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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Paskirtas 
kariuomenės vadas 

Vilnius, spalio 20 d. (Elta) -
Seimas balsų dauguma vakar 
pritarė prezidento Algirdo Bra
zausko pasiūlymui skirti ka
riuomenės vadu pulkininką Jo
ną Andriškevičių. Už jo kandi
datūrą balsavo 57 Seimo nariai 
iš 98, dalyvavusių posėdyje. De
šinioji opozicija balsuojant susi
laikė. 

Šiandien prez. Algirdas Bra
zauskas pasirašė dekretą dėl 
Jono Andriškevičiaus skyrimo 
kariuomenės vadu ir pristatė jj 
Krašto apsaugos ministerijos 
vadovams bei aukštiesiems ka
rininkams. 

50-uosius metus einantis Jo
nas Andriškevičius baigė Lenin
grado aukštąją karo mokyklą ir 
Maskvos F r u n z ė s k a r o 
akademiją. Beveik 17 metų jis 
tarnavo sovietų kariuomenės 
daliniuose Rytų Vokietijoje, 
Sibire, buvo karinis patarėjas 
Etiopijoje. Nuo 1984 iki 1991 
metų pabaigos Jonas Andriške
vičius buvo Vilniaus universite
to karinės katedros viršininkas, 
nuo pernai metų rugpjūčio — 
Krašto apsaugos mokyklos Vil
niuje viršininkas. 

Pagal Konstituciją Lietuvos 
prezidentas yra vyriausiasis 
kariuomenės vadas. 

Se imas ž a d a į te is int i 
Kons t i tuc i jos d i eną 

Spalio 25-oji Lietuvoje tik
riausiai bus minima kaip Kons
titucijos diena. Tačiau ji neturės 
valstybinės šventės rango, o bus 
į t raukta į a tmint inų dienų są
rašą. Tokį projektą Seimui patei
kė Seimo pirmininko pavaduo
tojas Juozas Bernatonis ir Sei
mas jį svarstys šį ketvirtadienį. 

Dabartinei Lietuvos Respub
likos Konstitucijai pr i tarė per
nai spalio 25 d. kar tu su Seimo 
rinkimais vykęs referendumas. 
Už pagrindinį šalies įstatymą 
balsavo 1,447,000 arba 56.76% 
rinkimo teise turinčių Lietuvos 
piliečių. 

S o c i a l d e m o k r a t ų s iū lymai 
kova i su nus ika l t ė l i a i s 

Socialdemokratų frakcija pa
teikė Seimui pasiūlymus imtis 
skubių priemonių kovai su or
ganizuotu nusikalstamumu. Jų 
tikslas, sakoma frakcijos pareiš
kime, „pakirsti ekonomines nu
sikalstamų organizacijų veiklos 
šaknis". 

Socialdemokratai siūlo įparei
goti bankus privaloma tvarka 
teikti nusikaltimus tiriančioms 
valstybinėms instuticijoms in
formaciją apie jas dominančių 
asmenų komercines operacijas 
ir sąskaitas. Iki šiol jos neturi 
galimybės gaut i tokių žinių. 
Šioms institucijoms bankai tu
rėtų teikti informaciją ir apie di
delių piniginių įnašų įdėjimą ar 
išėmimą iš bankų. 

Socialdemokratų nuomone, 
būtina kuo skubiau priimti 
pajamų deklaravimo ir diferen
cijuoto turto mokesčių įstatymą. 
Siūloma išplėsti Valstybinės 
mokesčių inspekcijos funkcijas, 
leisti jai teisėsaugos institucijų 
rašymu atlikti dokumentų revi
zijas uždaro kapitalo akcinėse 
bendrovėse, bendrose ir priva
čiose įmonėse. 

Labai veiksminga priemonė 
kovai su organizuotu nusikals
tamumu, socialdemokratų nuo
mone, būtų leidimas konfiskuoti 
visą tu r t ą j e igu j i s įgytas iš nu

sikalstamos veiklos, ta ip pat už
kirsti kelią kam kitam perduoti. 

Socialdemokratai pasiūlė dar 
šioje Seimo sesijoje pri imti lai
kiną įstatymą, leidžiantį naudo
ti g inklą būtinosios ginties 
sąlygomis. 

Anot socialdemokratų ypatin
gos paramos tu rė tų susi laukt i 
žurnalistai. J i e siūlo, kad vy
riausybė saugotų didžiausių 
Lietuvos dienraščių būstines bei 
tuos žurnalis tus, kurie t ir ia nu
sikaltimus. 

L D D P f rakc i ja S e i m e 
p a r e i š k ė n e p a s i t i k ė j i m ą 

V i s o k a v i č i u m 

Didžiausia frakcija Seime — 
LDDP pareiškė nepasitikėjimą 
Lietuvos Banko valdybos pir
mininku Romualdu Visokavi
čium. J i s apkal t intas sužlugdy
mu a ts iskai tymų su ūkio sub
jektais ir neteisėtais sandėriais 
su komerciniais bankais . 

Generalinė p rokura tū ra iškė
lė Romualdui Visokavičiui bau
džiamąją bylą už ta i , kad jis 
pasirašęs dokumentus , sutei
kiančius komerciniam bankui 
20 milijonų l i tų kreditą. Kol 
byla t i r iama, Seimas nušalino 
Romualdą Visokavičių nuo ban
ko valdytojo pareigų. 

Generalinės prokuratūros tar
dytojas Gintaras Jasai t i s „Lais
vosios Europos" radijui sakė. 
kad Romualdo Visokavičiaus 
kaltė įrodyta, kitą mėnesį bus 
pate iktas oficialus ka l t in imas . 

Neoficialiomis žiniomis, prezi
dentas Algirdas Brazauskas šio
mis dienomis siūlė Romualdui 
Visokavičiui a ts i s ta tydint i . 

L a n d s b e r g i s s u s i t i k o su 
Latv i jos p r e z i d e n t u 

Spalio 19 d. Rygoje Seimo opo
zicijos vadas Vy tau ta s Lands
bergis susitiko su Latvijos pre
zidentu Gunčiu Ulmaniu . Opo
zicijos spaudos atstovė pranešė, 
kad Vytauto Landsbergio darbo 
vizitas į Latviją įvyko abipusių 
pageidavimu ir susitarimu. Pus
antros valandos pokalbyje pasi
keista nuomonėmis apie trijų 
Baltijos šalių saugumo ir bend
radarbiavimo perspektyvas. 

K a l b a m a a p i e nau ją k r a š t o 
a p s a u g o s m i n i s t r ą 

Seimo kuluaruose, remiant i s 
iš vyriausybės gauta neoficialia 
informacija, spėjama, kad nau
juoju Krašto apsaugos ministru, 
vietoje atsistatydinusio Aud
riaus Butkevičiaus, gal i būti 
pasiūlyta Seimo nario Lino Lin
kevičiaus kandidatūra. Pats Li
nas Linkevičius patvirt ino, kad 
dėl to su juo kalbėjosi preziden
tas ir minis t ras pi rmininkas . 

Trisdešimt trečius me tus ei
nantis Linas Linkevičius pagal 
specialybę yra inžinierius elekt
rikas, tačiau šio darbo beveik 
nedirbo. Atgimimo išvakarėse 
jis vadovavo tuomet inės komu
nistinės jaunimo sąjungos cent
ro komiteto skyriui, vėl iau dir
bo spaudoje. I Seimą i š r ink tas 
pagal LDDP sąrašą, y r a Užsie
nio reikalų komiteto pirmininko 
pavaduotojas. 

Pasisekė rusams Estijos 
savivaldybių rinkimuose 

T a l i n a s , Estija, spalio 19 d. nold Ruutel ta ip pat gerai pasi-
(UPI) — Praėjusį sekmadienį vy- rodė, surinkdamas daugiausia 

Pakistane vėl į ministrės pirmininkės pareigas sugrįžo Benazir Bhutto. Su ja rūmų sode sosti
nėje Islamabade fotografavosi prezidentas Wasim Sajjad. Buvusi ministrė pirmininkė Bhutto bu
vo pašalinta iš pareigų 1990 m., kaltinant ją korupcija ir nekompetentingumu. Jos partijai vėl 
laimėjus daugumą parlamento rinkimuose, jie ją dabar vel išrinko ministre pirmininke. J i žada 
kraštą ištraukti iš ekonominės krizės ir sustiprinti demokratines institucijas. 

Viršūnių konferencija Vienoje nieko 
ypatingo nepasiekė 

Ukra inos prez. I>eonid Krav-
čuk pakeitė poziciją, daba r jau 
sakydamas, kad Ukra ina Rusi
jai neatiduos iš sovietų paveldė
tų branduolinių ginklų, kaltinda
mas Vakarus, kad nedavė pakan
kamai lėšų ginklų išmontavimui. 

V i e n a , spalio 9 d. — Vienoje 
spalio 8-9 dienomis vykusiame 
Europos Tarybos nar ių vals
tybių ir vyriausybių vadovų 
aukščiausiojo lygio susi t ikime 
buvo ap ta r t i politiniai ir insti
tuciniai Europos Tarybos vaid
mens aspekta i ir veiksmai, ku
riais bū tų s t ipr inama demokra
tija, gerbiamos žmogaus teisės 
ir į s ta tymų viršenybė. Taip pat 
buvo diskutuojama, kaip refor
muoti žmogaus teisių apsaugos 
mechanizmą, ginti mažumas , 
su t r amdy t i atgyjantį rasizmą. 

P i rmajame tokiame ET susi
tikime 44 metų ET istorijoje daly
vavo ir Lietuvos delegacija, va
dovaujama prez. Algirdo Bra
zausko. 

Tačiau, kaip rašė iš Vienos 
,,Lietuvos ryto" korespondentas 
Vidas Rachlevičius, žmogaus 
teisių gynimo organizacija „Am-
nesty In te rna t iona l" (Tarptau
tinė amnestija) kr i t ikavo ET. 
Organizacijos pareiškime pripa
žįs tama, kad ET priima naują 
iššūkį dėl žmogaus teisių nau
joje Europoje, tačiau ar t a i ne
reiškia , kad įsisenėjusios prob
lemos jau laidojamos? „Amnes-
ty In t e rna t iona l " teigia, kad 
Europos Tarybos reikšmę men
kina ta i , kad daug dalykų ten 
vyksta slaptai už uždarų durų. 
„Pabėgėl ių krizė Europoje rei
kalauja tarptaut inės atsakomy
bės, tač iau ET iki šiol ty l i" , 
s akoma pareiškime. 

D i s k u s i j o s dėl nau jų n a r i ų 

Pr ieš pietus įvyko šalių ET 
narių užsienio reikalų ministrų 
susi t ikimas su šalių kandidačių 
ats tovais . Šalims kandidatėms 
atstovavo prezidentai ir premje
rai. Nemaža i kalbų sukėlė tai , 
kad nea tvyko Rusijos užsienio 
re ikalų ministras Andrėj Kozy-
rev. Vietoj jo da lyvavo jo 
pavaduo to j a s A. Adamyš in , 
tačiau buvo paaiškinta, kad nie
ko ypa t ingo neįvyko, A. Kozy-
rev veda r imtas derybas dėl 
Kaukazo ir padėtis Rusijoje nor
mali . 

Po to naujų narių klausimu 
surengtoje spaudos konferenci
joje Austr i jos užsienio re ikalų 
min i s t r a s A. Mock palankiai 

kalbėjo apie Latviją. Sveikinimo 
laišką Vienos forumo dalyviams 
atsiuntė Rusijos prezidentas Bo-
ris Jelcinas. J i s nuoširdžiai pa
sveikino visus dalyvius ir pa
reiškė, kad Rusija yra pasi
rengusi dalyvauti Europos inte
gracijos procesuose. B. Jelcinas 
taip pat rašo, kad Rusija nori 
tapti Europos demokratijų šei
mos nare. 

Prieš keletą sakaičių spaudos 
konferencijoje Europos Tarybos 
politinių klausimų direktorius 
Hans Peter Furrer pasakė, kad 
ateityje į šią tarpvalstybinę 
organizaciją turė.ų būti priim
tos visos žemyno šalys. Tačiau 
jos turi pritarti ET principams, 
jose turi vyrauti demokratija, 
tur i būti gerbiamas ir ginamos 
žmogaus teisės, laikomasi teisės 
normų. 

ET jau yra sudariusi apytikrį 
naujų narių priėmimo tvarka
raštį. Šiuo metu pilnateisėmis 
ET narėmis nori tepti Albanija. 
Baltarusija, Latvija, Moldova, 
Rusija, Rumunija, l'horvatija ir 
Ukraina. Prieš ke.etą savaičių 
skelbtos prognozes, kad dau
giausia galimybių tapti pilna
teise nare t u r i Rumunija, ket
virtadienį išsipilcė: „Austr ia 
Center" rūmuose šios šalies už
sienio reikalų ministras Teodo
r a s Malascanu i šk i lminga i 
pasirašė Europos Tarybos statu
tą ir Europos Žmogaus teisių 
konvenciją. Rumunija t apo 
32-ąja pilnateise ET nare. 

Pabal t i jo rūpesč ia i 
B razausko ka lbo je 

Savo kalboje Europos Tarybai 
spalio 9 d. prez. Brazauskas 
skyrė dėmesį žmogaus teisių. 
taut inių mažumu problemoms. 
A. Brazauskas taip pat kalbėjo 
apie Rusijos kar.uomenės išve
dimą iš Lietuvos, apie būtinybe 
ją išvesti iš Latvijos ir Estijos. 
Dar viena prezidento kalbos da
lis buvo skirta didelių Europos 
valstybių santykiams su mažo 
mis. Dabar, anot A Brazausko, 
mažosios šalys susiduria su 
dideliais objektyviais ekonomi
niais sunkumais, su „postso-
cializmo liekanomis ir pasekmė 

mis . 
Apskritai A. Brazauskas pri

t a r ė ET nuomonei, kad Vienos 
susit ikimas bus naudingas ir 
efektyvus. Ypač svarbūs yra 
dvišaliai sus i t ik imai , kur ių 
nemažai yra numatyta , pasakė 
prezidentas A. Brazauskas. 

Tačiau Estijos premjeras Mart 
Laar nėra toks optimistas. J is 
pripažino, kad tai nėra istorinis 
susitikimas, o konkrečių rezul
t a tų neverta t ikėtis. Mart Laar 
pasakė, kad iš pokalbių su Olan
dijos ir Belgijos premjerais jis 
suprato, jog iš principo jau 
nuspręsta išplėsti NATO, tačiau 
kaip ir kada tai bus padaryta, 
neaišku. 

Šiuo metu ET narės yra 32 
valstybės. Oficialiai Lietuva 
pilnateise nare tapo 1993 m. 
gegužės 14 dieną. Europos Tary
ba sau nekelia tokių uždavinių, 
kur iuos sp rendž ia Europos 
Bendrija. ET uždaviniai yra gin
t i pliuralistinę demokratiją, 
žmogaus teises, kultūrą. ET turi 
d u o r g a n u s — M i n i s t r ų 
komi te tą ir P a r l a m e n t i n ę 
asamblėją. Abi šias s t ruktūras 
a p t a r n a u j a 1,000 žmonių 
sekretoriatas. 

Ieškoma žurnalisto 
žudikų 

Vilnius, spalio 15 d. — Ant
radienio vakarą policija apsupo 
Vilnių ir t ikrino automobilius. 
Sulaikytas vieno iš nusikaltėlių 
grupuotės . .Vilniaus brigados" 
smogiko vairuotojas, kurio au
tomobilyje rastas medžioklinis 
šautuvas ir juoda kepuraitė. Pa
sak liudininkų, vienas iš Vito 
Lingio žudikų turėjo ant galvos 
tokią kepuraitę. Trečiadienio 
vakare vėl buvo kra tomas Vil
n ius ir didieji Lietuvos miestai. 
Teisėsaugos pareigūnai žada 
imtis dar ryžtingesnių priemo
nių. 

Šiuo metu svarstoma, ar pra
tęs t i Prevencinio sulaikymo 
įstatymo galiojimą. Šis įstaty
mas nenaudingas mafijai — dėl 
jo ji atsisakė nuo daugelio pla
nuotu akcijų. Vidaus reikalų 
ministras Romasis Vaitiekūnas 

kusiuose vietinių savivaldybių 
rinkimuose 8,738 kandidatai 
varžėsi dėl vietų dvylikoje mies
tų tarybose ir 241 rajonų tarybo
se. Pirmuosiuose vietinių tary
bų rinkimuose po Estijos nepri
klausomybės atstatymo 1991 
metais, valdančioji partija, atro
do surinko labai mažai balsų, 
kaip rodo pirmieji, dar neofi
cialūs rezultatai. 

Nors Estija turi įstatymą, kur
iame dauguma Estijoje gyve
nančių 600,000 rusų negali bal
suoti, rusus palaikančių sąjū
džių kandidatai, atrodo, laimėję 
beveik pusę vietų Talino miesto 
taryboje ir laimėjo daugumas 
rusiškai kalbančiuose miestuo
se netoli Rusijos sienos. 

Didžiausią staigmeną, tačiau 
sukėlė buvusio komunistų vado 
ir „Estijos komunisto" laikraš
čio redaktoriaus Lembit Annus, 
priklausančio „Revel" partijai, 
st iprus pasirodymas. Jis surin
ko daugiausiai balsų iš visų 
kandidatų Taline — mieste, ku
r i s j a u y r a toli p a ž e n g ę s 
posovietinių reformų kelyje. 
Es t i jos valdančioj i I s a m a a 
(Tėvynės) partija, kuri šiuo 
metu tur i daugumą parlamente, 
laimėjo t ik 5 iš Talino miesto 
tarybos 64 vietų. Buvęs Estijos 
vadas ir buvęs komunistas Ar-

žurnal is tams pasakė, kad dau
gelio didžiųjų miestų organizuo
tų nusikal tėl ių vadai yra išsi
slapstę. 

Policija mano. kad Vito Lingio 
nužudymą galėjo suorganizuoti 
kol k a s policijai dar nežinomi 
asmenys. Teisėsaugos pareigū
nai baiminasi , kad nusikaltėliai 
gali pradėt i kėsintis į akty
viausius vyriausybės bei Seimo 
narius. Seimo pirmininko pava
duotojas ir Prevencinio sulai
kymo įstatymo iniciatorius Egi
dijus Bičkauskas atsisakė ap
saugos. Asmeninės apsaugos at
sisakė ir „Respublikos" leidė
jai Vi t a s Tomkus bei Rytis Ta
raila. 

Policija 
nebekontroliuoj a 

nusikaltimų 
V i l n i u s , spalio 16 d. — 

Praėjusį antradienį pas prezi
dentą Algirdą Brazauską buvo 
skubiai sušauktas pasitarimas, 
ku r i ame kalbėta ir apie žur
nal is to Vito Lingio nužudymą. 
Po daugiau kaip valandą truku
sio pas i ta r imo buvo atsisakyta 
teikt i bet kokią informaciją. 

Neof ic ia l i a i s duomenimis , 
kaip rašo „Respublikos" laik
rašt is , š iame susitikime buvo 
pasakyta , kad kriminogeninė 
padėtis Lietuvoje nebekontro-
liuojama. Teisėsaugos instituci
jos vadovai tokią padėtį bandė 
pateisinti žemais policijos ir pro
kura tū ros darbuotojų atlygi
nimais. Generalinis prokuroras 
Artūras Paulauskas kiek vėliau 
po šio susitikimo pripažino, kad 
šiandien policija dar nepasiruo
šusi kovoti su organizuotu nusi
k a l s t a m u m u . 

Ka lbėdamas apie praėjusios 
savai tės žmogžudystes Kaune, 
A. Pau l auskas pasakė, kad tai 
yra nus ika ls tamų grupuočių 
tarpusavio sąskaitų suvedinėji
mas ir prokuratūra nenori kištis 
) mafijos tarpusavio konfliktus. 

Žurnal is to Vito Lingio nužu
dymą A. Pau lauskas pavadino 
iššūkiu valstybei ir pasakė, kad 
ji bus kruopščiai t ir iama. 

balsų Talino miesto taryboje, o 
jo partija surinko trečdalį vietų 
Talino miesto taryboje. Rusų 
Demokratinis sąjūdis surinko 
17 vietų Talino taryboje, o pro
sovietinė „Revel" partija — 10 
vietų. 

„Žmonės nesupranta, kad vie
tinės savivaldybės labai daug 
nusprendžia jų gyvenimuose", 
pasakė Estijos ministras pir
mininkas Mart Laar. Nepadėjo 
ir susimaišymas, kai rinkimuo
se kandidatavo 18 partijų. Rin
kimuose tebalsavo tik 50% rin
kimo teisę turinčiųjų estų ir 
90<% rinkimo teisę turinčių ru
sų. Rusai balsavo tokiais dide
liais skaičiais, nes jie neturėjo 
balsavimo teisės pernai rudenį 
vykusiuose parlamento rinki
muose, bet turėjo teisę balsuoti 
šiuose vietiniuose rinkimuose. 

Mirė prof. 
Vytautas Vardys 

O k l a h o m a City, spalio 20 d. 
— Vakar, spalio 19 d., 11:15 vai. 
vakaro, po sunkios ligos, mirė 
politinių mokslų daktaras, prof. 
Vytautas Stasys Vardys (anks
čiau Žvirzdys). Oklahoma uni
versiteto politinių mokslų pro
fesorius, sovietinių studijų pro
gramos vedėjas gimė 1924 m. 
Kretingos apskrityje. Baigęs Pa
langos progimnaziją, Lietuvoje 
ir Vokietijoje studijavo teologiją, 
filosofiją ir literatūrą. Atvykęs 
j JAV 1949 m.. 1958 m. VViscon-
sin universitete įsigijo politinių 
mokslų daktaratą ir t en dėstė. 
1968 m. persikėle j Oklahomos 
universitetą. Paskelbė knygų ir 
daug straipsnių istorikų profe
sinėje spaudoje JAV. Vokietijo
je ir Indijoje. Daug rašė ir lietu
viškoje spaudoje. Buvęs Baltų 
Studijoms Skatinti Draugijos 
(AABS) pirmininkas. 

Prof. Vytautas Vardys buvo ir 
žymus ateitininku veikėjas, bu
vęs ..Ateities" žurnalo redakto
rius. Buvo JAV Lietuvių Stu
dentų draugijos steigėjas. Akty
viai dalyvavo Lietuvių Fronto 
Bičiulių sąjūdyje, buvęs „J lais
ve" redaktorius. 

Keliskart lankęsis Lietuvoje 
ir konsultavęs Lietuvos val
džiai, prof. Vytautas Vardys 
paskutinį kar tą lankėsi Lietu
voje dar šią vasarą. 

Visą gyvenimą padėjęs išeivi
joje puoselėti nepriklausomos 
Lietuvos viltį, tuo interesu pa
sirinkęs ir profesinę sritį. prof. 
Vardys negailėjo savo jėgų 
padėti ir nepriklausomai Lietu
vai atsistatyti, konsultuodamas 
ir į ją nuvykdamas,net ir sun
kios ligos apsunkintas. Jo mir
tis — smūgis ne tik išeivijos lie
tuviams, bet ir atsikuriančiai 
Lietuvai. 

KALENDORIUS 

Spal io 21 d.: Uršulė, Hilarijo-
nas, Rikantas, Gilanda. 

Spa l io 22 d.: Severas. Dona
tas . Sudimantas, Mingelė. 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
ATSISVEIKINOM SU 

LIETUVOS SVEIKATOS 
DELEGACIJA 

Spalio 15 d. dr. Stefanijos ir 
adv. Kęstučio Miškinių rezi
dencijoje de t ro i t i eč ia i at
sisveikino su Lietuvos Sveika
tos delegacijos nariais, kurie 
ki tą dieną išskrido j Lietuvą. 
Svečiai buvo pakviesti į semi
narą, kuriame buvo supažindin
ti su sveikatos apsaugos progra
ma. Lietuvos Sveikatos minis-
ter is dr. Jurgis Brėdikis buvo 
patenkintas tėvynainių pastan
gomis ir žadėjo, grįžęs į Lietu
vą, panaudoti įsigytą seminare 
patirtį. Dr. Brėdikio pasikalbė
j imas su Algiu Zaparacku buvo 
p e r d u o t a s per „Lie tuv i škų 
melodijų" radijo laidą spalio 12 
d. Pasikalbėjimo metu Sveika
tos ministras padėkojo visiems 
už pastangas ir darbą per lab
daros organizacijas siunčiant 
Lietuvai medicinos reikmenis. 
Taip pat painformavo, kad Čika
goje turėjo sėkmingą susitikimą 
su išeivijos gydytojais, kurie bus 
įjungti į Lietuvos Sveikatos ap
saugos judėjimą. Detroite buvo 
susi tar ta palaikyti ryšius ir 
ieškoti būdų, kad Lietuvoje būtų 
įkurta ir pastatyta privati ligo
ninė. Detroite svečius iš Lietu
vos ir ryšį su fondacijos atsto
vais koordinavo Lietuvos Vyčių 
Garbės narys Robertas Boris. 

„ARMONIKOS" 
KONCERTAS 

„Armonikos", muzikinio an
samblio iš Lietuvos, koncertas 
Dievo Apvaizdos Kultūros cent
re vyks sekmadienį, spalio 31 d. 
Pradžia 12:30 v. p.p. Ansamb
liui vadovauja Stasys Liupke
vičius. Koncertą globoja LB 
Detroito apylinkės valdyba. Pa
pigintus koncerto bilietus iki 
spalio 25 d. galima įsigyti Sv. 
Antano parapijos kioske, arba 
pas Algimantą Bražėną ar Juo
zą Orentą prie Dievo Apvaizdos 
bažnyčios. 

VYČIAI RUOŠ IŠVYKĄ I 
LIETUVA 

Lilian Petravičius ir Robert 
Boris dalyvavo Lietuvos Vyčiu 
valdybos posėdyje. Philadelphi-
joje, kuriame buvo nutarta orga
nizuoti Lietuvos Vyčių išvyką į 
ateinančių metų Dainų ir šokių 
šventę Lietuvoje. 

dienį parapijiečiai ir ypač sve
čiai iš Lietuvos yra laukiami Sv. 
Antano bažnyčioje ir kviečiami 
dalyvauti parapijos gegužinėje 
po stogu. Bus proga gardžiai pa
sivaišinti ir pabendraut i . Auto
mobiliai bus saugojami. Geguži
nę rengia parapijos aukų rinki
mo komitetas, vadovaujamas J. 
Kinčiaus. 

lm 

LB DETROITO APYLINKĖS 
VALDYBOS POSĖDIS 

Narimanto ir Jan inos Udrių 
namuose spalio 13 d. vyko LB 
Detroito apy l inkės valdybos 
posėdis, k u r i a m e dalyvavo 
valdybos pirm. Nijolė Zelwinder 
ir nariai — Algimantas Bražė
nas, Juozas Oren tas , Benedik
tas Neverauskas, J an ina Udrie-
nė, Jonas Urbonas ir Algis Ru 
gienius. atstovaujantis sporto 
klubui „Kovas". 

Posėdyje buvo ap t a r t a spalio 
31 d. ruošiamas „Armonikos" 
ansamblio koncertas ir atei
nančių metų renginiai : politinė 
popietė numatoma sausio 29 d.; 
Kovo 13-tos minėjimas — kovo 
13 d.: Tautos šventė — rugsėjo 
11 d.; Lietuvių Bendruomenės 
gegužinė — rugsėjo 25 d. Taip 
pat 100 dol. a u k a nu ta r ta pa
remti „Draugo" dienraštį . 

PAGERBTAS JONAS 
U R B O N A S 

Michigan Oakland County 
respublikonai kasme t ruošia 
rudens balių, k u r garbės sve
čiais, prelegentais, yra kviečia
mi iškilūs Respublikonų parti
jos nariai, senatoriai , Kongreso 
atstovai. Šiemet prelegentu bu
vo JAV Kongreso atstovas iš Te-
xas Richard K .Armey . Ta pro
ga yra parenkamas ir atžymi
mas (už nuopelnus Respubliko
nų partijai) iškilus jos narys. 
Pernai tokiu buvo parinktas ir 
pagerbtas buvęs viceprezidentas 
Don Quayle. Iki šiol pagerbtųjų 
lentoje yra 13-ka pavardžių: bu
vusio Michigan gubernatoriaus 
George Romney. JAV senato
r iaus Robert Griffin, Kongreso 
atstovo Jospeh Knollenberg ir 
kitų. 

Šiemet buvo parinktas ir pa
gerbtas ilgametis Respublikonų 
partijos veikėjas Jonas Urbonas, 
kuris yra ir dabartinis Ameri
kos Lietuvių Respublikonų Fe
deracijos pirmininkas. 

J. U. 

P A G E R B S LINĄ KOJELĮ S U N N Y H I L L S , F L 

„Journal of International Law 
and Practice" trečioje metinėje 
vakarienėje, š.m. lapkričio 12 d., 
pagerbs Texas valstijos Kongre
so atstovą Charles Wilson ir 
JAV Baltijos fondo pirm. Liną 
Kojelį. Pakvietimus į vakarienę 
galima įsigyti pas Joną Urboną. 

ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
GEGUŽINĖ 

Šv. Antano parapijos geguži
nė po stogu ruošiama sekmadie
nį, spalio 24 d., Šv. Antano pa
rapija jau 70 metų tarnauja sa
vo tautiečiams. Todėl šį sekma-

ATSVENTĖM 
E. IR V. GEČU 

VEDYBŲ SUKAKTĮ 
Spalio 3, sekmadienį, suėjo 40 

metų nuo Eugenijos („Genutės") 
ir Vytauto Gečų vestuvių. Su
kakt is buvo prisiminta pamal
domis Šv. Teresės bažnyčioje ir 
tikrai šaunia puota parapijos sa
lėje. 

Mišias sukaktuvininkų lai
mingo gyvenimo intencija auko
jo - koncelebravo kunigai Izido
rius Gedvilą. Leonardas Mustei
kis ir kleb. Francis Szczykuto-

•-» 

Panevėžio katedros klebonas prel. Juozapas Antanavičius s u t i n k a su ekskursi ja šią vasarą tėvynėn 
a tvykus ius JAV-ių Lietuvos Vyčių organizacijos na r iu s . 

Michigan valstijos, Oakland apskri t ies Respublikonu rudens renginyje susi
t i k ę politikuoja (iš kairės): buvęs Genera l Motors firmos prez. Bob Stempel, 
Amer ikos Lietuvių Respublikonų federacijos pirm Jonas Urbonas ir JAV 
Kongreso a ts tovas Joseph Knol lenberg 

wicz'ius. Pastarasis po I. Ged-
vilos religinio pamokslo pasakė 
kitą, sveikinamąjį, tik Gečams 
skirtą. Skaitymus atliko viešnia 
iš Hot Springs, AR, ten radijo 
valandėlės vedėja, „Draugo" 
bendradarbė Salomėja Smaižie-
nė (ji - Vytauto pusseserė). Ge
nei Beleckienei vargonais pa
lydint, vyrų trio (Vytas Macys, 
Albinas Strazdis ir Alfonsas Vė-
lavičius) pagiedojo „Panis Ange-
licus". Visa tai eilines sek
madienio lietuviškas pamaldas 
labai papuošė. 

Į puotą susirinko arti 80 
kviestų svečių. Nors jų tarpe 
buvo iš Bostono atvykusi sole-
nizantų duktė Laima Whittey. 
o iš Čikagos duktė Audronė Pa-
reigienė bei šeimos draugė Jane 
Ivanovienė, dar vienas kitas iš 
tolimesnių Floridos vietovių, 
vistiek beveik 70 buvo Sunny 
Hills tautiečiai, tad kone visi 
gyvi-sveiki telkinio gyventojai. 

Puotos oficialią programą 
vedė ilgametis šeimos draugas 
Klemensas Žukauskas. J is ir 
žmona Angelė („Aneliutė") 
buvo čia bene vieninteliai , 
kurie, Anglijoje gyvendami, ne 
tik stebėjo tarp Eugenijos Vens-
kutės ir Vytauto Gečo užsilieps-
nojančią meile, bet dalyvavo ir 
jų vestuvėse, įvykusiose 1953 
spalio 3 Wolverhamptono mies
te, St. Patricko bažnyčioje. Juos 
sutuokė kun. Antanas Kazlaus
kas, buv. Marijampolės klebo
nas (vėliau emigravęs į Aus
traliją ir ten miręs), dalyvaujant 
ir kun. Rooney (vardas užmirš
tas). Dar kalbėjo du visuomeni
ninkai: LB apyl. pirm. A. Vėla-
vičius ir „Antrosios jaunystės" 
choro v-bos irm. V. Macys. Pir
masis džiaugėsi, kad sukaktu
vininkai ne tik Lietuvių Bend 
ruomenei priklauso, bet ir daly
vauja jos veikloje: Genutė LB 
valdyboje vieną kadenciją buvo 
renginių vadovė, o Vytas jau 
baigia dvi kadencijas v-bos 
vicepirmininko poste. Antrasis 
dėkojo Genutei, kad. prieš kele
tą metų iš Cicero, IL, čia gyventi 
atvykusi, tuojau įsijungė i chorą 
savo švelniu sopranu. S. Šmai-
žienė sveikindama išgyrė S. 
Hills ir jų gyventojus. Genutė, 
savo ir Vytauto vardu, visiems 
svečiams padėkojo. 

Gausi geriausiomis vaišėmis 
puota tęsėsi iki gilaus vakaro. 
Tarp šokių ilsintis, S. Šmaižienė 
įspūdingai padeklamavo Vytau 
to Mačernio poezijos. 

Alfonsas Nakas 

GROK, „ARMONIKA", 
GROK! 

„Armonikos" koncertas — 
džiaugsmas bet kuriam lietuviš
kam telkinyje, bet kuriame to
l imame krašte. O Sunny Hills, 
kur mūsų tik maža saujelė. „Ar 
monikos" viešnagė — beveik 
stebuklas. Juoba, kad čia ar-
rnonikonai (ne amerikonai), 
koncertavę prieš u ėjus metus, 
dabar (1993 metų spalio 12 die 
ną) pasirodė su gerokai pakeistu 
beveik dviejų valandų reper 
tuaru. 

Jų buvo vienuolika. Stasys 
Liupkevičius (vadovas), Jonas 
Ališauskas. Giedrius Bu tau tas , 
Antanas Jonušas, Alfredas Kli
mas ir Algis Klimka daugiausia 
grojo (kas armonika, kas violon
čele, akordeonu, smuiku, pučia
maisiais). Ramutis Kaspariū-
nas , Nijolė Kniukštai tė , Vida 
Vaičiulytė ir Jonas Valuckas 
daugiausia dainavo. Tai solistai, 
č ia reiškęsi dažniau da rn ia i s 
d u e t a i s ir k v a r t e t a i s . J a u 
dešimtukas. O vienuol iktas t a i 
impozantiškas teat ro ak tor ius 
(s tambus , aukš taūg is , barz
dotas, ilgaplaukis) Tomas Vai
sieta. 

Nuo jo, aktoriaus, pradėkime. 
J i s šiame koncerte duonos vel
tu i nevalgė, nes dirbo išsijuosęs. 
Visų pirma, aiškia ta r t imi su
pažindino su visu deš imtuku. 
Kiekvieną iššaukęs vardu-pa-
varde, paminėjęs kilimo vietą, 
ištarė, ką ji ar j is š iame an
samblyje veikia Po to j is buvo 
stropus, laiko negaišinantis pro
gramos pranešėjas. Gi abiejų 
programos dalių vidury, kai 
dešimtukas išėjo a ts ikvėpt i , 
Tomas Vaisieta tapo solistu — 
pasakotoju. Jo talentą ypač pa
jutom, kai deklamavo dalį An
tano Baranausko „Anykščių ši
lelio". Liežuviu, lūpomis, gomu
r iu jis čiauškėjo kelių žvėrelių 
balsais, čirškavo, švilpavo, ūba
vo keliais paukščiokais. Ši taip 
j am „Anykščių šilelin" įsijau
tus , žado netekusi, pražiotomis 
burnomis publika t a r t u m su
akmenėjo. Taip nuostabiai de
klamuojamo „Šilelio" ir čia 
rašantis niekada nebuvau gir
dėjęs! Tomas Vaisieta! Jo ieško
sime, lankydami Vilnių. 

Apie dešimtuko a rmonikas . 
..skripkas*' ir vamzdelius netu
riu ko specifiškai pasakyti.juoba 
apie solistų balsų tembrus , ni
uansus, spalvas, ar kaip ten ki
taip, nes ne muzikos specialistas 
esu. Man ansamblis „Armoni
ka" turi vieną spalvą. J i — ža
lia. Tai repertuarą dominuojan
čios mūsų žaliojo kaimo sutar
tinės, jo žalių gegužinių, „vaka
ruškų", vestuvių polkos. Kaimo, 
kuri mes. išeiviai, pal ikome 
maži arba labai jauni , kur io 
nebėra ir niekada nebebus. Liko 
tik „Armonika" su lakšt inga
lom Nijole ir Vida, su merginas 
viliojančiais ramučiais ir jonais, 
su visa galva savo grupę pra
augusiu vadovu, l iaudiškų dai
nų kompanuotoju. kelių armoni
kų vnkdytoju ir juokintoju 
Stasiu Šalia žalios spalvos, to 
užkonservuoto kaimiško liau
diškumo, šis koncertas te ikė ir 
kitokia nostalgiją. Tai Lietuvos 
aplamai. Kai „Armonika" čia 
koncertavo prieš trejus metus , 
viskas buvo Atgimimo fone. 
Tuomet pro sutartinių žalia veją 
matėme suner tas r ankas nuo 
Vilniaus iki Talino, o mes čia iš 
džiaugsmo ašarodami j au tėmės 
esą Lietuvos piliečiai. Vėl m u s 
aplankiusi „Armonika", groda
ma ir dainuodama, mintimis pa-
nardina į saldžią ne to l imą 
praeiti. 

Kaip ir anuomet, „Armoniką" 

po Ameriką vežioja čikagietė 
veikėja ir žurnalistė Pranė Šlu-
tienė. J i man papasakojo, kiek 
koncertų jau turė ta , kiek jų dar 
bus. O bus, iki lapkričio vidurio, 
bent keliuose didmiesčiuose, į-
ska i tan t Čikagą. Kam „Ar
monikos" koncertai taps pasie
kiami, patar iu būtinai paklau
syti. Net ir krūt inėj tur int is 
akmenį bus pašildytas. 

O Sunny Hills? Publikos susi
r inko t ikrai 83 (tiek suskaičia
vau), t ad arti 120% galinčių su
sir inkti (nes atėjo visos mišrios 
šeimos, ne visur einančios). 
Koncertą Šv. Teresės parapijos 
salėje surengė LB vietinės apy
linkės valdyba. Kelios šeimos 
dvi dienas globojo visus 12 sve
čių. Už svetingumą atsidėkoda
mi, armonikiečiai LB pirm. Al
fonsą Vėlavičių apjuosė plačia 
t au t ine juosta. 

Alfonsas Nakas 

PUTNAM,XT 

ŠILUVOS MARIJOS 
ŠVENTĖ 

Šiluvos a t la idų švent imas 
rugsėjo 12 d. Pu tnamo seselių 
sodyboje vyko giesmių, maldų ir | 
Lietuvos poetų eilėraščių fone. 

Eilėraščius reči tavo Irena 
Kveragaitė, bostonietė, „Sodau-
t o " ansamblio narė , leisdama 
k lausy to jams pajust i poetų 
žavesį Marija Mergele, Motina, 
J ū r ų žvaigžde, p r i e š laiko 
pradžią buvusią Dievo planuose. 
Eilėraščiai, perpint i dalyvių 
giesmėmis, nuteikė visus dienos 
maldai ir rimčiai. 

Šv. Mi š i a s a t n a š a v o — 
koncelebravo kun. Vytautas 
Volertas. vikaraujantis lietuvių 
parapijoje Mississaugoje, Ka
nadoje ; M a t u l a i č i o N a m ų 
kapelionas kun. R. Krasauskas 
ir kun . A. Gudait is , SJ, iš 
Lietuvos atvykęs studijoms į Jė
zuitų Bostono kolegiją. Šv. Mi
šios, ses. Teresei grojant ir 
giesmėms vadovaujant, praėjo 
iškilmingai. Giesmės į „Šiluvos 
Mariją", „Mariją. Mariją... Dan
gaus Karal ienę" , o šventės pa
baigoje po palaiminimo Švč. 
Sakramentu „Parveski, Viešpa
t ie" , išsakė asmeninius ir tau
t inius rūpesčius bei prašymus. 

P ie tus rūpes t inga i tvarkė 
seselė Stasė , t a l k i n a m a Č. 
Savicko. Po pietų — kun. V. 
Vo le r to konfe renc i j a apie 
civilinę moralę, teologines nor
mas ir Marijos vaidmenį, žmo
gaus doriniam gyvenime. Išgirs
tos mintys te ikė gerų minčių 
mąs tymui . A. Prapuolenytė 
supažindino su kun. Vytautu 
Volertu, pakv iesdama visus 
nesenia i į šven t in tą kunigą 
pasveikinti Lietuvoje gerai ži
noma giesme: „Sveikiname Jus, 
sveikiname.. . l inkime Aukš
čiausiojo p a l a i m o s ! Gyvuo
kit ilgiausius metus... Bažnyčios 
gerovei". Atlaidų dienos pabai
gai visi rinkosi prie Šiluvos 
Mergelės statulos. Ten prasidėjo 
ir baigėsi procesija su Rožinio 
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malda. Giedodami Liurdo Mari
jos giesmę, sustodami kiek
vienai Paslapčiai prie Marijos 
statulų, keliavome per visą 
seselių sodybą... Šilta saulėta 
diena, mėlynas dangus, padėjo 
džiaugtis ir Dievui dėkoti už 
seselių suteiktą progą dvasinei 
atgaivai. (Daugiau kaip 120 
Naujosios Anglijos l ietuvių 
buvo susirinkę į tą šventę). 

Atlaidų dienos organizavimu, 
informavimu, raginimais joje 
dalyvauti ir jos pravedi m u 
rūpinosi provincijolės ses. Ignės 
Marijošiūtės sudarytas reli
ginėms programoms ruošti — 
talkinti, pasauliečių branduolys 

su sesele P a l m y r a , seserų 
atstove. Branduoliui priklauso 
A. Lipčienė, dr. Č. Masaitis, A. 
Prapuolenytė, C. Savickas ir O. 
Str imai t ienė. Šiluvos atlaidai 
buvo jų p i r m a s i s g r a ž i a i 
pavykęs bandymas. 

ap . 

Būti žmogumi turėtų bū t i 
laikoma privilegija, o ne pasitei
sinimas. 

Anonimas 

G y v e n i m a s yra komedi j a 
t iems, kur ie galvoja, tragedija 
t iems, kur ie jaučia. 

Horace Walpole 
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S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p p -7 v.v. antrd 12:30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v.r-12 v.p.p. 
6132 S. Kadzt* Ava., Chicago 

(312) 778-69*9 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle, Chicago, III. 
Tai. (312)925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Ava. , Clcaro 
Kasdien 1 iki 8 v v 

išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. K»dzl« 

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

Vizitai apmokami Medicare 
y nblnato tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585 7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . 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 



Narių atsiklausimas 

LIETUVIŲ FONDĄ 
SUSTIPRINO 

v v NEGUDRUS ISSOKIS AR POLITINIO 
GENIJAUS PASIREIŠKIMAS? 

Karo audrai artėjant, apleis-! rengti ir jas išsiuntinėti, Lietu-
dami Lietuvą, daugelis beveik Voje daug kas pas ikei tė , 
nieko nepasiėmė, bet su savimi Pasikeitė ne tik vyriausybė, bet 
išsinešė ilgesį, skausmą ir viltį įr išeivijos požiūris. Nors ir su 
sugrįžti. Ta viltis mus išlaikė ir liūdesiu, bet daugelis turėjo su
davė jėgų nepalūžti. Dešimt- tikti, kad Lietuva nebe ta, kokią 
mečiais tikėjome, kad visoms svajonėse išnešiojome, ir kad 
imperijoms ateina galas. Deja, mūsų parama dažnai ne ten 
kuomet tas galas atėjo, užtiko nueina. 
mus beveik nepasirengusius. Tai gerokai sumažino iš. vijos 
Per tiek dešimtmečių buvome norą savo pinigus į bea perkelti. 
nuo krašto ir jo žmonių atskir- Be to, tiek Aukščiausioji Tary
ti, tad ir tikros nuovokos netu- ba, tiek ir Seimas stengėsi 
rėjome. Savyje išnešiojome tą visais galimais būdais išeivijai 
palikt-- ės vaizdą, kurio ir jokių teisių neduoti. Tad net tie, 
nen< pakeisti . Tad. kurie norėjo viską atiduoti, pra-
atgimim: vykus, norėjome dėjo savo nuomonę keisti. Tad. 
viskam i m kraštui atiduoti, anketoms sugrįžus, paaiškėjo. 
Tode! r Fondo nariai, kad iš viso Fondo t u r imo 
manydami, kad išeivija jau savo kapitalo Lietuvai tepaskirta tik 
reikšmės ir prasmės nustojo, 150,252 dol. Tai t esudaro 
norėjo visus savo aruodus apytikriai vos 2 ir puse nuo-
ištuštinti. šimčio, vadinasi, fondo nariai 

To dvasinio pakilimo vedina, susiprato ir pamatė, kad galime 
Lietuvių fondo vadovybė ir savo kelnes prarasti, bet Lietu 
nutarė paskirti milijoną Lietu- vos neaprengsime. Tai ne 
vai. Pinigus paskirti buvo reiškia, kad nustojome Lietuva 
lengviau, negu juos į Lietuvą mylėti, tik, pamatę esamą pa 
perkelti. To atskirto milijono dėtį, nebesame linkę savo 
priežiūrai buvo sudaryta „kraičio skrynių" atiduoti. I 
patikėtinių taryba, o Lietuvoje šiuos duomenis ir nuotaika-
švietimo ministras Darius Kuo- Fondo taryba bei pelno skirs-
lys savo ruožtu sudarė dvylikos tymo komisija turėtų atkreipti 
kultūrininkų komisiją, paskir- rimtesnį dėmesį, 
to milijono išdalinimui. Cia tie Tai reiškia, kad reikia dau-
vargai ir prasidėjo, kadangi gįau dėmesio skirti išeivijos 
Lietuvoje beveik visos mokslo ir švietimui, spaudai ir kultūrinei 
kultūros įstaigos bei organiza- veiklai, nes ji galbūt dar bus ir 
cijos yra valstybinės. IRA Lietuvai reikalinga, o nusilpusi 
nuostatai labai aiškiai pasako, išeivija niekam nebus nei 
kad nepelno siekiančių fondų reikalinga, nei naudinga. Kad 
lėšos negali būti skiriamos vals- Fondas galėtų efektyviau pa-
tybinėms įstaigoms. To ne tik remti, tad reikia stengtis ir jį 
Lietuvoje, bet ir mūsų žmonės padidinti, nes prie dabartinių 
kažkaip negali suprasti. Nekan- procentų tiems patiems reika 
tresnieji, manydami, kad su lams reikia žymiai didesnio fon 
keletu milijonų būtų galima do. Tam tikslui ir yra organi-
visas Lietuvos problemas iš- zuojami kasmetiniai vajai. Vajų 
spręsti, pradėjo raginti, garsiai tikslas yra išjudinti žmones, kad 
kalbėti ir spaudoje rašinėti, kad jįe apie fondą pagalvotų ir 
neužtenka to milijono pasky- plačiau kišenes atvertų. O kurie 
rimo, bet reikia „Atiduoti skolą dar nėra su fondo tikslais susi-
Lietuvai". Buvo net tokių, kurie pažinę, tai reikia pakartotinai 
per įsikarščiavimą pradėjo ra- juos paaiškinti. Žinome, kad 
ginti „visus pinigus Lietuvai fondo nariai, ir net į spaudą 
atiduoti, o iš procentų ir rašantieji, nėra fondo įstatų pa-
toliau remti išeiviją (mano pa- skaitę. Jeigu ką nors siūlantieji 
braukta J.Ž.)". Lietuvių fondas, pirmiau į fondo įstatus pažiū-
girdėdamas 'dažniausiai tų rėtų, tai mūsų veikloje būtų 
pačių asmenų) pakartotinus žymiai daugiau darnos. Yra 
pasisakymus, padarė teisingą sakoma: „Kiek galvų, tiek ir 
sprendimą, atsiklausdamas visų protų", ir tai nėra nieko blogo, 
savo narių. Buvo paruoštos jeigu ir kitų nuomonė toleruo-
anketos ir išsiuntinėtos visiems j a m a . Žinome, kad beveik kiek-
fondo nariams. Jose buvo klau- vienas norėtų fondą savaip pa
siniai: 1. kokią indėlio dalį tvarkyt i . Galime į v a i r i a s 
paskiria Lietuvai; 2. ar visą nuomones turėti, bet turime su-
sumą palieka išeivijos švie- tikti, kad fondas yra saugiose 
timo ir kultūriniams reikalams, rankose. O tai ir y r a 
Kol buvo nutarta tokį atsi- svarbiausia! 
klausimą padaryti, anketas pa- J u o z a s Žycas 

KAROLIS MILKOVAITIS 

vojų. Patyrę pralaimėjimą, 
Jelcino priešai krašte, o ypač 
parlamente, pasiryžo dar aršiau 
prieš jį kovoti, nes, jų įsiti
kinimu, jis buvo tasai asmuo, 

galiausiai, buvo priverstas im
tis griežtų priemonių juos su
drausti. 

Kadangi ligtolines Rusijos par
lamentas buvo dar užsilikęs nuo 
Sovietų Rusijos metų (sudarytas 
1990 metų kovo mėnesį), tai 
dauguma jo atstovų, anot Alek
sandro Solženicino, buvo paskir
ti, bet ne tautos rinkti, „partijos 
vežimą vežantys kuinai". Būda
mas komunistinės sudėties, par
lamentas, žinoma, tempė tą 
vežimą komunistinės krypties 
link, o demokratinė Jelcino 
valdžia - demokratijos link. 
Susidarė Krylovo pasakėčios 

Pasaulio akys vėl neramiai 
sužiuro į Rusiją. Paleisdamas 
parlamentą, Jelcinas pastatė 
savo karjerą į pavojų ir privedė 
kraštą prie pilietinio karo 
briaunos. Kokia priežastis jį 
vertė ryžtis tokiam pavojingam 
žingsniui? Paties Jelcino žo
džiais, pasakytais Maskvos tele
vizijoje, priežastis buvo „išgel-
ėti Rusiją nuo demokratijos re-
irraoms priešingų elementų, 

-iekiančių kraštą vėl paskan
dinti komunizmo diktatūros jū
roje". 

Iš Gorbačiovo perėmęs val
džios vairą ir pasiryžęs Rusijo
je įvesti demokratinę santvarką 
bei pakelti žmonių gyvenimo 
lygį Jelcinas bematant susi-
lūrė su sunkiai nugalimomis 
kliūtimis. Komunistinės sant
varkos palikta ekonominė padė-
*is buvo beviltiška: apleista -
mažavertė pramonė, kalnai 
prastų gaminių, kurių niekas 
nenori pirkt i , laukai pilni 
nesuvežtų, pūvančių pasėlių ir padėtis, kurioje lydeka tempia 
daržovių. Negana to, valstybės į vieną, vėžys - į kitą pusę. 
pakraščių administracijos, ku- Parlamento opozicija valdžiai 
rioms niekada nereikėjo pa- buvo gerai žinoma, bet daugelio 
čioms padaryti bet kokio nuo- nesuprasta. Priežastis yra ta, 
sprendžio, nežinojo, kaip sava- kad parlamentarai prieš Jelciną 
rankiškai tvarkytis; ištisos ar- vedė komunistams tipišką pasa-
mijos komunistinių biurokratų, lūnišką „partizaninį puolimą 
partijos narių ir KGB kari- (tikriau griovimo) ir vėl atsi-
ninkų, degančiu noru vėl susi- traukimo" karą. Kadangi Rusi-
grąžinti sovietinę santvarką, jos konstitucijoje nėra aiškaus 
nerimavo. Pasinaudodami pade- skirtumo tarp parlamento (Ie
ties nepastovumu, grobė valsty- gislatūros) ir vykdomosios kraš-
binį ir prieinamą privatų turtą, to valdžios (prezidento bei kabi-
kiek ir kur tik galėjo. Visa tai neto) teisių, tai parlamentui 
padėtį dar daugiau sunkino, nes lengva prezidento politines bei 
nebuvo teisinių priemonių juos ekonomines reformas suniekin-
suvaldyti. ti, balsuojant prieš jas. Atseit," 

Suprantama, kad Jelcinas ne- parlamentas balsuoja prieš pre-
turėjo laiko, išteklių nei prie- zidento įneštą pasiūlymą, pa-
monių nuskurdintą ekonominę versdamas jo pastangas nieki-
padėtį greit pagerinti, bet jis nėmis, bet ka]'-as už tai lieka ne 
darė, ką galėjo. Tačiau parla- parlamentas, o prezidentas, kad 
mentas, komunistiniai biuro- gyventojų gerovės nepataiso, 
kratai ir jiems pritariantys neiš- Tokie veiksmai yra paprastas 
maneliai, nepaisydami tiesos, sabotažas, bet, naudodamiesi 
už tai kaltino, trukdė ir netiesos demokratine laisve, komunistai 
skelbimu niekino Jelciną. savo tikslą pasiekia ir lieka 

Nepajėgdami trkiu būdu pa- neatsakingi už savo veiksmus, 
laužti Jelcino valios, posovie- Tokia taktika jie griovė (pana
rinęs Rusijos komunistiniai šiai ir Lietuvoje) piliečių 
likučiai nerimavo, kaip kai- pasitikėjimą demokratiškai 
menė sužeistų, į gardą suvary- išrinkta valdžia, tiesdami sau 
tų, Sibiro tigrų. Nors netrukus kelią per būsimus rinkimus vėl 
pravesta visuotinė liaudies ap- pasiglemžti valdžią, 
klausa - referendumu gyventojų Kas įvyko, parlamentui atsi-
pasitikėjimą laimėjo Jelcinas ir sakius vykdyti prezidento Jel-
betarpio pavojaus šmėklą laiki- cino potvarki, visi gerai žinome, 
nai nubaidė, bet jo laimėjimas Žiniomis iš Maskvos, Jelcinas 
nebuvo toks stiprus, kad visai norėjo išvengti kraujo pralie-
pašalintų jam ir jo demokrati- jimo ir stengėsi, rusų ortodoksų 
nėms reformoms gresiantį pa- bažnyčios patriarchui Aleksy 

tarpininkaujant, su parlamen
tarais geruoju susitarti. Bet šie, 
parlamente įsitvirtinę, reikala
vo, kad Jelcinas jiems nusileis
tų. Ypač „narsiai" kalbėjo 
buvęs Jelcino viceprezidentas, 
dabar jo aršus priešas, buvęs Af-

kuris pastoja kelią jų siekiams ganistano karo didvyris, avia 
įgyvendinti. Jie savo pažadą cijos generolas Aleksandr Ruc- JĮ°S 

sąžiningai tesėjo, ir Jelcinas, koj. Tad, kas vėliau įvyko, bu 
vo neišvengiama. 

Susišaudymui vykstant, vie
nas Maskvos universiteto stu
dentas veržėsi arčiau parlamen
to rūmų. Amerikiečio korespon
dento paklaustas, ko jis taip ver
žiasi į pavojų, studentas atsa
kęs: „Noriu iš arti pamatyti, 
kaip komunizmas miršta". 

Ar komunizmas Rusijos parla
mento rūmuose mirė, sunku pa
sakyti. Daugelis Vakarų diplo
matų bei laikraštininkų mano, 
kad jam suduotas mirtinas smū
gis. Taigi atrodo, kad Jelcino po
litinio sumanumo pranašumas 
vėl ryškiai pasireiškė. Los An
geles „Register" dienraščio 
Maskvos korespondentė Ann 
Imse net teigia, kad „Jelcinas 
savo partiją sužaidė, kaip tikras 
šachmatų meistras". 

Kokia dabar Jelcino ateitis? Iš 
praeities žinome, kad Rusijos 
liaudis mėgsta sekti stiprios 
valios valdovą. Jelcinas pakar
totinai parodė, kad jis tą savybę 
turi. Lietuvai patikimesnis yra 
Jelcinas, negu jo priešas Ruckoj. 

Kokia Rusijos ateitis? Vakarų 
valstybių korespondentų nuo
mone, Jelcinui gali užtrukti me
tus — gal net dešimtmetį apsi
valyti, vieno korespondento žo
džiais tariant, nuo „komunis
tinės sistemos griuvėsių ir tos 
sistemos paliktų sąšlavų. Nors 
ir mažai laiko turėdamas, Jelci
nas mėgina surasti pastovų pa
grindą demokratinės valstybės 
tvirtovei pastatyti. 

BALTIJOS AR PABALTIJO 
VALSTYBĖS? 

Vakarų pasaulio kalbose Lie- tacijos neplaukia siūloma iš-
tuva, Latvija ir Estija, kaip vada: „Kalbant apie Lietuvos, 
geopolitinis vienetas, turi Balti- Latvijos ir Estijos užimimą 
jos valstybių, šalių, respublikų teritoriją kaip visumą, lietuvių 
pavadinimą. Iškilieji išeivijos kalboje vartotini pavadinimai 
rašto žmonės Vakaruose, k.t. j Pabaltijys", .Pabaltijo respub-
Brazaitis, Girnius, Maceina, likos', .Pabaltijo valstybės'". 
Vardys, Dambrava, Venclova ir Gudelis savo straipsnyje aiš-
daugelis kitų naudojo irgi Balti- kiną, kad vieni Pabaltijui pri
jos, o ne „Pabaltijo" terminą, skiria tik Lietuvą, Latviją ir 
Tuo tarpu sovietinė lietuvių Estiją, o kiti - „visą Tarybų Są-
kalba spauda iki 1988 tai są- jungai priklausančią Baltijos 
vokai išreikšti išimtinai naudojo pajūrio teritoriją nuo Vyburgo 
„Pabaltijo" žodį. Kad taip buvo, iki Kaliningrado", 
pastebėjau 1986 pirmą kartą Lietuvio mokslininko išve-
nuvykęs Lietuvon, skaitydamas džiojimuose nesunku pastebėti 
ir tą spaudą, kuri užsienio tam tikrų minties nesusideri-
lietuvių nepasiekdavo. Nuvy- nimų. Jis teigia, kad „Pabal-
kus antrą kartą 1989, į akis 
krito aiškus persiorientavimas: 
Sąjūdžio leidiniai naudojo Balti
jos , komunistinė pusė — „Pa-

SPROGIMAS ŠIAULIUOSE 

Šiauliuose įvyko labai galin
gas sprogimas. Žuvo trys jauni 
vyrai. Manoma, kad sprogimas 
įvyko dėl neatsargumo, ruošiant 
sprogmenis. Žuvusieji policijai 
buvo gerai žinomi — šie vyrukai 
nuvarydavo automobilius, 
apgaudinėjo, prekiavo spalvo
taisiais metalais. Šiauliečiai 
kalba, kad jie buvo vieni tur
tingiausių mieste. 

• 1978 m. rugsėjo 6 d., 
ištiktas širdies smūgio, mirė 
popiežius Paulius VI. 

tijys", kaip fizinės geografijos 
terminas, tevartojamas tik lie
tuvių ir rusų kalboje, ir juo 
suprantamas tik Rytų Pabalti-

baltijo" terminą. Prof. Vytautas jys. Tam Rytų Pabaltijui jis 
Landsbergis, Sąjūdžio lyderis, priskiria „Leningrado sritį, 
tuo metu savo kalbose ir raš- Estiją, Latviją, Lietuvą ir Kali-
tuose Lietuvą, Latviją ir Estiją ningrado sritį". Tada sunku su-
pradžioje vadino Baltijos prasti, kodėl jis nesiremia savo 
šalimis, vėliau — tik Baltijos argumentu ir išvadoje siūlo „Pa-
v a l s t y b ė m i s . Atrodo, kad galtiju" vadinti tik Lietuvą, 
perėjimas iš „Pabaltijo" į Balti- Latviją ir Estiją, 
jos termino naudojimą derinosi Jau nuo carų laikų rusams 
su Sąjūdžio tikslų visuma — va- buvo nemalonūs Lietuvos, Lat-
duotis ne tik iš karinės, bet ir vijos ir Estijos vardai. Žiūrint 
iš kultūrinės okupacijos. „Lite- nuo Maskvos į vakarus, tos trys 
ratūra ir menas" 1990.11.10 okupuotos valstybės caristinei 
rašė, kad „daug kartų buvo nu- Rusijai buvo „šiaurės vakarų" 
spręsta sakyti — Baltijos šalys, kraštas, „pribaltiskij kraj" ar 
o ne (rusiškai) ,Pabaltijys' ". ,,Pribaltyka". Komunistinė 

Rusija į „Pribaltyka" sąvoka 
Sunkoka suprasti, kodėl tuo įjungė dar ir iš Suomijos pa
metu, kai atgimstančios Lietu- glemžtą Viipuri ir Vokietijai 
vos spauda valėsi nuo kalbinių priklausiusią, istoriškai bal-
usnių, išeivijos laikraščiai rodė tiška Karaliaučiaus sritį, 
tiesiog meilę „Pabaltijo" ter- Rusų kariuomenė, ačiū Die-
minui. Ta „meilė" nueidavo vui, iš Lietuvos išsinešdino, 
taip toli, kad kai kurie redak- Gaila tik, kad paliko, skaudžius 
toriai Amerikos Baltų laisvės prisiminimus keliantį,,,Pabalti-
l yga savavališkai perkrikš- jį". Lietuvoje mažiau, bet išei
ty davo į „Pabaltiečių laisvės I vijoje tas nemalonus žodis vis 
lyga" • \ tebesimaišo mūsų spaudos skil-

Tuo metu „pabaltiečiams" į tyse. Jeigu jau kam sunku atsis-
talką atėjo žymus Lietuvos veikinti su prievarta mūsų kal-
mokslininkas — geografas dr. bon įsodintu rusiškuoju skoliniu 
V y t au t a s Gudelis. J i s 
1989.XI.16 „Dirvoje" įtikinėjo, 
kad lietuvių kalboje vartotina 
ne Baltijos valstybių, bet 
„Pabaltijo" valstybių terminas. 
Du jo teigimai priimtini be dis
kusijų: vienas — kad „terminas 
Pabaltijys nėra palyginti senas 
ir sudarytas greičiausiai nusi
žiūrėjus į rusišką Pribaltyka"; 
antras — kad „geografijos, kaip 
ir kitų mokslų, terminai bei 
sąvokos turi būti aiškūs ir 
vienareikšmiai". Tik visa bėda, 
kad straipsnio autoriaus aiški- • 1914 m # rugpjūčio 23 d. 
nimas yra taip labai suveltas, Japonija paskelbė karą Vo-
jog jokiu būdu iš jo argumen- kietijai I pasaulinio karo metu. 

„Pabaltijys", galėtų tuo žodžiu 
vadinti geografinę erdvę aplink 
Baltijos jūrą, kas angliškai 
reiškia „Baltic rim". Tai erdvei 
priklausytų Baltijos valstybės, 
Lenkija, Vokietija, Danija, Šve
dija, Suomija ir Rusija. 

Juozas Kojelis 

• 1963 m. rugpjūčio 30 d. pra
dėjo veikti speciali telefono lini
ja tarp JAV Baltųjų rūmų ir 
Kremliaus. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

Kelionėje arkiv. J. Matulaičio palydovas buvo kun. 
Pranas Bučys. Amerikos lietuviai ta proga užsiprašė, 
kad aplankytų jų parapijas. Du Amerikos lietuviai 
kunigai išpirko arkiv. J. Matulaičiui ir jo palydovui 
kun. Pr. Bučiui laivakortes. 

Keliauninkai 1926 m. birželio 1 d. išplaukė laivu 

„Šiandien mes susirinkom, kad pagerbt arkiv. J. 
Matulaitį, atvykusį atlankyt Amerikos lietuvių 
išeiviją. 

Kiekvienas žmogus turi įvairių gyvenimo pažiūrų. 
Jo veikimas paeina nuo užimamos vietos. 

Vysk. Jurgis Matulaitis po Lietuvos nepriklau-

PRANAS ZUNDE 

Kutą Juškiene, Standard Federal banko viceprezidentė, vadovavusi „Drau 
š<i" banketo (rugsėjo 26 d.) programai. Nuotr. Jono Tamula ič io 

, J^eviathan" iš Cherbourgo uosto ir birželio 7 d. pasiekė somybės paskelbimo buvo paskirtas Vilniaus vyskupu. 
New Yorką. U.S. Lines prieplaukoje, kur laivas sustojo, jį s veikė sunkiausių sąlygų metu. Jis veikė siekdamas 
jų jau laukė būrys lietuvių, jų tarpe ir Lietuvos pasiun- teisybės ir teisingumo. Dėl to jis turėjo apleist Vilniaus 

22 tinys JAV-ėse K. Bizauskas, kuris arkiv. J. Matulaitį r ū m u s . 
28-tas katalikų Eucharistinis kongresas įvyko 1926 pažhio dar nuo Vilniaus laikų. K. Bizauskui esant Antroji fazė. Apaštališkojo Sosto parėdymu, jis tapo 

m. birželio 20-25 d. Čikagoje. Kaip vėliau rašė apie tą Lietuvos atstovu prie Vatikano, arkiv. J. Matulaitis, paskirtas Apašt. Lietuvos vizitatorium. Jis daug 
kongresą „Garsas", „tokio gausaus iš viso pasaulio kuris tuomet rūpinosi išjudinti Lietuvos konkordato pastangų padėjo įsteigimui Lietuvos Bažnytinės 
maldininkų suvažiavimo, tokio pakilimo ir susi- suŠv. Sostu reikalą, buvo aplankęs jį Romoje .Sutiko Provincijos. 
kaupimo dvasioje, pasaulio istorija neturėjo savo la- svečius prieplaukoje ir New Yorko kardinolo atstovas Linkiu Jam sulaukt trečiosios fazės — grįžt į atliuo-
puose". Jei ir galima būtų abejoti „Garso" ko- nragr. Lavelle. suotą Vilniaus arkivyskupo sostą", 
respondento teigimu, kad nieko tolygaus tam kongresui Vakare Waldorf Astoria viešbutyje įvyko Vakaro programos vedėjas, pristatydamas arkiv. 
pasaulio istorijoje dar nebuvo buvę, tai tikrai netenka iškilminga arkiv. J. Matulaičiui pagerbti vakarienė, j Matulaitį, nušvietė jo pastoracinę ir visuomeninę 
abejoti korespondento nepaprastu susižavėjimu tuo Svečių gausybė. Prie garbės svečių stalo ir salėj buvo veiklą, nuo Freiburgo studentavimo laikų, kuomet dar 
kongresu. Kongrese dalyvavo 11 kardinolų, apie 40 K. Bizauskas, msgr. Lavelle, kun. Jakštys, kun. prof. j a u n a s studentas kun. Matulaitis garsėja savo nepa
ark i vyskupų, daugiau kaip 260 vyskupų ir daugybė B u č ys , k u n - Kuras, senatorius McGarry, kun. Vasys, p r astais gabumais. Arkivyskupui atsistojus kalbėti, 
kunigų, vienuolių ir pasauliečių, giedojo 65,000 vaikų senatorius Quinn, dr. J. J. Bielskis, kun. Simonaitis, publika, pakilusi iš savo vietų, sutinka jį ilgomis ova-
choras. Kongreso metu buvo išdalinta per pusantro k u n - Du^Y. k u n - Ambotas, „Garso" redaktorius M. Zu- cijomis. Svečias prabilo į ją šiais žodžiais: 
milijono komunijų. jus, senatorius Carroll, adv. P. Daužvardis, „Vienybės" „Širdingai dėkoju už gražų sutikimą ir meilingą 

I Eucharistinį kongresą buvo kviečiami vyskupai redaktorius J. Sirvydas, daug kitų žinomų dvasininkų priėmimą. Sveikinu jus Lietuvos katalikų ir jos 
iš visų pasaulio kraštų. Lietuvos vyskupai įgaliojo i r pasauliečių veikėjų. Pažiūrėjus į vakarienės meniu, yy^upų vardu, kurių ypatingai įgaliotas atvyktų į šitą 
arkiv. Jurgį Matulaitį atstovauti kongrese Lietuvai, krito į akis tokie įdomūs valgiai kaip „Sorrel Soup a iįuosybes šalį. 
Tuo metu arkiv. J. Matulaitis buvo Apaštališkuoju vizi- *° Zanavykai,' Potatoes a la Kapsai, Sweetbreads a la j a u 150 metų sukako, kaip žvaigždėta raudona bal-
tatorium Lietuvai, ką tik sėkmingai atlikęs vieną svar- Dzūkai, Supreme of Chicken a la Žemaičiai, Romaie toji vėliava, Jungtinių Valstybių nepriklausomybės 
biausių, jam Šv. Sosto pavestų, uždavinių: suor- and Beet Salad a la Vilna, Biruta Galcee". reiškėją, linksmai žaidžia Amerikos saulės spinduliuo-
ganizuoti Lietuvos bažnytinę provinciją. Jau būdamas Pirmas kalba pralotas Lavelle, New Yorko kardino- ^ 
kelionėje į JAV, arkiv. J. Matulaitis gavo Paryžiuje I lo atstovas. Jis savo nuoširdžią kalbą baigia populia- Philadelphjoje turėsime progos matyti, ka s 
iš Vatikano, iš kard. P. Gasparri, žinią, kad yra atnaųji- riomis amerikiečių tarpe eilėmis, kuriomis išreiškia- p a d a r yta materialės kultūros srityje. Eucharistinis 
narni Šv. Sosto santykiai su Lietuva ir kad Šv. Sostas rnas Ju nuoširdumas svečiams: „Ar vakarą, ar rytą jūs Kongresas Chicagoje išreikš dvasinės jėgos galybę tiky-
įsteigoiąs Lietuvoje internunciatūrą. Tai buvo taip pat rnus lankysit, mes visuomet pasirengę jus mielai priim- ^ srįtyje. Abiejose iš tiesų padaryta stebėtinai daug. 
daugiausia arkiv. J. Matulaičio nuopelnas. Tą žinią jis t i . " . x. . . . . . , ^ _ v « ; 
tuojau pat telegrafu perdavė tuometiniam ministrui P° to sekė Lietuvos pasiuntimo Vašingtone K. Bi-
pirmininkui L. Bistrui Kaune. zausko kalba. Tos kalbos turinys buvo maždaug toks: (Bus daugiau) 

http://1989.XI.16
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Lietuviai esam* visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

LIETUVIŲ FONDAS 
i 

77* 
T 3001 WEST 59th STREET 

CHICAGO, ILLINOIS 60629 
Tai.: 31 »-471-3900 
Fax: 312-471-3988 

UTHUANIAN FOUNDATION 

LIETUVIŲ FONDO 
ĮGALIOTINIŲ REIKŠMĖ 

• Kiekvienai organizacijai a r 
verslo įmonei yra labai svarbu-
jos interesų ir konkrečių darbų 
atstovavimas, at l ikimas t a m 
tikroje teritorijoje. Labai svar 
•bu ir Lietuvių fondui turėti savo 
atstovu? įgaliotinius kiekvie
name didesniame lietuvių telki 
nyje. Ne vien tik LF narių ver
bavimui bei aukų rinkimui, bet 
ir visų Lietuvių fondo interesų 
atstovavimui. Lietuvių fondo 

, atstovo buvimas lietuvių gyve
namoje apylinkėse yra naudin
gas ir tos apylinkės l ietuviams 
bei jų organizacijoms, jų veiklai. 

„ Karti ' is lengviau pasidaryti LF 
..:. nariu, atstovui įteikiant šimti-
». ne ar kitą, negu ieškoti LF ad

reso far čekį s'ųsti į centrą. Pra
šant LF' lėšų prieš pelno skirs 

„„ tymą lietuvybės išlaikymui a r 
. studentų stipendijoms, lengviau 
~ vietovėje iš įgaliotinio gaut i 

reikalingas formas, negu iš cen-
fJįB*- LF naujų narių verbavimas 
h,~ga!i būti sėkmingesnis, jį atlie-
o . kant apylinkėje žinomam, įta

kingam LF įgaliotiniui. 

"'»*• JAV LB XIII Tarybos sesijoje. 
„r.,-,.įvykusioje spalio 9 d. Čikagoje, daly 
£2 vius sveiki" LF aaldyfcuB p:rm. Sta 

sys Baras. Nuotr. Br. Juodelio 

Lietuvių fondas JAV yra vi 
šiem? lietuvybės išlaikymo rei
ka lams reikalinga finansinė jė-

'•'~ gainė. Jo nariai yra visuose 
JAV* lietu v r i telkiniuose ir net 

I už JAV »ibų. Kai \yks ta pagrin-
• diniai LF metiniai suvažiavi-
I mai. karmose daromi svarbieji 
' sprendimai, planavimas ir ren-

U E T U V I U F O N D O 
ĮGALIOTINIAI 

Cape Cod, MA: Dr . E d u a r 
d a s J a n s o n a s , P.O. Box 424, 
Osterville. MA 02655. 

BaltimoreAVashington: Dal ia 
Kein ienė , 1614 Ebbotts Place, 
Crofton. MD 21114. 

Clevo'and, OH: Dal ia P u š k o -
r ienė , 18H51 Lake Shore Drive, 
ClevelanH. OH 44119. 

De t rn t M1: Vy tas P e t r u l i s . 
30115 Br <*Tiew, Livonia. MI 
18152. 

Grand Rapids, MI: J o n a s 
T r e š k a , 2008 Birch Drive NW, 
Grand Raplis, MI 49504. 

Florida ^šiaurinė ir vidurinė): 
J u r g i s J a n u š a i t ' s , H Talo Cir 
cle, Port Orange. FI> 32018. 

Hot Sprinps. AR: Sa lomė ja 
Šmaiž ienė . 204 Br->admoor, 
Hot Springs, AR 71913. 

Los Angeles, CA: Violeta 
G e d g a u d i - n ė . 23923 Wildwo-
od Cnr jon R ••<!. Ne hall, CA 
91321. 

Hnladelphia, PA: B r o n i u s 
K r o k y s 1 !2* Hedgerow Lane. 
' bilai) lp»>i:i. PA 19115. 

N t w Yo>k: Lilė Mi luk ienė , 
111 G r o h m a n s L a n e , Plain-
rie* NY 11803. 

' ersburg. FL: J a n i n a 
TJerdv i l i enė . 224 45tb Avenue. 

rBeach.FL 33706. 

CLASSIFIED GUIDE 

kami direktoriai, juose sunku 
dalyvauti periferijoje gyvenan
čiam LF nariui , bet j am lengva 
išreikšti savo nuomonę ir pagei
davimus per apylinkės LF įga
liotinį, todėl jų dalyvavimas 
metiniuose LF suvažiavimuose 
yra labai svarbus, netgi būtinas. 
Beabejo, labai naudinga LF įga
liotiniui, prieš vykstant į meti
nį LF suvažiavimą, sukviesti 
apylinkėje esančius LF nar ius , 
išklausyti jų nuomonių bei norų 
ir juos perduoti pranešimų me
tu suvažiavime. 

LF įgaliotinio pareiga daly
vauti apylinkėje vykstančiuose 
renginiuose, pasveikinti LF var
du bei ta lkint i jų ruošoje. Dar 
geriau, kai LF įgaliotinis, į 
talką pasikvietęs apylinkės LF 
narius, sudaręs komitetą, suruo
šia socialinius bei kul tūr in ius 
renginius, tuo pasitarnaudamas 
apylinkei, sutelkdamas lėšas 
bei naujus nar ius Lietuvių fon
dui. Esant progai, LF įgaliotinis 
savo apylinkėje įteikia LF pre
mijų ar paramos čekius, aplan
ko senelius, sergančius ir pade
da j iem sudaryti tes tamentus , į 
juos į t raukiant ir Lietuvių fon
dą. Svarbu, kad ir LF nario šer
menyse dalyvautų įgaliotinis, 
tar tų atsisveikinimo žodį, arti
miesiems pareikštų užuojautą, 
paminėtų spaudoje, Lietuvių 
fondo skyriuje „Drauge". Tada 
LF nariai jausis kaip viena 
šeima. Jei laidotuvių aukos ski
riamos Lietuvių fondui, įgalio
tinis jas priima ir persiunčia 
centrui su aukojusių sąrašu. 

LF įgaliotiniai siunčia žinutes 
arba aprašymus apie savo ar ki
tų LF narių veiklą Lietuvių fon
do skyriui „Drauge" redakcijos 
adresu. Bendradarbiavimas ir 
kitoje mūsų spaudoje svarbus. 

Lietuvių fondo įgaliotinių 
veikla, pareigingai atliekama 
apylinkėse, yra nepaprastai 
svarbi LF augimui, naujų narių, 
ypač iš jaunosios kartos. įtrau
kimui ir pelno dalinimui su re
komendacijomis. Ne visi lietu
vių telkiniai turi LF įgalioti
nius. Jų reikia daugiau. Turi
mus skelbiame LF narių žiniai, 
su prašymu prisidėti prie įgalio
tinių darbų. 

KVIEČIAME Į POKYLĮ 
Tradicinis metinis Lietuvių 

Fondo balius ruošiamas š.m. 
lapkričio 6 d., šeštadienį, Mar-
tiniųue pokylių salėje, 2500 W. 
95th St, Evergreen Park, IL. 
Programoje: 6:00 vai. kokteiliai, 
6:30 vai. vakar ienė . 7:00 vai. 
studentams stipendijų įteikimas 
ir 8:00 vai. šokiai. Visi kviečia
mi iš anksto užsisakyti pokylio 
bilietus, skambinant LF rengi
nių vadovei Marijai Remienei, 
telef. (708) 562-1448. arba juos 
tiesioginiai įsigyti Lietuvių Fon
do raštinėje, 3001 W. 59th st. 
Chicago, IL, 60629. LF paaukoję 
100 dolerių gauna vieną baliaus 
bilietą nemokamai. Siurprizinę 
programą pamatysi te atvykę. 

Lietuvių Fondo naujų narių ir 
naujų lėšų derl ius šiais metais 
nedidelis. Jį visi galime padidin
ti savo dalyvavimu tradicinia
me LF pokylyje. Jame bus labai 
patogu ir nauju inašų čekį 
įteikti. 

Lietuvių Fondo metiniai ba
liai visuomet buvo malonūs ir 
smagūs. Toks bus ir lapkričio 6 
dieną. Atvykite ir patys įsitikin
site. Kartu paremsite ir mūsų 
lietuvybės išlaikymo finansinę 
jėgainę _ Lietuvių Fondą. 

Spaudos stalas XIII LB Tarybos sesijoje spalio 9-10 d. Iš kairės: Kęstutis Miklas, Aldona 
Šmulkstienė, Bronius Juodelis, Juozas Žygas, Edvardas Šulaitis. 

LIETUVIŲ FONDO II LEIDINYS 
JAU PARUOŠTAS 

Lietuvių fondui sukaupus 
penkis milijonus, Lietuvių fon
do vadovybė pažadėjo išleisti 
ant rą leidinį, kur iame būtų at
žymėti dosnieji aukotojai ir 
v isuomenė supaž ind in ta su 
Lietuvių fondo veikla bei at-
siekimais. Redaktorium buvo 
pakviestas tuolaikinis LF infor
macijos komisijos pirmininkas 
Antanas Juodvalkis. Sutikda
mas su nauju įsipareigojimu, A. 
Juodvalkis prašė palikti laisvę 
sudarant redakcinę kolegiją ir 
parenkant bendradarbius. LF 
taryba su tokiomis sąlygomis 
sutiko ir pažadėjo visokeriopą 
ta lką bei paramą, kurią ir 
vykdo. 

Aš pats ir redakcijos kolegijos 
nariai neturėjome didesnės pa
t i r t i e s tokį s t ambų leidinį 
suredaguoti ir paruošti spaudai. 
Sudarant redakcinę kolegiją, ne
buvo didesnių problemų, ir pak
viestieji nar ia i sutiko įsijungti 
į redakcinį darbą, nes buvo visi 
nuoširdūs LF rėmėjai ir jo idėjų 
propaguotojai. Į redakcinę kole
giją buvo pakviesti ir sutiko įeiti 
šie asmenys: Vaclovas Momkus, 
dr. Atanas Razma, Marija Re
mienė, Alė Steponavičienė, Ra
moną Steponavičiūtė ir Juozas 
Žygas. Sudarius redakcinę kole
giją, buvo ap ta r t a s leidinio 
tur inys ir apimtis bei bendra
darbiai . Redakcinė kolegija 
pasiskirstė darbais, ir prasidėjo 

medžiagos telkimas. 
Darbas ėjo pamažu, nes visų 

dėmesį tuo laiku patraukė ne
numatyti įvykiai, kaip Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 

paskelbimas. Kadangi v i sa 
redakcinė kolegija buvo ir y r a 
įsitraukusi į visuomeninę ir 
žurnalistinę veiklą, ta i nau
jiems įvykiams riedant, ne l iko 
stovėti nuošalyje, bet v i sa 
energija įsijungė į vyksmą. Lei
dinio redakcinis darbas sulėtėjo, 
nes buvo laukiama naujos padė
ties nusistovėjimo. Lietuvių fon
do nariams, paskyrus vieną mi
lijoną dolerių Lietuvos švietimo 
ir kultūriniams reikalams, atgi
jo diskusijos dėl tolimesnio LF 
nedalomo kapitalo tvarkymo. 

Kaip žinoma, šiomis dienomis 
skelbiami duomenys, k a i p to
liau bus LF kapitalas tva rko
mas. Iš gautų duomenų išryškė

jo, kad tik maža dalis LF na r ių 
turimus įnašus ar jų dalį panoro 
pervesti Lietuvai, tuo parody
dami nepasitenkinimą dovanoto 
milijono paskirstymu. 

Pakviestieji bendradarbiai ne 
visi prašomu laiku a t s iun t ė 
medžiagą, o gyvenimas ėjo savo 
keliu ir laikas bėgo. Norė ta 
sustoti prie 1991 metų gruodžio 
31 d. veiklos, bet darbams vė
luojant, į leidinį talpinami visi 
1992 metų duomenys. Redakci

ja norėjo, kad daugiautmedžia-
gos ti lptų šiame leidinyje ir 
apimtų naujausią veiklą. Reikė
jo j au parašytus s t ra ipsnius 
papildyti ir suderinti su naujais 
įvykiais. 

Šiuo metu medžiaga y r a per
duota leidyklai ir didžioji dalis 
surinkta ir skaitomos korektū
ros. Leidinį renka, nuo t raukas 
paruošia ir spausdins „Draugo" 
spaustuvė. Darbas didelis, nes 
knyga numatoma tokio pa t for

mato , kaip pirmoji, o narių ir 
nuo t r aukų skaičius y r a žymiai 
padidėjęs. 

Redakcija ir bendradarbiai ne
g a u n a at lyginimo ir savo darbą 
aukoja, tad negal ima lyginti su 
a t lyg inamais kadrais . Redakci
ja ats iprašo prenumera tor ių už 
leidinio vėlavimą, nes darbe at
s irado ir n e n u m a t y t ų kliūčių. 
P rašome kan t rybės ir t u r ime 
viltį leidinį pa te ik t i 1994 metų 
na r ių suvažiavimui . 

A n t a n a s J u o d v a l k i s 

PRANEŠIMAS 

Pranešame Lietuvių fondo na
r i a m s ir visuomenei , kad pagal 
LF nar ių met in io suvažiavimo 
nuosprendį, šių metų liepos 
mėnesį vis iems na r i ams , tur in
t i ems Lietuvių fonde daug iau 
šimto dolerių įnašą, buvo išsiųs
t a 2932 „Pagr indin io kapi ta lo 
skyr imo pa re i šk imas" . 

P a s i b a i g u s g rąž in imo ter 
minu i 1993 m. rugsėjo 30 d., 
trijų asmenų komisija, suskai
čiavus sugrąžintus pareiškimus, 
nus ta tė , kad 184 Lietuvių fon
do nar ia i dalį a r visą savo įnašą 
( išskyrus 100 dol.) skyrė švieti
mo ir kul tūros re ika lams Lietu
voje, k a s sudaro 150,252 dol. 

Likusieji L F nariai ir toliau 
savo įnašus pal ieka Lietuvių 
fondo pagr ind in iame kapi ta le , 
iš kur io g a u n a m u pe lnu yra re
miamas l ie tuviškas šv ie t imas , 
k u l t ū r a ir j a u n i m a s . 

Dėkojame visiems Lie tuvių 
fondo n a r i a m s už p a d a r y t ą 
sprendimą ir pr i s iųs tas a u k a s . 
Reikia augin t i Lietuvių fondą, 
be kurio paramos išeivija t ik ra i 
negalės išsiversti . 

L i e t u v i ų f o n d a s 

CityCenter GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI 
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES Į 

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ! 

SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 

SIŪLOME: 
Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai 
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac EI Dorado, Audi, Ford T-Bird, mini-autobusai (vans) 
Ford Aerostars, Toyota, Dodge ir Mercedes — Benz autobusas. 

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas. 
Reikalui esant, galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE. 

Lietuvos Kultūros ministerijos pavedimu, geriausi bilietai Į visus 1994 DAINŲ ŠVENTĖS 
renginius bus platinami sausio mėnesį tik per mūsų agentūrą. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus nr raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame h ausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Memoer 

American Society 
ofTravel Agents 

0 CityCenter GT-International 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, UETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 

HELP VVANTED REAL gSTATE 

GAMYKLOS 
LABORATORIJOJE 

yra atviros 2 pozicijos. Rei
kia turėti leidimą dirbti. 
Darbas 40 vai. įsav. Virš
valandžiai apmokami 1.5 
karto. Kreiptis nuo 9 v.r. 
iki 10:30 v.r.,Virgis, tel. 
312-276-6345. 

HI3CELLANEOUS 

10%—20%—30% pigiau mokė-
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRAMK ZAPOLIS 
3208 V i Wwt tSth Straat 

Tai. — (708) 424-8654 
(312) 581-8854 

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 

Noriu pirkti akordeoną ir ar
moniką (concertina). Skambinti: 

708-755-6444. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)588-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

C5ntu ny KMIECIK REALTORS 

<•£• 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės Į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

St. Bede's Arts & 
Crafts Bazaar 
Sat. Oct. 23 

at 83 St. & Kostner Ave. 
9 a.m. - 4 p.m. 
For more info. 

Call 312-581-6065 

HELL IN ICE 
Onutė Garbštienė 

A diary (much likę that of Ann 
Frank). vvhich begins in 1941 vvhen 
a group of Lithuanians were load-
ed in cattle cars and dispatehed to 
the vvastelands of Siberia. This dia
ry is a record of a vvoman — a 
people-a nation, ravaged by a 
vicious occupying force, but resis-
ting and surviving. 

Translated by Raimonda K. 
Bartuška. 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992. Book 
price $13.00. Shipping and handl-
ing in USA S2.00 Canada — $3.00. 
Illinois residentsadd $1.14 for sales 
tax. Send orders to: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, II 
60629-5589. 

DANUTĖ BRAZYTĖ BINDOKIENĖ 

Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje 
Lithuanian Customs and Traditions 

Antroji laida/Second Eci't'on 

Autorė jau knygos pratarmėje rašo: „kad knyga bus 
naudinga tiems, kuriems ji skiriama, lietuviams išeiviams, 
tebeeinantiems lietuviškumo keliu, nuolat kreipiantiems akis 
ir mintis į savo kilmės kraštą— Lietuvą". 

Pirmoji laida išleista 1989 metais turėjo labai didelį 
pasisekimą ne tik lietuvių, bet ir amerikiečių tarpe ir buvo 
išparduota per trumpą laiką. 

Antrąją laidą išleido taip pat Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Chicago, IL 1993 m. Knyga kietais viršeliais. 
362 psl. Iliustruota. Lietuvių ir anglų kalba Kaina 15 dol. 
Užsakant paštu, pašto persiuntimo išlaidom pridedama: JAV 
— 2.50 dol., į Kanadą, 3 dol. į kitus kraštus 3.50 dol. Illinois 
valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti; Draugas, 4545 W. 63rdSt., Chica
go, IL 60629. 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos 
dalyje ir 8-rius metus kalėjimuose. Knygos kaina 8.00 dol. 
111. gyventojams Tax 70 et. Persiuntimo išlaidos: + USA 
- 2.50 dol., Canada - 3.50 dol. 

BALTIA EXPRESS CO., LTD. 
Pr«z. Vidmantas Raptys 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
• Su pristatymu į namus be muito. 
• AIR CARGO siuntiniai prieššventiniu laikotarpiu kas antrą dieną. 
• Pinigai doleriais į Lietuvą per 47 vai. 
• Nemažas ir vertingas amerikietiško maisto siuntinys tik $36. 
Visa tai per BALTIA EXPRESS — vienintelę kompaniją, laiku pristatančią 
šventinius siuntinius. 
Kalėdinai siuntiniai turi būti pristatyti iki lapkričio 1 d. Atvežkite arba 
siųskite UPS: 

3782 W. 79th St., Chicago, IL 60452 
Skambinkite nemokamai: 1-800-SPARNAI, 1-800-772-7624 

file:///yksta


DRAUGO RĖMĖJAI DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. spalio mėn. 21 d. 

Sumokėdami už „ D r a u g o " 
s iun t inė j imą ir į s i g y d a m i 
knygas bei plokšteles a r b a 
sumokėdami ske lb imų sąs-

nutė B. Svirskis, Brockton, MA. 
Edvardas Šlakaitis, Chicago, IL. 
John Shatas, Waterbury, CT, G. 
C. Tamkutonis, Chicago, IL. 

kaitas , laikraščio išlaikymui Balys Telyčėnas, Dearborn, MI, 
Eugeni ja Valavičius , H a m 
mond, IN, Stanley Vilinskas. 
Windsor, CT, Antanas Vilutis, 
Fort Wayne, IN, Gediminas Že
maitis, Cleveland, OH, Charles 
Žygas, Grand Rapids, MI; 

15 dol . Veronika Petrulienė. 
Danville, IL; 

10 dol . Jūratė E. Gentlesk, 
Haddonfield, NJ, Genevieve Go-
bis, Amsterdam, NY, Pranas Ja
nulaitis, Rancho Palos Verdes. 
CA, Jurgis Kriaučeliūnas. Lon-
don, Ont , Kanada, Anna Kry-
wonis, Baltimore, MD. Kuni-

Prel. V. Balčiūnas Panevėžio katedroje š.m. rugsėjo 12 d. koncelebravo sukaktuvines šv. Mišias 
(prieš 60 metų jis toje katedroje įšventintas kunigu). Pirmasis iš kairės: naujasis marijonų pro-
vinciolas kun. Donald Petraitis, MIC, tuo metu lankęsis Lietuvoje. 

MENO UGDYMO 
PROBLEMOS LIETUVOJE 

VYTAUTAS KUBILIUS 

IŠKILMES 
PANEVĖŽYJE 

Sovietinės okupacijos metais 
Lietuvoje buvo išugdyti gausūs 
profesinio meno kūrėjų kadrai. 
1985 m. įvairioms kūrybinėms 
organizacijoms (sąjungoms) pri
klausė apie 8000 narių. Sovie
t i n ė valdžia naudojo meninin
k u s kurti fasadinei kultūrai , 
k u r i p r ideng tų p r i e v a r t o s 
režimą, jį įteisintų ir humani
zuotų. Menui buvo skiriama 
nemaža valstybės subsidijų 
( i š l a ikomi du s imfon in ia i 
o rkes t r a i ) , o m e n i n i n k a m s 
nešykšt ima garbės vardų, or
dinų, privilegijų. Okupacijos 
sąlygomis, kai informacijos 
priemonės buvo kompartijos 
monopolizuotos, menas tapo 
t a m t i k ru būdu užšifruota 
t a u t o s savimonės , dvasinio 
pas ipr ieš in imo, v isuomenės 
nuotaikų bei realios situacijos 
išraiška. Todėl menininkas — 
ta i murkdomas, t a i vėl paglos
tomas valdžios — jautėsi labai 
reikšminga figūra. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
valdžia laikosi demokratiniu 
būdu išreikšta žmonių valia. Jai 
nereikalinga fasadinė struktū
r a , kuria dangstėsi totali tarinė 
d ik t a tū r a . Vyriausybė nė ra 
tiesiogiai suinteresuota, kad 
gausi menininkų armija ati
t inkamu būdu išplautų žmonių 
s m e g e n i s ir fo rmuotų j a s 
vyriausybei palankia linkme. 
Demokrat inėje visuomenėje 
menas įgyja autonominę vertę. 
Išsiklaidžiusią, p l iura l is t inę 
visuomenę menas sutelkia, nu
b r ė ž d a m a s v i sa i žmonijai 
bendrą teisingumo ir grožio 
vertybių horizontą, duodamas 
galimybę kiekvienam žmogui 
estetiškai išgyventi visą žmo
giško likimo patir t į . Menas 
humanizuoja visuomenę ir iš
l ieka kaip jos dvasinio stabi
lumo garantas. Tad vyriausybė 
vis vien negali l ikti abejinga 
meno padėčiai. 

Pastaraisiais laikais Lietuvos 
valstybė atsisakė kai kurių mo
nopolijos teisių meno sferoje. Įsi
s t e igė apie 1600 pr ivačių 
leidyklų. Atsirado privačių 
dailės galerijų. Susikūrė akci
nės bendrijos ruošti koncertams. 
Le idž iami b e n d r u o m e n i ų 
laikraščiai. Bet privati inicia
tyva aprėpia kol kas nedidelį 
profesinio meno pakraštį. Ligi 
šiol nėra kultūros ir meno 
rėmimą palaikančių įstatymų. 
Parama menui nė kiek nesuma
ž i n a akcinių bendrovių ir 
verslininkų pajamų mokesčių. 
Artimiausiu metu turėtų būti 
įves t i l abdara ir k u l t ū r o s 
rėmimą palaikantys įstatymai 
kar tu , žinoma, su autorinių 
teisių įstatymais, kad meno kū 
rėjai nebūtų piktybiškai apiplė
šinėjami, kaip iki šiol. 

Valstybė lieka pagrindinis 
meno mecenatas dabar t inės 

ekonomikos suirutės sąlygomis. 
Be valstybės paramos tuoj pat 
t u r ė t ų užs idary t i L i e t u v o s 
teat ra i , muziejai, bibliotekos. 
Nutrūktų simfoninių orkestrų 
veikla . Pas iba ig tų l i e tuv ių 
kultūrinio palikimo leidyba. Ne
beeitų kultūrai skirti žurnala i 
ir laikraščiai. 

Tačiau Lietuvos biudžetas, 
aišku, nebepajėgs i šmai t in t i 
visų 8000 profesinių meni
ninkų. Dalis jų emigruoja iš 
Lietuvos, susilpnindami krašto 
meninį potencialą. Sula ikyt i 
kūrybinių intelektų nutekėjimą 
į užsienį y ra svarbus kul tūros 
politikos uždavinys. 

Lietuva tu rė tų vadovaut is 
Skandinavijos kraš tų kultū
rinės politikos modeliu. Jau an
tri metai skiriamas vyriausybės 
stipendijos įžymiems ir jau
niems menininkams. Teatro 
srityje valstybės subsidijos pra
dėtos skirti tam t ik r iems kūry
biniams sumanymams realizuo
ti, o ne pačiai meno įstaigai 
išlaikyti. Leidyboje ta ip pat im
ta finansuoti konkrečius lei
dinius, o ne pačias leidyklas. 
Tačiau iki šiol nėra sudary tas 
valstybinių prioritetų leidybos 
srityje projektas, dėl kur io 
galėtų varžytis ir privačios 
leidyklos. 

Buvęs premjeras Lubys yra 
a n k s č i a u p a r e i š k ę s , k a d 
vyriausybė nutrauks bet kokias 
subsidijas spaudai. Didieji dien
raščiai ir valdančios partijos 
spauda iš l iks , o k u l t ū r i n ė 
s p a u d a s u i r s . T a i b ū t ų 
savižudiškas veiksmas. Be abe
jo, ne visa kul tūr inė spauda 
turėtų būti finansuojama. Čia 
irgi reikalingas konkurencijos 
principas — kas tu r i didesnį 
tiražą. įdomesnius autorius, kas 
siūlo platesnę ku l tū ros raidos 
perspektyvą. Tai t u rė tų spręsti 
ek spe r t a i . Tač iau v a l s t y b e 
turėtų finansuoti ar ben t kredi
tuoti baigiamos didžiulės spaus
tuvės statybą. Valstybė tu rė tu 
paskat int i užsienio kapi ta lo 
investicijas į poligrafijos pramo 
nę, ypač į mažų modernių spaus 
tuvių steigimą Lietuvoje. Nedo 
vanotinai užtęstas makula tūros 
perdirbimo į popierių gamyklos 
projektavimas. 

Nors demokrat inė valstybė 
privalo atsisakyti adminis t ra
vimo ir reglamentavimo meno 
srityje, tačiau ji turi jaust i atsa
komybe už meno padėtį. I lgus 
dešimtmečius menas buvo savo
tiškas tautos savigynos pylimas, 
saugojęs ją n u o i š t i r p i m o 
„broliškų t au tų" kat i le . Dabar 
šis pylimas turės sergėti mūsų 
tautos dvasinį savitumą, plūs
t an t į kraštą „mas inės kul tū
ros'* srautams. Tai nuola t in i s 
valstybės rūpestis — st iprint i šį 
pylimą. 

Š.m. rugsėjo 12 d. savo kuni
gystės 60 metų jubiliejų Pane
vėžio katedroje šventė prel . 
V y t a u t a s Balčiūnas (iš JAV), 
mat č ia prieš 60 metų jis buvo 
vyskupo Kazimiero Pal taroko 
pašven t in tas kunigu. 

Iškilmėse dalyvavo Panevėžio 
vyskupas Juozas Preikšas, prel. 
Algimantas Bar tkus ir prel. Ka
zimieras Dobrovolskis iš Romos 
o taip pa t kun. Donaldas Petrai
tis, MIC ir k u n . Adolfas Klim-
kauskas — abu iš Amerikos. Pa
mokslą pasakė katedros klebo
nas p re l . Juozapas Antanavi
čius. Iški lmių dalyviai turėjo 
progos išgyventi nepapras ta i 
j au t r ią akimirką, kai aklųjų 
ats tovas dėkojo prelatui Balčiū
nui už į juosteles įkalbėtą Šv. 
Rašto Naująjį Testamentą. 

Po šv. Mišių vysk. J . Pre ikšas 
pašvent ino pamink lą an t kun . 
Alfonso Lipniūno kapo. Buvo 
pašven t in ta s ir k i tas pamink-
las-koplytstulpis šv. Tėvo ap
si lankymui Lietuvoje paminėt i . 
Sis p a m i n k l a s pas ta ty tas pr ie 
Panevėžio ka tedros iš gautų as
meninių dovanų Brooklyno, De
troito (Southfield), Lemonto, St. 
Petersburgo lietuvių parapijos, 
šių m e t ų gavėnioje t en lankan
tis pre l . J. Antanavič iui . Tai 
buvo ka ted ros klebono troški
mas, sujungti savuosius čia, tė
vynėje, ir išeivijoje. Antrojoje 
koplytstulpio pusėje bus užra
šas, p r imenant i s , kad tą pamin
klą s t a t ė Panevėžio ir minėtųjų 
l ietuviškų parapijų išeivijoje ti
kintieji . Pjedestalas yra ap
m ū r y t a s akmenėl ia i s , kur iuos 
sunešė Panevėžio katedros pa
r a p i j i e č i a i : k i e k v i e n a s po 
akmenį . 

Prel. J u o z a p a s A n t a n a v i č i u s 

aukojo: 
25 dol. sol. Algirdas Brazis, 

Palos Heights. IL., Juozas ir 
Daila Liubinskai, Chicago, IL, 
Laima ir Romualdas Predkeliai, 
Huntington Beach, FL; 

20 dol- Bronius Arbataitis, 
Chicago, II... dr. Daina Variako-
jis , Chica^.. IL.. Kazimieras 
Jakš tas , Lemont. IL., Jurgis 
Lampsatis. Chicago, IL., Birutė 
Kasinskas. Chicago, IL., Petras 
Menkeliūnas, Chicago, IL., Bro
nius Nainys Lemont, IL., Jani
n a Pileckas. Chicago, IL., 
Povilas Naujokas, Chicago. IL, 
Laima Milaitis, Oak Lavvn, IL, 
Ramoną ir Algis Graužiniai, El-
gin, IL, Juozas Kazlauskas, Wa-
terbury, CT., Tadas Jurčys, 
Palos Heights, IL. Tadas T. 
Grigonis, Chicago, IL, Ilga ir 
Pranas Jurkus. Elmhurst , IL, 
Irena Kudirkienė, Mason City, 
IL, J. Ambrozaitis, Middlebury, 
CT., Alfonsas Baliūnas, Euclid, 
OH, dr. V. A. Lesniauskas, Pa
latine, IL. Marija Macevičienė. 
Chicago, IL. A. Mačiukevičius, 
Waukegan. IL, Stasė Maurukie-
nė, Algonąum, IL, Bolius Mic-
povilius, Brockton. MA, Karolis 
Milkovait's, Yorba Linda, CA., 
P. Leipus. Oak Park, IL, Petras 
Petrait is . Richmond Hill, NY, 
Stasys Jankauskas, Westlake. 
OH, Petras Rimkus, Miami 
Beach, FL. Bronė Selenis, Livo-
nia, MI, Balis Steponis, Seven 
Hills, OH. Petras ir Adelė Striu-
paičiai, Chicago, IL, Regina 
Schwartz. Cleveland. OH, Da-

Sprindys, Deltona, FL, Olga 
Sprindžiukas, Chicago, IL, V. ir 
R. Mačiuliai, Palos Park, IL, Al
fredas Šumanas, St. Petersburg 
Beach, FL, Bronius Užusienis, 
Chicago Ridge, IL, Antanas 
Vilutis, Schererville, IN, ir 
Arūnas Zailskas, Cicero, IL. 

20 dol. Ju rg i s J . Lasinskas, 
St. Petersburg, FL, Vytautas A. 
Račkauskas, Cicero, IL, Vid
mantas Raisys, La Grange, IL, 
Vaclovas Nenor tas , Manches-
ter, CT, Liudmila Vilimienė, 
Chicago, IL, Jonas Urbonas, 
Clavvson, MI, dr. Elena Pertik, 
New Buffalo, MI, Jonas Laba
nauskas, St. Petersburg Beach, 
FL, Eugenijus Kleinas. Wollas-
ton, MA., Albina ir Mykolas 

gunda Vaitonis, Waterbury, CT, S m e l s t o r i a i ) E u c l i d 0 H A l d o n a 
Juozas Ūsas, Chicago, IL, Ed 
v a r d a s Z a b a r s k a s , O r l a n d 
Park, IL. 

20 d o l . P e t r a s J u o d i k i s , 
Chicago, IL, Ona Mikulskienė. 
Cleveland, OH. J. Meškauskas. 
Chicago, IL, Vincas Pavilčius, 
Chicago, IL, A. Paužuol i s . 
Chicago, IL, Stasė Prialgaus-
kienė, Chicago, IL, Praur imė 
Ragienė, Bloomingdale, IL, E. 
Tutlys, Arlington, WA, Ramutė 
E. Vyšnia, Chicago, IL; 

15 dol. Juozas Baužys, Orland 
Park, IL; 

12 dol . Juozas Masilionis, 
Chicago, IL, Kazys Rožanskas, 
Chicago, IL; 

10 dol . Marta Atkočaitienė, 
Chicago, IL, P. Mil iauskas. 
Chicago, IL, Ona Aleknienė. 
Miami Beach, FL, Emilija Sus-
maras, Chicago, IL, A. Griga-
lauskas. Marlboro, MA, Jonas 
Svaras , Chicago, IL, Peter 
Pleštys, Chicago, IL, Antanas 

M U Š U P R O T Ė V I U Ž E M Ė 

Lietuvių prosenelių kraš tas — 
Karal iaučiaus kraštas buvo Ru
sijos savaval iškai pr i jungtas 
prie Rusijos. Dabar ten gyvena 
900,000 žmonių. Iš jų 700,000 
yra rusa i , 80,000 - bal tgudžiai , 
65,000 - ukrainiečia i , 20,000 -
l ietuviai ir 12,000 - vokiečiai. 

Ten Pi la i tės (Piliau), dabar 
rusų v a d i n a m a m e Ba l t i ško 
mieste buvo sovietų karo lai
vyno ir aviacijos bazė. kas ir 
dabar tebėra . 

Teigiama, kad tokia padėt is 
Kara l iauč iaus sritį nuves į eko
nominį bankrotą ir gali destabi
lizuoti visą Pabalt i jo regioną. 

Rusai šią sritį gali pasiekti tik 
važiuodami per Lietuvos terito
riją. Lietuva Karal iaučiaus sri
čiai t iekia 80 r^ visos e lektros 
energijos. 

Kara l i auč iaus sr i t is — tai 
Mažoji Lietuva, t a i mūsų pro
tėvių žemė. Iš ten per amžius 
i š p l a u k d a v o l i e tuv ia i -p rūsa i 
žvejai laivais į Kuršių mar ia s , 
į Baltijos jūrą... (ALTo informa
cijos) 

Aistienė, Temple Hills, MD, 
Juozas Bodreika, St. Peters
burg, FL, Ona Rinkienė, St. 
Petersburg, FL, Domas Misiu-
lis. Lockport, IL, M. Kleinaitis, 
St. Petersburg, FL, Zuzana Pu-
pienė, St. Petersburg Beach, FL, 
Tėvai Jėzui ta i , Cleveland, OH, 
Jonas Paronis, Darien, IL, Ona 
Junkeris, Melrose Park, IL, An
tanas Baltrušaitis, Bolingbrook, 
II, Daiva ir dr. Petras V. Kisie
liai, Dovvners Grove, IL, Vikto
rija Šau l i enė , Lemont, IL, 
Vladas Paa lksn is , Chicago, IL, 
Ona Gedvilienė, Chicago, IL, 
Vilhelmas Radžius, Chicago, EL, 
Kostas Eidukonis , Tucson, AZ, 
Petras Pe t ruša i t i s , Racine, WI. 

10 dol. S tasys S. Jokūbaus-
kas, Palos Hills, IL, Juozas Pet-
kūnas, Racine, WI, Bronė Dir-
mantas, Chicago, IL, Clemence 
Bastys, Chicago, IL, Aldona ir 
Jurgis Venckūnai , Santa Moni-
ca, CA, Jonas Kvietys. Dayton, 
OH, Kazys Narbutai t is , May-
field Hts, OH, Petras Šukys, St. 
Catherines, Ont. , Kanada. 

15 dol. Cicero Jūrų Saulių 
kuopa „Klaipėda", Cicero, IL, 
Juozas Brizgys, Chicago, IL, 
Juozas Kudirka, Forest Hill, 
MD, Stasė Laniauskienė, Euc
lid, OH, V.A. Mažeika, Colbert, 
GA. Gražina ir Bronius Mikė
nai . Woodridge, IL, Monika Po-
vilaitienė. Toronto. Kanada, A. 
Pretkelis, Chicago, IL. Albinas 
Markevičius, Santa Monica. 
CA, Vladas Stropus, Lemont, 
IL, Just inas Žakas, Toronto, 
Kanada. 

10 dol. Aldona Aistienė, Tem
ple Hills, MD, Kazys Barūnas, 
Ormond Beach, Fl, Birutė A. 

Bulota, Chicago, IL, A. Bent-
norius, Toronto, Kanada, V. Bi-
litavičius, Orland Park, IL, 
Kristupas Daugirdas, Wilmette, 
IL, Halina Dilienė, Chicago, IL, 
Danutė Dirvonienė, Western 
Spr ings , IL, R ū t a Dudzik, 
Athens, GA, Ona Braslauskai-
tė , Providance, RI, Ona Čerš
k u s , Southfield, MI, Sofija 
Gliozerienė, Lemont, IL, Ramo
ną ir Algis Graužiniai, Elgin, 
IL, Kazys Gricius, Dearbon Hts, 
MI, Jonas Gylys, Austin, TX, 
Danutė Jankienė, Redford, MI, 
Simas Jokūbaitis, Chicago, IL, 
Pranas Jonikas, Daujers, MA, 
Vytautas Kamantas, Grand Ra
pids, MI, Petrė Kasperavičiūtė, 
St. Petersburg, FL, Alfonsas 
Kasputis, Warren, MI, Jonas 
Kazlauskas, Baltimore, MD, 
Antanas Kovera, St. Petersburg 
Beach, FL, A. Kremeris, Palos 
Heights,EL, A.Lukas, Hamilton, 
Kanada, Stasys Mažulis, Wild-
wood, IL, dr. Paul C. Mileris, 
Omaha, NE, Antanas Minelga, 
Olympia, WA, Vacys Mitkus, 
W. Bloomfield, MI, Vladas 
Paliulionis, Bervvyn, IL, Jonas 
Pleirys, Chicago, IL, Marija 
Polteraitienė, St. Petersburg 
Beach, FL, A. Pavilonis, Toron
to, Kanada, Jadvyga Prokurat, 
Lake Osvvego, OR, V a n d a 
Prunskis, Oak Lavvn, IL, Irena 
Radienė, Chicago, IL, Antanas 
Rakauskas, St. Petersburg Bea
ch, FL, Algirdas Reivytis, Lom-
bard, IL, G. Rygertas, Putnam, 
IL, Maria ir Morris Wiener, 
Fort Lauderdale, FL, Edward 
Seibutis, Lockport, IL, Ona 
Skardienė, Cleveland, OH, Rita 
ir Domas Slavinskai, Hamilton, 
Kanada, dr. Petras Sūkurys, Le
mont, IL, kun. Jurgis Šaraus-
kas, Washington, DC, Emilija 
Totilas, Omaha, NE, Marija 
Valiukevičienė, Sun City, CA, 
Stasys ir Sofija Vaškiai, St. 
Petersburg Beach, FL, Romanas 
Vilkas, Deerfield Beach, FL, R. 
Viliamas Vilkutaitis, Cleve
land, OH, Leonardas Žitkevi
čius, Brooklyn, NY, Alė Kaz--
lauskas, Baltimore, MD. 

7 dol . J. Karmuza, Water-
bury, CT. 

š iems šiems aukotojams, bet 
kartu ir čia nepaminėtiems 
asmenims, kurie atsiuntė ma
žesnes aukas mūsų dienraš
čio iš laikymui. Visiems nuo
širdžiausias ačiū! 

Koplyts; pis, pastatytas prie Panevėžio katedros. Tai Brooklyno, Detroito, 
Lemont". St Petersburgo ir Panevėžio tikinčiųjų dovana. Išeivijos lietuviai 
gaugiai aukojo, kai ketedros klebonas prel. J. Antanavičius praėjusi pavasari 
lankėsi JAV. 

A.tA. 
MARCELEI TOTORAITIENEI 

mirus , mūsų mie l i ems d r a u g a m s , PRANUI ir 
ALDONAI TOTORAIČIAMS ir j ų dukrų šeimoms 
re išk iame gilią užuojautą. 

Marius ir Emilija Kielai 
Antanas ir Vanda Brazdžiūnai 
Alfonsas ir Vladė Pargauskai 

alėdos artėja! 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
G I M I N Ė M S L I E T U V O J E 

L2 AIR CARG0 
LH SIUNTINIAI LAIVU 

E I DOLERIU PERSIUNTIMAS į 
SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITU 

atlanta IE, Inc. 
2719 West 71st Street, Chicago, IL, 60629 
tel.(312)454-2121 ; 1-800-775-SEND [ 

P A D Ė K A 
A.tA. 

TADAS RAMONAS 
Mano mylimas Brolis mirė 1993 m. rugpjūčio 25 d ir buvo 

palaidotas 9». Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems, aplankiusiems velionį 

koplyčioje, aukojusiems šv. Mišioms, pareiškusiems užuojautą 
ir palydėjusiems i Amžino Poilsio vietą. 

Dėkoju kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, 
laidotuvių dieną aukotas šv. Mišias ir apeigas kapinėse. 
Dėkoju kun -J Kuzinskui už aplankymą ir maldas koplyčioje. 

Padėka sol. D. Stankaitytei už gražų ir jautrų giedojimą 
bažnyčioje sv Mišių metu. 

Širdingai dėkoju visiems karsto nešėjams. Ypatinga 
padėka Vytauto Ripskio ir Juozo Stasiulio šeimoms už visokią 
pagalba broliui esant gyvam ir jam mirus. 

Padėka laidotuvių direktoriams D. M Petkui ir sūnui už 
rūpestinga ir malonų patarnavimą 

Su giliu dėkingumu visiems 

Konstancija Stasiulienė 

» * 



-
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lemonto Par t izano Dau-
manto-Diel in inkaič io jau
nučių ateitininkų kuopa daly
vaus Mercy Lift eitynėse, kurios 
įvyksta sekmadienį, spalio 24 d. 
Nariai ir jų šeimos renkasi 
10:30 v.r. prie Navy Pier. Jie eis 
iki pirmo punkto ir atgal. Pietų 
pertrauka bus apie 1:00 v. p.p. 
Carolina Crab House. Iki 
pasimatymo! 

Visi kviečiami dalyvauti 
Baltic Mercy Lift „Walk-a-
thon" — eitynėse sekmadienį, 
spalio 24 d. Registracija pra
sideda 8 v.r. ir tesis iki 1 v. p.p., 
Navy Pier , ,Walk-a-thon" 
organizuoja estai, latviai ir 
lietuviai. Jūsų dalyvavimas ir 
aukos padės Baltijos kraštuose 
sergantiems vaikams. Daugiau 
informacijos teikia Marytė Utz 
tel. (708) 423-0307. 

Adolfas ir Sofija Jelioniai, 
Darien, IL, prisidėjo prie „Drau
go" fondo ugdymo: „Teišauga 
.Draugo' fondas iki 1 milijono, 
2 ir 3 milijonų", linki jie savo 
laiškutyje, prisiųsdami savo 
šimtinę naujai steigiamam fon
dui. Nuoširdus ačiū už talką. 

Jadvyga Tamaševičienė iš 
Čikagos Brighton Parko buvo 
atvykusi į „Draugo" įstaigą ir 
čia įteikė tūkstančio dolerių 
aaką naujai steigiamam dien
raščio išlaikymo fondui. Ji 
domėjosi dabartine laikraščio 
būsena ir linkėjo nugalėti kas
dienines kliūtis, kurios nuolat 
lydi tautinę spaudą. Šio Fondo 
procentus ateityje bus galima 
panaudoti leidimo išlaidų 
sumažinimui. 

Brankteliai, prieverpstės, 
segės, naginės, šaudyklė... 
Kviečiam visus į Chicagos 
Lietuvių Tautodailės instituto 
renginį „Gyvoji tautodailė" 
.spalio 30 d. 10-6 vai. p.p., spa
lio 31 d. 12-3 vai. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemonte. 

x Operos ba l i u s įvyksta 
spalio 30 d. Jaunimo centre. 
Stalus arba ir paskiras vietas 
prašome rezervuoti iš anksto 
pas Operos valdybos vicepirm. 
Jurgį Vidžiūną šiuo telefonu: 
312-767-5609. Baliuje meninę 
programą atliks Operos choras, 
kuriam diriguos dirigentas 
Alvydas Vasai t is . Chorui 
akompanuos chormeister is 
Ričardas Šokas, kurio vado
vaujamas orkestras gros ir 
šokiams. Baliaus metu mašinas 
saugos specialus tam reikalui 
policijos asmuo. Gi baliaus 
pelnas skiriams „Pilėnų" operos 
pastatymo išlaidoms padengti. 
Kviečiame Jus dalyvauti. Taip 
pat prašome prisiųsti lai
mingųjų bilietų šakneles, kurių 
ištraukimas bus šio baliaus 
metu. 

(sk) 
x TALPINTUVAI per 

TRANSPAK siunčiami kas 
savai tę . Galime pervest 
dolerius per 48 vai . Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Muito nėra. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
31^436-7772. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 We«t Cermak Road -
TeL (312) 847-7747. 

(sk) 

Šeimų rytmetį organizuoja 
Lietuvių Montessori auklėtojų 
sekcija su Žiburėlio ir Kriauče-
liūnų Vardo vaikų namais 
Lemonte, lapkričio 7 d., po šv. 
Mišių, skirtų vaikams. Kviečia
mos šeimos su vaikais dalyvauti 
ir pabendrauti mažiesiems pa
ruoštoje aplinkoje. 

ALTO 53-sis suvažiavimas 
bus spalio 30 d., šeštadienį, 
Balzeko L.K. muziejaus 
patalpose, 6500 So. Pulaski Rd., 
Chicago. Registracija 8:30 vai. 
ryto, atidarymas — 9:00 vai. 

Po suvažiavimo 7 vai. vakare 
— iškilminga vakarienė mu
ziejaus Gintaro salėje. Bus geras 
lietuviškas maistas ir trumpa 
meninė programa. Nuobodžiau
ti nebus laiko. 

Išvakarėse, t.y. spalio 29 d., 
penktadieni, nuo 7-10 vai. vaka
ro yra rengiamos suvažiavimo 
atstovų ir svečių pabendravimo 
vaišės. Ruošia Alto Čikagos 
skyrius. 

Lietuviškoji visuomenė malo
niai kviečiama dalyvauti suva
žiavimo išvakarėse, suvažia
vime ir iškilmingoje vaka
rienėje. Bus svarstomi labai 
svarbūs Alto veiklos klausimai. 
Dalyvaukime. Vietos į vaka
rienę užsakomos pas A. Repšie
nę (312) 434-4645. 

Čikagos ramovenų ir šaulių 
rengiama Lietuvoje leidžiamai 
karinės minties spaudai parem
ti kavutė bus šį sekmadienį, 
spalio 24 d., 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose. Meninę programos 
dalį atliks Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės moterų sekste
tas, vadovaujamas muz. J. 
Sodaičio. Šokių muzika svečius 
linksmins K. Ramanauskas. 
Kavutės metu bus ir laimė
jimai, kuriems dovanas reikia 
siųsti ar atnešti į Šaulių namus. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti 
kavutėje ir paremti karinę 
Lietuvos spaudą. 

x Dr. L. Seibutis praneša, 
kad jo kabineto adresas pasikei
tęs. Naujas adresas: 6132 S. 
Kedzie Ave. Taip pat antra
dieniais priėmimo vai. nuo 2 iki 
4 v. p.p. Telefonas tas pats: 
312-776-2880. 

x LITHUANIAN MERCY 
LIFT Didžiosios loterijos 
laimėtojai: $10,000 #386 Bur 
ba Group; $1,000 #182 Danutė 
Janutienė, #398 Donald Peter-
son, #101 K. Ječius, #112 kun. 
J. Prunskis; $100 #022 Matt. J. 
Vilutis, #005 R. ir I. Blinstru-
bas, #381 Arūnas Vasys, #142 
A. Padvek, #175 Tadas ir 
Gailutė Palioniai, #072 dr. R. 
Sidrys, #118 Leonas Kankus, 
#161 Vytautas Musonis, #065 
Danutė S. Balys, #091 John 
Dancy. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai- ! 
nomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei , TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 
x Pinigai doleriais tiesiai 

į rankas per Baltia Express 
pasieks jūsų gavėją per 5 die
nas. Teiraukitės apie sumažin
tas pinigų persiuntimo kainas. 
Informacijai skambinkite: 
1-800-SPARNAI a rba 1-800-
772-7624, arba pinigus prista
tykite adresu 3782 W. 79 St., 
Chicago, IL 60652. 

(sk) 

Jaunimo centro scenoje, pasibaigus Margučio rengtam estrados dainininko Stasio Povilaičio 
koncertui. Iš kairės: Raimundas Rimkus, Gražina Tamošienė, Stasys Povilaitis, Rita Svambarienė 
ir Petras Petrutis, Margučio ved. Nuotr. J o n o Tamula ič io 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

Primename, kad Marųuette 
Parko apylinkės gyventojų svar
bus susirinkimas bus šį vakarą, 
spalio 21 d., 7 vai. vak. St. 
Adrian mokyklos salėje (Fair-
field ir 71 gatvė). Bus gyventojų 
atsiklausiama dėl kandidatų 
siūlymo į apylinkės saugumo 
komisiją. Kaip anksčiau 
minėta. Čikagos meras Richard 
M. Daley paskirs 7 asmenų 
komisiją iš atsiųstųjų, norinčių 
būti kandidatais, pareiškimų. 
Kadangi šis reikalas svarbus ir 
lietuviams, raginame susi
rinkime dalyvauti ir savo 
nuomonę pareikšti. 

Kasmetinė chrizentemų pa
roda Lincoln Park konservato
rijoje prasidės lapkričio 6 d. ir 
tęsis iki 29 d. Konservatorija 
yra 2400 N. Stockton Dr., įėji
mas nemokamas. Lankytojai 
galės pasidžiaugti daugiau kaip 
75 rūšių chrizentemomis ir ki
tomis rudens gėlėmis. 

Šiaudinukų gaminimo kur
sai šiemet taip pat bus Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago. 
Tai gera proga patiems išmokti 
ir savo jaunąją kartą išmokyti 
gražios lietuviškos tradicijos. 
Kursai prasidės lapkričio 6 d., 
šeštadienį, ir vyks nuo 10:30 v.r. 
iki 12 vai. Jiems vadovaus He-
len Pius. Informacijas teikia 
muziejus, paskambinus 312— 
582-6500. 

x I e š k o m a s Kaz imie ra s 
Motiekaitis, kilęs nuo Šeduvos, 
Pavartyčių kaimo. Prašome 
atsiliepti, skambinti: D. Dulai-
tis, tel. 1-904-773-2990, Sunny 
Hills, FL 32428. 

(sk) 

x Visi, kas supranta moks
lo ir kūrybos reikšmę, ypa
tingai mūsų išeivių moksli
ninkų pastangas, remia aštuntą 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumą. 
$110 atsiuntė Jurgis Anysas; po 
$60 Stasys Jokubauskas, ir 
Kristina Martinkus; po $50 at
siuntė Petras Gruodis, Bronė 
Čižikaitė ir Kostas ir Juzė Nor
vilai. Rengimo komitetas auko
tojams už aukas yra labai 
dėkingi! 

(sk) 

x Trūks ta Jūsų gyvenime 
pačių naujausių, necenzū
ruotų žinių iš Lietuvos? Nuo 
Milvvaukee iki Elgin, nuo 
Chicago iki South Bend 
informuoti lietuviai klausosi tik 
ŽEMĖS L PRODUCTIONS 
žinių laidų. Jūsų dėmesiui — 
RYTMEČIO EKSPRESAS nuo 
pirm. iki penktd. 10 v.r. per 
WNDZ 750 AM. Adresas: 
RYTMEČIO EKSPRESAS, 
WNDZ R a d i o , 5306 W. 
I.awrence, Chicago, IL 60630. 
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo 
te? Jūsų patogumui VAKA
RINĖS N A U J I E N O S nuo 
pirm. iki penktd. 6:30 v.v. per 
WCEV 1450 AM; adresas: 
WCEV Radio, 5356 W. Bel-
mont, Chicago, IL 60641, IL 
(312) 777-1450. Visais reklamos 
reikalais, įskaitant ir mirties 
pranešimus, kreipkitės į mus 
tuoj pat po laidų. 

(sk) 

LIETUVA, CUKRINIAI RUNKELIAI 
IR KREDITAI 

Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte spalio 10 d. apie savo 
darbą Lietuvoje kalbėjo Vytau
tas Valatkaitis, prezidentas 
Inter-Atlantic Trade and Deve-
lopment Corporation. Dr. Romu
aldas Kašubą, Northern Illinois 
University College of En-
gineering ir Engineering Tech
nology College dekanas, prista
tė prelegentą trečiosios paskai
tos „Sau lu t ė s " , Lietuvos 
našlaičių globos būrelio ..Atviro 
žodžio forume". Vytautas Valat
kaitis per 30 metų dirbo 
industrijoje, iš jų 25 metus 
„Nalco Corporation", praleis
damas 13 metų Houston. Texas. 
Ėjo įvairias pareigas — 
Petroleum Division prezidentas, 
Corporation vice president. 
Valatkaitis buvo atsakingas už 
pastatymą Nalco centrinės įstai
gos Naperville ir buvo Interna
tional Operations viceprez. Jis 
buvo atsakingas už daugiau 
kaip 500 mil. dol. per metus, t.y. 
apie pusę viso Nalco pelno. Vy
tautas Valatkaitis 20" metų 
buvo prezidentas East West 
Corporate Corridor Association. 
1990 m. išėjo į pensiją. Po to 
įsteigė Velkor Enterprises Inc. 
ir suformavo konsortiumą tarp
tautinio verslo reikalams, Inter-
Atlantic Trade and Develop-
ment Corporation su skyriais 
Čikagoje, Washingtone, New 
Yorke, Genevoje, Madride ir 
Vilniuje. 

Vytautas Valatkaitis pasako
jo, jog išėjus pensijon, jam rūpėjo 
savo patirtį panaudoti Lietuvos 
labui. Maždaug nuo 1989 m. įsi
jungė į Lietuvos gyvenimą ir 
pradėjo atvežinėti lietuvius į 
Ameriką, kad parodvtų, kaip čia 
gyvenimas atrodo, kaip dir
bama. Tas delegacijas priėmė ir 
finansavo pats. Per paskutinius 
3 metus Valatkaitis trečdalį 
savo laiko praleidžia Lietuvoje, 
ten keliaudamas beveik kas 
mėnesį. 

Valatkaičio pažiūros yra 
apolitinės, nepriklauso jokiai 
krypčiai, jokių politinių 
ambicijų Lietuvoje neturi. Jis 
nori Lietuvai atnešti savo patir
tį, savo pažintis ir gal prisidėti 
bent maža dalele prie Lietuvos 
atstatymo darbo. Tai jo vienin
telis tikslas. 

Apie 1991 m. Valatkaitis susi-, 
dėjo su Bill Ogden. kuris yra 
pasaulinio masto finansininkas. 
Per 35 metus Valatkaitis vis 

tardavosi su Bill Ogden, kaip 
padėti Lietuvai. Vėliau susikū
rė Inter-Atlantic Consortium, 
kurį sudarė Bill Ogden, Vytau
tas Valatkaitis ir Jose Šąlamos. 
Pastarasis yra Madride pasau
linio masto pirklys, reputacija 
prilygstantis Armand Hammer. 
Jis statė olimpinius pastatus 
Maskvoje, prekiavo su Sovietų 
Sąjunga, tiekdamas grūdus bei 
kitus buitinius reikmenis. 

Inter-Atlantic Trade and 
Development Corporat ion 
tikslas Lietuvoje yra vizija. 
Valatkaitis sakė, kad „Lietuva 
yra tokioj geopolitinėj padėty, 
kur galimybės neribotos, jei 
Lietuva pajėgtų jas išnaudoti". 
Tam reikia pagalbos. Vizija yra 
tokia — šiandien pasaulinis 
finansinis centras yra Švei
carija, bet jei už kelių metų 
Šveicarija įstos į Ekonominę 
Bendriją Europoje, ji praras 
privilegiją būti finansiniu cen
tru, ir atsiras tuštuma. Sudarius 
tam tikras galimybes, Lietuva 
galėtų tapti tuo finansiniu cen
tru, kuris tarnautų tarp Rytų ir 
Vakarų. Jei Lietuva galimybių 
neišnaudos, finansiniu centru 
gali taipti Latvija arba Estija. 
Jos yra toliau nuėjusios, nes 
mes patys esame sau didžiausi 
priešai, o vis kalbame apie 
Lietuvos atstatymą. 

Iš tos vizijos kyla Inter-Atlan
tic tiesioginiai darbai. „Esam 
užsibrėžę tikslą tiesioginėm in
vesticijom į Lietuvą, pasi
rinkdami tam tikrus projektus, 
strateginėse sferose". Jie vystys 
savo veiklą kaip „investment 
banking". „Investment bank-
ing" Amerikoje ir Vakaruose 
yra milžiniška industrija, kuri 
sudaro visas galimybes verslui, 
sudaro kapitalo, suformuoja bei 
„supakuoja", kad tas verslas 
galėtų būti parduodamas, per
vertinamas ar paverčiamas kita 
forma. Tai yra specifinė eksper
tinė sritis. 

Kai Čikagoje lankėsi prem. 
Vagnorius, Valatkaičiui buvo 
sudaryta proga jam pristatyti, 
kad yra galimybė gauti kreditą 
iš Export Import banko. Tuo 
metu per Bill Ogden, kuris 
turėjo asmenišką kontaktą su to 
banko vadovybe, — buvo papra
šyta suteikti Lietuvai konkrečią 
pagalbą, nes iki šiol Lietuva nei 
cento „American foreign aid" 
nematė. Inter-Atlantic paprašė 
250 mil. dol. Lietuvai, bet gavo 

Po „Saulutės" našlaičiu globos būrelio forumo, kuriame kalbėjo Vytautas 
Valatkaitis (iš kairės): A. Saulis, V. Valatkaitis ir prof. A. Darnusis. 
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tik 40 mil. su sąlyga parodyti, 
ką su tais pinigais gali padaryti. 
Įrodžius, kad yra verti kredito, 
bus galima gauti daugiau. Šį 
planą pristatė G. Vagnoriui, 
kuris žadėjo užsimojimą parem
ti, siūlė Valatkaičiui atvykti į 
Lietuvą ir žadėjo pasirašyti 
valstybinę garantiją, kurios tuo 
metu Export-Import bankas 
re ika lavo. Kitą savaitę, 
nuvykus į Lietuvą ir nusivežus 
dokumentus parašams, Va
latkaičiui buvo pasakyta, kad 
tai jo asmeniškas reikalas ir te
gul jis asmeniškai gauna tas ga
rantijas. Valatkaitis kreipėsi į 
V. Landsbergį, kuris tuoj pat 
pritarė, sakydamas: — „Čia 
Lietuvai naudingas dalykas. 
Daryk viską, kad mes gautu-
mėm". Šešias dienas Valatkai
tis Vilniuje laukė, kol pagaliau 
Dobravolskis pasirašė. Tuo 
pačiu finansų ministerija Lietu
voje buvo įgaliota šį kreditą 
administruoti. Jie buvo tas ga
rantas, kurio Amerikos valdžia 
tuo metu reikalavo. Kalbos apie 
tai dar tęsėsi kokius 6 mėnesius, 
kur aukšto rango žmonės norėjo 
vietoj 4 ir pusės nuošimčio imti 
20%, sakant — „pusė tau, pusė 
man". Visi klausė: „Kokia bus 
man nauda". Valatkaitis teigia: 
— „Aš nei vieno dolerio ne
daviau kyšio ir nei vienas iš ma
nęs to negaus. O jei kas taip 
galvoja ar kokius išvedžiojimus 
daro, jie labai klysta. Man yra 
labai nemalonu, bet tegul visa 
Lietuva tai girdi". 

Kai garantijos buvo užregist
ruotos Washingtone, buvo 
reikalinga sudaryti visą 40 mili
jonų kapitalą. Pradėjus derybas 
su bankais, jie pradėjo kelti pro
centus, kadangi kapitalas Lietu
voje rizikingas. Derybos tęsėsi 
porą metų. Pagaliau buvo susi
tarta su Chase Manhatten ir 
Credit Einsteilt banku ir Wa-
shingtone buvo pristatyta, kad 
visos transakcijos eis per pri
vačią sferą, kad skatintų 
privačią sferą Lietuvoj. Visi 
kreditiniai laiškai turės būti 
užrašomi per Vilniaus banką, 
nes norima paremti privačią ini
ciatyvą. Tas Amerikai 
nepaprastai patinka. Deja, 
Amerikos valdžia laiko Lietuvos 
kreditingumą visišku nuliu. 

Vytautas Valatkaitis pabrėžė, 
jog Vytauto Dudėno, Lietuvos 
investicijų banko prezidento, 
prielaidos, kad investicinis 
bankas sulikviduotas dėl Va
latkaičio veiklos, yra neteisin
gos. Valatkaitis ir Dudėnas 
vienas kito asmeniškai nepažįs
ta, ir Valatkaitis teigia, kad 
Inter-Atlantic neturi jokių 
intencijų pasisavinti visą kredi
tinį valdymą Lietuvoje. Tačiau 
Inter-Atlantic stebės, kad Lietu
voje gautas kreditas ir finan
savimas nebūtų piktnaudo-
jamas, kad nebūtų plėšiama iš 
žmonių, o paskiau pelnas 
asmeniškai pasidalintas. „Jeigu 
nors vienas bankas Lietuvoje, 
naudodamas šitą kredito liniją, 
uždės daugiau negu 2°lt virš tų 
4.3%, tai jie šitame žaidime nuo 
tos dienos nebedalyvaus", — 
tvirtina Valatkaitis. Tai yra 
vienintelis Inter-Atlantic valdy
mas šio kredito skirstyme. 

Lietuvoje yra įsteigta komi
sija, kuri susideda iš Finansų 
ministerijos, Ekonominių 
reikalų ministerijos, iš Lietuvos 
banko ir Inter-Atlantic atstovo 
Vilniuje. Tai yra 4 žmonių 
komisija kreditui skirstyti. To
je komisijoje Inter-Atlantic 
atstovas yra p. Matulevičius, 
buvęs vienas iš ministrų be 
portfelio Luibio administra
cijoje. 

Kokia kita veikla Lietuvoje? 
Lietuvos cukraus fabrikai sto
vėjo vietoje, nes iš cukrinių run
kelių Lietuva gali pagaminti tik 
apie 30,000 tonų cukraus, o su 
vartoja apie 150,000 tonų per 
metus. Sovietų Sąjungai suby
rėjus, į Lietuvą nebeatvyko Ku
bos pusfabrikuotas cukrus, kurį 
Lietuvos 4 fabrikai perdirbdavo. 
Inter-Atlantic surado galimybę 
ir uždėjo 6 milijonų dolerių ga
rantiją, kad į Lietuvą būtų at

vežamas pusfabrikuotas cukrus, 
ir vėl prasidėjo cukraus valymas 
ir gamyba. Pernai buvo didelė 
šventė, kai pirmieji laivai 
atplaukė į Klaipėdą su cukrum. 
Lietuva pasidarė apie 15 miljo-
nų dolerių iš to, nusipirko 
geresnių sėklų, o šiandien 
cukrinių runkelių derlius yra 
apie 90,000 tonų per metus. 

Lietuvos industrijoje yra kapi
talo stoka. Vyko privatizacija be 
kapitalizacijos. Valstybinis tur
tas buvo išdalintas žmonėms per 
investicinius čekius. Pagrin
dinės industrijos šiandien apie 
15%-20% yra privatizuotos ir 
privatizacija yra sustojusi, nes 
tie čekiai buvo sunaudoti toje 
privatizacijoje ir toliau tęsti 
privatizaciją nebėra iš ko. 
Reikalinga užsienio kapitalo 
investacijos. Žmonės, kurie su
gebėjo visą firmą išpirkti, yra 
bankrote. Pasidarę firmos savi
ninkais, jie neturėjo kapitalo. 
Kai nėra dirbančio kapitalo, 
nėra iš ko pirkti žaliavų ir kaip 
tęsti gyvavimą. 

Dėl kapitalo yra dvi galimy
bės. Yra rizikinis kapitalas, 
kuris gali ateiti per tiesioginę 
investiciją iš Vakarų firmos. 
Yra kreditinis kapitalas, kuris 
gali ateiti į Lietuvą paskolos for
ma. Paskolos kapitalas į 
Lietuvą gali ateiti lengviau ir 
greičiau negu rizikinis. Jeigu 
šiandien prasidėtų masinė 
investacija į Lietuvą, tai įvyktų 
socialinė krizė. Naujasis 
savininkas firmą reorganizuotų, 
du trečdaliai darbininkų ir du 
trečdaliai etatų nebeegzistuotų. 

Valatkaičio nuomone, šios 
strateginės industrijos šiandie
ną Lietuvai labai svarbios ir 
nuo jų priklausys visa Lietuvos 
ateitis: Mažeikiai (rafinerija), 
Akmenė (Liet. cementas), Jona
va (azotas), Lietuvos elektros 
energijos gamybinis pajėgumas 
(įskaitant atominį pajėgumą ir 
kondensinę elektros gamybą). 
Lietuva pagamina žymiai 
daugiau elektros energijos negu 
jai reikalinga ir galėtų apie 60% 
eksportuoti. Būtų gerai ekspor
tuoti baltarusams, lenkams, jei 
iš jų galėtumėm gauti savo pini
gus. Jie jau dabar Lietuvai sko
lingi virš 60 milijonų dolerių 
Lietuva tų 60 mil. dol. negali 
net panaudoti kaip garantą 
gauti paskolas. Lietuvos stra
teginė industrija taip pat yra 
visas elektroninis pajėgumas, 
t.y. elektroniniai gaminiai pvz. 
TV ar radijo. Reikėtų užštam-
puoti „Made in Lithuania", o ne 
tik komponetus. Svarbu ir teks
tilė, nes tai nelabai aukštos 
technologijos sfera ir galėtų 
Lietuvai uždirbti didelius 
eksporto rezervus. Staklių ir 
mašinerijos gamyba nėra tokia 
prasta ir būtų galima rasti vie
tų parduoti užsienio rinkoje. 
Žemės ūkis sudarytų 45% visos 
ekonomikos Lietuvoje, bet 
šiandien yra visiškai sužlugęs. 
Lietuvoje bado nebus. Niekas 
neturi plano, kaip žemės ūkį at
statyti. 

Lietuvoje yra du luomai žmo
nių. Vienas nepaprastai tur
tingas ir kasdien turtėja, o 
daugumas žmonių kiekvieną 
dieną vis skurdėja ir visiškai be 
perspektyvos. Toliau einant 
tokiu keliu, Lietuva bus trečios 
klasės Pietų Amerikos valsty
bėlė. To nenorim. Kas Lietuvai 
eina į nenaudą, tai turtingųjų 
kapitalas, kuris negrįžta į 
Lietuvą, bet pasilieka užsieny
je ir Lietuvos valstybė iš to 
naudos neturi. 

Vytauto Valatkaičio išgirsti 
susirinko apie 130 žmonių. Po 
pranešimo buvo klausimai. 
Lietuvos našlaičiams buvo 
suaukota 576 dol. 
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