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Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos 

ministrai pirmininkai 
tarptautinėje konferencijoje 

Devynių darbo grupių rezultatai 

Indianapolis. — Hudson In
stituto vadovybė pranešė, jog 
buvo sudarytas Tarptautinis 
Baltijos Ekonomikos komitetas 
praėjusią žiemą Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos ministrų pirmi
ninkų prašymu. 

Šis komitetas pataria ir pade
da techniška pagalba Baltijos 
kraštams pereiti iš centrinės 
suplanuotos ekonomijos siste
mos į laisvo verslo ekonomiją. 
Projekto nar ia i iš Vakarų 
lankės i ke l i ska r t Bal t i jos 
kraštuose ir tarėsi su minis-
teriais pirmininkais, preziden
tais, ekonomistais, žurnalistais, 
ūkininkais ir kitais asmenimis 
tose respublikose. Pats pro
j e k t a s prasidėjo 1991 m. 
pradžioje ir jis tęsis maždaug 18 
mėnesių. Komitetas veikia per 
savo sudarytas 9 darbo grupes, 
kur ios studijuoja t o k i u s 
klausimus, kaip privatizacijos 
reikalai, kainų reformos, ekono
miniai ryšiai su tarptautinėmis 
bendruomenėmis, piniginiai rei
kalai ir fiskalinės politikos 
klausimai. 

Da rbo grupių 
rekomendac i jos 

Tarptautinėje komisijoje, kuri 
sudaryta iš Vakarų ir Baltijos 
respublikų atstovų, dirba 29 
vakariečiai. Indianpolyje spalio 
28-30 dienomis įvykstančiame 
pasitarime ar suvažiavime dar
bo grupių atstovai pateiks savo 
rekomendacijas bendrajam ko
mitetui. Prieš šią konferenciją 
Komiteto darbus tos grupės 
dirbs dvi savaites susitikdamos 
Washingtone ir Indianapolyje. 
Tos devynios darbo grupės, 
sudarytos iš Vakarų ir Baltijos 
atstovų, toje konferencijoje 
praneš savo rekomendacijas 
Vakarų ekspertams. Ministrai 
pirmininkai dalyvaus toje kon 
ferencijoje ir išklausys Komiteto 
narių pranešimų. Trijų dienų 
konferencija prasidės kasdien 9 
vai. ryto ir tęsis iki 4:30 vai. po 
pietų. Sesijų metu bus trumpos 
pertraukos. 

Tarptautinio Baltijos Ekono
mikos komiteto direktorius yra 
Richard W. Judy, kuris taip pat 
yra Hudsono Instituto direkto
rius Sovietų ir Centro Europos 
studijų reikalams. Šį projektą 
finansuoja Baltijos kraštai ir 
Vakarų fundacijos bei korpora
cijos. 

Devynios d a r b o g r u p ė s 
Pirmoji grupė yra skirta ap

tarti politinei ir ekonominei si
tuacijai ir jai vadovauja dr. 
Frederick Starr iš Oberlin 
kolegijos. Antroji grupė skirta 
vyriausybės taktikai ir strategi
jai aptar t i ir jai ta ip pat 
vadovauja tas pats vadovas, tik 
žinoma, dalyvauja kiti profeso
riai. Trečioji grupė svarstys 
įstatymus ir jai vadovauja prof. 
James P. Nehf. Ketvirtoji skir
ta nuosavybės savininkų klausi
mui ir jos vadovu yra prof. 
Richard Judy su dr. Anders 
Aslund iš Stockholmo ir Daniel 
Arbess iš Briusselio ir Prahos. 
Penktoji grupė nagrinės preky
bos sistemą, kurios vadovu yra 
prof. Herbert Levine. Finansinę 
ir fiskalinę politiką nagrinės 
šeštoji grupė, o jos vadovas yra 
prof. Michele Fratianni iš In-

dianapolio universiteto. Sep
tintoji grupė pateiks struktū
rinės ekonomikos planą ir jai 
vadovauja Jimmy Wheeler. Čia 
kalbės ir Pasaulinio banko 
atstovas dr. Enn P. Vasur. 
Aštuntojoje grupėje aptariami 
užsienio ir ekonominiai ryšiai 
tarp Baltijos respublikų, kurios 
vadovu yra Vai Samonis iš To
ronto universiteto. Čia bus ir 
atstovai iš Montrealio ir Wa-
shingtono universitetų. Pa
skutinėje — socialinės politikos 
grupėje, ku r i a i vadovauja 
William Johnston iš Washing-
tono, dar kalbės dr. Jane Lom-
mel, Hudsono Instituto narė. 

Šiam projektui talkininkauja 
Irena Golosčokin ir Raimonds 
Pavlovskis. 

Indianapolyje 
Konferencijos visa programa 

prasideda spalio 28 d.. 7:30 vai. 
ryto Indianapolio universiteto 
konferencijų centre. Atidarymo 
sesijoje pasveikins universiteto 
Hudsono Instituto prez. Les Len-
kovvsky, o po jo kalbės Estijos 
Respublikos min. pirm. Edgar 
Savisaar, Latvijos Respublikos 
min. pirm. Ivars Godmanis ir 
Lietuvos Respublikos min. 
pirm. Gediminas Vagnorius. 
Spaudos konferencijoje daly
vaus ministrai pirmininkai ir 
šio projekto direktoriai. Ple
narinė sesija prasidės tik 2 vai. 
popiet auditorijoje. 6 vai. vakare 
bus pietūs. Pagrindiniu kal
bėtoju bus JAV Komercijos 
depar tamento sekre tor ius 
Mosbacher. Kitą dieną kalbės ir 
Švedijos Finansų ministras dr. 
Karl-Olaf Feldt iš Stockholmo. 
Čia taip pat kalbės dr. Lawrence 
Summers, Pasaulio banko vy
riausias ekonomistas. 

Ketvirtojoje sesijoje kalbės 
Vengrijos Parlamento viceprez. 
dr. Marton Tardos. Be to, čia 
žodį tars ir William Bennet, 
buvęs JAV Švietimo depar
tamento sekretorius. Paskutinė 
diena yra skirta baigiamiesiems 
posėdžiams ir atsisveikinimui. 

Washingtone paruošiamieji 
darbai prasidėjo spalio 14 d., 
kurių programa labai plati ir 
pasitarimai su įvairiais atsto
vais iš įvairių departamentų, 
įskaitant Valstybės. Komerci
jos, Darbo, Iždo bei Pasaulio 
banko ir Sočiai Security ad
ministracijos atstovus. 

Šį šeštadienį visi dalyviai iš 
Washingtono persikelia į India-
napolį, Indianoje, apibendrinti 
ir užbaigti grupių darbų. 

Lietuva pasirašė 
Helsinkio Baigiamojo 

Akto dokumentą 

Kai Bangkoke septynių industrinių pasaulio didžiųjų valstybių ministrai nutarė padėti Sovietų 
Sąjungai pereiti j kapitalistinę sistemą, tai ten buvęs JAV Iždo sekretorius Nicholas F. Brady 
pasakė, jog pagrindinis raktas j tai yra Sovietų ekonominis respublikų paktas. Šalia jo. dešinėje, 
matyti Iždo tarybos pirmininkas Allen Greenspan. 

N e w Yorkas, 1991 spalio 16. 
(LIC) — Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
viešėdamas Suomijoje Helsinkio 
Baigiamojo akto pasirašymo 
iškilmėse, vakar paskelbė šį 
pareiškimą. 

„Lietuva šiandien prisijungė 
kaip pilnateisė signatarė prie 
Helsinkio konferencijos Baigia
mojo ak to . Iš t ikrųjų t a s 
vadinamas Baigiamasis aktas, 
kurį pasirašė Europos valstybės 
1975 metais buvo ne baigiama
sis, o pradžios aktas. J is pradėjo 
vadinamąjį Helsinkio procesą, į 
kurį Lietuva priimta jau šių 
metų rugsėjo 4 d., o dabar vėl 
paradoksaliai einam atgal, į 

proceso pradžią. Esame tartum 

nuo pradžios jame dalyvavę. Iš 
t ikrųjų Lie tuva dalyvavo 
Helsinkio procese. Ir sąžinės 
laisvės kovotojų veiksmai, ir 
Sąjūdžio veikla ir kova, ir nuo 
praėjusių metų kovo 11 d., 
daugel iu atvejų Lie tuva 
išreiškia tai, kas buvo pažadėta 
Helsinkio konferencijos Baigia
majame akte ir ką vis dėlto 
reikėjo išsikovoti net ir žmonių 
gyvybių aukomis. Dabar įsipa
reigojame ir vykdysime tuos įsi
pareigojimus, kurie užfiksuoti 
Helsinkio konferenciios ir Hel
sinkio proceso dokumentuose. 
Tai labai svarbus etapas mums, 
tampant visapusiškais ir oficia
liais Helsinkio bendrijos na
riais. 

Jelcino reformos 
Pertvarkomas Rusijos kabinetas 

Įstatymas užsienio 
atstovybėms 

New Yorkas, 1991 spalio 16. 
(LIC) — Iš Lietuvos atsiųstas 
spalio 3 d. „Lietuvos Respub
likos įstatymas dėl užsieno 
valstybių diplomatinių atsto
vybių Lietuvos Respublikoje 
statuso" pasiekė Lietuvių Infor
macijos centrą. 

įstatymas apibrėžia diploma
tinių atstovybių Lietuvoje 
veiklos rėmus, atstovų akre 
ditacijos tvarką, imuniteto 
klausimą, mokesčių reikalus ir 
kitus užsienio diplomatiniams 
atstovams rūpimus klausimus. 

M a s k v a . Spalio 15 d. — 
Reuterio žinių informacijomis, 
Rusijos Respublikos prez. Boris 
Jelcinas susikvietę savo ar
timiausius patarėjus ir su ja is 
aptarė savo respublikos situaci
j a 

Po šių pasitarimų laukiama, 
kad Jelcinas pertvarkys savo 
kabinetą, norėdamas pašalinti 
tuos nesutarimus, kurie prasi
dėjo jam nesant Maskvoje, kai 
jis buvo išvykęs atostogų. Jo 
vyriausybės narių tarpe pasi
reiškė griežtas nuomonių skir
tumas ryšium su Gorbačiovo 
siūloma pasirašyti ekonomine 
sutartimi ir visa tai sustabdė 
vyriausybės veiklą. Vyriau
sybės narių pakeitimai yra 
būtinas reikalas, pasakė Rusi
jos Parlamento patalpose vienas 
aukštasis pareigūnas, kur i s 
dalyvavo rezistenciniame centre 
prieš Gorbčiovo nuvertimą ir 
laimėjo. Jelcinas atleisiąs iš 
savo kabineto konservatyviuo
sius narius. Šituos pakeit imus 
jis aptarsiąs su Valstybės tary
ba, kuri tvarko vidaus reikalus. 

Ir Je lc inu i nes i seka 
Kai po perversmo Kremliuje 

Sovietų vyriausybė pasidarė 
nebeveiki i, tai sustojo ir re
formų procesas. Aktyviai daly
vavęs perversmo sužlugdyme 
Sergėjus Š a k r a i , Rusi jos 
parlamentaras, pareiškė, jog 
dabar visa galia yra respublikų 

JAV paštas jau 
siunčiamas tiesiogiai į 

Baltijos valstybes 
New Yorkas , 1991 spalio 16. 

(LIC) — JAV pašto tarnyba 
spalio 10 d. pranešė, kad oro 
paštas siunčiamas į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją,jau keliauja 
tiesiogiai per Vilnių, Rygą ir 
Taliną, aplenkiant Maskvos 
kontrolę. 

rankose. Bet kilo nepasitenki
nimas Jelcinu, kai jis, nepa
s i taręs su savo vyriausybe, 
įgaliojo savo patikimą vieną vy
r i a u s y b ė s asmenį p r i t a r t i 
ekonominei sutarčiai su kitomis 
repsublikomis. kuri turėtų būti 
pasirašyta šiandien, penktadie
nį. 

Y r a žinoma, kad Jelcinas 
nepakeitė savo nusistatymo 
pravesti radikalias reformas, 
tačiau ir j am nesiseka. Prilei
džiama Maskvoje, jog gali būti 
panaikintas Rusijos ministro 
p i rmin inko postas ir visas 
kabinetas būtų tada atsakingas 
tiesiog prezidentui. Šiuo atveju 
Jelcinas galėtų skirti asmenį, 
kur is vadovautų t ik ekonomi
nių reformų pravedimui. 

Pasirašoma sutartis 
Maskva. — Sovietų prezidento 

M. Gorbačiovo spaudos sekreto
r i u s pranešė spauda i , jog 
dešimts sovietinių respublikų 
pasirašys ekonominio bendra
darbiavimo sutartį šį penkta
dienį, tris dienas vėliau, negu 
buvo iš anksto n u m a t y t a . 
„Sutartis bus pasirašyta spalio 
18 d. Mes kaibame apie 10 res
publikų, įskaitant ir Ukrainą", 
s a k ė j is . S u t a r t i s l iečia 
jungt inės ekonominės zonos 
sudarymą, kac išvengtų atskirų 
maisto, degalų ir kitų žaliavų 
aprūpinimo. Tačiau paskutiniu 
metu iškilo ginčai, kai kelios 
respublikos. įskaitant Rusiją ir 
Ukrainą, norėjo, kad būtų pa
naikinta centrinė koordinavimo 
komisija. J ie taip pat reikalavo 
ir atskiros bankinės sistemos. 

Vėl kovos 
Tbilisi. - Gruzijos Parla

mento žinių pranešėjas paskel
bė, jog mažiausiai 20 žmonių 
buvo užmušta kai vėl kilo susi
rėmimas tarp issetų ir gruzinų. 

Pašto tarnyba pageidauja, kad Gruzijos prezidentas Zviad 
paštas būtų adresuojamas ES- Gamsachurd: a sako, jog Osse-
TONIA, LATVIA ar LITHUA t i a y r a s p e a a l i a i sudaryta 
NIA pavadinimais didžiosiomis Maskvos įsakvmu, kad susilp-
raidėmis, nežymint USSR nei n į n t ų Gruzi a. Pernai Gamsa-
Soviet Union. 

Paprastas (ne oro) paštas 
keliaus per Rygą vietoj per 
Peterburgą. Iš Rygos, Latvijos 
pašto tarnyba perduos siun 

churdija panaikino Ossetijai 
suteiktą autonominio regiono 
statusą. 0 « e t ų grupė dabar 
vis užpildine.a gruzinus, bet 
ossetai s a k e <ad gruzinai juos 

tinius tiesiogiai Lietuvai bei į p u o l a . ] r i uri apsiginti, tad 
Estijai. i r vyksta kova. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Ukra inos Respublikos va
dovybė vakar paskelbė, kad nu
tarė nepasirašyti šiuo metu 
ekonominės sutarties. Sovietų 
prez . Gorbačiovas išsitarė 
Maskvoje, jog šios sutarties 
pasirašymas turės vesti ir į 
politinę vienybę. 

— Rusijos Respublikos prez. 
Boris Jelcinas, vos tik augrjžęs iš 
atostogų, pareiškė, kad ta 
ekonominė sutartis turi būti 
modifikuota, įskaitant ir stip
raus banko įsteigimą. 

— Černobilio branduolinės 
energijos jėgainėje kilo gaisras. 
Rusijos radijas pranešė, kad 
vieno generatoriaus kambario 
stogas užsidegė. Vėliau buvo 
pranešta, kad gaisras sustab
dytas. 

— Prez . G. Bushas sutiko, 
kad prasidėtų Genevoje 
„Žvaigždžių karo" apsigynimo 
pasitarimai su Sovietų Sąjunga, 
kurio jie labai norėjo. 

— CIaudio Abbado, Italijos 
d i r i g e n t a s , pasiekęs tarp
tautinio pripažinimo, pranešė 
Austrijos Kultūros ministrui 
Rudolf Scholten. jog jis 
pasitraukia iš Vienos Operos 
muzikos direktoriaus posto, 
kadangi turi klausyti daktaro 
patarimo sumažinti dirigavi
mus, kurie taip pat reikalauja 
daug fizinės energijos. 

— Imigrantų loterijos pirmą
sias tris žalias korteles laimėjo 
britas, airė ir japonas, buvo 
praneš*i iš JAV Valstybės 
departamento. Kit; laimėtojai 
bus pranešti individualiai, nes 
jų yra iš viso 40,000. 

— Prancūzija ir Vokietija 
paske lbė savo planą su
organizuoti bendrą kariuomenę, 
kurioje būtų 50,000 karių. 

— JAV prez. G. Bushas no
minavo Teisingumo departa
mento sekretoriaus padėjėją 
Wi l l i am P. Barr užimti 
Generalinio prokuroro postui, 
kai iš tų pareigų pasitraukė R 
Thornburg. kuris kandidatuoja 
į senatoriaus vietą iš Pennsyl-
vanijos valstijos. 

— W a s h i n g t o n e Illinois 
valstijos senatoriai Alan J. Dix-
on ir Paul Simon išgavo Fermi 
laboratorijos praplėtimui 25 
milijonus dolerių, kuriuos pat
virtino Senato atitinkama ko
misija. 

Nobelio Chemijos ir Fizikos 
premijos europiečiams 

S t o c k h o l m a s . — Nobelio 
fizikos ir chemijos premijos 
buvo paskirtos dviem europie
čiams. Švedijos karal iškoj i 
mokslų akademijos vadovybė 
pranešė, jog šių metų chemijos 
premiją laimėjo Richar R. Ernst 
iš Šveicarijos už suradimą ir 
išvystymą naujos technikos 
cheminės analizės darbuose 
tiriant molekules. Dr. Ernst yra 
Eidgenoesische Technikos mo
kyklos Ziuriche profesorius. 

Fizikos Nobelio premija skir
t a Pierre-Gilles de Gennes iš 
Prancūzijos, kuris profesoriauja 

Paryžiuje. Jo tyrimai pasižy
mėjo tuo , kad j i s surado 
molekulių reikšmę tam tikrose 
medžiagose, įskaitant ir helijų. 

Abiems mokslininkams ski
riama po vieną milijoną dolerių 
gruodžio 10 dienos šventėje, 
įskaitant ir aukso medalius. Jų 
darbai, kaip pastebėjo Švedijos 
Mokslų akademija, tampriai ri-
šasi, nors premijos buvo skiria
mos atskirai chemijos ir fizikos 
kategorijose,Nobelio komitetas 
pažymėjo, jog dr. Ernst tyrimai 
buvo tarp chemijos ir fizikos 
sričių. Gi dr. Gennes pažymėjo, 
kad jo pasiekimai dažnai susi
jungė fizikos ir chemijos lau
kuose. 

DT. Pierre-Gilles de Gennes. 
Nobelio Fizikos laureatas. 

Kas bus Latvijos 
piliečiai 

Ryga- — Latvijos Liaudies 
Fron tas negal i i šspręs t i 
klausimo, kam turi būti su
teikta pilietybė ir kas gali tą 
klausimą nuspręsti. Liaudies 
Fronto deputatai Parlamente 
nubalsavo, jog pati Taryba gali 
tai apspręsti, bet tai priešinasi 
ankstesniam nutarimui, kurį 
padarė Liaudies Fronto Kongre
sas praėjusiais metais, kad 
nepriklausomos Latvijos naujai 
išrinktas parlamentas turės 
nutar t i , kam pripažįs tama 
pilietybė. Spalio 1 Latvijos 
Liaudies Fronto taryba pasiūlė, 
jog klausimą reikia spręsti 
referendumo būdu pagal 1920 
m. Latvijos Konst i tuci ją , 
praneša Baltijos žinių agentūra. 
Taip pat siūloma, jog visi lat
viai, gyvenę 1940 m. Latvijoje, 
turi būti la ikomi Latvijos 
Respublikos piliečiais. Frontas, 
arba sąjūdis, pradėjo rinkti 
parašus dėl referendumo pilie
tybės klausimui išspręsti. 

Dr. Richar R. Ernst, 
Nobelio Chemijos laureatas 

— Texas valstijos viename 
restorane, sunkvežimio vairuo
tojas, įvažiavęs į to restorano 
maisto išdavimo langą, pradėjo 
šaudyti ir nušovė 22 žmones ir 
po to pats nusišovė. 

— Sena tas antrą kartą ne
galėjo perbalsuoti prezidento 
veto. kad būtų pratęsti išmokė
jimai 2.5 mil. bedarbių. Trūko 
tik dviejų senatorių balsų. 

KALENDORIUS 

Spalio 18 d.: Lukas evange
listas. Kęsmina, Liubartas. 
Jaugilė. Jodotas. 

Spalio 19 d.: JAV kankiniai. 
Izaokas. Akvi l inas , Gr i t ė , 
Geisvilas. Kantrimė, Kleopatra. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:05. leidžiasi 6:07. 
Temperatūra dieną 66 1.. 

naktį 39 1. 

• 
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/PORTO APŽVALGA 

IV PLS ŽAIDYNĖMS 
PASIBAIGUS 

A. NAKAS - ŽAIDYNIŲ 
DALYVIS IR TĖVYNĖS 

GYNĖJAS 

Algirdas Nakas, jau daugiau 
negu 65 metų amžiaus, bet dar 
puikioje fizinėje kondicijoje. 
Dalį metų jis dar stipriai muša 
teniso sviedinuką Sunny Hills 
aikštėse, o rudeniop keliauja į 
Colorado kalnus, kur drąsiai 
lekia nuo kalnų lyg 20 m. 
jaunuolis. 

Jis neturėjo ir jokios abejonės 
ar baimės, kad reikia dalyvauti 
IV PLS žaidynėse. Dalyvavo 
slidinėjimo varžybose Kaukazo 
kalnuose ir abiejuose slalomuo
se. Grįžęs su visais j Kauną, 
dalyvavo eisenoje nuo katedros 
į stadioną žaidynių atidarymui. 
O po to visą savaitę žaidė teni
so varžybose senjorų klasėje. 

Po žaidynių dar liko Lietuvoje 
ir kartu su žmona Julia grįžo tik 
prieš porą savaičių. Štai jo 
įspūdžiai. 

„Dar negaliu atsipeikėti nuo 
tų pasakiškų žaidynių. Niekada 
neįsivaizdavau, kad jos bus 
tokios įspūdingos. Negana to, 
užsibuvęs Lietuvoje, dar pakliu
vau į svarbiausią šio momento 
pasaulio įvykį. Dvi dienos buvo 
kažkas baisaus, o po to staiga 
nepaprasto džiaugsmo euforija. 
Tas dvi d ienas ir n a k t i s 
nesumerkėm akių. savo kūnais 
saugojom parlamento rūmus. 
Dar keli tūkstančiai stovėjo 
lauke, pasiruošę mirti tankams 
atšliaužiant. Daugelis iš jų buvo 
jauni, dar su sportiškomis uni
formomis nuo žaidynių, pasiryžę 
šokti ant tankų ir sprogdinti 
granatomis. Žinai, j ausmas 
buvo baisus, juk mirti niekas 
nenori. . . Tankai atėjo, bet 
nesustojo ir nešovė, be t 
nuš l iaužė tolyn. N e t r u k u s 
Landsbergio žodis — viskas pasi
baigė, Lietuva laisva! Nuskam
bėjo džiaugsmo šūkiai, žmonės 
šoko gatvėse. Savaitę vaikščio
jom kaip ant debesų ar sapne. 
Buvau ir kai Lenino paminklą 
nuvertė. Žmonės plėšė po ga
baliuką suvenyrui. Griebiau ir 
aš, bet. apspjovęs, numečiau... 

Ši kelionė buvo pati gražiau
sia ir įspūdingiausia mano gyve
nime. O dabar — į kalnus, ban
dyti atsikvėpti ir viską ramiai 
suvirškinti..." 

A. Nakas kalbėjo Panama Ci
ty radijo programoje ir didžiulis 
straipsnis apie jį ir Lietuvą (su 
jo n u o t r a u k a ) buvo , ,The 
Herald" laikraštyje, Panama 
City. 

KAS PARĖMĖ - AČIŪ 

Lietuvai šiuo metu reikia 
daugiau paramos, negu sporti 
ninkams... Todėl išvykos org. 
komitetas buvo nutaręs nepra
šyti paramos iš niekur. Patys 
klubai turėjo bandyti sutelkti 
lėšas savo spor t in inkams 
paremti. Vieni pasistengė, kiti 
paliko viską apsimokėti patiems 
sportininkams. Suprantama, 
kad daugeliui komandų pri
trūko žaidėjų. Bet juk šūkis 
buvo: „Dalyvauti, ne laimėti". 

Tačiau pats organizacinis 
komitetas per dvejus metus 
turėjo ne tik daug darbo, bet ir 
išlaidų: tolimų distancijų tele
fono pokalbiai su 14 miestų ir 
Lietuva: fax'as ir krūvos raštu 
bei laiškų. Be to, reikėjo ir kelių 
kukl iu dovanų (sidabruotos 

lėkštės) Lietuvos pagrindiniams 
organizatoriams; reikėjo ženklų 
ant išeiginių švarkų; reikėjo ir 
kuklių vėliavėlių klubams, kad 
turėtų ką duoti svečių koman 
doms. 

Laimei, paskutiniu momentu 
čia į pagalbą atėjo JAV Lietuviu 
Bendruomenė ir visi, kurie 
aukojo, o taip pat ir Daytona 
Beach Lietuvių klubas. Jiems 
visiems didžiulė padėka. 

Išvykos org. komitetas savo 
paskutiniame posėdyje, rugsėjo 
8 d. Chicagoje, užbaigė likusius 
klausimus. Tik apyskaitą baigia 
tvaryti A. Tamošiūnas — ją 
pateiks ŠALFASS c. v-bai ir 
suvažiavimui patvirtinti ir 
paskelbti. 

DAR KELETAS 
SMULKMENŲ 

Išvykstant iš Lietuvos, žai
dynių organizatoriai prašė 
klubų vadovus ir pavienius 
sportininkus pareikšti savo 
komentarus, nepasitenkinimus 
ar pasiūlymus. Visi dalyvavę 
prašomi iki lapkričio 10 d. 
tokius komentarus atsiųsti 
išvykos org. komitetui, kad šis, 
susumavęs, galėtų pasiųsti juos 
Lietuvai. Žinoma, pirmiau gal 
padiskutavus sąjungos suvažia
vime. 

Mat ateinančios žaidynės bus 
Lietuvoje 1995 metais. Lietuva 
nori jas dar geriau suorganizuo
ti! J i jau pradeda ruoštis, turi 
tam reikalui net fondą. 

Mano asmeniškos pastabos 
(daugiau smulkmenos), būtų: 

a) buvo prižadėta kiekvienam 
mūsų klubui lentelė su klubo 
pavadinimu paradui (14 klubų) 
— nepadaryta. 

b) buvo sutarta, kad Vilniuje 
bus pagaminti ženkliukai su 
mūsų klubų pavadinimais už 
dolerius — nepadaryta; 

c) buvo sutarta su Lietuvos 
krepšinio federacijos prezidentu 
prof. S. Stonkumi, kad bus 2 
grupės krepšinio varžybose po 
16 komandų: A ir B — padaryta 
viena grupė iš 32 komandų. Ne
gana to — tų 32 komandų tarpe 
buvo įrašytos 3 iš JAV, kurių 
registracija niekada nebuvo pri -
statyta. Viena jų buvoChicagos 
„Neris'*, kurios sąstate buvo 
surašyta Chicagos futbolo klubo 
„Lituanica" žaidėjai!? 

Dėl pirmųjų dviejų pastabų 
galima pasakyti, kad tai stoka 
atsakomybės ar pareigos jausmo 
eilinių darbininkų. Lygiai, kaip 
visi žino, koks patarnavimas 
restoranuose ar krautuvėse. 

Dėl trečios pastabos, tai pa
aiškėjo, kad krepšinio federaci
jos prezidentas atidavė 
krepšinio varžybas tvarkyti 
„Žalgirio" klubo vadovams ir 
gal nepasakė, kaip jie turėtų 
daryti, arba jie padarė, kaip 
jiems patiko. Dėl tų trijų 
krepšinio komandų, tai vėl — 
arba tos sekretorės Vilniuje 
nurašė, kaip išėjo, arba Kaune 
gavusieji registracijos lapus, 
nurašė klaidingai. 

Laimei, laiku buvo pastebėta 
ir šiaip taip ta problema buvo 
sutvarkyta. Lauksime visų klu
bų komentarų ir perduosime 
juos Lietuvai, nes Lietuvos 
organizatoriai nori ateinančio
se žaidynėse išvengti ir tokių 
smulkmenų. 

Sumoje, kaip jau minėta, visa 
organizacija buvo stebėtinai 
p u i k i 

Chicagos F. K. „Lituanica" vyrų komanda 1991 metais. Iš k.: stovi — treneris Don Brando, Artūras 
Savukynas, Gytis Kavaliauskas, Virgis Žurc kas, Jonas Putna. Aivaras Savukynas, Alb. Glavin-
skas - pirmininkas, Virgis Marčinskas, G< - .minas Bielskus — vadovas. Tupi - Toni Maestre, 
Ričardas Zdančius, Aidas Grigaliūnas, Rolandas Siniakovas. Rolandas Urbonavičius ir Steve 
Maestre. 

Muotr. J o n o Ž u k a u s k o 

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICA" PIRMENYBIŲ IR 
TAURĖS VARŽYBŲ ĮKARŠTYJE 

Futbolo klubo „Lituanica — 
Liths" komanda šiuo metu daly
vauja dvejose varžybose — 
Metropolitan lygos pirmenybėse 
nuo pat ankstyvo pavasario ir 
US Cup — JAV taurės. Abejos 
varžybos artėja prie pabaigos. 
Jų intensyvumas dabar yra 
pasiekęs aukščiausią laipsnį. 
Ypač įtemptos rungtynės 
vyksta Lygos pirmenybėse tarp 
septynių komandų, kurios dar 
nėra laisvos nuo iškritimo iš 
major divizijos pavojaus. Tik 
trys pirmaujančios komandos — 
lenkų „Eag le s " , vokiečių 
„Schwaben" ir čekų „Sparta" 
yra saugios. „Eagles" jau visai 
nebepavejama. O, kad j ie 
susirgtų didybės manija... 

„LITHS" - „VIKINGS" 5:1 

Praėjusį sekmadienį, spalio 13 
d., „Liths" komanda žaidė ket
virtąsias rudens rato pirmeny
bių rungtynes Skokie priemies
tyje prieš skandinavų komandą 
„Vikings" ir laimėjo netikėtai 
aukštu rezultatu — 5:1. 

Komanda išbėgo a ikš tėn 
pačiu geriausiu sąstatu: Jonas 
Putna, Aivaras Savukynas, 
Toni Maestre. Virgis Marčins
kas. Steve Maestre, Rol. Sinia
kovas, Gytis Kavaliauskas, 
Aidas Grigaliūnas, Virgis Žu-
romskas, Ričardas Zdančius ir 
Rolandas Urbonavičius. 

Ar nebus pati lietuviškiausia 
komanda paskutiniame pen-

PABAIGAI 

Ir, pagaliau, čia bus viskas 
apie žaidynes! Belieka tik 
padėkoti šio skyriaus redaktorei 
Irenai Regienei, kuri žaidynėms 
negailėjo rreko, dėjo viską, ką 
gavo, pridėdama dar ir savo; 

„Pasaulio lietuvio" redakto
riui Broniui Nainiui, kuris atei
nantį „P.L." numerį paskyrė 
žaidynėms; 

Žurnalistui Jurgiui Janu-
šaičiui. kuris savo lakia 
plunksna su žaidynėmis 
supažindino ir kitų laikraščių 
skaitytojus ir ..Draugo" kores
pondentei Liūdai Rugienienei — 
Detroito „Kovo" spiritus mo-
vens, kurios įdomūs straipsniai 
palietė žaidynes ir iš kitų pusių. 

Padėka priklauso ir „Margu
čio". ..Rytmečio ekspreso", A. 
Šluto ir R. Kezio radijo 
programoms. 

Su šiuo straipsneliu baigsiu ir 
savo „tarnybą" šiam skyriui. 
Ne galutinai. Jei bus kokia pro 
ga, ūpo ir laiko, tai gal vėl ka 
išgirsite. 

Didžiulis AČIŪ visiems skai
tytojams ir iki! 

Vyt. Grybauskas 

kiasdešimt; ietyje, įskaitant ir 
Lietuvą? 

Vos nuaidėjus teisėjo pradi
niam švilpukui, „Liths" vyrai 
užspaudė ..Vikings" aikštės 
pusę ir per pirmąsias 13 
minučių įkirto 3 įvarčius. Jų 
autor ia i s buvo Aidas Gri
galiūnas, Gytis Kavaliauskas ir 
Virgis Žuromskas. Po trečiojo 
įvarčio vyrai kiek atslūgo (ne
jaugi išsipompavo?), žaidimas 
išsilygino ir tik prieš puslaikio 
pabaigą Toni Maestre pergalę 
sutvirtino ketvirtuoju įvarčiu. 

Antrame puslaikyje koman
dos vadovas Ged. Bielskus 
pakeitė kiek šlubuojantį mūsų 
puolimo dirigentą R. Zdančių 
Artūru Savukynu ir gyniką St. 
Maestre - Paul Masnjaku. 
Pasitaikius gražiam orui, aikš
tėje vyk' gyvas ir apylygis 
žaidimas, kurį A. Grigaliūnas 
dar paįvairino penktuoju iš 
baudinio įkirstu įvarčiu. Gi 
paskutinėse sekundėse ir „Vi
kings" pasiekė garbės įvartį — 
5:1 — pirmą kartą per ketverias 
rungtynes priversdami: „Liths" 
var t in inką Putną išimti 
kamuolį iš tinklo. 

Šiuo metu komanda yra gero
je formoje. Komandoje vyrauja 
susiklausymas ir entuziazmas. 
Arti 8090% nuošimčių lanko 
treniruotes, kas yra naujiena. 
Gyvenant taip išsiblaškius. 
nėra lengva. Komandos treneris 
Don negali pasakyti, kas yra 
komandos „Super star". Visi 
žaidžia iš širdies. 

Po laimėtų paskutiniųjų 
rungtynių „Liths" su 13 taškų 
ir 22-19 įvarčių santykiu atsi
stojo šeštoje vietoje tarp 10 
komandų. Dar yra neužimta an
troji vįeta, bet taip pat dai 
neužimta ir paskutinioji. 

Mūsiškiai dar turi žaisti 5 
rungtynes. 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
„KICKERS" 

Šį sekmadienį, spalio 20 d., 
„Liths" vyrai žais pirmenybių 
rungtynes prieš desperatiškai 
kovojančią dėl išsilaikymo ma
jor divizijoje vokiečių komanda 
.Kickers". Rungtynės vyks 

Elgin, IL, Toastmaster Field. 
kuris pasiekiamas važiuojant 
190 keliu. 

Rungtynių pradžia 3 vai. p p 
BeBerras žais 1 vai p.p. 

RUNGTYNĖS DĖL 
ILLINOIS ČEMPIONATO 

„Liths" komanda, laimėjusi 
prieš Albanian „Stars" 3:2,prieš 
„Kickers" 1:0 ir prieš italų „Ma 
roons" 5:0. JAV mėgėjų taurės 
varžybose - US Amateur Cup 
— pateko j Illinois finalą, 
kur iame teks žaisti prieš 

daugkartinį čempioną lenku 
„Eagles". 

Rungtynės vyks Roselle, IL, 
Lake Park High School. East 
Campus Stadium. spalio 26 d., 
šeštadienį, 3 vai. p.p. 

Patekti į Illinois valstijos 
finalą, daugeliui komandų labai 
re ta proga. ..Lituanicos" 40 
metų veikloje tik antras kartas. 
Pirmą kartą Illinois taurės 
finale „Liths" žaidė lygiai prieš 
30 metų. Priešininkas — vokie
čių „Kickers". prieš kuriuos, po 
įtemptos kovos, pralaimėta 
rezultatu 2:3. Rungtynės vyko 
Hanson stadione, buvo uždaras 
sekmadienis ir jas sekė arti 2 
t ūks t anč i a i įva i r i a t au tės 
publikos. 

Žiūrovų patogumui organizuo
jamas autobusas. Reikėtų ne
pra le i s t i progos pamatyt i 
daugeliu atžvilgių įdomias 
rungtynes. Kviečiame tuojau 
registruotis ..Lituanicos" klube. 
2614 W. 69 St.. po 3 vai p.p. 
kasdien, asmeniškai . Dėl 
informacijos tel. 312 476-9100 
arba 737-9689. 

J . J . 

ŠALFASS-GOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Metinis visuotinis SALFASS-
gos suvažiavimas vyks lapkričio 
16 d., šeštadienį. Clevelando 
Lietuvių namuose, 877 East 
185th St.. Cleveland, OH 44119. 
Telefonas 216-531-2131. 

Suvažiavimo pradžia — 11 vai. 
ryto. 

Pagal ŠALFASS-gcs statutą, 
suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja sporto klubų 
rinktieji atstovai, sporto klubų 
pirmininkai ar jų įgaliotiniai. 
ŠALFASS-gos rinktieji bei skir
tieji pareigūnai ir ŠALFASS gos 
garbės nariai. 

Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuotojai, fi
zinio auklėjimo mokytojai, spor
to veteranai, lietuviškų or
ganizacijų bei spaudos atstovai 
ir visi lietuvių sportiniu gyve
nimu besidomį asmenys. 

Smulkios informacijos pra
nešamos sporto klubams ir 
ŠALFASS-gos pareigūnams. Or
ganizacijos ir asmenys nori 
smulkesnių informacijų ar pa
teikti siūlymus, prašomi kreip
t i s į ŠALFASS-gos Centro 
valdybos sekretorių Algimantą 
Tamošiūną, 317 South Cathe-
rine Ave.. LaGrange, IL 60525. 
Tel. 312 354-2516. 

Šiame suvažiavime bus ren
kama nauja ŠALFASS gos Cen
tro valdyba, Revizijos komisija 
ir Garbės teismas. 

Mūsų Tėvynei atgavus nepri
klausomybę, iškyla naujos, 
plačios sportinio bendravimo 
galimybės su tėvynainiais. 
Naujų ateities gairių nusta
tymas bus vienas iš svarbiausiu 
šio suvažiavimo uždavinių. 

ŠALFASS-gos Cent ro 
va ldyba 
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2454 W. 71st Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgort k Or. Adam* 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave. . Orland Park 
700-349-9100 

10 W. Martin. Napervllle 
709355-9779 

Valandos pagal susitarimą 
Naktio". metu tel 700-957-9393 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. ipne Austai 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 595-7755 

ARAS ŽL IOBA, M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center 

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

Napervllle IL 90593 
Tel. 1 709-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tei. (1-312) 599-3166; 
Namų (709) 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9745 West 43rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3 6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

• • 



Tarp katalikų ir ortodoksų 

IEŠKANT VIENYBĖS 
Kai prieš porą metų buvo pra

dėta planuoti Šv. Tėvo kelionė 
į Sovietų Sąjungą, visai kitaip 
atrodė tos pasaulio dalies geo
grafija. Dėl visų tų pasikeitimų 
ir įvykių, žinoma, keisis ir Šv. 
Tėvo kelionės planai. Apie tai 
rugsėjo pradžioj rašė (Jur Sun-
day Visitur korespondentas Va
tikane Desmond O'Grady. 

Iš apskaičiuojamų 12-kos 
milijonų katalikų buvusioje 
Sovietu Sąjungoje. 10 milijonų 
gyvena keturiose nepriklau 
somybe paskelbusiose respubli 
koše, rašo O'Grady — Lietuvoje. 
Latvijoje, Ukrainoje ir Gūdi 

joje. Kelionėms j šias respub 
likas Vatikanas jau tarsis su 
jomis tiesiog, ne per Maskvą. 
Bet kelionėms į respublikas, lie 
kančias Sąjungoje, nebėra 
aišku, su kuo tartis — ar su 
Sąjungos prezidentu Michailu 
Gorbačiovu ar su kiekvienos 
respublikos prezidentu. Nebe
aišku, kurie dalykai tvarkomi 
sąjunginėje plotmėje, kurie — 
respublikinėje. Neaišku ir kaip 
ilgai M. Gorbačiovas liks pre
zidentu: ar jis pats pasitiks 
popiežių, kuri jis 1989 m. gruo
džio mėnesį, pas ji atsilankęs 
Romoje pakvietė atvykti Sovie
tų Sąjungon? 

Be to, Vatikane yra pareigu 
nu, manančių, kad popiežius 
re'škė per daug paramos Gorba

čiovui įvairiose savo prakalbo
se. Pavyzdžiui, lugpjūčio 20 d., 
kalbėdamas 300,000 žmonių mi
niai per Mišias Budapešto He
rojų aikštėje, šer. Tėvas išreiškė 
didelę pagarbą Gorbačiovui 
kaip žmogui ir pagyrė jo „pa
stangas ginant žmogaus teises 
tiek savo krašto labui, tiek ir 
visos tarptautinės bendruome
nės*'. Kai po perversmo Gorba
čiovas buvo išvaduotas, po
piežius jam pasiuntė telegrama. 

Šis popiežius visuomet viešai 
rėmė Gorbačiovą, karčiai pa
reiškėjau pensijon pasitraukęs 
italas kard. Silvio Oddi. „Nieko 
panašaus nėra buvę nuo to, kai 
pop. Pijus XI Mussolinį pava
dino .Apvaizdos žmogumi', ka
dangi jis pagaliau teigiamai iš
sprendė kelias užsisenėjusias 
problemas tarp Šventojo Sosto ir 
Italijos" Panašių dalykų padarė 
ir Gorbačiovas. Kai j i s 
užtikrino, kad sovietų ka 
riuomenė nesikiš į streikus 
Lenkijoje, jis paruošė dirvą Sol 
darnošč sąjūdžio pasisekimui O 
pop. Jonas Paulius šį sąjūdį la
bai stipriai rėmė. Gorbačiovas 
įvedė ir teisingesnius įsta
tymus dėl religinės laisvės ir pa-
gal iau oficialiai pr ipažino 
Ukrainos katalikų Bažnyčia — 
unitus, kuri po Stalino buvo per 
duota Rusų ortodoksų Bažny
čiai. Dabar jau Sovietų Sąjunga 
ir Vatikanas yra pasikeitę 
diplomatiniais a ts tovais ir 
kata l iku vyskupai jau yra 
paskirti įvairiose Sov. Sąjungos 
vietovėse Anot O'Grady, „atro
do, kad Gorbačiovas ne tik ver
tina gerus diplomatinius ryšius 
su Vatikanu, bet taip pat, kad 
jis yra įsitikinės, jog Sov. Sajun 
gai reikia religinių vertybių". 

Bet kiti Vatikano pareigūnai 
būkštauja, kad visi Vatikano 
„kiaušiniai sudėti į vieną Gor
bačiovo krepšį". Vatikanas nėra 
turėjęs jokio kontakto su Rusi
jos prez Boris Jelcinu. Nebuvo 
ir jokio kontakto tarp Jelcino ir 
Vatikano diplomatinio atstovo 
Maskvoje. Tačiau Vatikanas 
puikiai supranta ir svarbą ir 
jautrumą savo ryšiu su Rusu 
Ortodoksų Bažnyčia, kurie ne
gali būti atskirti nuo Vatikano 
laikysenos su Ortodoksu Bažny
čiomis aplamai 

Popiežius svajoja apie k riks-1 
čionių frontą, sus ida ran t į i 
iš 100 milijonu ortodoksų ir 70 
milijonu kataliku Centrinėje ir 
Rvtineje Kuropoje, kurie padėtų 

LIETUVA LAUKIA VLIKO TURTO ČIURLIONIS IR LIETUVIŲ 

visai Europai geriau atpažinti 
savo krikščionišką charakterį, 
rašo O'Grady. Tačiau šiam di
džiajam Popiež iaus planui 
grasina auganti įtampa tarp ka
talikų ir ortodoksų, ypač jei 
įtampa tarp ortodoksų serbų ir 
katalikų kroatų imtų plėstis už 
tų kraštų ribų. 

Popiežius yra viešai pareiškęs, 
jog vienas jo pontifikato tikslų 
yra parodyti vienumą tarp 
Europos dviejų didžiųjų dva
sinių tradicijų — katalikų ir 
lotynų, v iena ky lan t i iš 
lotyniškos kultūros, kita — iš 
graikiškos. J i s siekia pilno 
bendravimo tarp abiejų šių tra
dicijų, k u r i a s j i s la iko 
papildančiomis viena kitą. Tik 
šis bendravimas — junginys 
užtikrins išliekančią Europos 
vienybę. Šv. Tėvas nori, kad 
Europa būtų ir demokratiška ir 
pluralistinė, bet tvirtina, kad 
abiejų tradicijų atnaujintos 
krikščionybės vertybės y ra 
būtinos naujai Europai. Šion 
ateities vizijon įjungdamas ir 
protestantus, jis į lapkričio mėn. 
Romoje vyksiantį Europos ka 
talikų vyskupų sinodą aptarti 
naująją Europą yra pakvietęs ir 
protestantų ir ortodoksų stebė
tojus. Bet svarbiausias pop. 
Jono Pauliaus II siekis yra Ka-
taliku-Ortodoksų vienybė. 

Bet Sovietų Sąjungos suiri 
mas neigiamai veikia šį siekį, 
rašo O'Grady. Jei ryšiai tarp 
katalikų ir ortodoksų iš tiesų ir 
nebūtų blogesni nei buvo, jie 
tikrai dabar ryškiau matomi. 
Ortodoksai bijo turtingesnių, 
geriau organizuotų katalikų 
pernelyg didelės įtakos jų kraš
tuose. 

Pavyzdžiui, pereitą liepos 15 
d., naujasis Rusų ortodoksų 
patriarchas Aleksiejus II subarė 
australą kard. Edward Cassidy. 
kuris tvarko ekumeninius ry
šius Vatikane. Patriarchą er
zino ta i . kad V a t i k a n a s 
nominavo vyskupą net ir Novo-
sibirskui, kurio visi katalikai 
sutilptų į dvi tris bažnyčias. 
..Tai jau yra antpuolis", jis 
pareiškė. 
Vatikanas mano. kad kata

likams Sovietų Sąjungoje reikia 
vyskupų, bet gerbiant Vatikano 
II susirinkimo mandatą ugdyti 
ekumenizmą, visomis jėgomis 
stengėsi ortodoksų Bažnyčias 
traktuoti kaip seseris-Bažny 
čias. Daugeliui krikščioniu Sov. 
Sąjungoje pastaroji politika 
kelia pasipiktinimą, nes orto
doksų Bažnyčia Sov. Sąjungoje 
yra susikompromitavusi, leis
damasi būti pavaldi komunis
tinei valdžiai. Šiuo metu Rusų 
ortodoksų Bažnyčia tremtyje, 
kilusi iš priešrevoliucinės Rusu 
Ortodoksu Bainyčios,atmeta da 
bartinę Rusų ortodoksų Bažny
čios vadovybe ir randa daug jos 
palaikytojų Sov. Sąjungoje. 
Vienas tokių, kun. G. Edelstein, 
sakosi t u r į s dokument in ių 
įrodymų, kad dabartinis Mask
vos patriarchas buvo „užkie
tėjęs KGB informatorius". 

Katalikų ir Maskvos ortodok
sų ryšiams priešinasi ir daugelis 
Sovietų Sąjungos Rytų apeigų 
katalikų — unitų. Tuo tarpu 
Rvtų Europos kraštuose esantys 
ortodoksai pyksta, kad dabar 
vėl yra pripažinti unitai, ku 
riuos jie laiko tikrojo tikėjimo 
atskilėliais. 

Atrodo, kad ypač dabar , 
suirus komunistinei Sovietų 
Sąjungai, nebebus galima pačių 
krikščionių nesutarimų „pa 
šluoti po kilimėliu", kaltinant 
komunistinę santvarką, ir teks 
pagaliau tiek vakarų ir rytų ka 
talikams, tiek ir įvairių kultu 
rų ortodoksams pagaliau kon 
frontuoti t ikruosius jų tarpu 
savio santykius ir su Dievo-Su-
taikintojo-Atpirkėjo pagalba pa 
galiau juos išspręsti. 

a.j.z. 

Lietuvoje Vilniuje einantis sa
vaitraštis „Gimtasis kraštas" 
1991 m. rugsėjo 26 spalio 2 d. 
Nr. 39 paskelbė straipsnelį 
tokia antrašte: „Vliko turtas — 
Lietuvai". Paraštėje sakoma: ..{ 
Lietuvą atvyks Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
pirmininkas dr. Kazimieras Bo
belis. „G.k." žurnalistui Leonar
dui Aleksiejūnui jis papasakojo. 

Vlikas, įkurtas 1943 m kovo
ti, dirbti dėl laisvos, nepriklau
somos Lietuvos a ts ta tymo, 
skelbti pasauliui, kad ji neteisė
tai okupuota ir pavergta, savo 
misiją atliko. Lietuva priimta į 
Helsinkio konferencijos vals 
tybių bendriją, į Jungtines Tau
tas, pati gali kalbėti savo var
du, pristatyti savo reikalus. At
vykome pasitarti su Lietuvos 
vyriausybe, kaip galėtume per
duoti jai Vliko archyvus, resur
sus, finansus bei patyrimą, kad 
nepriklausomybę atgavęs kraš
tas greičiau ekonomiškai, poli-
tikiškai, socialiai, kultūriškai 
įsiterptų tarp laisvų valstybių. 
Pora kartų susitikome su prem
jeru G. Vagnorium, jo pata
rėjais. G. Vagnorius Lietuvos 
Respublikos vyriausybės ir aš 
Vliko vardu pasirašėme pro
tokolą. Jį pateiksim tvirtinti 
Chicagoje lapkričio 2-3 d. 
įvyks ianč iam paskut in iam 
Vliko seimui. Jame dalyvauti 
pažadėjo ir G. Vagnorius Mūsų 
archyvuose — susirašinėjimo su 
įvairiausiomis instancijomis 
dokumentai ir kt. Yra įdomybių 
istorikams. 

Vliko finansų ministerija — 
Tautos fondas. Nors ir daug 
išleisdavom per pastaruosius 
penkerius, šešerius metus, ji 
gerokai pasipildė. Tą kapitalą 
taip pat perduosim Lietuvai, 
išskyrus mažą sumą — dar gyvų 
žmonių palikimus Tautos fon 
dui. Jie gauna iš palikimų nuo-

J U R G I S JANI ŠAITIS 

šimčius. Manau, daugelis tau
tiečiu ir ateity aukos Lietuvai. 
Taip baigiamas Vliko pirmi
ninko dr. K. Boh> .:•> pasako
jimas „Gimtojo krašto" kores
pondentui Leonard ;; Aleksiejū
nui. 

Šis Vliko pirmininko pa
reiškimas labai idomus ir 
išeivijos lietuviams, o ypač 
daugelį metų rėmusiems savo 
dažnai stambiomis aukomis 
Vliko veiklą. Pareiškimas labai 
geras ir dr. K. Bobe^; reikėtų tik 
už tai pasveikinti Pasakojime 
sakoma, kad pasirašytas tuo 
reikalu ir protokolas su Lietu
vos premjeru G. Vagnorium. 
Vlikas jau susitarė su Lietuvos 
vyriausybe dėl turto perdavimo. 
Susirenkantis lapkričio 1-3 d 
Chicagoje Vliki se imas 
greičiausia teturės protokolą pa
tvirtinti. 

Pasakojime dr. K Bobelis 
palietė tik Tautos fondą. Tuo 
tarpu juk Vlikas gal netiesiogiai 
valdo dar du kitus fondus: Lais
vės iždą ir Lietuvos atstatymo 
fondą. Taip skelbiama ..Eltos" 
informacijose. Tiesa, kiek 
kuriame fonde yra sutelkta 
pinigų, mažai težinome. Bet 
retkarčiais spaudoje pasiro
dančios žinutės iš \ liko veiklos 
ar Tautos fondo pranešimų 
sako, kad turima apie tris mili
jonus dolerių. Žmonės. Vlikui 
aukoję palikimus gauti palūka
nas iki gyvos galvos, greičiausia 
nenorės sutikti, kad tas fondas 
būtų perduotas Lietuvai ir kad 
netektų numatytų palūkanų. 

Lietuva jau nepriklausoma 
valstybė. Ji pati tvarkys savo 
politiką per ambasadas, pasiun
tinybes, konsulus. Mūsų poli
t in ia i veiksniai , vadovavę 
išeivijoje Lietuvos laisvinimo 
politikai, kaip ss&p dr. K. Bo-

JAV LB tarybos nariai grižta iš pirmosios sesijos Philack Iphijoje. IS kairės: 
J Polikaitis. dr P. Kisielius. B. Jasaitienė ir dr. V. Majausk«s. Dr. P. Kisielius 
ir B. Jasaitiene aktyviai dalyvauja 1992 m. tautinių šokiu šventės rengime 

belis, savo misiją yra atlikę. 
Tad ar jie nebereikalingi? Tai 

labai svarbus klausimas. Yra 
j au ir iš Lietuvos gauta naujų 
Vlikui pasiūlymų savo veiklą 
tęsti , tik jo pavadinimą reikėtų 
pakeisti. Štai įdomų siūlymą 
Vliko pirmininkui a t s iun tė 
Lietuvos Socialdemokratų par
tijos užsienio reikalų komisijos 
p i r m i n i n k a s prof. dr . K. 
Antanavičius. Jis savo rašte 
sveikina Vliko pirmininką, 
dėkoja už atliktus Lietuvą lais
vinant darbus ir pabaigoje siūlo: 
„Laikydami, kad Vliko darbas 
nebaigtas, o tik pasikeitė veiklos 
pobūdis, siūlytume Vliko struk
tūras ir žmones aktyviai veiku
sius Vlike išlaikyti, nukreipiant 
jų pastangas Lietuvos ūkiui ir 
demokratinei sanklodai atkur
ti. Vliko pavadinimą galima 
būtų pakeisti į VLAK, t.y., 
Vyriausias Lietuvos atkūrimo 
komite tas . Lietuvos Social
demokratų partija sveikintų 
tokį pertvarkymą ir mielai 
bendradarbiautų su Lietuvos 
atkūrimo komitetu. 

..Jeigu Jums būtų priimtinos 
tokios mintys, mes būtume pasi
rengę pateikti Vliko veiklos 
planą ir dalyvauti tos veiklos or
ganizavime". Tai irgi įdomus 
partijos siūlymas, t ik kažkaip 
nebeįtikinančiai skamba tas 
„Vyriausias". Juk vyriausieji 
Lietuvos atstatymo vykdytojai 
y ra Lietuvos prezidentas, par
lamentas ir vyriausybė. Jeigu 
išeivijoje panaši veikla būtų 
tęsiama po Vliko, gal reikėtų 
sukviesti išeivijoje veikusių. 
Lietuvą vadavusių visų veiks
nių - Vliko, PLB, LB, Balfo, 
Altos atstovų apvalaus stalo 
konferenciją ir drauge su Lietu
vos ambasadoriumi Amerikoje 
ir Lietuvos vyriausybės atsto
vais sudaryti tik vieną bendrą 
Lietuvos atstatymo pagalbos 
komitetą. Toks komitetas telktų 
bendram tikslui lėšas ir koor
dinuotų įvairių organizacijų 
fondų veiklą, skirtą padėti 
Lietuvai. 

Taigi Vliko seimas, ruošiamas 
dr. Leono Kriaučeliūno su komi
teto talka, neabejotinai į seimo 
p rog ramą į t r a u k s tok ius 
k laus imus . Taip pat Vliko 
vicepirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas yra pareiškęs, 
kad šis paskutinis Vliko seimas 
laisvajame pasaulyje yra ypač 
svarbus, nes jame dalyvaus 
Lie tuvos min is te r i s pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
su delegacija, Vliko taryba, 
valdyba ir vienas iš svarbiausių 
Vliko seime svarstytinų klau
simų bus Vliko a te i t ies 
klausimas, tolimesnė politinė 

KALBOS KURSAI 
VOKIETIJOJE 

P . PALYS 

Besilankydamas Vokietijoje 
svečiavaus i savo duk te r s 
šeimoje, kuri yra įsikūrusi 
šiaurinėje Vokietijos dalyje, 
Danijos artumoje, Kielio (Kiel), 
mieste. Kielio miestas yra 
Šlezvigo — Holsteino provincijos 
sostinė ir turi apie 250,000 
gyventojų. Jame yra didžiulės 
laivų statybos ir remonto dirb
tuvės. Ateinančiais metais 
Kielio miestui sukanka 750 
metų. Tą amžiaus sukaktį mies
tas rengiasi atžymėti festivaliu, 
kuriame rengiasi dalyvauti 
Lietuva, Latvija ir Estija. 

Man tame mieste besisve
čiuojant, būnant savo dukters 
bei jos vyro malonioje globoje ir 
besidžiaugiant dviem vaikai
čiais, turėjau pakankamai laiko 
pasklaidyti ir ten išeinančius 
laikraščius. 

Kaip ir visoje Vokietijos spau
doje (o apie tai mus puikiai in
formuoja specialus „Draugo" 
korespondentas Kazys Baro
nas), taip pat ir Kielyje beveik 
kiekvieną dieną galima užtik
ti žinių iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos. Ypač daug rašoma 
apie Estiją. Mat, Kielis ir 
Talinas yra susirišę draugystės 
ryšiais. 

Man besklaidant kultūrinės ir 
meninės apžvalgos puslapius 
rugsėjo 12 d. dienraštyje „Kieler 
Nachrichten" užtikau muzikos 
kritiko Choenk recenziją apie 
M. K. Čiurlionio dviejų simfoni
nių poemų „Miškas", „Jūra" ir 
styginio kvarteto įrašus į CD. 

Autorius straipsnį pavadinęs 

veikla, ar Vlikas susilikviduos, 
ar pakeis vardą ir struktūrą, 
kokie nauji uždaviniai. 

Savaime aišku, kad naujas 
Lietuvos atstatymo pagalbos 
komitetas Lietuvai galėtų daug 
padėti ekonomiškai, o taip pat 
ir politiškai, glaudžiai bendra
darb iaudamas su Lietuvos 
ambasadoriais, pasiuntiniais, 
konsulais. Ir ateityje padėti 
Lietuvai reikės, reikės glaudaus 
bendradarbiavimo su Lietuvos 
vyriausybe, taip pat talkinti, 
kad pasaulio šalys nepamirštų 
Lietuvos, o remtų jos siekius 
politinėje, ekonominėje, kultū
rinėje srityse. Tad Vlikas savo 
seime ir pradės išeivijos lietuvių 
politinės veiklos pokyčius. 

Dėmesio seimui, dėmesio ir 
Vlikui, daugelį metų budėju
siam už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. 

„Spaetromantik aus Litauen", 
pirmoje eilėje išreiškęs padėką 
Lietuvos prezidentui Vytautui 
Landsbergiui, kur is esąs ir 
žinomas muzikologas, už jo pa
stangas įrašant šį pirmą M. K. 
Čiurlionio, mirusio 1911 metais, 
įrašą į C D, ilgiau sustoja ir 
apžvelgia Čiurlionį kaip muziką 
ir dailininką. 

Aptardamas poemų „Miškas" 
ir „Jūra" muziką, kritikas sako, 
kad jų skambėj imas kiek 
primena Sibelijų ir priartėja 
prie Wagnerio ir Debussy. Vis 
dėlto abi simfoninės Čiurlionio 
poemos esančios savitos, kurios 
paliudija solidų M. K. Čiurlionio 
akademinį pasiruošimą. Tuo ne
tenka stebėtis, sako autorius, 
nes Čiurlionis muziką studijavo 
Leipcige pas garsų muziką Kari 
Reinecke. Labiausiai autoriui 
patikęs „Styginis kvartetas"/ 
parašytas 1902 metais. Jame 
sujungti klasikinis ir romanti
nis stilius. Apgailestauja, kad 
kvarteto „Finalas" yra dingęs. 

įrašą įgrojo Didysis USSR 
Radio ir Televizijos orkestras, 
diriguojant Vladimir Fedossei-
ew ir Vilniaus kvartetas. Įrašą 
pagamino Harmonia Mundi 
LDS 288004 (1 CD). 

Maloniai buvau nustebintas, 
kada mano duktė Aida man pa
rodė stamboką leidinį, pa
vadintą „Weiter Bildung in 
Kiel". Tą leidinį išleido „Aukš
toji liaudies mokykla" (Volks-
hochschule). Leidinyje sutelkta 
labai daug žinių ir informacijos 
apie įvairius vakarinius kursus, 
kurie yra dėstomi Kielio mies
te. Daugybės kursų tarpe yra ir 
kalbų kursai. Tuose kursuose 
yra dėstoma 17 kalbų. Jų tarpe 
ir lietuvių kalba! Lietuvių 
kalbos kursas prasidės spalio 28 
ir baigsis gruodžio 16 d. Iš viso 
bus 16 pamokų po 2 vai. kiek
vienoje. Lietuvių kalbą dėstys 
Wolfgang Toerner. Informa
cijoje sako, kad kursų metu bus 
supažindinama su lietuvių 
kalba ir kultūra. Ten pat rašo, 
kad Lietuva 12-13 šimtmetyje 
yra buvusi didžiausia Europos 
valstybė. Lietuvių kalba pri
klausanti Baltų kalbų grupei ir 
yra kilusi iš Indogermanų kalbų 
šeimos ir t.t. 

Norėdamas plačiau pasitei
rauti apie tuos lietuvių kalbos 
kursus, bandžiau susisiekti su 
tų kursų dėstytoju Wolfgang 
Toerner. Deja, nepavyko, nes jis 
tuo laiku buvo išvykęs atostogų. 

JAUNI JIE NENORĖJO 
MIRTI 

J U O Z A S Ž Y G A S 
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bet tai buvo tas kupstas, kuris vertė vokišką v<v"ną. 
Kiekvienas tos spaudos lapukas ėjo iš rankų i rankas. 
Ne tik Kaune, bet buvo paskleidžiami po visa kraštą. 
Per patikimu žmonių rankas buvo išvežiojama ir 
paskleidžiama. Spaudai reikėtų priskirti ir tą 
nuopelną, kad labai mažai tebuvo tokių, kurie okupan
tui pataikavo. Gal prisiminė tuos. kurie su bolše' -kais 
bendravo ir koks likimas juos ištiko. 

Lietuvių visuomenei vieningai laikantis, ir tų 
gyvenimas, kurie gyveno pusiau legaliai, huvo 
pusėtinai pakenčiamas. Bent Kaune beveik netek, gir
dėti, kad būtų kas nors nukentėjęs nuo lietuvių B įvo 
bijoma latvių ir ukrainiečių. I vokiečių karenius 
dėmesio niekas nekreipdavo. Dabar Kaune daugiaa
šiai tebuvo tie. kurie buvo atvežti aplopymui. Šū> havo 
jau dantis atkandę. tad per daug nešokinėjo. Daugelis 
iš jų gal net pergale netikėjo. Taip pat visi bu ̂  jau 
kiek vyresni. Kur dingo tie jauni vyrai, kurie j rytus 
nušvilpė rankoves atsiraitę? 

Kadangi veikė karo stovis, tad po vienuoliktos 
valandos nebuvo galima vaikščioti. Niekas griežta tų 
valandų nesilaikė, žinoma, naktinio gyvenimo nebuvo, 
miestas aptemdytas, tad mažai kas tevaikščiojo 

Jeigu pasitaikydavo kareivį susitikti, tai nuo jo H?ti 
nereikėjo. Atrodė, kad jie du žodžius temokei' 'ai 

„Frau, F r a u " ir „Šnaps". Kadangi „valstybinės" 
gyventojai veik negaudavo, tad samagono pramonė bu
jojo. Vokiečiai į samagoną skersai nežiūrėjo ir jį mielai 
gėrė. Ne tik gėrė, bet ir gyrė, kadangi samagonas buvo 
daug stipresnis už valstybinę. 

I tuos karius pasižiūrėjus, buvo sunku vokiečių per
gale tikėti. Oficialūs kalbėtojai ir partijos pareigūnai 
visas savo kalbas užbaigdavo šūkiais „Sieg heil! Sieg 
heil". žinoma, prieš tai pakalbėję apie tūkstantmetį 
Reichą ir Naująją Europą. O iš fronto grįžę kariai visa 
tai suvesdavo į paprastus ir visiems suprantamus du 
žodžius: . .Frau" ir „Šnaps". 

Bendrai tie kariai „krūminės" paragavę, kai 
liežuvis kiek atsileisdavo, baisius vaizdus pasakodavo. 
Kaip vokiečiu armija sušalo ir įstrigo, visa technika 
nejudėjo. Po rudens lietaus visi Rusijos keliai buvo lyg 
purvo vonios. Visur purvas iki kelių. Staiga iš rytų 
atėjo pūga ir t a sriuba į ledą pavirto. Tame lede įšalę 
tankai, pabūklai ir sunkvežimiai sėdėjo. Rusai, atrodė, 
to telaukė. 

Pradėjo puolimą plačiu frontu ir daug kur vokiečių 
linijas atbloškė. O blogiausia buvo tai. kad bunkerius 
ir apkasus, kuriuos buvo įsirengę, apleisti turėjo. O 
dabar buvo plyname lauke be jokios apsaugos ar 
užuovėjos. Su paprastu kastuvu į sušalusią žemę 
neįs i laužt i . Prie to viso prisidėjo par t izanai . 
Nuošalesnėse vietovėse vokiečiai rodytis negalėjo. Pra
dėjo puldinėti transporto linijas, tai šen tai ten 
užpuldavo, apšaudydavo ar susprogdindavo ir vėl ding
davo Vokiečiai atsakė kaimų deginimu ir žmonių 
šaudymu arba korimu. Buvo ištisi plotai, kur dienos 
metu žmogaus nesimatė. Temstant girdėjosi tik vilkų 
staugimas. Apleistuose kaimuose ant pakelės medžių, 
pakarti partizanai, vėjo blaškomi, „danse macabre" 
šoko. 

Tokių kalbų pasiklausius, kiekvienam plaukai atsi
stodavo ir praeidavo noras į naujosios Europos statybą 
jungtis. O tokios kalbos vis dažnėjo. Tik rudmarškiniai 
entuziastiškai kalbėjo, o iš fronto grįžusiųjų nuotaikos 
buvo visai kitos. Jeigu ne teutoniška drausmė, tai 
daugelis kareivių būtų išbėgioję. 

Kaune atsirado gal kokios tarptautinės brigados 
kariai. Vaikščiojo prancūzai su biretėmis ir flamanai. 
Pastarieji greičiausiai buvo iš Belgijos. Vokiečių propa
ganda skelbė, kad finansų divizija įsijungė į kovą prieš 
bolševizmą. Jie kovos dar nebuvo matę, tad gražiai 
atrodė. Jiems išvykus, daugiau apie juos neteko gir
dėti, greičiausiai dingo Rusijos plotuose ir sušalo jos 
sniegynuose. Vokiečiai tokių „savanorių" dalinius į pa
vojingiausias vietas siuntė. 

Pietiniame fronte kovojo italų ir rumunų divizijos, 
buvo ir ispanų savanorių daliniai. Vokiečiai šėlo, kad 
tik lietuviu įkinkyti negalėjo. Vis dažniau ir dažniau 
buvo girdima apie visokias ablavas. Kaune didesnių 
ablavų dar nebuvo, bet saugotis reikėjo. 

Kelionė į Vilnių 

Organizuotam pogrindžiui nepriklausė, bet turėjo 
įvairių ryšių. Iš keleto gaudavo pogrindžio spaudą, 
ilgainiui pradėjo gauti po keletą egzempliorių, kad iš
platintų. Kai kuomet paprašydavo kam nors perduoti. 
Pasitaikydavo dalyvauti privačiuose pobūviuose, atro
dė, kad visi turi kažką bendro. Bet nesiteiraudavo, jau 
buvo išmokęs be reikalo nekalbėti. Atrodė, visuomet 
dalyvaudavo keletas saugumiečių, bet jų niekas ne
vengdavo ir, atrodė, savais laikė. Dažniausiai tokiuo
se susibūrimuose kas nors „slaptai" įduodavo ir laik
raštuką. Pradėjo galvoti, kad nejučiomis pasidarė 
ryšininku. 

(Bus daugiau) 
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SUSITIKOME, 
PASVEIKINOME IR 

IŠLYDĖJOME 
P . PALYS 

Vėlyvas antradienio rugsėjo 
17 dienos vakaras. Suskambė
jus telefonui ir pakėlus ragelį, 
girdžiu pažįstamą balsą: „Rytoj 
tarp 12 ir 2 valandos į Kultūros 
Židinį atvyksta Lietuvos pre 
zidentas Vytautas Landsbergis. 
Ten įvyks susitikimas ir at 
sisveikinimas su juo prieš jam 
grįžtant j Lietuvą. Dalyvaukite, 
o taip pat praneškite apie tai ir 
kitiems savo pažįstamiems ir 
draugams". 

Savaime aišku, dalyvausiu. 
Kaip gi gali nedalyvauti, nes 
juk tai gali būti vienintelė pro 
ga pama ty t i ir s u s i t i k t i 
nepr ik lausomos L ie tuvos 
prezidentą! 

Trečiadienį, rugsėjo 18 d., į 
Kultūros židinį Brooklyne. New 
Yorke. susirinko didelis lietuvių 
skaičius. Jie per palyginti labai 
trumpą, keliolikos valandų 
laikotarpį buvo sukviesti tele 
foniniais šaukimais. 

Tą dieną Kultūros Židinio di 
džiojoje salėje jau 12 valandą 
visos kėdės buvo užimtos. Nuo
t a i k a be lauk ian t ga rb ingo 
svečio — šventiška ir pakili. 
Fotografai ir filmuotojai tikrina 
savo aparatus ir dairosi pato 
gesnės vietos, iš kur galėtų 
geriau įamžinti istorinį įvyki 
Scenos priešakyje kabo didžiulė 
Lietuvos vėliava. Virš jos — 
vytis. Salėje prieš sceną 'kodėl 
ne ant scenos? > pastatytas stalas, 
apdengtas linine lietuviškais 
rastais išmarginta staltiese. Ant 
stalo stovi lietuviška, meniška 
pakelės koplytėlė, o šonuose — 
Lietuvos ir Amerikos mažos 
vėliavėlės. 

Prezidentas vėluojasi, nes au
tomobilio vairuotojas, beieš
kodamas kelio į Kultūros Židinį, 
paklydo, pranešė kun. Kazimie
ras Pugevičius. Mes kantrūs. 
Laukiame! Pagaliau juk šios 
progos susitikti su Lietuvos pre
zidentu laukėme net 50 metų. 
Tad ką čia reiškia palaukti dar 
keliolika minučių! 

Kun. K. Pugevičius. priėjės 
prie garsiakalbio, praneša, kad 
prezidentas jau yra atvykęs ir 
tik trumai atsikvėpti sustojo 
vienuolyne. Tuo pačiu j i s 
pranešė, kad programai va
dovaus lietuviškos radijo valan 
dos „Laisvės žiburio" vedėjas 
Romas Kezys. kuris pasakys ir 
sveikinimo kalbą Bus galimybė 
su prezidentu asmeniškai pasi 
sveikinti. 

Belaukiant prez. Vytauto 
Landsbergio ateinant į salę. 
kalbėjo Lietuvos ambasadorius 
prie JAV Stasys Lozoraitis. Jis 
pasidžiaugė, kad prezidentas 
galėjo atvykti į New Yorką ir 
dalyvauti istorinėje dienoje, 
kada Lietuva buvo priimta i 
Jungtinių Tautų šeimą. Toliau 
ambasadorius papasakojo apie 
Lietuvos priėmimo į Jungtines 
Tautas eigą „Buvo kreiptasi j 

Neo F.ithnanu p i rm Ju rg i s I /^ndrni 

Nuo t i V . A. RR*kmi«ikf» 

25 valstybes su prašymu, kad 
niekas nesipriešintų Lietuvai 
įeiti į JT. Simpatija lietuviams 
buvo nepaprastai didelė. Nė 
viena delegacija nesipriešino... 
Pirmą kartą po Lietuvos okupa 
cijos jos diplomatas užsienyje 
susitiko su Maskvos atstovu ir 
pasikalbėjo. Net ir jis pažadėjo 
remti Lietuvos pastangas... Dėl 
Lietuvos įstojimo į JT nereikėjo 
net ir balsuoti. Tai buvo gražus 
žestas..." 

Toliau kalbėjo Stasys Lozorai
tis ir pasakojo apie nepaprastai 
jaudinantį momentą, kada prieš 
Jungtinių Tautų rūmus po 50 
metų tylos vėl buvo iškeltos 
trijų Pabaltijo valstybių vėlia
vos. Jis pastebėjo, kad, Lietuvos 
bylai taip laimingai užsibaigus, 
didelė padėka priklauso ir 
Amerikos lietuviams. „Dabar 
bus persilaužimo laikotarpis. 
Bet jis nebus lengvas. Ateina 
nauji laikai, naujos situacijos ir 
naujos problemos. Reikės per 
svarstyti savo veiklą. Reikės 
nepabijoti naujų laikų, nes jie 
tikrai atneš gražių staigmenų. 
Vis daugiau turėsime sentimen
taliai susilieti su ta tolima 
Lietuva. Galėsime žiūrėti į ją ir. 
jeigu bus reikalas, kritikuoti. 
Taip pat visais būdais turėsime 
d i rb t i , kad Lietuva bū tų 
gražesnė, šviesesnė, doresnė ir 
turtingesnė", baigė savo kalbą 
ambasadorius Stasys Lozoraitis. 

Atėjusį į salę Lietuvos pre
zidentą Vytautą Landsbergį 
susirinkusieji pasitiko triukš
mingai plodami, šaukdami valio 
ir skanduodami Landsbergis. 
Landsbergis, Landsbergis... 

Prie garbės stalo susėdo Lietu
vos p rez iden tas Vy tau ta s 
Landsbergis, užsienio reikalų 
ministeris Algirdas Saudargas, 
jo pavaduotojas Gediminas 
Šerkšnys, užsienio reikalų 
komis.jos pirmininkas ir Lietu
vos žydų sąjungos pirmininkas 
Emanue l i s Zingeris, vysk. 
Paul ius Baltakis, OFM, ir 
Lietuvos ambasadorius prie 
JAV Stasys Lozoraitis. 

New Yorko ir apylinkių lietu
vių vardu sveikinimo kalbą 
pasakė „Laisvės Žiburio" ve
dėjas Romas Kezys. Mūsų širdy
se džiaugsmas ir padėka jums 
už daug ką kalbėjo. Pirmoje 
eilėje dėkojame už atsilankymą 
čia mūsų Kultūros Židinyje. 
Nors jau ne pirmas kartas, kai 
jūs čia svečiuojatės, tačiau pir
mas kartas, kai jus turime čia 
kaip Lietuvos galvą — laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos. Jūsų 
buvimas čia tokiu istoriniu 
momentu atkreipė viso pasaulio 
lietuvių akis ir dėmesį. Todėl 
mes jaučiamės pagerbti ir už tai 
jums dėkojame Visų mūsų var 
du man belieka palinkėti jums 
geros kelionės, našaus darbo. O 
kai jūs ten sėdėsite cemento blo 
kais apkrautuose Aukščiau
siosios tarybos rūmuose, at
minkite, kad New Yorko ir visos 
Amerikos lietuviai yra su 
Jumis 

Priėjės prie garsiakalbio, 
kalbėjo Lietuvos prezidentas 
Vytautas Landsbergis. Didelėj 
laisvoj šaly už didelės jūros' 
Kaip malonu jausti jus taip ar
ti ir kaip malonu buvo atvykus 
į šitą miestą ir, tik įžengus j 
kambarį, rasti pasveikinimus, 
rasti gėlių ir krepšį vaisių. Tas 
viskas buvo iš įvairių New 
Yorko ir apylinkių lietuvių 
bendruomenių, organizacijų ir 
pavienių asmenų. Toliau prezi
dentas kalbėdamas priminė, 
kad ne visi, su kuriais jis at
vyko, grįš atgal į Lietuvą. Dalis 
jų čia pasiliks ir tvarkys įvairius 
vftifftyhė* reikalus. Kaip žinot*. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTA1E R E A L E S T A T E 

\r 

Pas Lietuvių sporto žaidynėse Lietuvoje. R kairės: Vytautas Rugienius iš Detroito, Vytautas 
Lenkutis iš Vilniaus. Antaną" Racka iš De'"iito. Vytautas Kavaliauskas iš Jonavos ir A'gis 
Rugienius iš Dettoito, Detroito „Kovo" vadovas. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS L n 

(312)586-5959 \m 
(708) 425-7161 ^ 4 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuteįių ii FAX pagai la 
• Nuosavybių įkainavimas va i t u i 
• Perkame ir Parduodame Nam .s. 
• Apartmentus ir Ž§mę 
• Pensininkams Nuolaida. 

toliau kalbėjo prezidentas, 
Anicetą Simutį esame paskyrę 
ambasadoriumi prie Jungtinių 
Tautų. Mes jį labai gerbiame ir 
didžiai vertiname už jo ilgų 
metų ištvermę einant Lietuvos 
generalinio konsulo pareigas. 
Taip pat ir jūs padėjote Lietuvos 
generaliniam konsulatui išsilai
kyti Būdami susitelkę į lietu
vių bendruomenes, gynėte 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalus savo auka ir politine 
parama... Šiandieną yra mūsų 
visų laimėjimo diena! Lietuva 
įsitvirtino jai priklausančioje 
vietoje tarp laisvų šalių pasau
linėje Jungtinių Tautų or
ganizacijoje. Atrodytų, vienas 
darbo etapas jau pabaigtas. O iš 
tikrųjų ji tik pradedame. 

Prisiminęs Lietuvos okupa
cijos ir kančių laikotarpį, prezi
dentas sakė: „O pradžia yra ne
paprastai toli — praeityje. 
Galbūt jos pradžia yra 1940 m. 
birželio 16 d., kada kiekvienas 
lietuvis giliai širdyje užgniaužė 

skriaudą, skausmą ir atsakė 
sau: o vis tiek taip nebus! O vis 
tiek mes atkursime Lietuvą... 
Užtruko ilgai Pareikalavo ne
paprastos daugybės aukų... Bet 
dabar ta i jau praeitis... Elgėmės 
taip, ka ip mums diktavo mūsų 
sąžinė ir įsitikinimas... Tei
singumas, 'ikėjimas ir tiesa 
buvo mūsų pagrindas... Lietuva 
parodė pav\zdį ir garbingai 
atliko savo paskirtį. Dabar 
turime sėkmingai tą darbą tęsti, 
dalyvaujan' tarptautiniuose 
reikaluose.. Palietęs Lietuvos 
saugumo reikalus, prezidentas 
kalbėjo: „Apsauga, kurios galų 
gale susilaukėme didžiosioms 
pasaulio valstybėms atkūrus 
diplomatiniu'; santykius ir pri
imant Lietuva į J.T., ar bus 
pakankama' Lietuvoje dar yra 
pilna svetimos kariuomenės. 
Dar daug 'okių asmenų ir 
grupių, kurie nenori suprasti is
torijos eig s. Pavojus Lietuvai 
dar yra čia pat. Per 10 minučių 
nuo Lietuvos parlamento stovi 

galinga karinė jėga. Tą jėgą iš
vesti iš Lietuvos bus mūsų pa 
grindinis uždavinys". Prezi
dentas savo kalbą baigė: „Kvie 
čiu jus visus į bendrą darbą, 
šventą darbą dirbti dėl visu 
mūsų Lietuvos"! 

Prezidentui kalbą baigus, 
Gintė Damušytė įteikė puokštę 
gėlių. Nuskambėjus Lietuvos 
himnui, kun. Kazimieras Puge
vičius sukalbėjo maldą. Po to 
susirinkusieji artėjo prie prezi 
dento ir su juo pasisveikino. 
Visus prezidento sveikint i 
atėjusius prezidentui pristatė 
Rasa Razgaitienė. 

Lietuvos prezidentui Vytautui 
Landsbergiui apleidžiant salę, jį 
išlydėjome dainuodami „Augo 
kieme klevelis". 

Tad, tegul tas klevelis — 
Lietuva, mūsų visų globojama ir 
mylima, gražiai žaliuoja. Susi
tikimą su prezidentu Vytautu 
Landsbergiu rerrtrė Religinė 
šalpa ir Lietuvių informacijos 
centras. 

KONCERTUOJA LIAUDIES 
MUZIKOS ANSAMBLIS 

IŠ KLAIPĖDOS 

„UOSTAMIESČIO 
MUZIKANTĄ! 

* Jaunimo Centre Čikagoje 

sekmadienį, spalio 20 d.. 2:00 va' p p 

engė ja i : JAV Lietuvių Bendruomenės 

Socialinių Reikalų Taryba 

312 476-2655 

Kiti koncertai įvyks: * Clevelande 
" Detroite * New Jersey * Brooklyne 

TORGSYN 5542 Geary Rlvd., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415^752-5721 
415-752-5721 <FAX> 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje truKsta maisto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos į namus ve l tu i 1 ' ristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSB respublikose 

TV, V C R S 
TELEFONAI 
CAMCOROCRS 
Voftaiaa 127 /220 
TV PRIIMTUVAI 
pac aatcNtą Europai 

Pin igu keitimas 

Gahte patys sudaryt' « jntmj pasirinkdami prekes iš 
mūsų katalogo arba pridėti, M norit Pareikalavus, 
katalogą pasiųsime veltui. 

MC 145 ŠVENTINIS siuntinys 18 Ibs 
MC 146 ŠEIMAI siuntinys 18 Ibs 
MC 152 MĖSOS siuntinys 18 1 !bs 
MC 153 ŠEIMININKEI ^ r i t i n y s 17 4 Ibs 
MC 154 VAIKAMS s iundys 13 4 ibs 

$129 
$114 
$124 
$89 
$95 

MOeų parduotu** aktnO* vttokfcj rtiftų radtyu* I' ĮiMtlroomius prie 
uaaue | 9ov Sąjungą » i apmokstu art>e n««p«.rA*u murtu 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI 

* Prancūziški vaistai 
* šeimos vaistinėlė (V>t) 
* Vaistai vaikams (kit) 
' Maistas vadams ( kit) 
' Automobiliai (LADA) nuo $6.600 
* šaldytuvai nuo $500 
* Health Spa pasiteiraukite 
* Koodominiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo maSirw">s nuo $500 
* Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mini traktoriai nuo $2.000 
* Įvairios prekės Pasiteiraukite 

K O M P I U T E R I A I 
Su naattku ra idynu 

Va!«n4o«: p i r m n * M 1 1 - S , 
ke tv f r td -aa f t td . 1 1 - 7 

Gzntuijf, 21 
KMIK1K RFAMORS 

T922 S. PuU«ki Rd 
4«>- S. \r<her A\e. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite par<kin(i ,ir pirkti < > 
mus kreifAitės i Danutę Mayer. h 
profes ional ia i , s ^ i n i - r g a i . it 
.iMupiiKkai patarnaus, f immmm E 
veltui. 

Žavus 3 mlap kamb „spl l t l eve l ' na 
mas Lemonte 
Didelė, saulėta virtuvė, 'lideti miog kamb 
Kietmediio g-indys. ? vonios, salonas, 
šeimos kamb ; 20 x 20 pėdų poilsio kai'-''. 
Gražiai sutvarkytas k'»mas $»«5.900. 

Žavus „Vlctor lan" stiliau* namas; 3 
rnieg pilnai atremontuotas, jauki veranda 
namo priešakyje; g'aius kiemas; o »<>v< o 
ražas $131,900 

Ontuifc 
21 

OLSICK ft CO.. REALTORS 
1180 State S t -1 t 
Lemont, Ifllnols 60139 
(312) 257-7100 

MISCELLANEOUS 

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

M . 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20ao— ?,0°o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobili-
j a s mus 

F R A N K Z A P O L I S 

3208V2 W e a t 9 5 t h S t r e t 

U I . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

C L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISOMA. 

f oriu i hi< io' s miesto leidimą Cubo r* 
užmiesty Dirbu gre'tai. garantuotai " sąži
ningai 

312-77'* 3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

G a l i m e saugot i (ūsų v a i k u s , tur ime 
tam galimybes ir t inkamas sąlygas 
Būkire užtikrinti, kad jusu vaikai aaus 
gera priežiūrą. Susidomėjo sk:st»ibit> 
kitę 312 476 3 8 0 t 

J.M.Z. ROOFING * 
CONSTRUC1ION CO. 

Shingie, hot ta', modit'ed bit> :m<»" S roti 
roofs (experts at roof tearott«t f 1 .H 
house & spot tuckpointing. Chimneys 
rebuilt & cleaned. Aluminum siding. 
sofit. faca S. gutte's Glass bkx* . storm 
& replacement vvmdovvs Custom 
catpentry rec. rooms. room additions. 
krtchen & bathroom. c«»ran<ir; titęs i 
linoteum, dfywalt * pp'nting. plumbing 
4 etec'rical 
Free stUmetes! Call: 708 343 0498 

Rlchard Hanus, adv. 
Imigracijos įstatymų j inova* 

Pirma konsultaciją — veltui 
205 VY. Randolpti. Sulta 7100 

Chlcago. II 6 0 6 0 6 
U I . 312-464-2380 

iŠJ l 
BELL SACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
P129 S. X * i U * A v a . , 

ChJcago, I I 6 0 6 2 6 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namu/pitkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 

t
« Gieitas it sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantal kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Healtor 

I tena Ijlinstrublenė. 
ReaHor Assoc. 

Nuosavybių paidavimas. Income Tax-
5953 S K u i l į * Ave 

Tet. 438-7878 
— — ' i 

Parkraustau (Moving) sąžinin 
gai, prieinama kaina. Iškraučiau ir 
išvalau rūsiui ir butus 

Kraiptls: (31?) 776 8176 

"LINCOLN PARK" 
CHARM 

IN ROMANTIC RIVERSIDE! 
OPPERED AT $299.000 

M^g'cai sou'hetn co'onial graces a 
P'estiycjs ti>'ee ir ied street in histonc 
Rive«side. 3-plus bedrooms. 2.5baths. 
cozy f"st ftocr den. updated eatin kit-
clien. Iia'dvvood Hoois thru-out 4 
vvondeiiul screened porcn overlooking 
wt>odsy back yard. Enjoy an easy vvalk 
to town. train & s<. lioots' Call Joan Rtzzf 
cr Deborah Stovvatt at 700-789-3200 
COLDWELL BANKER 

- U 
F O R RENT, 

išnuomojamas 4 kamb butas 
Briqhton Parke. Tik suaugusiems. 

To l . 376-1323 

VVESTMONT, IL APT. FOR RĖKT 
7 bedrrns.. 2 baicoriies. laundry facility; 
heat & cookmg oas incld Pool & tennts et; 
no pets. $595 mo + security + credit 
check CaR. 708 852-2594. Kalbame 
Mstuvttkal. 

Išnuomojamas butas; 5 didal l 
kamb., 2 m lag . Su šiluma ir 
kaistu vandeniu. Suaugusiems ar-
pp pensininkams, be gyvuliukų. 

Tai . 1-312-737-1097 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
su baldais ir šiluma Brighton Pk. 
npyl 42 St & Talman Ave. 

Tai . 312 523-8436 

I š n u o m o j a m a s 5 k a m b . 2 mlag. bu
tas antrame aukšte. Brtghton Pk. apyl . , 
43 St. & Ar tes ian Ave Nauja v ir tuvė, 
"1,'inteies. p lov imo mašinos. Su ši luma 
ir karštu vanden iu . 

T a i . 3 1 2 - 5 2 3 - 8 4 3 6 

MEŠKOS MAURO 

o 

m i e r a s 
'* * ' e n a s 

R o m a n a s , k u r i a m e XX amž iaus 
gdožini.-'i ra ' ii neHa mažojo žmogaus 
•^iidimi. 

6i«5 444 p--1 Ateities Literatūros Fon
do 'ž id inys ąaunamas ir ..Drauge*', 
4545 W 63rd Ht . Cb icago, IL 60629 ' 
Kaina 15 dcM su persiuntimu — 17 
d I l l lrrv:iau ; gyventoja i dar pr ideda 
1 d->l i'O '.entų valsti jos mokesčių 

I 



PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

DARBAI 

PENKERI METAI BE 
HENRIKO KAČINSKO 

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. spalio mėn. 18 d. 

Per palyginus trumpą laiko
tarpi Lietuvos prieš metus su 
puse paskelbta Nepriklauso
mybė tapo tikrove! Lietuva pa
siekė tai, ką ji svajojo pasiekti 
daugiau kaip 50 metų — Lietu
va buvo pripažinta nepriklau
soma valstybe. Pagarba Lietu
vos žmonėms už jų kantrumą, 
drąsą ir ryžtą! Pagarba Vytau
tui Landsbergiui ir jo vadovau
jamai Lietuvos Respublikos val
džiai. Jie, pildydami Lietuvos 
žmonių valią, nenukrypo nuo 
aiškaus, bet sunkaus kelio, 
kuris Įgyvendino Nepriklauso
mos Lietuvos valstybės viziją. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos nariai aktyviai 
įsijungė į darbą Lietuvos 
pripažinomo reikalu, veikiant 
tiesiogiai ir per kraštų valdybas, 
siunčiant raginimus, pavyzdi
nius laiškų bei telegramų teks
tus bei perteikiant tiek, kiek 

jos gauta per PLB einančią 
informaciją iš Lietuvos. 

Norėčiau dabar peržvelgti 
PLB valdybos darbus pastarojo 
ketvirtmečio proga, ypač kas 
lietė valdybos narių tiesioginius 
darbus bei veiklą išeivijoje. 

PLB Lietuvoje 

PLB pirmininkas Vytautas 
Bieliauskas dalyvavo Mokslo ir 
kūrybos simpoziume gegužės 
mėnesį. Ta proga turėjo daug 
susitikimų su įvairiomis Lietu
vos organizacijomis bei kalbėjo 
Lietuvos žmonėms per televizi
ją, pasakė kalbą Aukščiausiojoje 
taryboje, užmezgė ryšius su 
Estijos, Latvijos, Sibiro bei kitų 
rytinio bloko besisteigiančiomis 
lietuviškomis bendruomenėmis. 
PLB pirmininkas pakvietė jų 
pirmininkus pirmą kartą daly
vauti Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkų suvažiavime Vasa
rio 16 gimnazijos patalpose 
liepos mėnesio gale. Suvažia
vime taip pat pakviesti daly
vauti Sąjūdžio bei Lietuvos 
vyriausybės atstovai. PLB pir
mininkas ketino dalyvauti 
Pasaulio Lie tuvių sporto 
žaidynių uždarymo iškilmėse 
rugpjūčio pradžioje Vilniuje, 
tačiau sovietai tuo metu nedavė 
vizos. 

PLB vicepirm. ryšiams su 
kraštais Gabija Petrauskienė 
lankėsi Lietuvoje birželio mėne
sio viduryje dvi savaites. Ta 
proga turėta daug susitikimų su 
įvairiomis vyriausybės įstaigo
mis. Sąjūdžiu, dalyvauta Aukš
čiausiosios tarybos užsienio 
reikalų komisijos posėdyje, ku
riame aptarti ryšių su išeivija 
klausimai. Tartasi dėl galimy
bės išvystyti darbo programą as
menims iš vakarų, kurie norėtų 
praleisti keletą mėnesių ar 
kelerius metus, talkinant Lie
tuvai įvairiose srityse. PLB 
vicepirmininkai Petrauskienė ir 
Gureckas buvo pristatyti Aukš
čiausiosios tarybos sesijoje. 

PLB vicepirm. visuomeni
niams reikalams Algimantas 
Gureckas nuo birželio galo iki 
liepos vidurio buvo Lietuvoje ir 
dirbo prie sienų komisijos, ruo
šiantis deryboms su Maskva. Jis 
yra tos komisijos narys. 

Gabija Petrauskienė grįžo 
Lietuvon rugsėjo pirmą savaitę 
kaip Kanados vyriausybės dele
gacijos dalyvė. Ta proga toliau 
pasistūmėta pokalbiuose apie 
galimybe Vilniuje įsteigti PLB 
būstinę, tartasi su Sąjūdžiu apie 
ateities veiklos reikalavimus 
bei finansavimą, kalbėta dėl 
įvairių projektų įgyvendinimo 
per pagalbos Lietuvai vajų 
pagal V. Landsbergio nurody
mus. 

Sausio 13 pasekmės 

Visi girdėjome apie 16 miru
siųjų, tačiau mažiau kreipiama 

dėmesio į šimtus nukentėjusių 
-sužeistų, kurie iki šios dienos 
guli ligoninėse ir gydo savo 
sužalotus kūnus. Jais rūpina
si buvusi poli t inė kal inė , 
konkrečios akcijos žmogus Jad
vyga Bieliauskienė Vilniuje. J i 
pastoviai juos lanko ligoninėse, 
nešdama moralinę paramą, 
su te ikdama ir konkrečios 
paramos, kai jai įmanoma tai 
padaryti, atnešant lauktuvių ar
ba labai stingančių gydymo 
priemonių. Per PLB fondą, 
kuriam pirmininkauja Vytau
tas Kamantas, teikiama finan
sinė pagalba. Kviečiama visuo
menė prie tos paramos prisidėti. 

Landsbergio knyga 

PLB valdyba išleido Vytauto 
Landsbergio knygą „Atgavę vil
tį", kurioje aiškiai atsispindi 
Lietuvos Sąjūdžio vidinė veiklos 
kryptis, atvedusi Lietuvai naują 
valdžią ir galutinai nepriklau
somybę. Knyga platinama pa
stoviai per PLB fondą. 

Kalėdų proga valdyba yra nu
tarusi knygos kainą sumažinti 
iki 10 dol. Prašome užsisakyti 
jau dabar. 

Landsbergio knygos leidimu 
anglų, prancūzų, vokiečių bei 
ispanų kalbomis susidomėjo 
knygų leidėjai tarptautinėje 
knygų leidėjų parodoje Frank
furte, Vokietijoje. Šiais reikalais 
toliau rūpinasi PLB valdyba, V. 
Landsbergio įgaliojimu. 

A. a. akt. Henrikas Kačinskas 

Lietuvos ats tovai į 
Pietų Ameriką 

Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos atstovų prašomas, PLB 
pirmininkas Vytautas Bieliaus
kas rūpinosi Lietuvos Respub
likos vicepirmininko Broniaus 
Kuzmicko ir Užsienio reikalų 
komisijos pirmininko Emanue
lio Zingerio kelionėmis Pietų 
Amerikon. Dirbama kartu su 
Pietų Amerikos Lietuvių Bend
ruomenių pirmininkais ir jų 
valdybomis. Lankomi šie kraš
tai: Argentina, Urugvajus, Bra 
zilija, Venecuela, Čilė. 

PLB vicepirm. Kultūros reika
lams Irena Lukoševičienė su 
PLB Kultūros komisija sėkmin
gai suorganizavo „Šėpos" 
teatro pasirodymus įvairiose ko
lonijose Kanadoje ir JAV. Tai 
sudarė progą lėlių teatro forma 
susipažinti su dabartinės Lie
tuvos politikos ir dabartinės 
istorijos raida. 

Pasaul io Lietuvių 
j aun imo kongresas 

Jaunimo kongresas vyks šių 
kalėdinių atostogų laikotarpyje 
Pietų Amerikoje. Studijų dienų 
programoje, kurią suruošė PLJS 
valdyba kartu su akademinės 
programos komisija iš Pietų 
Amerikos, dalyvauja eilė pa
skaitininkų iš Lietuvos. Iš viso 
Lietuvos jaunimo į Jaunimo 
kongresą numatoma, kad at
vyks 16 specialių dalyvių. 
Finansų ir talkos komiteto pir
mininko Vytauto Kamanto 
didžiausias šiuometinis rūpestis 
sutelkti pakankamai lėšų pa
dengti kongreso biudžetui. Visų 
kraštų valdybos turėtų pasis
pausti ir prisijungti prie šio ben
dro išeivijos jaunimo reikalo, su
telkiant galimai daugiau lėšų, 
kad kongresas galėtų įvykti be 
didelių finansinių nuostolių. 
Ypatingai sparčiai dirba ir 
PLJS valdybos nariai: pirmi
ninkas Alvydas Saplys, iždi
ninkas Arūnas Pabedinskas, 
vicepirm. Daina Kalendraitė iš 
Toronto bei vicepirm. Mirga 
Šaltmiraite Lietuvoje. Argenti
noje yra organizacinė kongreso 
širdis — Ariana Rastauskaitė ir 
jos vadovaujamas kongreso 
organizacinis komitetas, kuris 

Henrikas Kačinskas, vienas iš 
didžiausių Lietuvos t ea t ro 
aktorių, mirė Šiaurinėj Floridoj, 
Sunny Hills, 1986 m. rugsėjo 28 
d. Penkmečio sukaktis čia buvo 
prasmingai paminėta. Apie tai 
vėliau. Pirma priminsiu keletą 
svarbiausių velionio biografinių 
bruožų. 

Henrikas gimė 1903 m. sausio 
23 d. Viduklėje, Raseinių 
apskrity. Gimnazijos mokslą 
pradėjo Šiauliuose, o I pasauli
nio karo metu pasitraukęs į 
Rusiją, iki 1918 m. tęsė Bronicų 
mieste. Į Lietuvą grįžęs, 1918-22 
mokytojavo įvairiose Žemaitijos 
mokyklose. Tea t ra lo keliu 
pasuko 1922 m., įstodamas į A. 
Sutkaus studiją Kaune. Studi
juodamas pradėjo vaidinti Tau
tos, paskui Vilkolakio 
teatruose. Pastarąjį 1925 m. 
uždarius, apie metus dirbo 
Klaipėdos muitinėje, bet 1926 
m. vėl grįžo į Kauną, jau į Vals
tybės teatrą, kur per aštuone
rius metus išsiskleidė dideliu 
ta lentu ir s u k ū r ė daugelį 
atmintinų vaidmenų. Tik norė
damas dirbti kar tu su talen
tingu režisierium Romualdu 
Juknevičium, porai metų perėjo 
į Klaipėdos teatrą, bet 1938 m. 
vėl grįžo į Kauno Valstybės 
teatrą. Sovietų ir nacių okupa
cijų metais (1940-44) vaidino 
Vilniaus teatre, kur šio rašinio 
autoriui ne ka r t ą t eko jo 
vaidyba gėrėtis. Vokietijoje 
įsijungė į l ietuvių dramos 
kolektyvus Augsburge (pakar
totinai) bei Detmolde. 

Ameriką pasiekė 1949 m. ir 
pradžioje apsigyveno Bostone. 
Iki 1951 m. mokytojavo lituan. 
mokykloje ir vadovavo dramos 
studijai. Tea t r inės veiklos 
neatsisakė nė išsikėlęs į New 
Yorką: vaidino, režisavo, dėstė 
vaidybos studijoje. Buvo puikus 
poezijos bei prozos skaitovas-in-
terpretatorius. Kaip vėliau 
matysime, per šią meno rūšį jo 
balsas išliks ir ateities kartoms. 

Iki šiol naudojau LE 10-to 
tomo biografines žinias. Bet mi
nimas tomas išleistas 1957 me
tais. Veltui ieškojau žinių apie 
H. Kačinsko paskutinius beveik 
tris dešimtmečius abiejuose 
papildymų tomuose. Nėra net 
mirties datos, nes vėliausias LE-
XXXVII (II papildymų) tomas 
išleistas 1985 m. Bet 1957 
metais Henrikas Kačinskas į 
pensiją neišėjo! Priešingai, jis 
nuėjo dirbti valdiško darbo. Ne 
bet kokio, o turbūt širdžiai 
mieliausio: Voice of America 
radijo transliacijų tarnautojus, 
berods rusų skyriuje, mokyti 
tikslaus žodžių tarimo, kirčia
vimo, niuansavimo. Spėju, kad 
ten ir alga buvo kur kas geresnė 
negu dramos aktoriaus, nes 
scenoje artistai visada dirba iš 
pašaukimo, dažnai vos prasi
mai t indami . I š s i t a r n a v ę s 
pensiją, Sunny Hills pušyne įsi-

ALFONSAS NAKAS 

gijo kuklų namel} ir su žmona 
apsigyveno. Paskutiniai keli 
sakiniai jo biografijai po 1957 
metų pasilieka be datų, nes 
tikslių nežinodamas, nenoriu 
skaitytojo, juoba ateities jo bio
grafo klaidinti. 

Bepigu filmų žvaigždėm, 
ekrane „atgaivinamom" ir už 
dešimtmečių (kai kada bus už 
šimtmečių) po mirties. Teatro 
spektaklių H. Kačinsko laikais 
niekas nefilmavo. Dabar video 
kasečių eroj pradedama filmuo
t i generalines repeticijas (pre-
views). Kaip liūdna, kad tokio 
masto aktorius, galėjęs sukurti 
bet kokio žmogaus vaidmenį, 
sceną palikęs, greitai pamirš
tamas . 

Ačiū Dievui, Henrikas už 
daugelį Lietuvos teatro aktorių 
laimingesnis tuo, kad visiškai 
nemirė bent jo balsas. Turiu 
galvoj patefono plokštelę ,,H. 
Kačinskas", draugų išleistą 
1988 m. gale. Joje 18 lietuvių 
poetų bei dramaturgų kūrinių 
įrašų. Apie 45 minutės Henriko 
balso! Visokių jo atšvaitų, niu
ansų, tembrų. Sudėta tai, ką 
pavyko geriausio išgelbėti. 
Garbė visiems, kurie jos išlei
dimui pasidarbavo. 

Henriko mirties penkmečio 
prisiminimu Sunny Hills pasi
r ū p i n o jo našlė Sofija. 
Sekmadienį, rugsėjo 29 d., Šv. 

Teresės bažnytėlėje už jo sielą 
trys kunigai aukojo Mišias. Tos 
dienos antrą valandą pusšimtis 
S. Hills tautiečių ir keletas Ka
činskų draugų svetimtaučių 
buvo pakviesti vaišėms į Šv. 
Teresės parapijos sa lę . Ne 
ašaroti ar dūsauti, o gera nuo
taika prisiminti su velioniu 
draugystę, pasidalinti įspū
džiais. Prieš maldą kalbėdamas, 
kel ia is sak in ia i s H e n r i k ą 
prisiminė klebonas kun. Fran
cis Szczykutovvicz, o po jo našlė 
— Sofija K a č i n s k i e n ė . 
Vienintelė programos dalis — 
minėta veliono balso plokštelė. 
Perkeltas į juostą, be sustojimo 
Henrikas deklamavo nuo Mai
ronio „Lietuva brangi" iki K. 
Inčiūros „Lietuvos padangė". 
Pusšimtį svečių tenka pagirt i , 
kad viską išklausė didžiausia 
rimtimi, nors tai buvo ir po 
kokteilių, ir po pietų, kavos 
belaukiant. 

Pavieniai buvom nuvažiavę 
prie Henriko kapo kata l ikų 
Calvary Cemetery. Prieš penke
rius metus jis ten ats igulė 
vienas iš pirmųjų, tad prie cen
trinio tako, įkalnės vidury. 
Dabar jau jo paminklą supa trys 
tuzinai kitų ir dar keliolika 
paženklintų plokštėmis. 

Dar penkmetis ar ki tas ir visi 
tenai susirinksime... Tuo t a rpu 
mes Henriką Kačinską prisime
name su pagarba ir didžiuoja
mės, kad jis su mumis pasiliko. 

GALIMAS MOKYTOJU 
STREIKAS 

Chicagos miesto mokyklose 
dirba apie 32,000 mokytojų. 
Didele balsų dauguma spalio 15 
d. jie nutarė už mėnesio pradėti 
streiką, jeigu nesusilauks algų 
pakėlimo. Streikas gali prasi
dėti lapkričio 18 d. 

Mielam draugui 

A.tA. 
VALIUI SODEIKAI 

mirus, reiškiu nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai LIALEI, 
sūnui MARIUI, dukrai KRISTINAI, broliams LEONUI, 
MINT AUTUI, POVILUI ir jų šeimoms, sesutei BIRUTEI 
su dukra RIMA, visiems giminėms ir artimiesiems. 

Steponas A. Bučmys 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best ws v to save regularly! 
Vtfflft 

see us for 
financing. 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

AT OUR LOVY RATES 

T O F>T V O U « I N C O M * 

MOKSLAS PABRANGO 12* 

I l l inois valstijai t u r i n t 
rūpesčių su finansais, mokslas 
valdinėse kolegijose ir universi
tetuose pabrangs 12<7< ir dabar 
reikės mokėti maždaug 2,137 
dol. mokslo metams. 

A.tA. 
ANNA KLIMAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. spalio 17 d., sulaukusi 89 m. amžiaus. 
Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno 87 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Audrey 

Pikūnasjfcentas Casey, Shirley Chudy.sūnus Don Sturenfeldt. 
marti Ann; septyni anūkai ir septyni proanūkai. 

Velionė buvo žmona a.a. Klem. 
Priklausė klubams. Brighton Parko moterų. 

Našlių-Našliukių, Joniškiečių ir Dariaus-Girėno pagalbiniam 
vienetui. 

Kūnas pašarvotas penktadieni, spalio 18d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Becvar-Lack & Sons koplyčioje, 6541 S. Kedzie Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 19 d. Iš koplyčios 9:15 
vai. ryto bus atlydėta į St. Adrian parapijos bažnyčią, 70 St. 
ir Washtenaw Ave., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukterys, sūnus ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sūnūs. Tel. 312434-1700. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9 8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

«• 

šiam kongresui ruošiasi jau 
daugiau kaip dvejus metus. 
Linkime jiems daug pasisekimo 
ir laukiame iš visų bendruo
menių kuo daugiau lėšų. - G. 

SŪDYTOS 
SILKĖS 

IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms 

jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $16 

Skambinkite: 708-532-5951 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Il l inois 60629 

H3121-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Ro.id 
Palos Hi l ls , I l l inois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South ^Oth Avenue 

Cicero, Illinois fH>f>50 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144fc S>uth ^Oth A u n a t 

( kero, Illinois HV-̂ 0 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galiu* pasiekti 
s k a m b i n d a m i H312)-476-2345 

ANIHONY B PETKUS 
DONAI D A. PEIKUS 

DONAI D M. PETKUS 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. spalio mėn. 18 d. 

x Vysk. Sigitas Tamkevi
čius, Kauno arkivyskupo aug-
zial iaras , a t l ikęs Šiluvos 
koplyčios 25-rių metų sukakties 
iškilmes Washingtone, D.C., at
vyko į Chicagą Jėzuitų provin
cijolo kun. Antano Saulaičio 
lydimas, vysk. S. Tamkevičius 
aplankė Marijonų vienuolyną ir 
valgė pietus. Paskui aplankė 
,,Draugo" redakciją, administ
raciją, spaustuvę ir domėjosi 
spaudos reikalais išeivijoje. 
Vysk. S. Tamkevičius sekma
dienį 8 vai. turės pamaldas ir 
pamokslą Švč. M. Marijos 
Gimimo par. bažnyčioje, o 11 
vai. Lemonto lietuvių misijoje. 

x Česlovo Stankevič iaus 
vadovaujama delegacija iš 
Lietuvos šį sekmadienį, spalio 
20 d., lankysis Lietuvių centre 
Lemonte. Visuomenė kviečiama 
susipažinti su svečiais tuoj po 11 
vai. šv. Mišių palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijoje. 

x Smuikininkė Linda Ve-
leckytė ir sol is tas J o n a s 
Vaznelis, akompanuojant muz. 
Mamgirdui Motekaičiui, atliks 
meninę programą, a.a. Broniaus 
Kviklio pagerbimo akademijoje 
sekmadienį, spalio 27 d., 3 v. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Akademinis Skautų sąjū
dis kviečia Chicagos ir apy
linkių skautiją ir visuomenę at
silankyti šiame didžiai lietuvių 
tautai nusipelniusio asmens pa
gerbime. 

x Muz. Juozo Žilevičiaus 
gimimo 100 metų minėjimas — 
koncertas bus lapkričio mėn. 3 
vai. p.p. Jaunimo centre. Rengia 
Margutis. 

x Jaunimo centro Moterų 
k lubas ateinantį sekmadienį, 
spalio 20 d., rengia blynų pus
ryčius išeinantiems iš koplyčios 
ir einantiems į Jaunimo centro 
kambarius. Blynų pusryčiai 
prasidės 9 vai. ryto . Visi 
kviečiami pasinaudoti. 

x Lietuvos Dukterys, kaip 
ir kiekvienais metais, ruošia 
tradicinį rudens pokylį, š.m. 
spalio 19 d. 7 v.v. Jaunimo cen 
tro didžiojoje salėje. Programa 
atliks akt. Nijolė Martinaitytė 
ir pianistė Sonata Zubovienė. 
Vakarienę ruoš O. Norvilienė, 
o šokiams gros Ą. Stelmoko 
orkestras. Visi nuoširdžiai 
kviečiami. Bilietai jau dabar 
gaunami draugijos raštinėje, 
2735 W. 71 St . , te l . 
312-925-3211. 

(sk) 

x PLC. Lemonte dar tik 
vienas „condominium" neuž-
pirktas. Likęs „condominium" 
yra 2 miegamųjų, 2 vonių, su sa 
lonu ir virtuve. Kaina $80.000. 
Skambinkite R. Sušinskienei. 
C21 Prime Real Estate (708) 
301-0880, arba (708) 257-7114, 
arba centro administracijai 
(708) 257-8787. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkul is , 
tel. 312-977-7242'dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago-
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-80O423-2294. 

(sk) 
x Baltijos res torane geras 

lietuviškas maistas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro
bertą Rd., tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x Švč. M . Mari jo* ' ria 
m o k y k l o s Motinų klubo susi 
r inkimas bus a te inant į pir
madienį, spalio 21 d., 7:30 vai. 
vak. mokyklos salėje. Bus 
paskaita apie vaikų auklėjimą. 
Kviečiamos visos vaikų motinos 
dalyvauti. 

x R a š y t . B i r u t ė Pūkelevi -
č iū tė a t l iks meninę dalį Vliko 
seimo užbaigimo bankete, kuris 
bus lapkričio 3 d., sekmadienį, 
Martiniąue pokylių salėje. 

x Leoną P a u k š t i s , 
zo Paukščio, buvusio Lietuvos 
Vyčių veikėjo, naš lė su dukra 
aplankė Lietuvą ir „Draugo" 
administratoriui kun. P. Ci 
bulskiui a t s iun tė nuoširdžiau
sius sveikinimus. 

x K l a i p ė d o s a n s a m b l i s , 
„Uos tamiesč io m u z i k a n t a i ' ' 
— tai grupė jaunų muzikos kon
servatoriją baigusių vyrų, kurie 
groja įva i r ia i s l iaudies in
s t rumentais , pa tys kuria mu
ziką ir dainuoja. J ų koncertas 
bus sekmadienį, spali) 
vai p.p. J a u n i m o centre Visi 
kviečiami. 

x K u n . V. K r i k š č i ū n e v i -
čius , Southfield, Mich.. Stasys 
Pociu l i s . K e n o s h a , W i s c , 
Joseph Bernot, Union, N.J.. 
A l b e r t a s M e l n i n k a s , Wa-
terbury, Conn., Bruno Bendo-
raitis, South Haven, Mich., J. 
Stasiunaitis, Hot Springs, Ark., 
pratęsė prenumera tą ir kiek
vienas pridėjo po 20 dol. auką, 
t a i už k a l ė d i n e s kor te les , 
kalendorių ar auką dienraščiui. 
Labai dėkojame. 

x Dr. A . L. Čepu l i s iš Wil 
laughby Hills, Ohio, „Draugo" 
rėmėjas, garbės prenumerato
rius, pratęsė prenumeratą su 20 
dol. auka. Labai dėkojame. Sol. 
Alger ir Aldona Braziai iš Palos 
H e i g h t s . 111., p r a t ę s d a m i 
prenumeratą a ts iuntė 15 dol. 
auką. Dėkojame. 

x A d o l p h B a l i ū n a s vsssrą 
praleidęs Willowbrook. 111 . vėl 
išvyko į Singer Island, Fla.. 
p a k e i s d a m a s , , D r a u g o " 
siuntinėjimo adresą, pridėjo ir 
25 dol. auką. Labai dėkojame. 

x G r ą ž i n o l a imėj imų šak
neles su 15 dol. auka: Vytenis 
ir Vida Šilai, Stasys J. Neniškis, 
M. Ancerys, Danutė Garbonkus, 
visi iš Chicago. 111., Emilija Lun-
gys, St. PetersburgBeach, Fla., 
V. Kezinaitis, Hamilton, Ont., 
Kanada, Teresė Norkus, Oak 
Lawn, 111., Kazys Gr ic ius , 
A m h e r s t . M a s s . , V i s i ems 
dėkojame 

x Social inė t a r y b a kviečia 
visus dalyvauti „Uostamiesčio 
muzikantų" koncerte. Koncer
t a s įvyks spalio 20 d., sekma
dienį, Jaunimo centre. Bilietai 
gaunami Gifts International — 
Vaznelių prekyboje. Seklyčioje 
ir prie įėjimo. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
p o s įgal io ta medicinines 
priemones Lietuvai priimti 
Scottie Žukas. Jai reikia tik pa
skambinti 312-282-3820. Ji nu 
rodys, kur atiduoti, arba paims 
pažadėtas medicinines prie-

x L. F o n d a s ske lb ia pini
ginį ir n a u j ų n a r i ų vajų. Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, 
reikalinga dar didesnė parama, 
negu anksčiau. L. Fondas rėmė 
ir rems Lietuvos reikalus. Tad 
didinkime savo įnašus L. Fon
dui ir būkime šios prasmingos 
organizacijos nariais . Aukas 
siųsti L. F. adresu: 3001 W. 59th 
St., Ch icago , I L 60629. 

(sk) 

x K A L Ė D I N I A I SIUNTI
NIAI Į L I E T U V Ą pristatomi į 
namus su n u o l a i d a . Specia
lus sus i tar imas Rūbai, mais
tas, vaistai BE MUITO. Ši nuo
laida galioje rugsėjo ir spalio 

mėn. P a s k u b ė k i t . Iš kitur 
siuskite mums paštu arba UPS. 
T R A N S P A K 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 60629 , t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x M A I S T O SIUNTINIAI į 
Lietuvą Š V E N T Ė M S žemes
nėmis kainomis: mėsa, dešros, 
sūris, aliejus, cukrus, kava ir kt. 
Įvairaus dydžio: 55 svarų. 30 
sv., 15 sv. Kainos nuo $50 iki 
$90. K r e i p k i t ė s , su t e iks im 
s m u l k e s n ę informaciją. 
T R A N S P A K , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 60629 , t e l . 
312-436-7772. 

^ski 

x „Easy to L i thuan ian" , 
Juozo Masihonio išversta ir lie
tuvių kalbai pritaikyta iš Ligos 
Streipos ,.Easy Way to Lat-
vian", neseniai išėjo iš spaudos. 
Knyga 296 psl. suskirstyta į 24 
pamokas, kurių kiekvienoje yra 
po tris pasikalbėjimus įvairiau
siais kasdieniniais klausimais. 
Pamokos, paaiškinimai ir pra
timai įkalbėti šešiose po 90 min. 
kasetėse. Išleido JAV LB Švie
timo taryba. Vadovėlis tinka 
lietuvių ir anglų kalboms mo
kytis. Gaunama „Drauge". 

x Gaja ir Pe t e r A. Bliu-
dzius , Ft. Worth, Texas, Irene 
E . Krikščiūnas , Evergreen 
Park, 111., J. ir A. Paronis, 
Darien, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pa
rėmė dienraštį po 25 dol. auka 
ir p ra t ę sė p r e n u m e r a t ą 
vieneriems metams. Nuoširdus 
ač iū už pa la ikymą savos 
spaudos. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
10 dol. auka: Bronė Pabarčius, 
Stasys Žvirblys, Ona Sumantas, 
O. Audėnas, Jadvyga Rutka, 
Vladas Paalksnis, T. Saka
lauskas, Bronius Venclovas, 
V ladas P lečka i t i s . Vincas 
Kamaitis , Linas Gylys, Petras 
Rudėnas, Stefa Strikaitis, Koste 
Diciunas, Lottie Giedraitis, A. 
Šuopienė, Sophie Pinto, Diana 
Juzaitis, Augustinas Dumbra. 
Visiems dėkoja. 

x ALRK moterų sąjunga, 
Chicago, 111., per ižd. Birutę 
Kačinskienę atsiuntė 30 dol. 
auka. kartu sveikina „Draugą" 
ir linki jam sėkmės lietu
viškame veiklos bare. Nuošir
dus ačiū. 

x R i c h a r d H a n u s , advoka
tas, imigracijos įstatymų žino
vas, 205 W. R a n d o l p h , Suite 
2100, Chicago , IL 60606, tel. 
312-464-2380. Pirma konsulta
cija — veltui. 

(sk) 
x Br igh ton P a r k o l i e tuv ių 

Namų Savin inkų draugi ja 
rengia 30-jį jubiliejinį balių š.m. 
spalio 26 d . šeštadienį, 7 v.v. 
Šauliu salėje, 2417 W. 43 St. 
Bus meninė programa, šalta-šil-
ta vakarienė. Veiks baras. Šo
kiams gros Kostas Ramanaus
kas Kviečiame visus dalyvauti. 
Dėl bilietų kreiptis: V. Utara , 
312-8474)664. 

(sk) 

Vhko seimo rer.į.mo komitetas. Iš kaires sėdi: M. Marcinkiene, A. Repšienė ir dr. L. Kriaučeliūnas 
— pirmininką? antroje eilėje: K. Biskis, S. Džiugas, I. Kriaučeliūnienė ir Pr. Povilaitis, Nėra 
J. Janūsaičio. 

Nuotr V. Jonušienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 11! 
Miltų 10 sv., cukraus 10 sv.. ry
žių 6 sv., aliejaus 64 oz., 8 
O'Clock pupelių kavos 39 oz., 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
(1 kg), 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se (0.65 kg), 2 dėž. vištienos sa
vo suityse (0 65 kg). Pilna kai
na $100. Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienų ..ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave., Hickory Hills, 
IL 60457 - tel. f708) 430-8090. 

(sk; 

x P a r d u o d a m i AUTOMO
BILIAI Lietuvoje su garan
tija T r a n s p a k , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 
x Grei t pa rduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , te!. (312) 5865959 ar
b a (708) 425-7161. 

(*) 

ISTORINIS VLIKO SEIMAS 

Istorinis Vliko seimas įvyks 
lapkričio 1-3 dienomis Chica
goje. Seimo rengimo pirmi
ninkas dr. Leonas Kriauče
liūnas, Vliko valdyboje einąs 
vicepirmininko p< eigas, yra 
sudaręs specialų k mitetą iš 8 
asmenų. Komitetą nareigomis 
pasiskirstė: dr. Leonas Kriau
čeliūnas — pirmininkas, I. 
Kriaučeliūnienė - pobūvio 
vadovė, M. Marcinkienė — sve
čių, atstovų priėm ir vaišių 
vadovė, Pr. Povilai:- — finansų 
tvarkytojas, St. D: ugas — lei
dinio redaktorių- Kęstut is 
Biskis — transp< nacijos in
formacijos reikalerns, A. Rep
šienė — sekretor- ir mažoms 
žinutėms spaudoje r J. Janusai-
tis — propagam ? ministeris. 
Visi komiteto nariai pasižadėjo 
uol ia i atlik": pas i imtas 
pareigas. 

Seime vyks lapkričio 1 d., 
penktadienį, 6:30 vai. vakare 
atstovų ir sv< ų pabendra
vimas Lietuvių T autiniuose na
muose. Lapkrič o 2 d., šešta
dienį, visą dien? seimas posė
džiaus Jaunimo centro didžiojoje 

x Dėmesio! Chicagos Šau
lių Rinktinė rengia gegužinę, 
kuri įvyks šių r" u spalio mėn. 
20 d., sekmadienį, Saulių na
muose. Pradž^ 12 vai. Geras 
maistas, gera Tr.^ika, turtinga 
loterija. Malr.n ai kviečiame 
dalyvauti. Šaulių r inkt inė . 

(sk) 

x Ieškomas Jonas Lukoše
vičius iš K> rtų, gyvenęs 
Brooklyne. Jo :eško pussese
rė Irena Lukcšsviūtė. Jis, ar
ba apie jį žiną įėji, rašykite: 
Vita Steck, 12705 Bell Rd., 
L e m o n t , II 60439, t e l . 
708-349-3063. 

(sk) 

x Lietuvos Vyčiai , Vid . 
Amer ikos distnktas, dėkoja 
Standard Fede- ,1 Bankui, Mar-
ųuette Funer<< ;Iomes ir Gai-
das-Daimid F'merai už nuola
tinę pagalbą r- ų verbavimui. 
Ellie Kasputis, narių verba
v imo pirminin'-.ė. 

(sk) 

salėje. Lapkričio 3 d., sekma
dienį, 10 vai. ryto vėliavų pa
kėlimas Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos aikštėje. Vėliavų 
pakėlimą praves Vytauto Di
džiojo Šaulių rinktinės vadovy
bė, dalyvaujant šaulėms ir 
šauliams ir gausiai susirinku
siai visuomenei. 10:30 vai. ryto 
iškilmingos pamaldos toje 
pačioje bažnyčioje, kurias atna
šaus klebonas kun. Jonas Ku-
zinskas . Giedos parapijos 
choras, muziko A. Lino vado
vaujamas. Pamaldos bus už 
visus Vliko gyvus ir mirusius 
darbuotojus ir padėka Dievui ir 
Švč. Mergelei Marijai už su
teiktą laisvę Lietuvai. Taip pat 
už visus žuvusius mūsų 
tėvynėje, siekiant Lietuvai lais
vės ir nepriklausomybės. Po 
pamaldų bus padėtas gyvų gėlių 
vainikas prie stovinčio kryžiaus 
prie bažnyčios. Po to užkandžiai 
a ts tovams ir baigiamasis 
posėdis Liet. Tautiniuose na
muose. Seimas bus apvainikuo
tas gražiu pobūviu lapkričio 3 
d., sekmadienį, 6 vai. vakare 
Martiniąue „Grand Dining 
Room" salėje. Pobūvio metu bus 
pagerbtas Lietuvos ministeris 
pirmininkas Gediminas Vagno
rius. Meninę programą atliks 
rašytoja, aktorė ir režisierė Bi
rutė Pūkelevičiūtė, atvykusi iš 
Floridos. Pobūvio vadovė mūsų 
miela visuomenininke Irena 
Kriaučeliūnienė. 

Pateikusi šiek tiek žinių apie 
Vliko seimo eiga, noriu vienu 
kitu žodžiu priminti ir apie pati 
Vliką. Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas įsisteigė 
1943 m. Lietuvoje, vokiečių 
okupacijos laiku. Jo tikslas buvo 
kovoti prieš okupantus ir padėti 
Lietuvai išsilaisvinti iš jų jungo 
Vlikas buvo persekiojamas 
vokiečių ir ne vienas jo veikėjų 
labai nukentėjo Vlikas buvo 
sudarytas iš veikiančių Lietuvo
je įvairių partijų ir to laikėsi iš
eivijoje iki šių dienų. 

Kadangi Lietuva yra laisva ir 
nepriklausoma, todėl Vliko 
veikla kaip ir baigta. Tuo re

miantis, manoma, kad Vliko 
seimas yra paskutinis išeivijoje, 
o kitas bus Nepriklausomoje 
Lietuvoje, todėl ir vadinamas is
toriniu. 

Noriu pažymėti, kad Vliko 
seime ir pobūvyje dalyvaus 
daug garbingų svečių: Lietuvos 
min i s t e r i s p i r m i n i n k a s 
Gediminas Vagnorius, Anicetas 
Simutis — Lietuvos ambasado
rius JT organizacijoje, Lietuvos 
generaliniai konsulai — Vaclo
vas Kleiza iš Chicagos, Vytau
tas Čekanauskas iš Kalifornijos 
ir kiti. Gauta žinia, kad negalės 
da lyvau t i vysk. Pau l iu s 
Baltakis. 

Seimo rengimo pirmininkas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas žino
mas visuomenininkas ir pasižy
mėjęs seimų ruošimu, negai-
lintis nei darbo, nei pinigų. 
Tikime, kad šis seimas pasiseks 
kuo puikiausiai. Ta proga pirmi
n inkas ir visas komi te tas 
kviečia organizacijas ir visą 
visuomenę dalyvauti seime, 
pamaldose ir iškilmingame 
Dobūvyje. Savo dalyvavimu iš-
reikšime pagarbą ir padėką 
Vliko valdybai ir darbuotojams 
už atliktus neįkainojamus dar
bus Lietuvos laisvinimo srityje. 
Tegul šis paskut inis Vliko 
seimas susilaukia mūsų visų 
padėkos ir pagarbos. 

Ant . Repšienė 

ATVYKO GILINTI 
STUDIJAS I CHICAGA 

Iki šiol nedaug turėjome 
Amerikoje studentų iš Lietuvos. 
Bet jų skaičius vis didėja. 
Atvyksta čia jaunimas studijuo
ti, bet būna tokių, kurie atva
žiuoja plėsti savo studijas jau 
būdami dėstytojais. 

I Chicagą atvyko pasispe-
cializuoti Lietuvoje gana atsi
likusioje prekybinių mokslų sri
tyje Rimvydas Skyrius, 35 
m. amžiaus, Sigitas Urbonavi
čius, 29 metų, Audrius Navikas, 
30 metų, ir Antanas Malikėnas, 
27 metų. Visi jie, išskyrus 
Malikėną, jau vedę, Vilniaus 

universiteto dėstytojai. Pir
masis yra ekonominės informa
cijos katedros docentas. 

„Mokymosi Chicagos Illinois 
universitete tikslas — per skir
tą laiką įgyti maksimalų teo
rinių ir praktinių žinių bagažą 
valdymo informacinių sistemų 
(Management Information Sys
tems) srityje. Tikiuosi, kad tokio 
kompiuterizacijos išsivystymo, 
koks yra JAV, sąlygomis studi
jos bus naudingos ta kryptimi, 
kur Lietuva dar atsilieka. Tai 
pasakytina apie perspektyvias 
informacines technologijas, 
kompiuterių tinklus, kalbėjo R. 
Skyrius. 

Apie savo tikslus kiek plačiau 
išdėstė Prekybos fakulteto 
marketingo katedros dėstytojas 
Sigitas Urbonavičius. Jis pa
reiškė: „Paskutiniais metais 
marketingu Lietuvoje imta la
bai domėtis, tad teko bendrau
ti ne vien tik su studentų audi
torija. Tačiau gauti žinių apie 
marketingo teoriją bei prak
tinius dalykus Lietuvoje kol kas 
buvo gana sunku, nes trūko li
teratūros, nebuvo savų marke
tingo specialistų. Atvykstantieji 
lektoriai paprastai skaitydavo 
tik bendro pobūdžio pažintines 
paskaitas, išskyrus gal tik prof. 
R. Kalvaitį iš New England 
kolegijos, skaičiusį ilgesnį 
paskaitų ciklą. Todėl gilesnės 
marketingo studijos kol kas 
įmanomos tik kitose šalyse. 
Ypatingai tam tinka JAV, ku
rios kartais laikomos marke
tingo mokslų gimtine". 

Antanas Malikėnas, kuris 
gilinasi valdymo informacinių 
sistemų (MIC) srityje, teigia, 
kad jis mano, jog kompiuterių 
tėvynėje — JAV studijos jam 
ypatingai gali būti naudingos, 
„nes Illinois universitete yra 
sudarytos puikios sąlygos įsigyti 
daugiau teorinių žinių bei prak
tinio patyrimo ne tik biblio
tekose ir kompiuterių centre, 
bet ir Chicagos firmose". 

Audrius Navikas Chicagoje 
žada siekti biznio administra
cijos magistro laipsnio su spe
cializacija verslininkystėje, eko
nomikoje arba tarptautiniame 
biznyje. „Ši stažuotė yra pirmas 
realus ir profesionalus susipaži
nimas su vakarietiškos eko
nomikos ir biznio organizavimu, 
rinkos mechanizmo pažinimas 
, iš vidaus' ir jo kalba". 

Jie pradžioje buvo apsistoję 
privačioje šeimoje Cicero, o vė
liau, gavę lėšų, išsinuomojo bu
tą Illinois universiteto rajone. 
Nors mokslas universitete yra 
nemokamas, tačiau kitoms iš
laidoms jiems reikia nemaža 
pinigų. Todėl jie dėkoja Illinois 
un ivers i te to Li tuanis t ikos 
katedros fondui ir jo pirmi
ninkui Vytautui Kamantui už 
kiekvienam paskirtus po 5 
tūkst. dol. Taip pat iš Lietuvių 
Fondo gauta po tūkstantinę. 
Balfas davė po 150. Buvo ir pa
vienių, privačių geradarių, 
kurie vienaip ar kitaip jiems pa
dėjo. Iš asmenų, kuriems vilnie
čiai labiausia nori padėkoti,yra 
prof. Bronius Vaškelis. 

Jiems linkime, kad užsimoti 
tikslai Chicagoje būtų įgyven
dinti ir kad į namus jie grįžtų 
su kuo didesniu žinių bagažu. 

Ed. Šulaitis 
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Vilniaus universiteto dėstytojai Chicagoje. 1$ kairės: Andrius Navikas, An
tanas Malikėnas, Sigitas Urbonavičius ir Rimvydas Skyrius. 

Nuotr Ed. Šulaičio 

GREYHOUND SUNKUMAI 

Vienintelė JAV-se tarpmies
tinio autobusų susisiekimo 
bendrovė Greyhound, kaip 
skelbia „Sun-Times", t u r i 
daugiau kaip 600 mil. dol. 
skolų. Padėtį pasunkino šoferių 
streikas. Reikalas atsidūrė 
bankroto teisme. Bandoma 
bendrovę gelbėti, skolintojams 
siūlant bendrovės serus. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedrie Avenne 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-3700 

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