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Žinios iš Lietuvos — Elta

Buvę derybininkai 
kritikuoja prezidento 

politiką

Rusų kariams statomi 
butai tenka kitiems

Vilnius, gruodžio 15 d. (Elta) 
— Seimo nariai Romualdas Ozo
las ir Egidijus Jarašiūnas nei
giamai įvertino Valstybinės 
derybų su Rusija delegacijos įga
liojimų nutraukimą. Spaudos 
konferencijoje jie pareiškė, kad 
šiuo prezidento dekretu iš esmės 
keičiama Lietuvos valstybinė 
politika. Ozolas ir Jarašiūnas 
buvo šios delegacijos nariai nuo 
jos įkūrimo 1990 metais.

Valstybinė derybų delegacija 
turėjo atlikti du pagrindinius 
uždavinius: išreikalauti Rusijos 
kariuomenės išvedimo ir per 50 
okupacijos metų padarytos žalos 
atlyginimo. Nuveikta tik pusė 
šio darbo, sakė prelegentai, ir 
tolesnis derybų likimas neaiš
kus. Lietuva pasidavė Rusijos 
spaudimui derybas tęsti žinybų 
lygiu. Žinybiškumo valstybinėje 
politikoje, tvirtino jie, neturi 
būti. Tai naudinga tiktai tiems, 
kurie negali arba nenori matyti 
svarbiausių šalies interesų.

Iškyla pavojus, pabrėžė Romu
aldas Ozolas, kad tolesnėse de
rybose palaipsniui bus atsisa
koma strateginių dalykų, o kal
bama apie praktiškai antra
eilius dalykus — dėl atsiskai
tymų tarp įmonių, karinių mies
telių turto pasidalijimo ir pana
šiai.

Pabaltijo prezidentai tarsis 
ir apie rinkimus Rusijoje

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas trečiadienį išvyko į 
Taliną dalyvauti Baltijos vals
tybių vadovų susitikime.

Nors susitikimo darbotvarkė 
neskelbiama, manoma, kad 
daugiausia dėmesio bus 
skiriama Rusijos parlamento 
rinkimo preliminariems rezul
tatams aptarti. Be kita ko, 
tikėtina, kad prezidentai Algir
das Brazauskas, Guntis Ulma
nis ir Lennart Meri aptars 
Baltijos valstybių regioninio 
saugumo, stojimo į Europos 
Sąjungą, Baltijos šalių ir Skan
dinavijos šalių glaudesnio bend
radarbiavimo klausimus.

Ketvirtadienį Baltijos šalių 
vadovai dalyvaus Baltijos Stra
teginių ir Tarptautinių Studijų 
Instituto (BISIS) inauguracinėje 
konferencijoje, į kurią taip pat at
vyksta Baltijos ir Skandinavijos 
valstybių bei Rusijos ir NATO 
aukšto rango pareigūnai.

Baltijos Strateginių ir Tarp
tautinių Santykių Institutas 
įsteigtas Estijos prezidento Len
nart Meri iniciatyva.

Prevencinis sulaikymas bus 
taikomas dar vienerius 

metus

Seimas papildė Baudžiamąjį 
kodeksą straipsniu apie asmens 
prevencinį sulaikymą. Jis įsi
galios nuo sausio 1 d. ir bus 
taikomas lygiai metus. Už tai 
balsavo 72 Seimo nariai, 5 su
silaikė.

Į Baudžiamąjį kodeksą iš 
esmės perkeltos pagrindinės 
šiemet liepos mėnesį priimto 
Prevencinio sulaikymo įstatymo 
nuostatos. Tačiau jame įtvir
tintos teisinės normos, padė
siančios įstatymiškai kon
troliuoti teisėtvarkos pareigūnų 
veiksmus ir ginančios sulaikyto

jo teises. Teisę sulaikyti asmenį 
turi vidaus reikalų ministerijos 
policijos departamento, miesto 
ar rajono policijos komisariato 
vadovai motyvuotu nutarimu, 
turėdami pakankamą pagrindą 
manyti, kad tas asmuo gali 
padaryti pavojingą veiksmą. Šis 
nutarimas turi būti sankcionuo
tas generalinio prokuroro arba 
jo pavaduotojų, rajonų vyriau
siųjų prokurorų. Su prokuroro 
sankcija, patvirtinta teisėjo, 
asmuo gali būti sulaikomas ne 
ilgiau kaip dviems mėnesiams. 
Pasibaigus prevencinio sulai
kymo terminui, asmuo turi būti 
nedelsiant paleistas.

Kiekvienas asmuo, kuris buvo 
nepagrįstai sulaikutas, turi tei
sę į žalos atlyginimą įstatymo 
numatyta tvarka.

Vokietijos dovanos Lietuvos 
policijai

Lietuvos policija praturtėjo 95 
automobiliais, atvežtais iš Vo
kietijos Meklenburgo-Aukštuti
nės Pomeranijos (Mecklenburg- 
Vorpomeran). Labdaros siunto
je daugiausia lengvieji automo
biliai „Žiguli”, mikroautobusai 
„Barkas B 1000”, sunkvežimiai. 
Be to, atvežta 270 rankinių ra
dijo stočių.

Dovaną įteikė Meklenburgo- 
Aukštutinės Pomeranijos Vi
daus reikalų ministerijos vy
riausybinis direktorius (Werner 
Oldekop). Jo vadovaujama žiny
ba 80 automobilių Lietuvos po
licijai padovanojo šiemet pa
vasarį.

Lietuvos Vidaus reikalų mi
nistras Romasis Vaitekūnas 
pasakė, kad dovanų Lietuvos 
policijai jau parengė ir Vokieti
jos Federalinė Vidaus reikalų 
ministerija. Gruodžio pabaigoje 
arba sausio pradžioje į Lietuvą 
bus atgabentos 105 visiškai 
naujos ,,Volkswagen” mašinos: 
95 lengvieji automobiliai ir 10 
specializuotų mikroautobusų.

Tėvynės Sąjunga (Konservatoriai) 
— didžiausia partija

Vilnius, gruodžio 13 d. (Elta) 
— Gruodžio 11-12 dienomis Vil
niuje įvyko Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) suva
žiavimas.

Jame Sąjungos programą ir 
veiklos kryptis artimiausiems 
keturiems metams pristatęs Są
jungos valdybos pirmininkas 
Gediminas Vagnorius pranešė, 
kad Tėvynės Sąjungoje yra 
12,000 narių ir jinai tampa di
džiausia politine partija Lie
tuvoje. Suvažiavime juos ats
tovavo daugiau kaip 700 dele
gatų.

Pradžioje kalbą pasakė Tėvy
nės Sąjungos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Kaip 
vieną galimą politinės raidos 
Lietuvoje būdą jis paminėjo val
dančiosios LDDP pasitraukimą 
nuo valstybės vairo. Geriau, kad 
tai įvyktų greičiau, kol viskas 
nesunaikinta, pabrėžė jis.

Gediminas Vagnorius, prista
tydamas Sąjungos programą ir 
veiklos kryptis 1994-1997 
metams, pabrėžė, kad Tėvynės 
Sąjunga sukurta ilgiems lai
kams ir svarbiausiu uždaviniu

laiko Lietuvos grįžimą į Vakarų 
Europos ekonominio bendra
darbiavimo ir kolektyvinio sau
gumo sistemą bei Lietuvos kul
tūrinio savitumo išlaikymą.

Beveik 100 mašinraščio pusla
pių apimties programoje ir veik
los kryptyse detaliai išdėstytos 
Tėvynės Sąjungos vidaus ir 
užsienio politikos kryptys, šalies 
ekonominės bei socialinės rai
dos planai, nacionalinio saugu
mo ir krašto gynybos principai, 
teisinės reformos pagrindai, 
numatomi darbai švietimo, 
mokslo, kultūros, sveikatos 
apsaugos srityse.

Suvažiavime priimtos rezo
liucijos dėl kai kurių vidaus 
gyvenimo ir užsienio politikos 
klausimų.

Pasibaigus suvažiavimui 
spaudos konferenciją surengė 
Tėvynės Sąjungos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis ir Sąjun
gos valdybos pirmininkas Gedi
minas Vagnorius. Jų įgaliojimai 
pasilieka nuo Tėvynės Sąjungos 
steigiamosios konferencijos. Su
važiavime nebuvo renkama 
nauja Sąjungos vadovybė.

JAV viceprezidentas Al Gore antradieni atvyko į Maskva darbo vizitui. Jj aerodrome pasitiko 
Rusijos viceprezidentas Viktor čemomyrdin. Al Gore atvyko sudaryti planų prezidento Bill Clinton 
vizitui i Maskvą sausio mėnesi.

JAV užtikrina pabaltiečius, kad 
netiki Rusijos kaltinimais

Washington, DC, gruodžio 
14 d. — JAV Nacionalinės Sau
gumo Tarybos ir Valstybės 
departamento sušauktame 
informaciniame susitikime 
Baltuosiuose rūmuose gruodžio 
10 d., į kurį jie buvo pakvietę 
pagrindinių JAV pabaltiečių or
ganizacijų atstovus, adminis
tracijos pareigūnai patvirtino 
savo įsipareigojimą padėti Bal
tijos šalims vystytis demokra
tine linkme ir darbuotis, kad 
likę Rusijos daliniai būtų išvesti 
iš Estijos bei Latvijos. Kaip pra
neša JBANC — Jungtinis Ame
rikos Pabaltiečių komitetas, 
JAV pareigūnai taip pat pra
nešė, kad Baltijos šalys bus 
viena pagrindinių temų prezi
dento Clinton vizito į Rusiją 
metu sausio mėnesį.

Paaiškindami, kaip JAV ska
tina Rusijos kariuomenės 
išvedimą, JAV pareigūnai pri
minė, kad administracija jau 
yra kalbėjusi privačiai su Rusi
ja šiuo reikalu ir kad pasakė

Rusijos pareigūnams, jog yra 
būtina („imperative”), kad rusai 
pasitrauktų 1994 metais. Nacio
nalinės Saugumo Tarybos vy
resnysis direktorius Rusijos, 
Ukrainos ir Eurazijos reikalams 
Nicholas Burns pareiškė opti
mizmą, kad sutartis dėl išve
dimo bus sudaryta neužtrukus.

Apie Pabaltijo saugumą
Atsakydami į Amerikos pa

baltiečių susirūpinimą, kad 
JAV neatsiliepia į Rusijos „ar
timojo užsienio” politiką, pa
reigūnai pabrėžė, kad JAV Bal
tijos šalis laiko išimtimi šiai 
politikai. Jie taip pat pasakė, 
kad turi pareigą remti Baltijos 
šalis, nes jos yra arčiausiai prie 
Vakarų ir labiausiai išsivysčiu
sios ekonomiškai. Jie taip pat 
išreiškė savo pažiūrą, kad Ru
sijai nebeįmanoma vėl sukurti 
imperiją. Tačiau, jie sakė, JAV 
mato, kad Rusija turi interesų 
savo pasienyje ir kad JAV per
žiūrės ir įvertins Rusijos veiks
mus kiekvieną atskirai.

Susitikime taip pat buvo kal
bama apie NATO narystę Ryti
nės ir Centrinės Europos šalims. 
Jie propagavo „Taikos partne
rystės” programą kaip žingsnį 
į NATO narystę ateityje, kaip 
būdą plačiau atskleisti politinės 
ir ekonominės integracijos skė
tį. Tačiau jie pripažino, kad pa
gal „Taikos partnerystę” sau
gumo užtikrinimas nėra duoda
mi. Taip pat nekalbėta apie kri
terijus perėjimui iš partnerystės 
į tikrą narystę.

JAV netiki Rusijos 
kaltinimais

JAV pareigūnai sakė, kad 
JAV nepriima Rusijos primeti
mų, kad esą žmogaus teisės pa
žeidžiamos Latvijoje ir Estijoje. 
Pripažindami, kad Rusija kalti
nimus labai perdeda, adminis
tracija visvien vertina šią situa
ciją kaip pavojingą ir grėsmin
gą. Norėdama sumažinti pavo
jų, administracija siekia ir 
remia pabaltiečių ir rusų susi
taikymą. Valstybės departa
mentas painformavo, kad pasi
priešindamas Maskvos retori
kai, sekr. Warren Christopher 
pasiuntė notą Rusijos užsienio 
ministrui Andrėj Kozyrev, ku

rioje jis protestavo prieš Ko
zyrev panaudotą „aparteido” 
žodį, kalbant apie Estijos ir Lat
vijos įstatymus.

Kalbant apie pabaltiečių susi
rūpinimą, kad JAV skirti 6 mi
lijonai dol. butų statymui iš 
Pabaltijo išvykstantiems Rusi
jos kariams (apie tai smulkiau 
šiame puslapy spausdinamame 
Lietuvių Bendruomenės prane
šime — Red.), pabaltiečiai buvo 
painformuoti, kad butų statybos 
programa yra laikinai sustab
dyta ir nuodugniai tiriama.

Pabaltiečiai taip pat pareiš
kė kritiką JAV valstybės sek
retoriui Warren Christopher 
dėl jo pasakytos kalbos lapkričio 
30 d. Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo Konferencijoje. 
Toje kalboje jis paminėjo Estiją 
ir Latviją kartu su Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos ša
limis ir buvusia Jugoslavija, 
kur anot, sekretoriaus Christo
pher, ESBK misijos siekia padė
ti „išvengti konfliktų, stabdyti 
jų plitimą ir stabdyti atvirą 
karą”. Savo kalboje Christopher 
taip pat pasakė, kad šių misijų 
nariai turi „didžiuotis, dėl savo 
veiklos sunkiose ir pavojingose 
sąlygose, kur etninė nesantaika 
ir žmogaus teisių pažeidinėjimai 
plėšo patį valstybių ir kultūrų 
audinį”.

Pabaltiečiai pareiškė susirū
pinimą, kad tokie pareiškimai 
netiesiogiai išreiškia JAV 
pritarimą Rusijos kaltinimams 
dėl žmogaus teisių pažeidimo ir 
perdeda etninį nesutarimą Esti
joje ir Latvijoje. JAV Valstybės 
departamento sekretoriaus Eu
ropos ir Kanados reikalams pa
vaduotojas Alexander Versh- 
bow kaltę dėl to pareiškimo 
priskyrė neinformuotam sekre
toriaus Christopher kalbų rašy
tojui.

Pagaliau pabaltiečiai pareiš
kė susirūpinimą Baltijos-Ame
rikos „Enterprise” fondas, kuris 
skirtas skatinti privatizavimą 
ir mažų-vidutinių verslų vysty
mąsi. Šis fondas tebėra tik 
planavimo stadijoje, nes admi
nistracija dar iki šiol nėra pa
skyrusi visų jo tarybos narių. 
Apie šį fondą, turintį 50 
milijonų dolerių, pirmą kartą 
buvo pranešta 1993 m. birželio 
mėnesį.

Washington, DC, gruodžio 
13 d. — JAV Lietuvių Bendruo
menė JAV administracijos pa
reigūnams įteikė duomenis, 
įrodančius, kad JAV ir Rusijos 
pareigūnai, kuriems yra paves
ta vykdyti iš Baltijos šalių 
išvykstantiems rusų kariams 
butų statybos projektą, neskiria 
butų tiems, kam jie buvo numa
tyti.

Kaip praneša JAV LB Visuo
meninių reikalų raštinės vedėja 
Asta Banionytė, tai įvyko gruo
džio 10 d., prezidento Bill Clin
ton administracijai į Baltuosius 
rūmus pasikvietus visų pagrin
dinių JAV pabaltiečių organiza
cijų atstovus susitikti su Bal
tųjų rūmų ir JAV Valstybės de
partamento atstovais.

Šio susitikimo tikslas buvo 
geriau susipažinti su preziden
to Clinton administracijos 
nusistatymu Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos atžvilgiu ir duoti 
progą JAV pabaltiečiams iš
reikšti savo rūpesčius.

Prezidentui Clinton ir JAV 
pabaltiečiams pagrindinį 
susirūpinimą kelia iš Estijos ir 
Latvijos dar nepasitraukę Rusi
jos Federacijos daliniai (apie 
20,000 karininkų ir kareivių). 
Ne kartą šį klausimą kėlęs 
praeityje, prezidentas Clintonas 
ir vėl yra nusistatęs iškelti 
Rusijos kariuomenės neteisėtą 
ir nepagrįstą buvimą Latvijoj 
bei Estijoj, kai susitiks su pre
zidentu Jelcinu 1994 m. sausio 
mėnesį.

Kad palengvintų Rusijos ka
riuomenės išvedimą iš Baltijos 
šalių, JAV prezidentas su Kong
reso pritarimu buvo paskyręs iš 
1993 m. biudžeto 6 milijonus do
lerių ir iš 1994 m. biudžeto 160 
milijonų dolerių butų statybai 
Rusijoje iš Baltijos šalių iš
vedamiems Rusijos kariams ir 
karininkams. Dabar paaiškėjo, 
kad planuotų butų statyba sun
kiai vyksta ir Rusijos savival
dybės neskiria tų butų tiems, 
kuriems buvo numatyta.

JAV Lietuvių Bendruomenė 
susitikimo metu įteikė duo
menis kurie įrodo, jog ir JAV ir 
Rusijos pareigūnai, kuriems yra 
pavesta vykdyti butų statybos 
programą, nesiskaito su rusų 
kariuomenės štabu. Kaip pra
neša Asta Banionytė, šie duo
menys buvo kruopščiai surinkti 
dr. Rolando ir Gražinos Paegle 
pastangomis. Jų iniciatyva, pra
ėjusią vasarą, visų Rusijos da
linių Pabaltyje vadui Majorui 
Majorov buvo įteikta informaci
ja apie JAV valdžios pažadus bei 
programą. Gavęs informaciją, 
Maj. Majorov pasiuntė karinin
kų delegaciją į Volgograd, Niz- 
ny Novgorod, Lipeck ir Tūla 
miestus, kad ji pasitartų su 
savivaldybėmis. Ten delegacijos 
nustatė, kad didelė dalis pašal
pos skirtos karių butų statybai 
buvo panaudota kitiems reika
lams.

Susitikime JAV pabaltiečių 
organizacijos pritarė JAV LB 
nuomonei, kad JAV valdžia turi 
sutvarkyti šią pagalbą ir būti
nai susitikti su Maj. Majorov. 
Tai turbūt pirmas kartas isto
rijoje, rašo Banionytė, kad JAV 
pabaltiečiai gina Rusijos kari
ninkų reikalus.

— Lietuvos gydytojų sąjunga 
pareikalavo bent dvigubai padi
dinti medikų atlyginimus. Da
bar jie vidutiniškai gauna 130 
litų. Vidutinis darbo atlygini
mas Lietuvoje yra 226 litai.

Estijoje ir Latvijoje 
nevyksta etninis karas

JAV Latvių Sąjunga ir JAV 
Estų Taryba pabrėžė savo nepa
sitenkinimą dėl Valstybės sek
retoriaus Christopher kalbos 
ESBK konferencijoje Romoje 
š.m. lapkričio 30 d. Kalboje jis 
netiesiogiai priskyrė Latviją ir 
Estiją prie tų šalių, kuriose 
vyksta etninis karas, panašiai 
kaip Bosnijoje, Nagorno-Kara- 
bache, Tadžikistane. Nei latviai 
nei estai dar nėra gavę šiuo 
klausimu atsakymo iš Valstybės 
departamento. Jų skundą yra 
parėmusi JAV LB Visuomeni
nių Reikalų Taryba. Ši tema iš
siplėtė į bendrą diskusiją dėl 
Rusijos agresijos pavojaus. Visos 
pabaltiečių organizacijos iš
reiškė savo susirūpinimą, kad 
JAV valdžia viešai nepasisako 
prieš Rusijos atnaujintus im
perialistinius šūkius bei veiks
mus.

Rytų Europos saugumo 
klausimas

Susitikimo dalyviams taip pat 
rūpėjo JAV politika Rytų Euro
pos valstybių saugumo klausi
mu. JAV ruošiasi siūlyti NATO 
konferencijoje Briuselyje vadi
namą „Taikos Partnerystės” va
riantą, taikomą visoms Rytų 
Europos ir buvusios Sovietų 
Sąjungos šalims. Dabartinė 
JAV administracija yra įsi
tikinusi, kad Rytų Europos 
valstybės dar nėra pajėgios 
prisiimti tokią pat atsakomybę, 
kurią neša NATO nariai.

Šiuo metu, jos bendradar
biauja su NATO per karininkų 
pasikeitimus, koordinacinius 
posėdžius, įvairius valdžios 
įstaigų pasitarimus ir oficialių 
delegacijų apsilankymus. Ši 
veikla vyksta NATO Koordina
cijos Tarybos rėmuose. Siūlo
moji „Taikos partnerystė” 
reikštų bendradarbiavimo pri
taikymą kiekvienai valstybei, 
atskirai atsižvelgiant į jos 
pajėgumą ir norus.

JAV yra įsitikinusi, kad siū
lydama šį naują variantą, ji ne
suteikia veto teisės Rusijai, 
kurią ji galėtų panaudoti prieš 
Rytų Europos kraštus. Tačiau 
lieka faktas, kad Rytų Europa 
ieško NATO saugumo garanti
jų, kurių Vakarų Europa ir JAV 
nėra pasiruošusi suteikti.

Šia proga buvo iškeltas „Bal
tic American Enterprise Fund” 
klausimas, kurio organizavi
mas labai vėluojasi. Buvo atsa
kyta, kad netrukus bus pa
skirtas fondo pirmininkas. JAV 
LB tikisi, kad fondas pradės 
veikti jau sekančią vasarą.

„Šis susitikimas dar kartą 
parodė, kad JAV valdžios įstai
gos kreipia didelį dėmesį į Bal
tijos kraštų bei Rytų Europos 
kilmės žmones, į jų organizaci
jas”, baigia pranešimą Asta Ba
nionytė. „Reikia tikėtis, kad šis 
faktas bus tinkamai suprastas, 
kad visų organizacijų vienybė 
bus išlaikyta ir kad jų nariai 
toliau nepasigailės savo laiko ir 
energijos visuomeninei veik
lai”.

KALENDORIUS

Gruodžio 16 d.: Adas, 
Albina, Audronė, Adelė.

Gruodžio 17 d.: Olimpija, 
Lozorius, Nemira, Vidmina.
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LIETUVIU TELKINIAI
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DETROIT, MI

STASIO SLIŽIO 
KŪRYBINĖ VEIKLA

Muzikas Stasys Sližys lapkri
čio 20 d. sulaukė 75 metų 
amžiaus. Sekančią dieną jis su 
Šv. Antano parapijos choristais 
šventė parapijos choro 13-kos 
metų sukaktį. Sukakties minė
jime Stefanija Kaunelienė (cho
ro seniūnė) papasakojo, kaip 
muzikas Stasys Sližys, klebonui 
kun. Alfonsui Babonui pakvie
tus jį užimti vargoninko vietą, 
suorganizavo chorą, kvartetą ir 
Moterų vokalinį vienetą, su ku
riais koncertavo Detroite ir 
kituose lietuvių telkiniuose. 
Priminė jo sukurtą muziką dai
noms ir giesmėms, kurių pasku
tinė — „Kryžių kalnas” buvo 
pagiedota parapijos bažnyčioje. 
Aptarus jo muzikinę veiklą, 
Stasiui Sližiui įteikė choro 
dovaną.

Stasys Sližys gimė 1918 m. 
lapkričio 20 d. Traupio miestely
je, Panevėžio apskr., kur jo 
tėvas buvo vargonininku. Baigė 
Panevėžio gimnaziją ir Švietimo 
Pedagoginius kursus. Vargonų 
ir piano muzikos pagrindus ga
vo iš tėvo. Toliau muzikos žinias 
gilino pas A. Piešiną, M. Karką 
ir J. Motiekaitį. Atvykęs į Ame
riką, 1957 m. baigė Wurlitzer 
vargonų kursus. 1958 m. įstojo 
į Konservatoriją Detroite ir 
1967 m. ją baigęs įsigijo vokali
nės muzikos pedagogo diplomą. 
Jam to neužteko. Septynerius 
metus lankė Michigano Univer
sitetą ir gavo chorinės discipli
nos pažymėjimą. Ten besimoky
damas dalyvavo simfoniniame 
chore, o 1979 m. buvo priimtas 
į Michigano operos chorą pro
fesionaliu choristu.

Tobulindamasis muzikoje jis 
išugdė chorveždio ir kompo
zitoriaus talentą. Stasio Sližio 
pedagoginis išsilavinimas ir 
darbas Lietuvoje ir išeivijoje 
sudarė sąlygas dirbti su jau
nimu ir organizuoti bei va
dovauti muzikiniams viene
tams. Chorui ar muzikiniam 
vienetui dėl gyvenimo besikei
čiančių aplinkybių išsiskirsčius, 
jis vėl susiorganizuodavo daini
ninkus. Jam daug padėjo De
troito Birutietės ir „Žiburio” 
lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas.

1950 m., atvykęs į Ameriką, 
Stasys Sližys pradėjęs dirbti 
šeštadieninėje lietuvių moky
kloje mokytoju ir mokyklos 
vedėju, suorganizavo mokyklos 
chorą ir su juo pasirodydavo 
įvairiuose renginiuose. Nesiten
kino dainų mokymu mokykloje. 
1957 m. suorganizavo moterų 
sekstetą, 1958 vyrų oktetą, 1958 
m. pradėjo dirbti su Birutinin
kių suorganizuotu mergaičių 
choru, 1967 m. suorganizavo 
savo vardo Jaunimo chorą, 1970 
m. perorganizavo ir vedė Šv. 
Petro parapijos chorą, 1972 m. 
suorganizavo Moterų vokalinį 
ansamblį. 1978 m. vėl suorgani
zavo Moterų vokalinį ansam
blį. 1978 m. vėl suorganizavo 
Mergaičių chorą. Kaip geras 
chorų mokytojas su savo choru 
1970 m. atliko muzikinę dalį 
kun. V. Kaleckio komiškos ope
retės „Piršlybos Šapnagiuose” 
ir 1979 m. A. Gustaičio muziki
nės pjesės „Sekminių vainikas”. 
Šiam pastatymui talkino Wind- 
soro lietuvių jaunimas ir keletas 
akordeonistų. Minėtina, kad 
Stasio Sližio vardo chorą sudarė 
69 daininkai bei dainininkės ir 
šeši instrumentalistai.

Stasys Sližys dirigavo Ketvir
tosios Dainų šventės jungtiniam 
lituanistinių mokyklų chorui. 
Buvo V Dainų šventės reper
tuaro komisijos nariu. Su savo 
muzikiniais vienetais daug kar

tų koncertavo lietuviškuose tel
kiniuose JAV-se ir Kanadoje. Jo 
vedamas choras, kvartetas ir 
Moterų vokalinis ansamblis 
dažnai atlieka menines pro
gramas įvairių minėjimų ir 
švenčių metu ir sutraukia į pa
rapiją toliau gyvenančius 
lietuvius. Dėka muzikinės veik
los ir choro gražaus giedojimo 
bažnyčioje, senstanti ir tirpstan
ti parapija dar laikosi.

Stasys Sližys yra parašęs 
gaidas daugeliui giesmių ir 
dainų. Populiari jaunimo tarpe 
„Dainavos tango”. Mėgstamos 
jo komponuotos — „Sugrįžt ne
galim”, „Menu gegužį”, „Motinos 
ženklai”, „Senolio kryžius”, 
„Kada Nemunėli”? „Pamiškės 
takelis” ir neseniai parašyta 
kompozicija „Kryžių kalnas” 
žodžiams. Visų neįmanoma iš
vardinti. Harmonizavo daugiau 
negu šimtą liaudies dainų.

Jis parengė Šv. Antano para
pijai giesmyną. Redaguoja „Mu
zikos žinias”. Yra Lietuvių 
žurnalistų Detroito skyriaus 
sekretorius. Spaudoje rašo kon
certų recenzijas bei straipsnius. 
Aktyviai reiškiasi visuomeni
niame gyvenime, yra keletos or
ganizacijų narys, dirba kai 
kurių organizacijų valdybose. 
Stasio Sližio kūrybinis muziko, 
pedagogo ir organizatoriaus ta
lentas yra didelis indėlis 
lietuvių išeivijos kultūrinio 
gyvenimo turtas.

Stasys Sližys, atšventęs savo 
gyvenimo deimantinę sukaktį, 
energingai tęsia muziko ir vi- 
suomeninko darbą. Jo žmona 
Natalija nuoširdžiai remia jo 
kūrybines pastangas, pati daly
vaudama jo muzikiniame pa
saulyje.

Stasys Garliauskas

DAILIOJO ŽODŽIO 
VAKARAS

„Saulutė”, našlaičių Lietuvoje 
globos būrelis, Dievo Apvaizdos 
dos Kultūros centre gruodžio 10 
d. 8 v.v. suruošė Virginijos 
Kochanskytės iš Kauno poezijos 
vakarą. Su aktore supažindino 
Eleonora Grigaitienė. Įdomiai ir 
gyvai skambėjo Sigito Gedos, 
Antano A. Jonyno, Henriko Ra
dausko, Henriko Nagio, Alfon
so Nykos-Niliūno, Jono Aisčio, 
Kazio Bradūno, Algimanto Mac
kaus, Liunės Sutemos,Vitalijos 
Bogutaitės, Donaldo Kajoko, Bi
rutės Baltrušaitytės, Bernardo 
Brazdžionio ir kitų poetų eilė
raščiai. Nors penktadienio va
karas nėra lietuvių visuomenei 
palankus (dėl įvairių įsipareigo
jimų), tačiau rengėjai sugebėjo 
sukviesti dailiojo žodžio mėgė
jus, kurie pripildė Birutės Bub
lienės ir Eleonoros Grigaitienės 
meniškai papuoštą kavinę. Po 
programos dalyviai turėjo pro
gos susipažinti su viešnia prie 
kavutės.

Aktorė taip pat tą dieną daly
vavo „Lietuviškų melodijų” 
radijo valandėlėje, kur Detroito 
plačioji lietuvių visuomenė tu-, 
rėjo progos išgirsti Virginijos 
Kochanskytės menišką balsą ir 
deklamavimo stilių.

PRIEŠKALĖDINIS
SUSIKAUPIMAS

Prieškalėdinis susikaupimas 
Šv. Antano parapijoje įvyks 
šeštadienį, gruodžio 18 dieną, 12 
vai. vidurdienį. Susikaupimą ir 
bendrą išpažintį praves Dievo 
Apvaizdos klebonas kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Naujųjų metų sutikimas Šv. 
Antano parapijos patalpose 
vyks penktadienį, gruodžio 31 d. 
Švęsti pradėsime 7:30 v.v. šv.

Muz. Stasys Sližys akompanuoja jo vadovaujamam Moterų vokaliniam ansambliui.
Nuotr. B. Telyčėno

Mišiomis. Po Mišių šeimyniška 
nuotaika Naujų Metų sutikimas 
vyks parapijos patalpose. Auto
mobiliai bus saugomi. Norintieji 
sutikime dalyvauti prašomi 
registruotis pas Reginą Juškai
tę, tel. 554-3288, arba Onutę 
Selenienę, tel. 313-741-0084.

LITUANISTINĖS
MOKYKLOS KALĖDŲ 

EGLUTĖ

„Žiburio” lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutė vyks sek
madienį, gruodžio 19 d., tuoj po 
šv. Mišių Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre. Dalyvavimo auka 
2 dol. asmeniui. Prieš Eglutę 
bus proga pasivaišinti. Mokyk
los mokiniai suvaidins mokyto
jų Rūtos Mikulionienės ir Lėlės 
Viskantienės paruoštą vaizdelį 
„Kalėdų karalaitė”, kuris prieš 
20 metų pirmą kartą buvo pa
ruoštas mok. Prano Zarankos. 
Atsilankys ir Kalėdų senelis. 
Vaikučiai, kurie nelanko mo
kyklos, tačiau norėtų dalyvauti, 
prašomi pranešti mokyklos ve
dėjai Rūtai Mikulionienei, tel. 
380-5668. Visuomenė kviečia
ma, kartu su mokiniais, tėve
liais ir giminėmis, Eglutėje 
dalyvauti.

KALĖDINĖS MUZIKOS 
PROGRAMA

„Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėlės gruodžio mėnesį 
transliuojamos antradieniais 
nuo 4 iki 5 vai. p.p., o penkta
dieniais, nuo 3 iki 5 vai. po pietų 
iš WPON AM banga 1460. Kalė
dinės muzikos speciali pro
grama, kurios mecenatas yra 
Lietuvių Fondas, bus transliuo
jama gruodžio 24 dieną, 3 vai. 
p.p. Lietuvių Fondo Detroite 
įgaliotinis yra Vytas Petrulis.

L m.
LB DETROITO APYLINKĖS
VALDYBOS NUTARIMAI
LB Detroito apylinkės 

valdyba savo posėdyje gruodžio 
8 d. svarstė ir nutarė:

1994 m. sausio 30 d. nu
matoma ruošti LB visuomeninę 
popietę. Tariamasi su paskaiti
ninkais. Ta proga bus ruošiama 
ir meno paroda. Tariamasi su 
menininkais.

Kovo 11d. minėjimas, anks
čiau numatytas ruošti kovo 13 
d., paskaitininkui negalint at
vykti, nukeliamas į kovo 18 d. 
Kalbėtoju pakviestas prof. Vy
tautas Landsbergis.

Vilniaus u-to merginų „Vir- 
go” choro koncertas. Ateinan
čių metų vasario mėn. amerikie
čių kviečiamas, į JAV atvyks 
„Virgo” choras. Choras lankysis 
ir koncertuos: vasario 4-6 d. — 
New Yorke, 7-9 d. — Bostone, 
9-12 d. — Montrealyje, 13-15 d. 
— Hamiltone, 16-17 d. — Detroi
te, 18-21 d. — Madisone ir 23-27 
d. — Birminghame. Nors kon
certas Detroite vyks ketvirta
dienį 7:30 v.v., tikimasi, kad 
Detroito lietuviai gausiai su
sirinks pasiklausyti.

Paskirtos aukos: „Pasaulio 
lietuviui” 100 dol., JAV LB 
įstaigai Washingtone 500 dol. ir 
našlaičiams Lietuvoje remti - 
kas mėnesį po 25 dol.

LB Detroito apylinkės val
dyba: pirmininkė Nijolė 
Zelwinder, vicepirm. visuome
niniams reikalams Jonas Ur
bonas, sekr. Benediktas Neve- 
rauskas, ižd. Juozas Orentas, 
nariai — Janina Udrienė, Algi
mantas Bražėnas, Dalia Gaškai
tė ir ex-officio — Algis Rugie
nius ir Paulius Jurgutis.

Jonas Urbonas

WORCESTER, MA

MIRĖ BRONIUS 
DOMANTAS

Lapkričio 26 d. Šv. Vincento 
ligoninėje mirė B. Domantas, 83 
metų amžiaus. Buvo gimęs Lie
tuvoje. 1944 metų vasarą iš rytų 
atūžusi viską naikinanti karo 
audra išbloškė Bronių ne tik iš 
gimtųjų namų, bet ir Tėvynės. 
1951 m. atvyko į JAV. Worces- 
teryje išgyveno iki mirties. 
Priklausė Šv. Kazimiero lietu
vių parapijai ir Lietuvių klubui.

A.a. B. Domantas buvo pašar
votas Jono Kazlausko laidotu
vių namuose. Gruodžio 1 d. at
lydėtas į Šv. Kazimiero parapi

Washingtono valstijos LB valdyba. Iš k. — klūpo buv. pirm. Irena Blekytė 
ir „Tulpė Times” biuletenio redaktorė Zita Petkienė. Viduryje sėdi pirmi
ninkė Jūratė Mažeikaitė-Harrison, II eil. — sekr. Rasa Raišytė, v-bos narė 
Inga Gaurienė, vicepirm. Silvija Fabijonaitė-Comeaux, ižd. Marytė Jozaitienė, 
v-bos narė švietimo reikalams Valerija Sparkytė ir v-bos narys Gediminas 
Morkūnas.

„SAULUTĖ”, LIETUVOS NAŠLAIČIŲ GLOBOS 
BŪRELIS DĖKOJA

užjaunčiantiems vargstančius Lietuvos vaikus.
Aukos gautos 1993 m. tarp gruodžio 11 d. ir gruodžio 14 dienos: $150 
Raminta ir Raimundas Lapšys; po $100 Ada Sutkuvienė, Pranutė 
Domanskienė; $75 Rūta Kilienė; $70 Viktorija Šaulienė; $60 Austė 
Vygantienė; po $50 Aldona ir Alvydas Kudirka, Alma ir Valdas Adam
kus, Teodora ir Alfonsas lleikis, Regina Ostienė; $40 M. Biskienė; $30 
Daiva Meilienė; po $25 Vera Šukys, Vilią Marchertienė; po $20 Ramo
ną Šernaitė, Danguolė Bielskienė, Mary Loftus, Laima Žliobienė, Cathy 
Keating, Algirdas Tiskus; $15 Dana Kurkulienė; $11 Marijona Dikinie- 
nė; po $10 Ona Stankūnienė, Jūra Gvidienė, Wendy Nagel, Thomas 
Ouinlan, Alberto Glavinskas, Dalia Trakis, Juozas Kazlauskas.

Ačiūl „Saulutė”, 419 Woldner Rd. Buffalo Grove, IL 60089 
Aukos nurašomos nuo mokesčių.

jos bažnyčią , kurioje už a.a. 
Broniaus sielą šv. Mišias auko
jo ir pamokslą pasakė klebonas 
kun. V. Parulis, MIC. Kartu 
koncelebravo kun. A. Yankaus- 
kas. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas vargonininkės 
Onos Valinskienės. Po šv. Mišių 
visi pamaldų dalyviai buvo pak
viesti į Maironio Parką pietums, 
o a.a. Broniaus Domanto kūnas
amžinam poilsiui nuskraidintas 
į Lietuvą ir palaidotas Alvito 
parapijos kapinėse. Velionis Tėvynę. Mirtis apgaulinga. Ji 

ateina netikėtai ir nelauktai. 
Nesitikėjo jos ir Vytautas.

buvo kilęs iš Alvito parapijos.
Nuliūdime pasiliko sesuo I. 

Misikevičienė, kiti giminės 
Lietuvoje, o taip pat ir Ameriko
je. Ilsėkis brangiojoje Tėvynėje 
Lietuvoje, sugrįžęs iš tremtinio 
kelionės liūdnos.

PASKUTINIS SUDIEV
VYTAUTUI RAUKČIUI

Lapkričio 29 d. savo namuose 
mirė Vytautas Rauktys, 71 me
tų amžiaus.

Šias eilutes rašančiai kartu su 
Vytautu daug tremties dienų te
ko praleisti karo metu Vokieti
joje, o jam pasibaigus, Neu- 
munsterio lietuvių pabėgėlių 
stovykloje.

Karas pasibaigė. Motinėlė, 
broliai, seserys laukė Vytauto 
grįžtančio į namus. Jis mylėjo 
Tėvynę Lietuvą, širdį slėgė
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sesių, brolių ilgesys, bet 
Vytautas negrįžo į ją, nes ji buvo 
rusų komunistų okupuota, o jis 
nenorėjo tapti jų auka.

1949 m. atvyko į JAV ir vėl 
susitikome Worcestery. Čia jis 
praleido visą gyvenimą, tikėda
masis susitikti brolius, sesutes 
laisvoje Tėvynėje. Deja, Aukš
čiausias pakvietė jį į Amžiną

Velionis priklausė Šv. Kazi
miero lietuvių parapijai ir Lie
tuvių klubui. Kūnas buvo pa
šarvotas Jono Kazlausko laido
tuvių namuose, o gruodžio 3 d.
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atlydėtas į Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčią, kurioje už jo sielą 
šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė parapijos asistentas 
kun. J. Petrauskas, MIC. Giedo
jo choras, vadovaujamas vargo
nininkės Onos Valinskienės. 
Amžinam poilsiui nulydėtas į 
Notre Dame kapines, kuriose 
paskutinį religinį patarnavimą 
atliko kun. J. Petrauskas. Vėl 
supiltas naujas kapas tauraus 
lietuvio svetingoje Amerikos 
žemelėje. Ilsėkis Viešpaties 
ramybėje, mielas Vytautai.

J. M.
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Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą.

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

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (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. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.

AKIŲ CHIRURGIJA

Good Samarltan Medical Center- 
Napervllle Campus 

1020 E. Ogden Avė., Suite 310, 
Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą



Lietuvą terorizuoja nauji

OKUPANTAI
KINIJOS EKONOMINĖS REFORMOS

Kalbėdamas Detroito lietuvių 
visuomenei, svečias iš Lietuvos, 
Seimo pirmininko pavaduotojas 
Egidijus Bičkauskas paminėjo, 
kad nusikalstamumai šiuo me
tu ypač kelia rūpestį Lietuvos 
teisėtvarkai. Per devynis pir
muosius šių metų mėnesius už
registruotas 45,271 nusikalti
mas -17% daugiau, kaip pernai 
tuo laiku. Veikia per 100 or
ganizuotų nusikaltėlių grupuo
čių, o pagrindinė veiklos forma 
- naujų (ir ankstesniųjų) vers
lininkų terorizavimas, nusta
tant jiems privalomą mokestį už 
tariamą neliečiamumą. Lietuvą 
nusikaltėliai pasidalinę sfero
mis (kadaise ,,pasidalinimą 
įtakos sferomis” siejome su na- 
cių-komunistų sutartimi, o da
bar ši „garbė” tenka organi
zuotiems nusikaltėliams!) ir 
savo „teritorijoje” išreikalauja 
duokles beveik iš visų, užsi
imančių bet kokiu verslu (žr. L. 
Rugienienės straipsnį, „Drau
gas”, gruodžio 14 d.).

Kad Lietuvoje siaučia nusi
kaltėliai, o policija prieš juos 
jaučiasi bejėgė (galbūt pelnin
giau yra kai ko nematyti...), mes 
girdime jau seniai. Kai kas siūlo 
šių blogybių viešai neskelbti, 
ries neigiamos žinios „kenkia 
tarpusavio santykiams, bendra
darbiavimui su tėvynainiais”. 
Žinoma, savo tarpe galime kal
bėti arba nutylėti, tačiau visam 
pasauliui burnos neužriši. Ypač 
amerikiečiai žurnalistai mėgsta 
„ieškoti krislų kitų tautų aky
se” ir juos su pasigardžiavimu 
pagarsinti.

Štai š.m. gruodžio 13 d. 
„Newsweek” žurnalas plačiai 
rašo apie pasaulinio masto nu
sikalstamumus, straipsnį pava
dinęs „Global Mafia”. Kadaise 
mafijos vardą jungėme su italų 
„gengsteriais”, kilusiais dau
giausia iš Sicilijos, žinomais ne 
tik Italijoje, bet ir Amerikoje, 
nes čia nemažą ateivių etninę 
grupę sudaro italai. Nepaisant 
policijos pastangų mafiją suval
dyti, šios organizacijos vadai 
kūrė „valstybę valstybėje”, 
tvarkėsi pagal savo nuostatus - 
apdovanodami paklusniuosius 
ir pataikaujančius, papirkinė- 
dami policiją, skaudžiai baus
dami savo priešus ir varžovus, 
besikėsinančius į jų „įtakos 
sferą”. Apie organizuotą nusi
kalstamumą Amerikoje, ypač 
pirmaisiais šio šimtmečio de
šimtmečiais, esame matę daug 
filmų, skaitę knygų. Iš tikrųjų 
kai kurie „mafijos didikai” jau 
virtę legendomis šio krašto tau
tosakoje.

Mafijai atsivėrė nauji veiklos

LIETUVOJE DAR GALIMA 
RASTI... LOBIŲ

Restauruodami Šilutės rajono 
Rusnės evangelikų liuteronų 
bažnyčią, Klaipėdos restauravi
mo firmos „Mingė” darbuotojai 
rado lobį. Žinodami, kad Klaipė
dos krašto maldos namų statyto
jai mėgo bokštuose ką nors pa
likti ateities kartoms, jie at
sargiai numėmė 80 centimetrų 
skersmens varinį rutulį, į kurį 
buvo įmontuota vėtrungė su pri
tvirtintu kryžiumi. Kulkų ap- 
varpytame rutulyje restaura
toriai surado žalio stiklo butelį 
su 14 sidabrinių ir varinių mo
netų. Seniausias radinys — 
1765 metų vokiškas taleris, ki
ti metaliniai pinigai, išleisti 19 
amžiaus pradžioje. Manoma, 
kad į tą butelį buvo įdėtas ir 
testamentas, bet jo turinys su
trūnijo, liko tik vienintelė sudū
lėjusi skiautelė, ir kažin ar pa
vyks ką iš jos sužinoti.

Dabar varinis rutulys restau
ruojamas, o radinys perduotas 
Šilutės muziejui. (Elta)

plotai, suirus Sovietų Sąjungai, 
skubant užpildyti „tuštumą”, 
plečiant nusikalstamumų tink
lą Rusijoje ir visoje Rytų bei 
Vidurio Europoje, neaplenkiant 
ir Pabaltijo valstybių.

Minėtame straipsnyje plačiai 
apibūdinamas tas mafijos tink
las, smaugiantis pokomunistinę 
Europą. Nelabai patraukliai 
kalbama ir apie Lietuvą, kurioje 
nusikaltimai yra kasdieninis 
reiškinys, nėra būdų ar prie
monių besiplečiantį blogį su
tramdyti, nes, kaip ir E. Bič
kauskas Detroite paminėjo: 
„Teisėtvarkos organai sutiko 
šią situaciją nepasiruošę. Spau
dimas jiems buvo darytas iš 
dešinės ir iš kairės. Privedė prie 
to, kad jie beveik iš viso nieko 
nedarė. ... valstybėje kūrėsi 
valstybė, kurioje dominavo jėga 
ir pinigai”.

Tas „nepasiruošimas” pasi
reiškia įstatymų neveiksmin
gumu. Žmonės patys pradeda 
rūpintis bent minimalia apsau
ga, o daugumas stambesnių 
verslininkų, bankininkų ir pasi
turinčiųjų samdo ginkluotus 
sargybinius. Rusijoje jau buvo 
nužudyti keli stambūs banki
ninkai ne vien dėl to, kad patys 
„nusikalto”, bet norint įbau
ginti kitus. Lietuvos žurnalisto 
redaktoriaus Vito Lingio liki
mas taip pat randa atgarsį 
„Newsweek” žurnalo puslapiuo
se, kur Lietuvos nusikaltimams 
skiriama nemažai vietos. Norė
tųsi, kad amerikiečiai žurnalis
tai nebūtų išmokę taip tiksliai 
parašyti Vilniaus vardą, o kru
vini lavonai nebūtų suguldyti 
sniege, po nuotrauka akis ba
dant parašui, kad tai kovos su 
mafija epizodėlis Lietuvoje...

Galime sutikti, kad orga
nizuotas nusikalstamumas kles
ti kone visame pasaulyje, tvir
tai savo nagus įleidęs į beveik 
kiekvieną visuomenės sluoksnį. 
Vadinasi, Lietuva čia nieku dė
ta — ar gali vienas mažas kraš
tas atsispirti naujai invazijai? 
Tačiau reikia prisiminti, kad čia 
ne kokie svetimi atėjūnai, o savi 
tautiečiai terorizuoja savuosius, 
todėl į kovą turi stoti vyriau
sybė, kiekviena privati ar vals
tybinė institucija, kiekvienas 
teisingas pilietis.

Lengva skųstis bejėgiškumu, 
„nepasiruošimu”, įstatymų sto
ka ar dar kažkuo. Lietuviai, 
penkis dešimtmečius kovoję su 
milžinu-okupantu ir kovą lai
mėję nepriklausomybės atsta
tymu, negali ir neturi kapi
tuliuoti prieš būrį piktadarių, 
norinčių gyventojams primesti 
savo valią.

Danutė Bindokienė

PINIGŲ SIUNTIMAS Į 
LIETUVĄ IR IŠ JOS

Nuo gruodžio 1 iš Lietuvos 
Taupomojo banko (LTB) 
galima nusiųsti pinigus į 
užsienį per keliolika minučių. 
Pinigus užsienyje galima atsi
imti bet kurioje JAV firmos 
„Western Union Financial 
Services International” agen
tūroje. Tuo pačiu būdu galima 
siųsti pinigus ir į Lietuvą. Kol 
kas Lietuvoje perlaidos pri
imamos ir išduodamos tik LTB 
centre Vilniuje. Mokesčiai už 
siuntimą yra tokie: siunčiant 
200 dol., reikia mokėti 22 dol., 
siunčiant — 500 — 40 dol., 
siunčiant 1,000 — 50 dol., o 
siunčiant 3,000 — 120 dol. 
Perlaida gali būti siunčiama ir 
doleriais, ir litais, tačiau 
mokestį Lietuvoje reikia 
mokėti litais. Perlaida į 
užsienį negali viršyti 20,000 
dol. Galima siųsti ir didesnę 
sumą, bet tuomet reikia pa
teikti sutartį arba dovanojimo 
dokumentą.

Bandymas išsinerti iš 
socialistinio kelio

Kinijos komunistų partija 
atsisakė komunizmo, kaip eko
nominės sistemos, ir priėmė toli 
siekiančias reformas. Centrinio 
komiteto susirinkimas, kaip 
praneša spaudos agentūra, pri
ėmė 50 punktų komunikatą, nu
statantį socialistinės rinkos 
ekonomiją. Oficialus terminas 
„socialistinė rinka” — tai 
mišinys centrinio planavimo ir 
laisvos rinkos. Bet, kaip Hong 
Kongo spauda praneša, komu
nistų partija atsisakė ekonomi
niam apibrėžime žodžio „socia
listinis”. Iki šiol kinų vadai 
tvirtino, kad socializmas yra 
sistema, kurioje visuomenės 
nuosavybė pirmauja. Dabar 
nustatyta, kad nebus ideologi
nių suvaržymų dėl privačios 
nuosavybės įsigijimo ir dispona
vimo. „Nuo dabar, — rašo laik
raštis, — nebus kalbama apie vi
suomeninę nuosavybę, kaip pa
grindinę ekonominės sistemos 
dalį, nebus ir nustatytos ribos 
privačiai nuosavybei”. Iš tikrų
jų- čia nėra nieko naujo, tik 
pripažinimas realybės, jau prak
tikuojamos kasdieniniame gy
venime. Tačiau partija pasiliko 
ideologinę sritį.

Socializmo apibrėžimas pasi
lieka politinėje srityje, kur sa
koma, kad Komunistų partija 
valdo be jokių konkurentų. Eko
nominėms reformoms įvykdyti 
skiriama 15 metų. Numatoma 
palaipsniui ekonomikos tvarky
mą perkelti iš Beidžingo į pro
vincijų sostines. Rengiamasi 
paruošti planą, įvedant vienodą 
sistemą dėl pajamų mokesčių 
tarp įvairių administracijos ša
kų pasidalinimo. Įmonėms įsi
jungiant į laisvąją rinką, susi-

„Pastoralės” dainininkės nuoširdžiai įsijautusios j atliekamą kūrinį. Nuotr. Vytauto Maželio

LIKIMO IRONIJA
JONAS INDRIŪNAS
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šautuvu, kulkosvaidžiu, gal ir minosvaidžiu ir pasiųs 
į batalionus stažą atlikti skyrininkais, būrininkais, ir 
bus tikri manevrai su švininėmis kulkomis. Štai tau, 
Jurgi, kokie pyragai mūsų laukia. Ašmenoje ar 
Eišiškėse, mano pažįstamas pasakojo, nėra taip malonu. 
Sako, švarką dar nusivelka, bet kelnių ir guldami 
nenusimauna, nes nespėsi, kai lenkų ar rusų partizanai 
pradės iš kulkosvaidžių tratinti. Ten bus tikras stažas. 
Kris tavo vadas — tu užimsi jo vietą. Jei išliksi gyvas, 
kada nors gausi ant pečių žvaigždutę. Jei ir tu krisi, 
nei tau tos žvaigždutės, nei to laipsnio nebereikės.

Klausėsi Jurgis. Nepatiko. — „Galėjo kiek padailin
ti. Kam viską taip bauginančiai nupiešti reikėjo, ir dar 
tokiu laiku, kada esame jau čia pat, prie slenksčio”.

— Na, ką jūs, vyrai, pasakysite? — vėl pradėjo Jur
gis. — Atrodo, kad tik mudu su Vincu kalbingieji, visus 
išvedžiojimus darome, o jūs snaudžiate, kažkokiose 
svajonėse paskendę.

— Ką čia gali pasakyti, — prabilo lyg atsigavęs 
Juozas, — kada klausai — daugiau sužinai. Kaip ten 
bebūtų, man atrodo, mes darome teisingą žingsnį. 
Vieną dieną mes tėvynei būsime reikalingi. Šiandieną 
turime parodyti pavyzdį ir jungtis su tais, kurie 
gyvenime daugiau patyrę — mums vadovauja, o po kiek 
laiko gal mes vadovausim, kiti mūsų klausys. Jei yra 
galimybė, turime ja naudotis. Mūsų pareiga būti pasi
ruošus. Abi kariaujančios galybės dar gana stiprios, 
nėra žinios, kuri kurią paklupdys. Jausmas mums dik
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darys ekonominių sunkumų, 
nes kai kurios pramonės šakos 
gali išsilaikyti, tik gaudamos 
valdžios subsidijas, kurias nu
traukus, įmonės turės užsi
daryti.

Šiuo metu Kinija yra labai su
sirūpinusi užsienio prekyba. Pa
skutiniuoju metu atkreipė dė
mesį į Pabaltijo valstybes. Vien 
Lietuvoje įkurta 30 bendrovių ir 
4 restoranai. Šiemet Lietuva iš 
Kinijos importavo grūdų už 
223,000 dol., tabako už 33,000 
dol. ir arbatžolių bei prieskonių 
už 56,000 dol. Dar įvežta metalo 
dirbinių, keramikos, tekstilės ir 
avalynės. Santykiams išvystyti 
neseniai Kinijoje lankėsi Lietu
vos prez. Algirdas Brazauskas.

„Atveriamos durys 
pasauliui”

Kinija, mūsų akimis žiūrint, 
yra įdomus kraštas. Kinijos 
liaudies respublika, kaip jie 
save vadina, turi 1,140,000,000 
gyventojų. Vienam kv. km. ten
ka 288 žmonės, bet pajamos 
asmeniui yra mažesnės negu 
300 dol.

Prancūzų žurnalistas Francis 
Deron, apsilankęs Kinijoje, ra
šo, kad jis sutikęs aukštesnio 
rango kariškį, kuris, įteikęs jam 
vizitinę kortelę, pasakė: „Su
rask man prancūzų verslininkų, 
kurie yra suinteresuoti Kinijos 
gamyba, ir aš surasiu reika
lingas prekes. Pelną mes pa
sidalinsime”.

Kariškis paaiškino, kad jis 
priklauso „Liaudies išvadavimo 
armijai”. Šiuo vardu Kinijoj yra 
vadinami sausumos kariai, jūri
ninkai ir lakūnai. Kortelėje 
buvo įrašytos prekybos sritys: 
nekilnojamas turtas, vietinė ir

užsienio prekyba ir t.t., vadina
si, ko panorėsi, gausi.

Naudodamiesi savo padėtimi, 
daugelis kariškių ėmėsi preky
bos, kurią jie vadina „Atvėri
mas durų užsienio pasauliui”. 
Kadangi jie slepia pėdsakus, to
dėl neaišku, kur tas pelnas eina.

Quindao mieste yra Kinijos 
laivų prieplaukos. Kadaise 
uždaros kareivinės miesto cent
re dabar tapo jūrų muziejum, 
kurį gali lankyti kiekvienas, 
sumokėjęs įėjimo mokestį. Ten 
gali pamatyti įvairių, dažniau
siai senoviškų ginklų. Nematy
ti, kad kareiviai prie kareivinių 
turėtų kokius užsiėmimus, kaip 
paprastai būdavo. Karių žmonos 
ir dukterys pardavinėja vaisius 
ir gėrimus. Už pinigus čia gali 
visko gauti — net gali iššauti 
iš priešlėktuvinės patrankos. 
Neseniai spaudoje buvo rašyta, 
kad turistas, sumokėjęs 100 
dol., gali pabūti vieną dieną 
Kinijos kareiviu. Taigi Kinija — 
keistas kraštas.

Valiutos juodoji rinka

Dar keisčiau užsieniečiui atro
do, kai jis sužino, kad Beidžin- 
gę, 6 mil. gyventojų mieste, už
sienio valiutos juodoji rinka yra 
kariškių ir policijos rankose. 
Kantone veikia keletas valiutos 
keitimo maklerių, kurie užsii
ma visų svarbiausių pasaulio 
šalių pinigų keitimu. Turėdami 
ryšius Azijoje ir Vakaruose, jie 
tuo verslu gražiai pelnosi. Visi 
jie yra reguliarios armijos ka
rininkai.

Quindao mieste kariuomenės 
yra specialiai globojami Taoist 
šventyklos vienuoliai, kurie po 
trijų dešimtmečių persekiojimo 
vėl gali melstis šventykloje. 
Šventykla yra netoli kalnų. Už-

tuoja, situacija pasikartos, kokia atsitiko pirmam 
pasauliniam karui baigiantis: abi tos galybės, kaip dvi 
didžiulės bangos, į viena kitą atsitrenks ir nuslinks 
atgal, palikdamos mūsų tėvynę vėl mums. Manau, kad 
su tomis didžiulėmis galybėmis mums vargo nebus, 
mes jas turėsime tik palydėti. Didžiausia problema bus 
kita. Tai mūsų Vilniaus kraštas. Vilnius — mūsų gyvy
bės centras, tautos lopšys, mes be jo, kaip žuvis be van
dens. Mes jo niekuomet neišsižadėsime, o lenkai jo taip 
lengvai nepaleis, jie per daug giliai ten savo nagus 
įleido. Taigi šie mūsų žingsniai turi visokeriopą 
prasmę. Mes ten visi būsime reikalingi. Gal pirmieji 
stos su ginklu išlaisvinti-išvalyti jį nuo galimų atei
ties Želigovskių klastų, kiti stos į darbą vėl žiebti 
baigiančią jau blėsti lietuvišką dvasią. Visi būsime 
tėvynės kovotojai, kokiu ginklu bekovosime. Ar tai 
nėra šiek tiek teisybė? Kad tik viskas pasisektų.

Juozo žodžiai visiems patiko. Jis kalbėjo, tarytum 
seniai tam būtų pasiruošęs.

Jurgis mėgo kalbėti, daug jis ir klasėje fantastiškų 
niekų pasakydavo. Iš to būdavo ir juokų, bet jis tuo lyg 
ir didžiavosi. Mėgo skaityti „Karį”, ypač nepriklau
somybės kovų įvykius. Gal niekas kitas apie tai tiek 
nežinojo, kaip jis, gal dėl to ir jo svajonės krypo į 
kariškio gyvenimą.

Vincas —" realistas. Vaikystės laikais, pradžios 
mokyklos mokytojo, atsargos karininko Motiejūno 
įtaka, vėliau, jau bręstant, artimo draugo pasakojimai 
iš savisaugos dalinių gyvenimo Vilniaus krašte paveikė 
jo jausmus. Jis norėjo tapti naudingu tėvynei, ir karo 
mokslas jam atrodė vieta, kur galėtų daugiausia jė
gas išlieti.

Juozas — idealistas. Jam tėvynė — viskas. Jis 
niekuomet kariškoje srityje negalvojo sukurti sau atei
ties, bet pasitarnauti tėvynei vienaip ar kitaip buvo 
pasiryžęs.

ŽURNALISTIKOS LAUREATAS 
JUOZAS ŽYGAS

JAV LB Kultūros taryba 
kiekvienais metais per sudary
tas komisijas atrenka žymiuo
sius įvairių sričių kultūrininkus 
bei menininkus ir skiria Lietu
vių fondo finansuojamas pre
mijas.

Žurnalistikos premijai skirti 
komisija — Vytautas Volertas, 
Jonas Daugėla ir Jurgis Janu
šaitis — JAV LB Kultūros tary
bos premiją už 1993 metus pa
skyrė veikliam žurnalistui Juo
zui Žygui, gyvai dalyvaujan
čiam lietuvių kultūrinėje vei
kloje ir plačiai besireiškiančiam 
lietuviškoje spaudoje.

Laureatas žurnalistas Juozas 
Žygas gimęs 1918 m. balandžio 
30 d. Rygoje, jau Tarybai pa
skelbus Lietuvos nepriklauso
mybę. Karui pasibaigus, dar 
kūdikį tėvai parsivežė į Biržus 
ir ten įsikūrė. Juozas Žygas 
mokslus pradėjo Biržuose, o 
baigė Aušros gimnaziją Kaune.

Atliekant karinę prievolę, 
prasidėjo rusų-vokiečių karas. 
Atsipalaidavęs iš kariuomenės, 
pėsčiomis laimingai pasiekė 
Kauną, kuriame rado šeiminin
kaujančius vokiečius. Išvengęs 
rudmarškinių represijų, 1944 
inetais pasitraukė į Vokietiją ir 
apsistojo didžiausioje lietuvių 
Hanau stovykloje, kur įsijungė 
į kultūrinę veiklą. Buvo kultū
ros vadovas, „Dainavos” an
samblio tautinių šokių vadovas 
(1946-47 m.), IRO globojamo 
tarptautinio vaikų teatro 
vadovas (1947 m.), studijavo 
politinius mokslus Darmstato 
aukštojoje mokykloje.

Prasidėjus emigracijai, 1949 
m. atvyko į JAV ir apsistojo 
Clevelande, OH. Dirbo ir lankė 
vakarinę aukštesniąją techni
kos mokyklą, kurią 1956 m. 
baigė ir persikėlė į Čikagą. 
Darbą gavo „General Electric” 
gamykloje ir dirbo, iki išėjo į 
pensiją. Apsipratęs su aplinka, 
įsijungė į lietuvių kultūrinę 
veiklą. Pradžioje daugiau laiko 
skyrė Lietuvių filatelistų d-jos 
„Lietuva” veiklai ir 1968-72m. 
pirmininkavo. Parengė, redaga
vo ir nedideliu tiražu išleido 350 
pusi. studiją „Pirmieji Lietuvos 
ženklai”. Buvo redakcinės ko
misijos narys, paruošiant leidi-

sienio turistai, apsilankę šven
tykloje, čia pat gali pakilti 
vieliniu keltuvu iki kalnų vir
šūnės. Šis įrengimas buvo atlik
tas Kinijos armijos pastango
mis. Pasakojama, kad rengėjai 
kariškiai atsiėmė savo įdėtas 
išlaidas per pusę metų.

Vyrai buvo taip įsigilinę į tas mintis, kad nepaste
bėjo, kai traukinys, trumpam stabtelėjęs Kazlų Rūdoje, 
perėjęs ant kitų bėgių, nuskubėjo tolyn. Paskutinis tos 
ilgos kelionės tarpas buvo pats jautriausias, nė vienas 
iš jų nenorėjo grįžti atgal į namus kaip netinkamas, 
nors kažin kokios ten sąlygos bebūtų.

Lauke jau buvo tamsu. Kažkur toli mirkteldavo 
maži žiburiukai, vėl dingdavo, o traukinys skubėjo ir 
skubėjo...

IV
„Marijampolė”. Didelėmis raidėmis virš stoties 

durų apšviestas lempomis stoties užrašas. Buvo gir
dėti traukinio stabdžų cypimas. Palengva traukinys 
sustojo.

— Štai, mes ir čia, — pirmas prabilo Jurgis, pra
dėdamas graibytis savo lagamino.

Pradėjo judėti ir visi. Iš kitų vagonų keleiviai 
pasipylė, kaip paukšteliai paleisti iš narvo, su ryšuliais 
ar su lagaminais. Jaunuolių grupelė neatsiliko, atsi
rado perone. Dairėsi, žiūrėjo, bet kad kas juos būtų pasi
tikę — nematė.

Žmonės, turbūt vietiniai, ilgai negaišo: vieni į vieną 
pusę, kiti į kitą, ir nespėjo vyrai apsižvalgyti, kai 
peronas liko tuščias. Buvo dešimta valanda vakaro.

Stovėjo visi draugai perone. Prie jų dar prisišliejo 
keletas jaunuolių, į karo mokyklą atvažiavusių. Iš 
kokio miesto? Jie sakė, bet ne vienam per daug nesmi- 
go į galvą. Rūpestis, kad neatsiuntė nė vieno jų pasi
tikti, kad bent nurodytų vietą, kur ta karo mokykla 
yra įsikūrusi, nejaukiai paveikė jaunuolius. Pasijuto 
vieni. Ką reikėjo daryti? Miestas nepažįstamas. Visi 
stovėjo perone, o aplinkui buvo tuščia, traukinys jau 
seniai nuskubėjo kažkur tolyn.

(Bus daugiau)

Juozas Žygas.

nius „Postage Stamps of Lithua
nia” ir „Lietuvių fondas”.

Ilgainiui įsijungė į platesnę 
žurnalistinę veiklą ir plačiai 
bendradarbiavo lietuvių lai
kraščiuose: „Drauge”, „Dirvo
je”, „Tėviškės žiburiuose”, 
„Darbininke”, „Laisvoje Lietu
voje” žurnaluose — „Aidai”, 
„Naujoji viltis”, „Varpas”, 
„Pasaulio lietuvis”, „Karys”. 
Šiuo metu yra pastovus veda
mųjų rašytojas „Drauge” ir 
„Dirvoje”.

Nesvetima laureatui Juozui 
Žygui yra ir visuomeninė veik
la. Dalyvavo komitetuose, ruo
šiant muzikos, dainų ir tautinių 
šokių šventes, simpoziumus, mi
nint įvairias sukaktis, redagavo 
„Dirvos” 75 metų sukaktuvinį 
leidinį ir t.t. Priklauso Lietuvių 
Bendruomenei, Lietuvių žurna
listų s-gai, Amerikos lietuvių 
tautinei s-gai, Lietuvių fondui 
(buvo kontrolės komisijos ir 
valdybos narys), Jaunimo centro 
valdybos ir LB Socialinių reika
lų tarybos narys informacijai.

Jo straipsniai ar įvykių apra
šymai nėra tendencingi, bet 
įvilkti į tinkamą formą, nepra
silenkiant su tiesa. Linkime 
Juozui sveikatos ir ištvermės 
toliau purenti lietuviškos veik
los dirvonus ir nepailsti kovoje 
už tikrą Lietuvos nepriklau
somybę .

Premijos įteikimas įvyko 
1993.XI.26 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje, Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo muzikos ir literatū
ros vakaro metu. Tūkstančio 
dolerių premiją įteikė Lietuvių 
fondo pelno skirstymo komisijos 
pirm. Marija Remienė. Premiją 
priėmė LB soc. reikalų tarybos 
pirm. Birutė Jasaitienė, nes 
laureatas tuo metu buvo susir
gęs ir asmeniškai negalėjo da
lyvauti.

A. Juodvalkis
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Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

LIETUVIŲ FONDAS

i 14911 127th STREET 
LEMONT, I'. 60439 
Tel.: 708-257-1616 
Fax.: 708-257-1647

LITHUANIAN FOUNDATION
ŽVELGIANT Į LF ATEITI

Pokalbis su LF Tarybos pirmininku Povilu Kilium

Lietuvių fondo sprendžiamoji 
institucija yra jo taryba, kurią 
sudaro LF narių metiniuose 
suvažiavimuose išrinkti 18 di
rektorių. Daugiausia jie yra 
ilgamečiai LF darbuotojai, dirbą 
be atlyginimo, per 31 metus LF 
kapitalą išauginę iki 6 milijonų 
dolerių.

Dabartinei LF direktorių 
tarybai vadovauja finansi
ninkas Povilas Kilius. Atei
nančiais metais jis perduos LF 
tarybos vairą naujai pirmi
ninkei.

Povilas Kilius
— Jūs daug metų atidavėte 

LF veiklai įvairiose parei
gose. Ar tuo nenuskriaudėte 
savo profesinės karjeros? 
Kaip sekasi viską suderinti?

— Viską darniai suderinti 
nėra lengva. Bandau laiką 
skirstyti pagal darbų pirmeny
bę ir jiems atsakomybę. Ne 
visada tas pasiseka, yra sunku 
išskirstyti laiką visiems po
reikiams. Mano profesinis dar
bas reikalauja apie 10-12 
valandų per dieną, tad mažai 
laiko belieka kitiems įsipareigo
jimams šeimoje ar visuomeni
nėje veikloje. LF veikloje daly
vauju pagal esamas galimybes, 
stengdamasis kaip galima 
geriau atlikti turimas pareigas.

— LF ėjote įvairias parei
gas. Kurios jų buvo sunkiau
sios ir kodėl? Kurios suteikė 
mielus prisiminimus?

— Gal sunkiausios pareigos 
buvo investavimo komisijoje 
1987 m. rudenį, kai birža (Stock 
Market) tuo metu per dvi dienas 
krito apie 600 punktų. LF 
nemažą dalį savo kapitalo laikė 
biržos investavimuose. Reikėjo 
tas investicijas skubiai likvi
duoti, nežinant, kas bus toliau, 
nenorint turėti nuostolių. Tokį 
mūsų pasiūlymą LF Taryba 
priėmė. Likvidavome be nuo
stolių, netgi gaudami pelną.

Mielų prisiminimų LF yra 
nemažai. Maloniausi bedirbant 
LF, yra vieno milijono dolerių 
kapitalo sutelkimas. Vėliau

turime 6 mil. Visuomenės pasi
tikėjimą ir paramą turime. Tas 
rodo, kad ėjome ir einame geru 
keliu.

— LF Taryba sprendžia vi
su svarbiuosius reikalus. Ji 
yra atsakinga LF nariams ir 
JAV valdžiai. Paskiroms LF 
veiklos sritims tarybos nariai 
sudaro komisijas. Kokias 
komisijas turite? Kuo tos 
komisijos prisideda prie LF 
valdybos darbų?

— LF taryba turi šias pagrin
dines komisijas: pelno skirs
tymo, finansų, LF įstatų, pali
kimų ir informacijos. Ypač daug 
darbo įdeda pelno skirstymo 
komisija. Ji kasmet turi išstudi
juoti visus prašymus, patikrin
ti duomenis ir nuspręsti, kam ir 
kiek skirti LF metinio pelno 
lėšas. O nuspręsti yra labai 
sunku, kai beveik prašymų 
būna tris ar daugiau kartų, 
negu skirstymui turimų lėšų. 
Finansų komisijos darbas irgi 
nelengvas, įtemptas, su nuola
tiniu rūpesčiu, sekant krašto 
ekonominę padėtį, biržą ir 
investavimo eigą, kad gautų 
geriausius rezultatus. Palikimų 
komisijai reikia įdėti daug 
pastangų ir mūsų visuomenę įti
kinti, kad pomirtinis palikimas 
Lietuvių fondui yra tikrai 
prasmingas. Įstatų komisija 
prižiūri, kad LF veikla atitik
tų gyvenimą ir įstatymus. 
Informacijos komisija per 
spaudą ir radiją skleidžia LV 
reikalus.

— Šios vasaros LF narių at- 
siklausimas dėl LF kapitalo 
perdavimo Lietuvai parodė, 
kad tik 184 LF nariai nori 
visą ar dalį savo įnašų skirti 
Lietuvai. Kas ir kodėl, jūsų 
nuomone, nulėmė didelės 
daugumos LF narių norą 
įnašus ir toliau laikyti LF?

— Manau, kad dabartinis 
nepastovumas ir ateities 
netikrumas Lietuvoje daugelį 
LF narių sulaikė nuo LF 
kapitalo perdavimo Lietuvai 
šiuo metu. Net ir skirto milijono 
perdavimas Lietuvai sukelia 
daugybę problemų. Turime 
išlaikyti lietuvišką veiklą JAV 
ir kitur už Lietuvos ribų, o tam 
neužtenka dabar turimų LF 
lėšų, reikia 10 milijonų kapitalo 
ir net daugiau. Asmenys, ypač 
ne LF nariai, mėgsta kritikuoti 
LF vadovybę, patys nesupras
dami, ką kalba ir ką rašo spau
doje. Toks jų neatsakingas 
elgesys kenkia lietuvybės 
išlaikymo pastangoms. Toks 
elgesys man yra nesupran
tamas.

— Kokie tolimesni užda
viniai? Ko LF tikisi ir laukia,

LF valdyba 1993 m. Sėdi iš k.: M. Remienė, P. Kilius, St. Baras, A. Steponavičienė, K. Dočkus; 
stovi — dr. A. Razma, A. Juodvalkis, R. Steponavičiūtė, A. Tamulis, A. Ostis, V. Momkus ir B. 
Juodelis.

NAUJA LF TARYBOS PIRMININKĖ
Dabartiniam Lietuvių Fondo 

Tarybos pirmininkui Povilui 
Kiliui šių metų gale baigiant 
trejų metų kadenciją, gruodžio 
2 d. naujose Lietuvių fondo 
patalpose, Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, susirinko LF 
taryba į paskutinį šių metų 
posėdį.

Posėdžio darbotvarkėje buvo 
nemažai svarbių reikalų, jų 
tarpe 1994 metams naujo LF 
Tarybos pirmininko bei sek
retorės ir LF valdybos pirmi
ninko rinkimai.

koks yra Jūsų žvilgsnis į 
ateitį?

— Kadangi mano, kaip LF
Tarybos pirmininko, trejų metų 
kadencija baigiasi š.m. gale, 
ateities planavimas priklauso 
naujai LF Tarybos pirmininkei. 
Tam yra visa LF taryba. Kaip 
jos narys, manau, kad LF reikia 
išlaikyti mūsų visuomenės pasi
tikėjimą ir dosnumą, parodant, 
kad lėšos yra prasmingai naudo

jamos, kad reikia sutelkti 10 
milijonų kapitalą. LF reikia 
daugiau naujų narių, ypač iš 
jaunesnės kartos. Kas metai 
išdalinamas ketvirtis milijono 
dol. lietuvybės išlaikymui JAV 
ir yra labai svarbus. Kas būtų, 
jei to neturėtume? Tad nuošir
džiai kviečiu visus jungtis į 
Lietuvių fondo šeimą, didinti 
įnašus, dirbti Lietuvai.

Br. J.

Priėmus praėjusio posėdžio 
protokolą, buvo patvirtinti 
paskutiniu metu į Lietuvių 
fondą įstoję 22 nauji nariai. 
Padaryta daug pranešimų. Po 3 
metų tarybos pirmininko 
pareigas baigiantis Povilas 
Kilius dėkojo visiems tarybos ir 
valdybos nariams už darbą ir 
pareigingumą, linkėdamas ir 
toliau ugdyti Lietuvių fondą, tą 
finansinę jėgainę, kuri labai 
reikalinga išeivijai ir Lietuvai. 
Valdybos pirm. Stasys Baras, 
baigiąs vienų metų kadenciją, 
pasidžiaugė LF 1993 m. darbais, 
kurie beveik visi buvo atlikti 
pagal turėtą planą. Finansų 
komisijos pirm. Rūta Juškienė 
pateikė atliktus finansų 
tvarkymo darbus, jų rezultatus, 
kurie buvo priimti. Pelno skirs
tymo komisijos pirm. Marija 
Remienė pranešė apie šiais 
metais paskirstytą pelną. LF 
įstatų komisijos pirm. dr. Jonas 
Valaitis pateikė LF kai kurių 
įstatų redakcinius pakeitimus, 
kurie buvo priimti. Palikimų 
komisijos pranešimą atliko 
advokatas Algirdas Ostis. Jų la
bai laukiama. Jis dabar tvarko 
jų realizavimą apie 200,000 
dolerių sumoje. Domšaičio 
paveikslų tvarkymo būklę pri
statė dr. Gediminas Balukas, o 
Lietuvai paskirto milijono skirs
tymą ir išmokėjimo problemas 
pateikė patikėtinių tarybos

pirm. dr. Antanas Razma. Iš 
milijoninės sumos Lietuvai jau 
išmokėta 338,343 doleriai.

Gal įdomiausias tarybos posė
džio punktas buvo LF tarybos 
pirmininko rinkimai. Čia po 30 
metų buvo vienbalsiai išrinkta 
ne pirmininkas, bet pirmininkė 
— ilgametė Lietuvių fondo 
veikėja Marija Remienė. Ji prieš 
20 metų (1974 m.) pradėjo eiti 
vadovaujančias pareigas Lietu
vių fonde. Jų turėjo daug ir įvai
rių. Visas atliko pasigėrėtinai, 
parodydama darbštumą, talentą 
ir ištvermę. Nėra abejonės, kad 
ji tai pademonstruos ir naujose 
LF aukščiausiose pareigose.

LF tarybos sekretore per
rinkta Alė Steponavičienė, jau 
anksčiau šias pareigas 
sėkmingai ėjusi.

LF valdybos pirmininku 1994 
metams vienbalsiai perrinktas 
Stasys Baras, per eilę metų iš
tvermingai ir labai talentingai 
vežęs įvairius LF pareigų, darbų 
vežimus. Jis pažadėjo ir toliau 
LF vadovavimo vežimą traukti 
kiek tik jėgos leis, kviesdamas 
visus skirti šiam darbui laiką, 
ištvermę ir talentus. Lietuvių 
fondas dar ilgai bus visiems la
bai reikalingas, ir jis privalo 
augti ir bujoti.

LF tarybos nariai džiaugėsi ir 
naujomis įstaigos patalpomis, 
kurių pastogėje auga, plečiasi, 
tvirtėja lietuvybės išlaikymo 
tvirtovė. d_ t

© City Center GT-International
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE.
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS Į VISUS RENGINIUS.

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.

DABARTINĖS KAINOS IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ Į VILNIŲ:

CLASSIFIED GUIDE
IEŠKO DARBO REAL ESTATE

Jauna moterie, turinti medicininį iš
silavinimą, gali prižiūrėti ligonius arba 
vaikus ir padėti namų ruošoje. Tel. 
708-346-9587.

MISCELLANEOUS

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Deckys 
Tel. 585-6624

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 Va VVest 95th Street

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654

ELEKTROS. 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai..

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS

Jono Aisčio „Raštų”, leidžiamų 
Ateities literatūros fondo, antrasis 
tomas, sukaupęs visas šio rašytojo 
daugiausia kultūrinių temų apybrai
žas. Šiandien jos yra tapusios 
mūsuose šio žanro klasika. Leidinį 
redagavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir 
Antanas Vaičiulaitis. Knygos gale 
duodami paaiškinimai, parengti 
Alfonso Nykos-Niliūno.

Leidinys gaunamas ir „Drauge”, 
4545 VVest 63rd Street, Chicago, IL 
60629. Knygos kaina — 15 dol. Už
sisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama: JAV — 3.50 dol., 
Canada — 5 dol., kitur 5.50 dol. Illi- 
nojaus gyventojai visais atvejais dar 
primoka — 1.32 dol. valstijos mo
kesčių.

GREIT
* PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

Perkant ar Pardbodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
ML8. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių įkainavimas veltui 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida.

REALMART, INC.
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI
Bus. 312-585-6100, rėš. 312-778-3971

21
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER 
284-1900

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

FOR RENT

FOR RENT
3 bedrm. apt. 60 & Tripp vic. $600 + 
Utilities. Cali 312-735-7440.

Nica, clean garden level apt., 4
small rooms on 4200 S. Washtenaw, 
near Pope John Paul II Dr. Reason- 
able: 312-767-2680.

APTS FOR RENT
5’/2 rooms, 3 bdrms., 1 st floor of nevver 
building, $590 per month + $900 
security, ovvner heated, 57th & St. 
Louis, (312) 434-5201.

31/2 rooms, 1 bdrm., carpeting & ap- 
pliances, $380 per month + security, 
ovvner heated, 62nd & SPAULDING,
(312) 434-5201.

5 large rooms, 2 bdrm., liv. rm. kitehen 
din. rm. carpeted & heated, coin laun- 
dry, vic. 66th & SPAULDING, $520 per 
month + security, (312) 581-6870.

U.S. SAVINGS BONOS
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT

pasiekėme 5 mil. Dabar jau

Naujoje LF raštinėje Lemonte: Marija Remienė, Alė Steponavičienė ir Stasys 
Baras.

CHICAGO $735.00 HOUSTON $769.00
NEVV YORK $625.00 LOS ANGELES $865.00
BOSTON $649.00 SAN FRANCISCO $795.00
ATLANTA $685.00 MIAMI $729.00
DALLAS $675.00 VVASHINGTON D.C. $649.00
DETROIT $675.00

BILIETAI IR REZERVACIJOS TURI BŪTI IŠPIRKTI NEVĖLIAU GRUODŽIO MĖN. 31 D., 1993.

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias 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.

@ City Center GT-Internatlonal 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA

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

TELEFAX (370) 2-223-149

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

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

Member

American Society 
of Travei Agents

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI

LAISVĖ BE TIESOS — NELAISVĖ, polemika su
laisvamaniais. Aleksas Šatas. 268 psl. . . $10.00

JAUČIU-MATAU-GIRDŽIU, poezija. Juozas Paš
kevičius-Arvydas. 111 psl.......................... $3.00

LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE.
Dr. Petras Jonikas. 454 psl...................... $20.00

SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė
Jankutė. 192 psl......................................... $7.00

KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių aprašymai.
Stasys Dalius. 383 psl............................... $9.00

UŽSIENIETĖ IR LIETUVIS KUNIGAS, dviejų 
žmonių gyvenimo aprašymas. Nin. Bizys, 
kun. Rolandas. 140 psl.............................. $5.00

PAŠAUKĖ MANE... Pop. Jono PAULIAUS II bio
grafija. Vertė kun. R. Jakutis. 351 psl. .. $4.00

LAIKAS IR ĮVYKIAI, atsiminimai. Kazys Karuža.
430 psl.......................................................... $10.00

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.



Kun. Virginijus Veprauskas prie Punsko bažnyčios.

NAUJAS KUNIGAS 

PUNSKE

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje

Nauju kunigu Punsko parapi
joje paskirtas kun. Virginijus 
Veprauskas. Kristaus vynuo
gyne jis dirba jau keletą mė
nesių. Lenkijos lietuvių dvisa
vaitinis žurnalas „Aušra” pasi
kalbėjo su vikaru aktualiais ir 
tautiniais klausimais (čia 
kunigas buvo labai atsargus), 
kadangi šioje lietuviškoje pa
rapijoje buvo daug nesusipra
timų su Elko vyskupija.

Naujas vikaras yra patenkin
tas, būdamas Punske. Jis yra 
dėkingas kard. V. Sladkevičiui, 
išleidusiam dirbti su kanaunin
ku J. J. Maceku (lenkų kilmės, 
mokančiu lietuviškai). Pasirodo, 
kad ne pirmą kartą kun. V. 
Veprauskas lankosi Punske. 
Dar būdamas klieriku, jis sve
čiavosi pas tuometini kleboną 
prel. I. Dzermeiką, o būdamas 
kunigu, jis, važiuodamas su 
„Polifonijos” choru į Vroclavą ir 
Ščeciną, taip pat buvo sustojęs 
Punske.

Naujas vikaras gimęs 1961 m. 
Kauno rajone, Raželių kaime. 
Tėvams persikėlus į Kauną, jis 
čia baigė vidurinę mokyklą, vė
liau mokėsi institute, dvejus 
metus tarnavo Raudonojoje ar
mijoje. Grįžęs iš kariuomenės, 
metus dirbo įmonėje. Likus 
porai valandų iki stojamųjų 
egzaminų, nunešė pareiškimą į 
kunigų seminariją, sėkmingai 
išlaikė egzaminus ir po pen- 
kerių metų buvo įšventintas ku
nigu. Buvo paskirtas Šv. Petro 
ir Povilo Šiaulių bažnyčios vi
karu, vėliau Joniškyje, Survi
liškyje, Kauno bazilikoje, Pa- 
švintinio bažnyčioje. Kunigas 
sako, kad 1983 m. pastatytas 
žingsnis daugeliui buvo netikė
tas. Net tėvai sužinojo iš kitų.

Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, 
kad Seinuose dirba lietuvis kun. 
Z. Parakevičius, Punske gerai 
kalbantis lietuviškai kun. J.J. 
Macekas, kun. R. Zdanys, kuris 
neseniai buvo pašventintas ir 
du vienuoliai — kun. A. Degutis 
ir kun. V. Žukauskas. Taip pat 
pasirodo, kad Lietuvoje klebo
nauja daug kunigų iš Lenkijos. 
Jie dirba ne tik religinį, bet ir 
politinį darbą. Elko vyskupas 
nesutiko, kad kun. V. Vepraus
kas Punske eitų klebono parei
gas. Kodėl? Gan švelniai į šį 
klausimą atsakė naujas vika
ras.

Daugiausia lenkų kunigų dir
ba Vilniaus krašte, o Vilniaus 
arkivyskupijos ganytojo parei
gas eina arkivyskupas A. J. 
Bačkis. Jis priima į savo die
ceziją kunigus iš Lenkijos, 
kadangi lenkai to pageidauja. 
Neteko girdėti, kad tokia 
reikmė iškiltų pvz. Telšių 
vyskupijoje. Tuo tarpu Lenkijoje 
pagal prieškarinį konkordatą 
kitataučiai negali eiti nei 
vyskupo, nei klebono pareigų. 
Naujame konkordate panašaus 
reikalavimo nėra. (Jis parla
mento dar nepatvirtintas —
K.B.).

įdomus „Aušros” redakcijos 
klausimas: dalies Lietuvos ku
nigų nuomone, Bažnyčia nepri
valo kištis į politiką ir dalyvauti 
valstybės gyvenime. Dar kiti 
mano, kad Bažnyčios pareiga 
rūpintis viskuo, kuo gyvena 
dabartinis žmogus. Pirmosios 
pozicijos šalininkas yra arkiv. 
A. J. Bačkis, antrosios — prel. A. 
Svarinskas. Į šį klausimą kun. 
V. Veprauskas taip atsakė: „Ne
siimu komentuoti šitų dalykų, 
tačiau pateiksiu vieną kitą 
faktą. Arkiv. A.J. Bačkis yra 
baigęs popiežiaus diplomatinę 
akademiją, ėjo aukštas pareigas 
Vatikane, buvo pronuncijus 
Olandijoje ir atvažiavo kaip 
metropolitas į Vilnių. Jis ar
timas popiežiaus bendradarbis 
ir laikosi popiežiaus nuomonės. 
(Deja, popiežius visuomet krei
pia didelį dėmesį į Lenkijos 
gyvenimą, įtaigoja jos politinį 
kelią — ę.B.). Prel. A. Svarins
kas šventinimus gavo Lietuvo
je, čia kovojo, buvo 3 kartus teis
tas.

Tarp minėtų asmenų kun. 
V. Veprauskas konflikto nema
to, gal tik skirtingas veiklos for
mas. Po incidento, pasirodė spau
doje prelato kreipimasis, kad 
nebūtų renkami parašai. Kita 
vertus, kunigas net pamokslo 
negali pasakyti, neliesdamas 
politikos, nors popiežius Jonas 
Paulius II įsakmiai kvietė 
dvasininkus nesikišti į politikos 
reikalus. Bažnyčios pareiga rū
pintis žmogaus dvasia, vesti 
žmogų išganymo keliu. (Ar tuo 
keliu eina lenkai kunigai Lie
tuvoje, Gudijoje Ukrainoje! —
K.B.).

Spalio 9 d. Punske įvyko Len
kijos lietuvių mokytojų konfe
rencija. Į ją atvyko keletas 
svečių iš Lietuvos - prof. A. 
Stanaitis, Vilniaus vidurinės 
mokyklos Lietuvių Namų direk
torius A. Rudys, Kauno mokyk
lų muziejaus dirkt. J.Bielskis, 
LLB-nės pirm. dr. B. Makaus
kas, Lenkijos lietuvių draugijos 
pirm. E. Petruškevičius. Prane
šime prof. A. Stanaitis nagrinėjo 
lietuvių už Lietuvos sienų padė
tį, užsimindamas Pelesos, Ger
vėčių tautinio, kultūrinio gyve
nimo sąlygas, Karaliaučiaus 
apygardos problemas. Ten lie
tuvių padėtis sunkiausia. Prie
žastys? Didelė tos srities milita- 
rizacija. Profesoriaus nuomone, 
Karaliaučiaus srityje lietu
viškumo atgaivinti beveik neį
manoma. Dalis lietuvių persi
kėlė gyventi į Lietuvą, iš pa
silikusiųjų daugelis paskendu
sių alkoholizmo liūne, abejingų 
tautiniam gyvenimui. Profeso
rius teigė, jog etninėse lietuvių 
žemėse Punsko, Seinų, Suvalkų 
kraštas yra stipriausias. Jis 
palietė taip pat Lietuvos lenkų 
kultūros kalbos vystymosi sąly
gas, prieidamas išvadą, kad Vil
niaus kraštas sparčiai lenkėja 
(mano pabraukta - K.B.).

LLV-nės pirm. Br. Makauskas

pareiškė, kad, atsižvlegiant į 
Lietuvos ekonominę padėtį, pra
šyti bet kokios pagalbos iš 
Lietuvos negalima. Į šį pareiš
kimą taip atsakė mokyt. A. Uz- 
dila: „Susidarė paradoksali pa
dėtis — Lenkija remia savo tau
tiečius Lietuvoje, Lietuva rūpi
nasi ten gyvenančia lenkų tau
tine mažuma. Interesai sutam
pa. Tik mes, t.y. Lenkijos lietu
viai trukdome”. Platų praneši
mą padarė Lietuvių namų 
direk. A. Rudys ir pavad. A. 
Bakšys. Mokykla įdomi tuo, kad 
joje mokosi vaikai iš visos buv. 
Sov. Sąjungos — Intos, Vorku
tos, Tomsko, Omsko, Kišiniovo, 
Kijevo, Maskvos, Rygos, Kara
liaučiaus ir kt. vietovių. Buvo 
vaikų, kurie iš viso nemokėjo 
lietuvių kalbos, kiti tik truputį 
kalbėjo. A. Bakšys tvirtino, kad 
jų mokykla nenori konkuruoti 
su Vasario 16-sios gimnazija. 
Mokyklos vadovai norėtų, kad 
Lietuvių namuose mokytųsi tie, 
kurie ilgą laiką buvo slavų 
kalbų įtakoje, o Vasario 16-sios 
gimnazijoje — vokiečių. Punsko 
Kovo 11 gimnazijos direk. M. 
Černelienė supažindino konfe
rencijos dalyvius su šia lie
tuviška mokslo įstaiga.

Aprašydama konferenciją, li
tuanistė Irena Gasperavičiūtė 
teigia, kad dauguma dalyvių 
kalbėjo labai netaisyklingai. 
Svarbiausių sintaksės, stiliaus, 
kirčiavimo ir tarties klaidų 
neišvengė ir kai kurie atvykę 
svečiai iš Lietuvos, apgailes
taudama, kad į suvažiavimą ne
galėjo atvykti prof. Z. Zin
kevičius.

Amerikos Lietuvių Tarybos 53-čiojo metinio suvažiavimo Čikagoje dalyviai 1993 m. spalio 30 
d. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: v.p. V. Bildušas, buvęs ALT pirm. dr. J. Valaitis, buvęs ALT pirm. 
T. Blinstrubas, v.p. V. Naudžius, Clevelando ALT sk. pirm. A. Pautienis, svečias JAV LB krašto 
valdybos pirm. V. Maciūnas, ALT pirm. G. J. Lazauskas, St. Petersburgo ALT sk. pirm. A. Shukis, 
kan. V. Zakarauskas, ALT atstovas Washington, DC dr. J. Genys, ALT garbės narys A. Chaplikas 
iš Bostono.

Nuotr. J. Tamulaičio

KĄ DARYTI, JEI...?
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei...

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraują, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių.

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group” Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 
Patarimas:
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspręskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą.

A.tA.
ALEXANDRA PETRAITIENĖ

Gyveno Lemont, II, anksčiau Brighton Parke ir Marųuette 
Parke.

Mirė 1993 m. gruodžio 14 d., 9:30 vai. ryto, sulaukusi 91 
metų.

Gimė Latvijoje, Rygoje. Amerikoje išgyveno 40 m.
Nuliūdę liko: sūnus Ramojus, marti Regina, anūkas 

Richard, anūkė Rubia Jasinevičienė su vyru Vytautu; 
proanūkai: Richard ir Renata: Lietuvoje sesuo Regina ir brolis 
Antanas su šeimomis.

Velionė buvo žmona a.a. Jono.
Velionė pašarvota trečiadienį, gruodžio 15 d. nuo 7 iki 9 

v.v. Modeli Funeral Home laidojimo namuose, 12641 W. 143 
St., Homer Twsp.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 16 d. Iš laidojimo 
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio Misi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sūnus, marti, anūkai, proanūkai, sesuo, 
brolis ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 708-301-3595 arba 1-800-994-7600

A.tA.
EVELINAI MASIOKIENEI

mirus, jos vyrui BRONIUI MASIOKUI, seserims AN
TANINAI BULOTIENEI su šeima ir EUGENIJAI 
KOLUPAILAITEI — giliausia užuojauta.

Mikutavičių šeima

CHICAGO
PETKUS & SON

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų

ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS 
312-476-2345

CICERO LEMONT

METINIS ALTO SUVAŽIAVIMAS DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 16 d. 5

1993 m. spalio 30 d. įvykusia
me metiniame ALTO suvažiavi
me Čikagoje dalyvavo iš įvairių 
vietovių 42 atstovai ir daug 
svečių.

ALTO pirm. G. Lazauskas, 
atidarydamas suvažiavimą, 
pažymėjo, kad šis suvažiavimas 
vyksta, kada Lietuva po didelių 
aukų ir pasišventimo, po okupa
cijų, jau treji metai yra nepri
klausoma valstybė, tik prieš 
porą mėnesių iš Lietuvos pasi
traukė rusų kariuomenė, mūsų 
veikla dar nebaigta, suvažiavi
mas yra svarbus, svarstant 
veiklos gaires.

Amerikos himną giedojo A. 
Pankienė, prel. Ignas Urbonas 
sukalbėjo invokaciją, pagerb
damas mirusius Alto veikėjus ir 
steigėjus.

Į darbo prezidiumą pakviesti:
K. Oksas, St. Petersburgo, FL 
Alto sk. pirm. Alfas Sukis ir 
Clevelando Alto sk. pirm. Algis 
Pautienis. Į sekretoriatą — St. 
Dubauskas ir J. Šidlauskas. Į 
mandatų komisiją — Petras Bu
čas, V. Sadauskas ir K. Vaitku
tė. Į rezoliucijų komisiją: K. 
Burba, dr. J. Valaitis, V. Nau
džius, dr. P. Švarcas, Vyt. 
Bildušas.

Suvažiavime dalyvavo ir JAV 
LB Krašto valdybos pirm. Vytas 
Maciūnas, kuris pasveikino 
Alto suvažiavimą Bendruome
nės vardu, linkėdamas sėkmin
go darbo.

Sveikino daug organizacijų 
atstovų. Negalėję dalyvauti su

važiavime, raštu sveikino Lietu
vos ambasadorius Stasys Lozo
raitis, vyskupas P. A. Baltakis, 
Lietuvos garbės konsulas Vac
lovas Kleiza, Lietuvos R. K. 
Moterų sąjunga, „Lietuvių Bal
so” laikraštis, Lietuvių Preky
bos namai, Čikagos Moterų klu
bas. ir kiti.

Pranešimą apie Alto valdybos 
veiklą padarė pirm. G. La
zauskas.

Po bendro žvilgsnio į politinę 
veiklą buvo pateikta svarbesnės 
veiklos apžvalga chronologine 
tvarka. Baigiant padėkota val
dybos nariams, buvusiems Alto 
pirmininkams, Alto skyriams ir 
visuomenei bei rėmėjams už au
kas ir kitą paramą, pažymint, 
kad Altas laukia paramos ir 
toliau.

Dr. Jonas Genys, Alto atsto
vas Washington, DC, padarė 
pranešimą apie JBANC — 
Jungtinio Amerikos Pabaltiečių 
komiteto veiklą. Taip pat kalbė
jo Vincent Boris, Vyčių veikėjas 
ir Alto atstovas antrininkas 
JBANC’e.

Po formalių valdybos iždinin
ko J. Gaižučio ir iždo globėjų 
pranešimų V. Naudžius pateikė 
informaciją apie Alto fondą, P. 
Bučas kalbėjo apie Alto veiklai 
lėšų telkimą.

Alto skyrių pirmininkai pra
nešimus pateikė raštu ir žodžiu. 
Altą sudarančios organizacijos 
pateikė savo atstovus į tarybą 
ir valdybą ateinančių dvejų 
metų kadencijai.

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU?

PALOS HILLS A.tA.
KAZIMIERAI KUŽELIENEI

mirus, sūnums VIDMANTUI su šeima, RYMANTUI 
ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuvių Bendruomenės 
Melrose Parko apylinkė

Svarstybas Alto veiklos reika
lais pravedė buvęs Alto pirm. 
Teodoras Blinstrubas. Dr. J. 
Genys pateikė apžvalgą apie 
Lietuvą. A.L. Socialdemokratų 
sąjungos vardu kalbėjo dr. J. 
Valaitis, apibūdino pagal statu
tą nepakitusius veiklos tikslus. 
Dr. L. Kriaučeliūnas kalbėjo ne 
A.L. Tautinės sąjungos, bet savo 
vardu. A.L. Romos Katalikų fe
deracijos vardu kalbėjo adv. S. 
Kuprys, iškeldamas mintį, kad 
Altą sudarančios organizacijos 
turėtų mokėti atitinkamus na

A.tA.
Kun. EDVVARD ABROMAITIS 

ABROMAVIČIUS
1916.1.11 - 1993.XII.12

Gyveno Chicagoje ir Floridoje. Mirė Chicagoje. Kunigystės 
šventinimus priėmė 1940 m. gegužės mėn. ir kaip vikaras dar
bavosi šiose parapijose: Šv. Antano, Cicero, IL, Visų Šventųjų, 
Roseland, IL, 1940 m., Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo, 
Brighton Park, 1955 m. Šv. Kryžiaus bažnyčios Chicagoje kle
bonas nuo 1962 m. iki 1971 m. Išėjęs j pensiją vikaravo 19 
metų St. Bernadette parapijoje, Hollywood, FL. Kun. Abro
maitis visą savo gyvenimą buvo pašventęs Švč. Mergelei 
Marijai.

Nuliūdę liko: sūnėnai — Bernard Abromaitis, žmona 
Agnės ir šeima, dr. Edward Abromaitis, žmona Paulette; 
pusseserės — Sylvia Termėnas, vyras Raymond ir šeima ir 
Emily Zimmey; Floridoje artimų draugų, Anthony ir 
MaryAnn Roppo, šeima; taip pat mirusios sesers vyras Alex 
Lėkis ir mirusio brolio žmona Bernice.

Velionis buvo sūnus a.a. John ir Julia Notrėm Abroma
vičius ir brolis a.a. John bei a.a. Stella ir a.a. Adelė.

Priklausė: Cardinal Mundelein Council of Knights of Co
lumbus ir įvairioms kitoms organizacijoms.

A.a. kun. Abromaitis pašarvotas Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje, 69 St. ir S. Washtenaw Avė. penktadienį, gruodžio 
17 d. nuo 3 v.p.p. iki 9 v.v. Liturginės apeigos penktadienį 
7 vai. vakaro.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 18 d. Po gedulingų 
šv. Mišių 10:30 vai. ryto, velionis bus palaidotas Šv. Kazimie- 
o lietuvių kapinėse.

Nuoširžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnėnai, pusseserės ir kiti giminės.

rio mokesčius. A.L. Tautinės 
sandaros vardu kalbėjo G. La
zauskas, pabrėždamas, kad 
1994 metais Alto svarbiausias 
uždavinys yra surengti XII 
Amerikos Lietuvių kongresą. 
Senųjų Amerikos lietuvių pa
vyzdžiu, į šį kongresą reikėtų 
įtraukti visas organizacijas, net 
ir klubus, tuo būdu išjudinant 
vieningą Alto veiklą.

Rezoliucijų komisijos pirm. K. 
Burbai pateikus, priimtos rezo
liucijos. Suvažiavimas baigtas 
Lietuvos himnu.
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ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI
ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos pradžios mokyklos mo
kinių kalėdinė programa bus 
sekmadienį, gruodžio 19 d., 2 
vai. p.p. parapijos salėje. Kvie
čiami ne tik tėvai bei mokinių 
artimieji, bet ir visuomenė at
vykti pasigrožėti mokinių 
atliekama šventiška programa. 
Ši mokykla yra vienintelė 
svetimuose kraštuose, kurioje 
kasdien vyksta ir lietuvių 
kalbos pamokos.

„Vileišiai”, Antano Kučio 
parašyta ir Devenių kultūrinio 
fondo išleista knyga, iš M. Mor
kūno spaustuvės jau gauta ir 
netrukus ją bus galima įsigyti 
pas platintojus.

Tai trijų brolių Vileišių — inž. 
Petro, adv. Jono ir gyd. Antano 
biografijos ir jų darbai tautai 
spaudos draudimo bei Lietuvos 
valstybės atkūrimo laikotarpy
je. Veikalas yra stambus — turi 
per 600 puslapių.

Dr. Kazys G. Ambrozaitis
kartu su prenumeratos mo
kesčiu atsiuntė ir 100 dol. čekį 
„Draugui” išlaikyti. Nuošir
džiai dėkojame.

Inž. Vaclovas Valys, Cle
veland, Ohio, užsakė tris „Drau
go” prenumeratas į Lietuvą 
savo artimiesiems Klaipėdoje, 
Utėnoje-Kuktiškėse ir Pane
vėžyje. Be to, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė dar 
auką. Anksčiau jis „Draugą” 
yra prisiminęs auka kasdieni
nėms išlaidoms sumažinti, o 
taip pat ir fondui padidinti. 
,,praugo” vadovybė savo didįjį 
mecenatą nuoširdžiai sveikina 
švenčių proga ir linki Visagalio 
palaimos jo gyvenimo dienose.

Mirus buvusiai pirmininkei
K. Leonaitienei, jos šviesiam at
minimui Lietuvių Katalikių

-•moterų federacijos valdyba 
įteikė auką Lietuvos seneliams. 
Tai tikrai prasminga auka 
tiems, kuriems labiausiai jos 
reikia. Auka įteikta per „Ca
ritas” talkos būrelį Čikagoje.

^jČikagos Lietuvių moterų 
klubas paskyrė 400 dol. auką 
Lithuanian Mercy Lift organi
zacijai. Auka bus panaudota 
perinatalinei ir tuberkuliozės 
programai.

Natalija ir Stasys Raucki- 
nai, Lemont, IL, kad padėtų 
„Draugui” finansiniuose reika
luose, jo išlaidų sumažinimui at
siuntė 100 dol. čekį. Nuoširdus 
ačiū.

Violeta ir Algis Strikai, La 
Grange, IL, „Draugo” dien
raščiui padėti finansiniuose ne
pritekliuose atsiuntė 100 dol. 
auką, už kurią nuoširdžiai dėko
jame.

x Trūksta 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 Radio, 5306 W. 
Lavvrence, Chicago, IL 60630. 
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo- 
te? Jūsų patogumui VAKA
RINĖS NAUJIENOS 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)

„DRAUGO” FONDAS
„Klaipėdos” jūrų šaulių 

kuopa per iždininką Joną 
Dekerį atsiuntė 200 dolerių 
„Draugo” fondui. Dėkojame. 
Tai gražus pavyzdys visoms mū
sų organizacijoms stoti nariais 
į „Draugo” fondą mūsų dienraš
čio išlaikymui.

Vaclovas Mikuckis iš Kali
fornijos Draugo Fondui atsiuntė 
200 dolerių, tapdamas jo nariu. 
Labai ačiū už rūpestį ir paramą 
mūsų vienintelio dienraščio 
išlaikymui.

Vida ir Vacys Tumasoniai
iš Floridos „Draugo” fondui at
siuntė 100 dolerių čekį a.a. 
miškininko Petro Šilo ir jo 
meilės lietuviškai spaudai prisi
minimui. Labai ačiū.

Albinas Kurkulis Oppenhei- 
mer & Co., Ine. didelės finansų 
ir investavimų firmos vyres
nysis viceprezidentas, pakvies
tas „Draugo” fondo direktorium 
ir valdybos vicepirmininku fi
nansams bei investavimams. 
„Draugo” fondo kapitalas turi 
tapti finansine jėgaine paties 
dienraščio išlaikymui pro
centais ir investavimų paja
momis. Visi kviečiami prie to 
prisidėti.

S. Kuzmickas iš St. Peters
burg, FL, įstojo į „Draugo” 
fondą nariu su 200 dolerių įna
šu. Dėkojame. Jei kiekvienas 
„Draugo” skaitytojas stipriau 
atidarytų piniginę ir taptų 
„Draugo” fondo nariu bent su 
vienu balsu (200 dolerių) ar 
daugiau, vienintelio išeivijoje 
dienraščio „Draugo” ateitis 
būtų užtikrinta.

Vytautas ir Ona Gutauskai
iš Harbert, MI, atsiuntė „Drau
go” fondui 200 dolerių, tapdami 
jo nariais. Labai ačiū. Nariais ar 
rėmėjais į „Draugo” fondą 
kviečiami įstoti visi skaitytojai. 
Rėmėjai, aukoję fondui mažiau 
kaip 200 dolerių, vėliau galės 
įnašus papildyti, gaudami nario 
statusą su balsavimo teise, 
sprendžiant fondo reikalus.

Juozas ir Marytė Vizgirdai 
iš Auroros, IL, paaukojo 200 dol. 
„Draugo” fondui, tapdami na
riais. Dėkojame už paramą.

Frank ir Mary Radis iš Hot
Springs įstojo nariais į „Drau
go” fondą su 200 dol. Ačiū.

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 NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. (312) 847-7747.

(sk)
x Pagalba kūčioms! Nenori 

rūpintis ir vargti? Talman Deli 
padės! Iš anksto užsakyk skanų 
maistą, tel. 312-434-9766. 
Užeik į 2624 W. 69 g-vę, kur 
rasi, ko pageidauji kūčių stalui: 
įvairių rūšių silkių, salotų, 
šližikų, lydekos, marinuotų 
stintų, rūkytų ungurių ir t.t. 
Kalėdoms rasi: lašinėčių, kum
pio ir, iš anksto užsisakius, 
rūkyto fazano, anties ir kalaku
to. Talman Deli užsakius tin
kamą maistą, pradžiuginsi 
gimines ir draugus, gyvenan
čius kituose Amerikos mies
tuose. Siunčiame UPS. Links
mų Švenčių!

(sk)

II sk. mokytoja Odeta Lapkuvienė su mokiniais — Erika Trejo, 
Čarausku Jaunimo centro salėje pirmąją mokslo metų dieną.

Darium Aleksūnu ir Dainium

Nuotr. Danos Mikužienės

FILATELISTŲ DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

Čikagoje nuo 1946 m. be per
traukos veikia Filatelistų drau
gija „Lietuva”. Kasmet 
sukviečia po du susirinkimus, 
bet kažkodėl apie tuos susi
rinkimus dažniausiai spaudoje 
— nė žodžio. O jų veikla įdomi 
ir platesnei visuomenei žino
tina. Tiesa, narių nėra daug, bet 
gal nedaug ir dėl to, kad mažai 
tesireklamuojama. Norėdamas 
pralaužti tą „tylos sąmokslą”, 
aprašysiu paskutinįjį susirin
kimą, įvykusį gruodžio 5 d. 12 
vai. vienoje Jaunimo centro 
klasėje.

Ray Grigaliūnas, Forest 
Park, IL, parėmė „Draugo” 
fondą, įstodamas nariu, su 200 
dolerių įnašu. Ačiū. „Draugo” 
fondas yra labai svarbus toli
mesnei dienraščio egzistencijai.

Vytautas ir Vilija Marcher- 
tai iš Downer8 Grove, IL, 
paaukojo 200 dol. „Draugo” fon
dui, tapdami jo nariais. Ačiū.

Kazys Račiūnas iš Beverly 
Shores, įstojo nariu į,.Draugo” 
fondą su 200 dolerių įnašu. Dė
kojame. Kviečiame visus mūsų 
skaitytojus įstoti nariais (200 
dolerių — vienas balsas) į 
„Draugo” fondą, tuo užtikri
nant efektyvią paramą dienraš
čio leidimui.

Marija Mogenis iš Belleville, 
IL, papildė savo įnašus „Drau
go” fondui iki 200 dolerių ir 
tapo fondo nare. Dėkojame. Visi 
fondo rėmėjai (aukoję mažiau, 
kaip 200 dolerių) kviečiami 
padidinti įnašus ir tapti „Drau
go” fondo nariais su balsavimo 
teise.

Ona Mieželienė iš Sun City,, 
AZ, atsiuntė 100 dolerių „Drau
go” fondui, tapdama jo rėmėja. 
Labai dėkojame.

x Atlanta I.E., Ine. atstovai 
lankysis Lietuvių centre Le
monte sekmadienį, gruodžio 19 
d. 9 vai. ryto ir priiminės jūsų 
siuntinius. Tel. 312-434-2121.

(sk.)
x Aplankykite prieš šven

tes „Linen Closet”; įvairiausi 
audiniai iš viso pasaulio; impor
tuotos naujausios staltiesės ir iš 
Lietuvos. 4747 N. Lincoln Avė. 
(prieš Meyers Deli), Chicago, 
IL. Tel. 312-878-0128.

(sk.)
x Ateitininkų kūčias sek

madienį, gruodžio 19 d., 2 
vai.p.p. Jaunimo centre ruošia 
Čikagos studentai ateitininkai. 
Visi kviečiami ir laukiami. Apie 
dalyvavimą prašoma iš anksto 
pranešti Valerijai Žadeikienei, 
tel. 708-424-4150. Dalyvavimo 
auka suaugusiems $10. asme
niui, studentams ir vaikams $7. 
Vaikams iki 7 m. amžiaus — 
veltui.

(sk.)

Susirinkimą pradėjo ir pra
vedė pirm. Jonas Variakojis, 
sekretoriavo V. Lesniauskas. Iš 
pirmininko pranešimo paaiš
kėjo, kad šiais metais išleistas 
vienas draugijos biuletenis (nr. 
215), parengtas L. Kairio ir K. 
Martinkutės. Parengtas ir 216 
nr., kurį tikimasi išleisti dar 
šiais metais. Draugija aktyviai 
dalyvavo didingo Dariaus ir 
Girėno minėjimo ruošoje. Nariai 
A. Beleška ir J. Žadeikis pa
ruošė minėjimui Dariaus 
Girėno vokus, kurie turėjo 
didelį pasisekimą. Dail. 
Šakalys, pirmininkui leidus, 
išleido kiek perdirbtą A. Beieš
kos voką Lietuvoje. Draugijos 
atstovai dalyvavo kitų tautybių 
ruoštuose filatelinėse parodose, 
platino lietuviškąją filatelinę 
medžiagą. Pirmininkas palaiko 
ryšius su Lietuvos filatelistais, 
gauna Lietuvoj leidžiamų pašto 
ženklų ir ten leidžiamą „Eks- 
press informaciją”, kurios jau 
yra išėję 7 nr. Ten taip pat 
leidžiamas leidinys „Paštas ir 
filatelija Lietuvoje”.

Iždininko V. Lukoševičiaus 
pranešimas buvo liūdnesnis: 
šiais metais draugija turėjo šiek 
tiek nuostolio, kurį tikimasi 
ateityje išlyginti.

Malonu, kad draugija nemažė
ja, o didėja. Pirmininkui 
pasiūlius, buvo priimti 6 nariai. 
Norintieji į draugiją įstoti 
prašomi skambinti pirmininkui 
tel. 312-585-8649.

Draugija kas antri metai su
ruošia filatelinę parodą. Kita 
paroda — Lithpex XXV bus 
1994 m. spalio 21-23 d. Jaunimo 
centro apatinėje salėje. Pirmi
ninku sutiko būti Liudas 
Volodka. Susirinkimo metu 
draugijos pirmininkas kalbino 
praėjusios parodos rengimo 
komiteto narius įeiti į naująjį 
komitetą ir dirbti jau žinomą 
darbą. Nė vienas neatsisakė, 
taigi ruošos darbe dirbs, be 
komiteto pirm. L. Volodkos, A. 
Beleška, S. Ivanauskas, E. 
Jasiūnas, J. Mačėnas, Pr. Masi
lionienė, J. Masilionis, K. 
Rožanskas, J.Žadeikis ir kiti. 
Niekam neatsisakant, pasitaisė 
ir pirmininko nuotaika.

E. Jasiūnas, lankęsis Lietu
voje Dariaus Girėno minėjimo 
metu, papasakojo apie ten patir
tus įspūdžius ir savo skrydį su 
panevėžiečiu konstruktorium į 
Dariaus Girėno žuvimo vietą ir 
atgal.

Klausimuose ir sumanymuose 
buvo iškeltas reikalas saugotis 
įvairių filatelinės medžiagos 
falsifikatorių.

Baigus susirinkimą, buvo 
pasivaišinta J. Variakojienės 
paruoštais užkandžiais ir kava. 
Besivaišinant buvo dar pasi
kalbėta, apžiūrėti dabartiniai 
Lietuvos pašto ženklai, o paskui 
skubėta į Jaunimo centro 
vakarienę.

J. M.

ŠIS TAS JAU ATLIKTA

Šie metai baigiasi. Pavasarį 
įsikūręs Lietuvos našlaičių glo
bos būrelis „Saulutė”, kurios 
narių pirmas susirinkimas buvo 
gegužės gale, akimirkai stabte
lėjo peržvelgti nueitą veiklos 
kelią. Kas atlikta nuo gegužės 
galo iki gruodžio pradžios? 
„Baliukas sodelyje” atnešė 
gražius rezultatus. Suruoštos 
trys paskaitos Lietuvos ekono
mikos temomis. Suruošta popie
tė su Will Perdue, Chicago Bulis 
krepšininku. Išsiųstos anketos 
į daugiau negu šimtą vaikų 
prieglaudų ir gauti atsakymai. 
Globojantys vaikus daugiausia 
prašo vitaminų, šiltų drabužių, 
antklodžių, batų, higienos reik
menų ir žaislų (sviedinių, konst
ruktorių, spalvavimo knygelių 
bei pieštukų, „puzzles”, „leggo”, 
iliustruotų vaikiškų knygelių ir 
apskritai lavinimosi užsiėmi
mų). „Saulutė” išsiuntė per 200 
siuntinių padėti vargstantiems 
vaikams ir daugiavaikėms šei
moms. Persiuntimo išlaidas 
vienkartiniai padengė per 
„Mercy Lift” surasta amerikie
čių organizacija. „Saulutė” dė
koja savo talkininkams, kurie 
Lietuvos nelaimingiesiems jau 
tiek daug padėjo. Sudarytas „re
komendacinis komplektas”, su
sidedantis iš aprašymo apie Lie
tuvą, „Saulutės” apibūdinimo ir 
laiško, patvirtinančio „Saulu
tės” patikėtumą. Toks komplek
tas naudingas, kreipiantis į įmo
nes bei amerikiečių organizaci
jas. Surasti globėjai keliems 
našlaičiams ir rėmėjai kelioms 
daugiavaikėms šeimoms. Įsteig
ti „Saulutės” skyriai Floridoje 
ir Detroite. Floridos skyriui 
vadovauja Birutė Kožicienė, ku
ri lapkričio mėnesį surengė 
gražiai pasisekusį Nijolės 
Grauslytės koncertą. Detroito 
skyrių veda Eleonora Grigaitie
nė, kuri pravecB sėkmingą ant-

Dr. John Lubecky su žmona Vicki Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 
įvykusiame jo pagerbime gruodžio 5 d. Nuotr. Jono Tamulaičio

Roma ir Viktoras Masčiai,
St. Petersburg, FL, šv. Kalėdų 
ir Naujųjų metų proga širdingai 
sveikina visus savo mielus drau
gus ir pažįstamus, linkėdami 
visokeriopos laimės. Vietoj 
sveikinimo kortelių aukoja 200 
dol. „Draugo” fondui.

Jurgita ir Juozas Sabai,
Burbank, IL, sveikina visus 
gimines ir pažįstamus su šv. Ka
lėdomis ir Naujais metais. Kar
tu sveikina „Draugo” redakciją 
ir administraciją. Vietoj šventi
nių kortelių aukoja 200 dol. 
„Draugo” fondui.

Dr. Ferdinandas ir Vanda 
Kaunai, Cicero, IL, siunčia 
nuoširdžius šventinius sveiki
nimus visiems savo draugams, 
giminėms ir pažįstamiems. 
Vietoj kortelių — auka spaudai.

Dzūkų draugija šv. Kalėdų 
švenčių proga sveikina „Drau
gą” ir linki sėkmingai dirbti lie
tuvybės išlaikymo darbą išeivi
joje. Ta proga aukoja 50 dol. 
dienraščiui. Draugijos vardu pa
sirašo ižd. Julius Karsas.

x Alfonsas Gečas rašo: 
„Sveikindamas savo draugus ir 
pažįstamus, vietoj šventinių 
sveikinimų siunčiu — nors ir 
kuklią — auką Jūsų ir mūsų 
dienraščiui paremti”.

x Izabelė ir Juozas Nauja- 
liai, Cicero, IL, sveikina savo gi
mines, draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir Naujais me
tais, linkėdami daug sėkmės ir 
sveikatos. Vietoj kortelių — 
auka „Draugui”.

x Irena ir Albertas Kere
liai, Palos Park, IL, sveikina 
visus savo draugus bei pažįs
tamus šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga, linkėdami šviesaus 
džiaugsmo, sveikatos ir laimės. 
Jie tuo pačiu įstojo į „Draugo” 
fondą su 200 dol.

klodžių bei vitaminų rinkliavą 
ir suruošė jaukų poezijos vaka
rą su dailiojo žodžio inter- 
pretatore akt. Virginija Ko- 
chanskyte. Per bendraminčių 
lietuvių organizacijas JAV-se 
„Saulutė” auka parėmė nupir
kimą vystyklų „Lopšeliui” Lie
tuvoje bei našlaičius, globoja
mus šeimose. Surinti suaukoti 
pinigai naudojami tiesioginiai 
padėti vaikams be tėvų globos.

„Saulutė” labai dėkinga vi
siems, besidalinantiems žinio
mis, prisidedantiems darbais ir 
aukomis ir randantiems drąsą 
kreiptis į kitataučius dėl 
nelaimingųjų vaikų Lietuvoje. 
Su Naujaisiais Metais „Saulu
tės” veikla neužges, o toliau 
žiebs naujus žiburėlius, ieškant 
atgarsių auksinėse širdyse.

Indrė

x V. ir J. Balskai, Oak 
Lawn, IL, sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
nuoširdžiai linkėdami visokerio
pos sėkmė šv. Kalėdoms ir Nau
jiems metams.

x Marija Ročkuvienė, Chi
cago, IL, nuoširdžiai dėkoja už 
atsiųstas kalėdines korteles ir 
kalendorių, sveikindama visą 
„Draugo” personalą šv. Kalėdų 
ir Naujų metų proga.

x V. M. Marankevičius, To
ronto, Canada, rašo: „Ačiū už 
siuntinėjamą „Draugą”. 
Kažkas pasikeitė — jūsų ar 
mūsų paštas pagerėjo, nes jau 
beveik 5 mėnesiai gaunu 
reguliariai dienraštį (maždaug 
po savaitės), kasdien ateina. 
Linksmų švenčių visiems!”

x Stefa Grikenienė, Chica
go, IL, sveikina savo gimines ir 
pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 
linki laimingų, sveikų Naujųjų 
metų.

x Adelė Puleikiėnė, Le
mont, IL, sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus ir visus 
geros valios lietuvius šv. Kalėdų 
proga, linkėdama sveikų, lai
mingų Naujųjų — 1994 — metų.

x Eleonora ir Aleksandras 
Marčiulioniai, Chicago, IL, lin
ki nuotaikingų ir giedrių šv. 
Kalėdų švenčių visiems gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems.

x Genovaitė Viskantienė
iš Chicago, IL, sveikina gimines 
ir prietelius su šventom Kalė
dom ir Naujais — 1994 — me
tais. Linki viso geriausio!

x Čikagietis Vincas Pavil- 
čius sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus, Jaunimo centro 
Moterų klubą ir kavinės lanky
tojus, linkėdamas šv. Kalėdų 
džiaugsmo ir laimingų Naujųjų 
metų.

x „Šv. Kalėdų proga sveiki
nu visus artimuosius, gerada
rius ir gimines. Linkiu Dievo 
palaimos ir laimingų Naujų me
tų” — Marija Kapačinskienė su 
savo atžalynu.

x Antanas Šantaras sveiki
na gimines, draugus bei pažįs
tamus su šv. Kalėdom ir Nau
jais metais, linkėdamas visiems 
geriausios kloties.

x Ignas Venckus, Chicago, 
IL, sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, linki vi
siems malonių šv. Kalėdų šven
čių, sveikų ir sėkmingų Naujų
jų metų.

x Jonas Sakas, Chicago, IL, 
sveikina gimines, draugus bei 
pažįstamus su šv. Kalėdom ir 
Naujaisiais metais.

x Jurgis ir Vera Bubniai
nuoširdžiai sveikina visus savo 
artimuosius — draugus, gimi
nes, pažįstamus — su šv. Kalė
domis ir Naujaisiais metais.

x Vytautas ir Gražina Ka
mantai iš Grand Rapids, MI, 
sveikina visus artimuosius, 
draugus ir pažįstamus per 
„Draugą”, ir vietoj kalėdinių 
sveikinimų atvirukų aukoja lie
tuviškai spaudai.

x Elena ir Karolis Milko- 
vaičiai, Yorba Linda, CA, lin
ki savo giminėms, draugams bei 
pažįstamiems malonių šv. Ka
lėdų ir laimingų Naujų metų. 
„Draugo” sunkumų metu at
sisako kortelių siuntimo ir ski
ria auką dienraščio naudai.

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

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

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose


