. Marčiulionio metinės 
algos, įvairiopai remia Lietuvos 
sergančius vaikus ;r našlaičius. 
Pelno p rocen tas iš įva i r ių 
komandos pardavinėjamų suve
nyrų irgi įplaukia į šį Fondą. 

Jūra tė Budrienė. Lietuvos 
Vaikų Vi l t i s koord ina to rė , 
padėkodama svečiui už atsi
lankymą, t a r ė ; 

..Norisi J u m s . Šarūnai, ką 
nors y p a t i n g o p a d o v a n o t i . 
Tačiau g a l b ū t pat i ve r t in 
g i aus i a i r p r a s m i n g i a u s i a 
dovana būtų aštuonerių metukų 
Kęstučio Aleksandravičiaus žo
džiai, tarti prieš pat septynių 
va landų s tuburo t i e s i n i m o 
operaciją, kur i buvo padaryta 
prieš porą dienu. Kęstutis prieš 
į važ iuodamas i o p e r a c i n ę , 
ramindamas motiną, pasakė: 
..Mamyte, aš visiškai nebijau. 
Pamatysi, aš netrukus būsiu 
antrasis Šarūną? Marčiulionis". 

Šarūno Marčiulionio praleis
tos akimirko? su L ie tuvos 
vaikais greit prabėgo. Tačiau jo 
viešnagė, kiekvienam vaikui 
t a r t i asmeniški žodžiai, pal iko 
ta ip svarbiai reikalingą tau tos 
ateičiai pavvzdinį įspūdį. 

J J B 

MAŽOSIOS L I E T U V O S 
DR J A P A M I N Ė J O 

SUKAKTĮ 

Sausio 17 d. Mažosios Lietu
vos draugija suruošė 70-ties 
metų sukakties nuo Klaipėdos 
krašto prijungimo prie Lietuvos 
paminėjimą. Dainos res torano 
mažojoje salėje susirinko dau
giau kaip 30 veiklesniųjų drau
gijos narių. Visiems sustojus, 
buvo^sugiedotas Maž. Lietuvos 
himnas. Draugijos pirm. inž. 

Vincas Žiobrys pakvietė vysk. 
Ansą Dumpį sukalbėti maldą. 
Po pirm. trumpo žodžio buvo 
pradėtas minėjimas menine 
dalimi. Pirmiausia K. Žiobrienė 
padeklamavo du naujus eilė
raščius, vieną skirtą Klaipėdai, 
kitą — Donelaičiui. Po to patrio
t inės poezijos paskaitė Elytė 
Visock ienė ir paba iga i 
Apolinaras P. Bagdonas paskai
tė savo kūrybos 2 eilėraščius: 
.,Prūsų žemei" ir „Šalis gyva". 
Tuomet buvo patiekti lietuviš
kų valgių pietūs, ir po kavutės 
pirm. pakvietė tos dienos prele
gentą, 1923 metų sukilimo daly
vį, istoriką Joną Dainauską. 

J i s labai įdomiai perdavė ano 
meto politines nuotaikas: kaip 
santarvininkai — Anglija. Pran
cūzija ir Japonija, prižadėję 
Klaipėdą priskirti Lietuvai, 
kaip vienintelį uostą, tik kai ji 
bus pripažinta de ju re . Bet ir 
p r ipaž inus , p r ancūza i ėmė 
veikti Lenkijos naudai , norė
dami šį kraštą kokiu nors būdu 
jai perleisti. Susidaręs Maž. 
Lietuvos Gelbėjimo komitetas 
paskelbė norą prisijungti prie 
Lietuvos valstybės. Lietuviai 
sukilo ir pavedė E. Simonaičiui 
sudaryti naują lietuvišką direk
toriją. Sukilimą parėmė neofi
cialiai ir Šaulių sąjunga. 1923 
metais sausio mėn. 15 d. buvo 
sudarytos karo paliaubos, ir 
prancūzų kariuomenė išsikraus
tė iš Klaipėdos. Tai buvo drąsus 
žygis, sugriovęs lenkų planus 
apsupti Lietuvą iš rytų (nes Vil
nius jau buvo jos okupuotas) ir 
iš vakarų, ir tuo būdu Lietuva 
būtų įjungta į Lenkijos valstybę. 

Dabar prasidėjo diplomatinė 
kova. kol galų gale buvo pri
pažinta Klaipėdos krašto auto
nomija, bet Lietuvos suvereni
tete. Pats prelegentas dalyvavęs 
sukilime, tuo metu būdamas 
Aušros gimnazijos moksleivis. 
Po to pirm. pakvietė Apol. P. 
Bagdoną perskaityti valdybos 
nutarimą, kuriuo Jonas Dai-
nauskas pakeliamas dr-jos gar

bės nar iu už jo nuolatinę veiklą 
Maž. Lietuvos reikalų naudai . 

Dar buvo pakviestas kalbėt i 
ant ras is to sukilimo dalyvis S. 
Vaičius, kuris tada buvęs vos 16 
metų bernelis, bet ak tyvia i 
dalyvavo sukilime, ir j a m teko 
patruliuoti Klaipėdos gatvėse, 
kad bū tų išlaikyta r imtis . 

Balys R a č k a u s k a s , b u v ę s 
Klaipėdos radijo stoties pra
nešė ja s , p r i s t a t ė b u v u s i o 
Klaipėdos krašto veikėjo Aušros 
proanūkę, kuri su tėveliais t ik 
ką atvyko iš Lietuvos. 

Tuo minėjimas ir buvo baig
tas, gražiai prisiminus Lietuvai 
brangią sukaktį . 

A P B 

L I E T U V O S 
N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 

M I N Ė J I M A S C H I C A G O J E 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyrius pagr indinį 
Lietuvos Nepriklausomybės 75 
metų atkūrimo minėjimą rengia 
š.m. vasario mėn. 14 d. 

Minėjimas pradedamas šia 
tvarka: šeštadienį, vasar iol3 d., 
12 vai. d. vėliavų pakėlimas prie 
Laisvės kovų paminklo Jau
nimo centro sodelyje. Iškilmes 
at l ieka l i tuanistinių mokyklų 
vadovybė su savo mokiniais. 

Sekmadienį, vasario 14 d., 10 
vai. ryto vėliavų pakėlimas Švč. 
M e r g e l ė s Mar i jos G i m i m o 
bažnyčios aikštėje. Iški lmėms 
vadovauja Vytauto Didžiojo 
Šaulių rinktinės šaulės, šauliai, 
vadovaujami Alfonso Paukš tės 
ir Juozo Gurevičiaus. Dalyvau
ja ir kitos šaulių kuopos. 10:30 
vai. ryto iškilmingos pamaldos 
toje pačioje bažnyčioje. Giedos 
parapijos choras, muziko An
tano Lino vadovaujamas. 10:30 
vai. ryto pamaldos Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų „Tėviš
kės" parapijos bažnyčioje. 11:00 
vai. pamaldos Ziono Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų parapijos 
bažnyčioje. 

Oficialioji dalis — akademija 
2 vai. po pietų Marijos aukšt . 
mokyk los audi to r i jo je . Pa
grindinę kalbą pasakys prof. 
Jokūbas Stukas iš New Jersey. 
Yra pakviesta daug garbingų 
amerikiečių, kur ių paga lba 
šiandieną švęsime tą brangią 
mūsų tau ta i šventę. 

Meninę programą a t l iks iški
lieji Lietuvos valstybinės operos 
solistai Sigutė Stonytė ir Ar
vydas Markauskas ir operos 
choras. Vėliavų paradą tvarkys 
Don Varno ir Dar iaus Girėno 
Postai. Organizacijos su vėia-
vomis, moterys ir mergai tės 
pasipuošusios taut in ia is drabu
žiais ir visa lietuviškoji vi
suomenė kviečiama dalyvaut i 
vėliavų pakėlime, iškilmingose 
pamaldose ir akademinėje daly
je Marijos Aukšt . mokyklos 
salėje. 

Po minėjimo numatomas pa
b e n d r a v i m a s — v a k a r i e n ė 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 

Ant . R e p š i e n ė 

x D o n a t a s Šuke l i s iš New 
Buffalo. Mich.. atsiuntė auka už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių, kar tu labai nusiskundė 
prastu ..Draugo" pristatymu. 
Dažnai vienas numeris savaitės 
dingsta, o kiti ateina pavėluo
tai, kartu po du ar tris numerius 
iš karto. 

,, ..Žiburėlio" auklėtinis. Aleksandras Thaus (priekyje* praveda žaidimą „Jurgeli, meis-
• .,,. kaires stovi: Justina Stukaitė, Laura Vaznelyte. Stefute Goliszowski, Daina Varnai-

tytc. \ Grybauskas ir Kristina Quinn. 
Nuotr D. Čyvienės 

IŠ ARTI IR TOLI 

J A V 

— L i e t u v o s n e p r i k l a u s o 
m y b ė s 75 m e t ų s u k a k t i e s 
paminėj imas New Yorke numa
tomas vasar io 21 d. Pamaldos 
b u s A p r e i š k i m o p a r a p i j o s 
bažnyčioje 11 vai. ryto, o aka
demija — parapijos salėje 3 vai. 
p.p. 

x D r . J u r g i u i G i m b u t u i , jo 
75 m e t ų sukak t i e s proga, Bos
tone r e n g i a m a s viešas pager
b imas sekmadieni , sausio 31d. , 
3 v. p .p . So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje. Pager
bimą reng ia Lietuviškos Skau-
tybės fondas. Visuomenė kvie
č iama a t s i lankyt i ir pagerbti 
l ietuvybei d a u g nusipelniusį 
asmenį . 

x S t a s y s L o z o r a i t i s , Lietu
vos ambasadorius Washingtone, 
a t l ikęs t a r n y b i n i u s įsiparei
gojimus bei pasitarimus, sekma
dienį, sausio 17 d., išvyko į 
Vilnių. St. Lozoraitis į Wa-
shingtoną grįš po prezidentinių 
r i nk imų Lietuvoje. 

x S a u s i o 17 d. Bostone įvy
kęs koncer tas , kurį atliko solis
tai S igu tė Stonytė ir Arvydas 
M a r k a u s k a s ir k u r į r e n g ė 
„Laisvės V a r p a s " ir Lietuvių 
Fondas , praėjo su dideliu pasi
sek imu. Koncer tas buvo gerai 
paruoštas , užėmė porą valandų 
ir abu solistai pasigėrėtinai atli
ko kū r in iu s . Žinomas akompa-
niatorius, pianistas Alvydas Va-
sai t is puik i valdė instrumentą, 
kur iuo negal ima pasigirti. Kon
certo dalyvia i pasijuto lyg būtų 
sėdėję ger iaus io je koncer tų 
salėje. 

x G r a ž i n a K u d u k i e n ė , 
Woodruff architektų, inžinierių 
ir planuotojų kompanijos Cleve-
l a n d e p r e z i d e n t ė , a k t y v i 
respubl ikonų partijos veikėja, 
gavo pakviet imą dalyvauti Clin-
t o n / G o r e i n a u g u r a c i j o s iš
ki lmėse. J i kviet imą priėmė ir 
vyks į Washingtoną. Ją lydės 
s ū n u s R a i m u n d a s K u d u k i s 
junjoras . 

x B e n d r ą Ph i l ade lph i jo s -
P i e t i n ė s N e w J e r s e y Lietu
vos N e p r i k l a u s o m y b ė s šven
tės jub i l i e j in i minėj imą praves 
J e a n n e Šalčiūtė-Dorr ir Virgus 
Voler tas . Garbės svečius pri
s t a t y s abiejų LB apyl inkių 
p i rmin inka i Teresė Gečienė ir 
dr. Kazys Gudėnas . Minėjimas 
vyks sekmadienį , vasario 7 d., 
2 v. p.p. Philadelphijos Lietuvių 
n a m u o s e (L i thuan ian Music 
Hali), 2715 E. Allegheny Ave-
nue. Tą patį rytą, 10:30 vai. 
i š k i l m i n g o s šv. Mišios Šv. 
Andrie jaus lietuvių parapijos 
bažnyčioe. 

A N G L I J O J E 

— L o n d o n o l ietuvių Šv. Ka
z i m i e r o parapijos choro vedėją 
Jus t i ną Černių šv. Tėvas Jonas 
P a u l i u s II apdovanojo medaliu 
„Pro ecclesia et pontifice". 
J u s t i n a s Čern ius parapijos cho
rui vadovauja daugiau ka ip 40 
metų. Medal is jam į teiktas per 
Kalėdas , Bernelių Mišių metu . 
Jį į t e ikė apaš ta l iškas is pro-
nunci jus Korėjai ir Mongolijai 
a rk ivysk . J o n a s V. Bulai t is . 

— L o n d o n o l i e tuv ių Mo
t e r ų s a m b ū r i s „ D a i n a v a " , 
veikęs nuo 1957 metų, nu ta rė 
baigt i savo veiklą dėl narių 
stokos. Sambūr io kasos l ikutis 
p e r d u o t a s L i e t u v o s v a i k ų 
pagalbos fondui ir Endokrinolo
gijos ins t i tu tu i Kaune . 

A d v o k a t a s Jonas Giba i t i s 
6247 S. Ked/ie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak 
£e*tad f v r iki 1 vai d 




