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Sovietų skola užsieniui 
- 81 bilijonas dolerių 

Sovietai prie bankroto ribos 

Maskva. — Žinių agentūros 
paskelbė, jog Rusijos prez. Boris 
Jelcinas pranešė, kad jo respub
lika perima aukso ir brangiųjų 
metalų kasyklas savo žinion ir 
laikinai sulaiko alyvos ekspor
tą. Tai reiškia, kad šių me
džiagų kainos Vakaruose dėl 
to pakilo, bet tuoj padidėjo ir 
sovietų žmonėse baimė, kad So
vietų Sąjungai jau gresia bank
rotas. 

Jelcino paskelbimas kontro
liuoti Rusijos Respublikoje, kuri 
laikoma turtingiausia Sovietų 
Sąjungoje, esamus žemės turtus, 
buvo pdarytas po to, kai buvo 
pranešta, jog Kremliaus įsisiko-
linimas yra didesnis negu kad 
buvo skelbta ir kad vyriausybė 
gal būt nebeturi tikrųjų pinigų. 
Padidėjimas skolos gali pa
kenkti paramos gavimui iš Va
karų ir suvaržyti importą. 

Jelcino s p r e n d i m a s 
Septynių grupių finansinin

kai iš turtingiausių pasaulio 
demokratijų atvyko į Maskvą 
susipažinti su Sovietų bloga 
finansine padėtimi, kuri jau 
siekia 81 bilijoną dolerių skolą 
užsienio kraš tams. Sovietų 
alyvos laukams labai reikia mo
derniškos Vakarų technologijos 
ir administracijos, pasakė minė
tieji finansininkai. 

Amoco korporacijos atstovai iš 
Chicagos, kurie buvo Maskvoje, 
sakosi ne tur į pakankamai 
informacijų, kokią reikšmę 
turės Jelcino paskelbimas arba 

Maskvos lietuvių 
bendruomenėje 

Maskva. Lapkričio 10 d. 
(Elta) - Kultūros ir Švietimo 
ministerijos ryšių su tautiečiais 
tarnybos iniciatyva Maskvoje 
įvyko susitikimas su Maskvos 
lietuvių bendruomene. Tikima
si, kad i ją įsijungs apie keturis 
tūkstančius čia gyvenančių 
lietuvių. Ta proga Lietuvos 
1941-1991 metų aukoms pa
minėti skambėjo Mocarto „Re-
ąuiem". Lėšos už koncertą, 
vykusį pilnutėlėje Gnesinų ins
t i tu to salėje, bus pervestos 
Lietuvos tremtinių sąjungai. 

Žydų Bendruomenės 
konferencija 

Vilnius. Lapkričio 17. (Elta) 
— Ligšiolinė žydų kultūros 
draugija reorganizuota j or
ganizaciją, pavadintą „Lietuvos 
žydų bendruomenė". Šitaip nu
t a rė sekmadienį Vilniuje įvy
kusi draugijos konferencija. Ji 
ta ip pat patvirtino Bendruome
nės įstatus ir programą. Bend
ruomenė jungs visą šią tautinę 
mažumą, jos kultūros, švietimo, 
mokslo, socialinės rūpybos, 
sporto ir kitas organizacijas, 
atstovaus Lietuvos žydų visu
mai. Artimiausiu metu įvairiose 
Lietuvos vietose įvyks tiesio
giniai bendruomenės vadovybės 
rinkimai. Kai kurie kalbėtojai 
atkreipė dėmesį į tai, kad, 
reabilituojant sovietų repre
suotus asmenis, gali pasitaikyti 
ir neteisingų sprendimų. Sie
kiant išvengti genocido dalyvių 
reabilitacijos, būtina, kad šį 
procesą vykdytų tik teismas. 
Konferencija priėmė paieiškimą 
„Dėl antisemitinių publikacijų 
Lietuvos spaudoje". 

n u s a v i n i m a s tų pramonės 
turtų. Amoco, Chevron korpo
racijos, Elf Acąuitaine ir pran
cūzų alyvos atstovai esą labai 
arti prie sutarčių pasirašymo. 
Jelcinas pasakė, jog visa tai įeina 
į didžiųjų reformų planą. Praė
jusį penktadienį Maskvoje įvyko 
pirmasis vyriausybės pasitari
mas, kuriame buvo diskutuoja
mi pagrindiniai ekonominių 
reformų klausimai, įskaitant 
vyr iausybės sprendimus ir 
prezidentinių dekretų išlei
dimus. „Mes perėmėme viską į 
savo rankas, kas yra surišta su 
auksu ir deimantais" pasakė 
Jelcinas. 

Pr ie b a n k r o t o ribos 
Pranešama, jog Rusijos vy

riausybė apsvarstė alyvos tei
kimą kitoms respublikoms ir 
eksportą į Vakarų Europą. 
Sovietų Sąjunga yra didžiausia 
alyvos gamintoja pasaulyje, 
kurios produkcija per paskuti
nius kel is metus sumažėjo 
maždaug 10.6 milijonus statinių 
per dieną. Anksčiau buvo paga
minama 11.3 mil. statinių. 
Rusija ta ip pat gamina visą 
Sovietų platiną ir deimantus. 
Uzbekistanas ir Kazachstanas 
yra sekantys aukso parūpintojai 
ir jie jau anksčiau perėmė savo 
žinion tų brangenybių iškasimą 
ir įsisteigė savo aukso rezervus. 

New Yorke, Londone ir kitur 
čia suminėtų žaliavų kainos 
šiuo metu yra jau didesnės. O 
Maskvoje Kremliaus ekonomis
tas Grigory Javlinski pareiškė, 
jog Maskvai trūksta 5 bilijonų 
dolerių iš 7, kurie reikalingi 
padengti užsieniui už gėrybes ir 
patarnavimą. Jei taip būsią 
toiiau, tai importą teks nu
traukti ir kraštas bus bankrote. 

Kroatai šaukiasi pagalbos 
Pra rado nemažai savo teritorijos 

Taip dabar atrodo sugriauti Kroatijos miestai. Čia Dubrovniko mieste moteris apžiūri dar išlikusias 
nesudegusias knygas to miesto bibliotekos likučiuose. Serbų kareiviai dar labiau sunaikino 
Vokuvaro miestą. 

Lietuvos-Rusijos 
kultūrinio 

bendradarbiavimo 
sutartis 

Vilnius. Lapkričio 8. (Elta) — 
Vilniuje Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministras Darius Kuo
lys ir Rusijos kultūros ministras 
Jur i jus Solominas pasirašė 
Lietuvos ir Rusijos kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartį. 

Kartu su šia sutartimi pasira
šyta kultūrinio bendradarbia
vimo programa apima visų 
profesionalaus meno šakų 
kultūrinius mainus, dalykus, 
ryšius kadrų ruošimo, muzieji-
mnkystės, bibliotekininkystės, 
paminklotvarkos, etnokultūros 
srityse. Bus kaupiama infor
macija apie kiekvienos iš dviejų 
šalių kultūros paveldo vertybes, 
esančias kitos šalies teritorijo
je. Atskirą bendradarbiavimo 
programos dalį sudaro kultūri
niai Lietuvos ryšiai su Kalinin
grado sritimi. Bendromis pa
stangomis bus tvarkomos čia 
gyvenusių didžiųjų lietuvių 
memorialinės vietos, prižiūri
mas Donelaičio memorialas, 
kuriamas Vydūno muziejus. 

Skiriama pusantro bilijono 
parama 

JAV ambasador ius siūlo dideles lengvatas 

— Zambijos prez. Kenneth 
Kaunda. kuris vadovavo nepri
klausomybės akcijai, dabar 
pralaimėjo rinkimus darbinin
kų unijos vadui Frederick Chi-
iu'ou. rvuiio i»riiji\!rri<5S pr.r.rv. 
kino 27 metų vienos partijos 
valdymą. 

VVashingtonas. (AP) — Prez. 
Busho administracija nutarė 
duoti Sovietų Sąjungai 
maždaug dar papildomai maistu 
paramą 1.5 bilijono dolerių 
sumoje, kuris bus pasiųstas ne 
Centro vyriausybei, bet 12-kai 
likusių respublikų tiesiogiai, 
pažymint naujus ryšius su tomis 
respublikomis ir taip pasikei
tusią JAV-Scvietų santykių 
eigą. 

Ši maisto parama bus pirmo
ji ekonominė transakcija tarp 
JAV vyriausybės ir beveik 
nepriklausomų respublikų. Šis 
Amerikos sprendimas rodo 
pripažinimą respublikoms ir 
tam tikrą nebevertinimą Krem
liaus vadovybės. Tačiau ta pa
rama yra mažesnė, negu Krem
lius anksčiau buvo prašęs. 
Didžiausia tos paramos dalis 
yra skirta 1.25 bilijonų dolerių 
sumoje JAV garantavimui pa
skolos, kad respublikos galėtų 
nusipirkti grūdų savo maistui, 
o taip pat ir gyvuliams. Kita 
suma skirta laisvo verslo ekono
mijai plėtoti, steigti pavyzdinius 
ūkius ir maisto paskirstymui. 
Kiekviena respublika tu rės 
pažadėti atsilyginti už gautą 
paramą. 

Derlius sumažėjo 30% 
Praėjusį mėnesį Gorbačiovas 

prašė prezidento Busho 2.5 bil. 
dolerių sumoje garan tuotą 
paskolą ir 1 bilijoną dolerių 
humanitarinei pagalbai. Sovie
tų derlius šiais metais sumažėjo 
maždaug 30*^, negu kad buvo 
praėjusiais metais. Bet prez. 
Bushas tenorįs turėti tik mažus 
ryšius su respublikomis, kad 
nenužemintų Gorbačiovo. Ta
čiau paskutiniu metu pradėta 
teikt i didesnį pripažinimą 
respublikoms, nes tų respublikų 
savistovumas jau yra gyvenimo 
realybė ir kad centrinė vyriau
sybė yra susmulkėjusi į paski
ras dalis. Todėl ir ta pagalba 
buvusi nudelsta vien tik dėl ne
tikros politinės situacijos Krem
liuje. 

Ambasadoriaus siūlymas 
Amerikos dabartinis ambasa

dorius Maskvoje Robert 
Strauss šią savaitę pasakė, kad 
geriau esą duoti porą bilijonų 
dolerių ir rizikuoti nepasise
kimu, negu kad ten įsigalėtų 
fašizmas. JAV, Britanijos, 
Kanados, Prancūzijos, Vokieti
jos, Japonijos ir Italijos atstovai; 

suvažiavę Maskvon peržiūri iš 
esmės Sovietų ekonominius rei
kalus. G-7 ekspertai pradėjo pa
sitarimus su Sovietu ministru 
Ivanu Silajevu ir su 12 res
publikų atstovais. Amb. Strauss 
pasiūlė leisti Sovietams 
nemokėti principines skolos 
sumos kurį laiką. Tai ..sutau
pytų" jiems tarp 10 ir 20 
bilijonų dolerių. Eet tai esanti 
amb. Strausso asmeniška nuo
monė. Jis pasakė, kad tik 
principinė suma būtų jiems 
leista nebemokėti, bet palu 
kanas jie turėtų sumokėti. Tai 
esą padėtų sovietams paskolas 
gauti ir tai leistų jiems toliau 
vesti kasdieninius reikalus. 

Straussas, turtingas Texas 
gyventojas ir buvęs Demokratų 
partijos komiteto pirmininkas, 
perėmė ambasadoriaus pareigas 
rugpjūčio mėnesi, vos kelias 
dienas prieš perversmą prieš 
prez. Grobačiova. kurį Jelcinas 
išgelbėjo. 

Lietuvos auksas 
grįžta į Lietuvą 

Londonas. Lapkričio 19. 
(Elta) — Didžioji Britanija 
grąžins Lietuvai jos auksą, 
kuris iki sovietų okupacijos 
buvo deponuotai šios šalies na
cionaliniame banke. Tai sutar
ta Lietuvos užsienio reikalų 
ministro pirmoji pavaduotojo 
Valdemaro Katkaus ir Didžio
sios Britanijos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojo Maiklo 
Teito vadovaujamų delegacijų 
derybose Londone. Didžiosios 
Britanijos banke Lietuva tada 
laikė 2.9 tona> aukso. Jo vertė 
dabar yra 35 nujonai dolerių. 
Auksas bus graimtas šįmet, iki 
Kalėdų. - pasakė Valdemaras 
Katkus Lietuvos Aukščiausio
joje taryboje 

Rugsėjo pabaigoje Lietuvos 
respublikai iki 1940 metų 
priklausiusi auksą grąžino 
Prancūzija. Derybos dėl aukso 
grąžinimo netrukus turėtų 
prasidėti ir su Švedija 
Šveicarija. 

bei 

— Baltieji rūmai pranešė, 
jog prez. G. Bushas priėmė pen 
kių Pietų Amerikos valstybių 
prezidentų pakvietimą dalyvau
ti antrajame tarptautiniame 
narkotikų reiKa:Jia suva2iav: 
me ir pasiūlė ta suvažiavimą 
rengti Jungtinėse Valstijose. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Romoje vakar savo vizitą 
baigė Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas arba kaip 
daugelio užsienio žinių agentū
rų ir valstybių p rez iden tų 
rašoma jų oficialiuose kreipi
mosi raš tuose , v a d i n a n t jį 
Lietuvos prezidentu — Vytautas 
Landsbergis, kur i s tu rės iąs 
spaudos konferenciją šiandien 
Parlamento rūmuose, praneša 
Pa r l amen to informaci jos 
tarnyba. 

— Prancūzi joje įvyks 1992 
metų vasario 8-23 dienomis XVI 
žiemos olimpinės žaidynės, o 
XXV vasaros žaidynės Barcelo-
noje liepos 25 - rugpjūčio 9 
dienomis. Tarptautinio Olimpi
nio komiteto prezidentas J.A. 
Samarancho, pas i rašydamas 
tuos abu kvietimus Lietuvos 
Respublikos spor t in inkams, 
kartu atsiuntė ir savo raštą, kad 
priima kviet imą ap l anky t i 
Lietuvą, Estiją ir Latviją. Į 
Vilnių su savo pavaduotojais ir 
grupe kitų oficialių asmenų jis 
atvyks 1992 m. sausio 15 d. 

— Detroite vakar AFL-CIO 
unijos konvencijoje buvo Kazi
mierui Uokai įteiktas 1991 
metų George Meany vardo 
žmogaus teisių medalis. Uoka iš 
buldozerių operatorių buvo 
išrinktas į Lietuvos Parlamentą 
ir yra Lietuvos Socialdemokratų 
partijos vadas 1988 m. jis 
įsteigė l ie tuvių darb in inkų 
uniją ir buvo v ienas iš 
pagrindinių jėgų organizuojant 
Rusijos darbo konfederaciją ir 
Ukrainos nepriklausomą ang
liakasių uniją. Nuo jaunystės 
dienų jis buvo persekiojamas 
nuolat KGB agentų, kurie už
draudė jam siekti mokslo aukš
tesnėse mokyk lose . Tačiau 
K a z i m i e r a s U o k a įsigijo 
aukštąjį išs i lavinimą studi
juodamas vakara is ir kar tu 
d i rbdamas dienos metu su 
buldozeriais. 

— Maskvoje . .Tasso" žinių 
agentūra pranešė, jog Eduardas 
Ševardnadze vėl grįžo į politiką, 
kai jį pakvietė prez. Gorba
čiovas būti vėl Sovietų naujosios 
sąjungos užsienio reikalų minis
tru. Prieš 11 mėnesių jis iš to 
paties posto pasitraukė, pareikš
damas, kad Sovietų Sąjunga 
eina } diktatūrą. 

— K i n i j o s v y r i a u s y b ė 
suareštavo disidente žurnalistę 
Dai Qing. kuri norėjo susitikti 
su JAV Valstybės departamen
to sekreLoriuiisi Jatnes Baker ir 
pasikalbėti , kai j i s lankėsi 
Beijinge. 

V u k o v a r , Jugos lav i ja . 
Lapkričio 20. — Jugoslavų Tan-
jung žinių agentūra pranešė, jog 
nieko neliko iš šio miesto po 72 
dienų civilinio karo, tik žuvusių 
kroatų kūnai, kai serbų valdo
ma komunistinė kariuomenė 
sugriovė šį miestą. 

Šiame mieste serbai komunis
tai j au atlieka valymo darbus ir 
jei kur randa jaunus kroatus, 
pasiryžusius kovoti iki mirties 
už Kroatiją, juos šaudo automa-
t i n i a i s g i n k l a i s . Dauge l i s 
kroatų gyvi nepasiduoda. Nuo 
pat II Pasaulinio karo pabaigos 
Europoje nėra buvę tokių kovų, 
praneša ir Reuterio korespon
dentas. Apskaičiuota, kad šiame 
serbų-kroa tų k a r e j a u yra 
žuvusių maždaug nuo 7,000 iki 
9,000 žmonių pasku t in i a i s 
penkiais mėnesiais. Bet niekur 
nebuvę tiek daug kraujo pralie
ta, kaip Vukovaro mieste. 

Įsakymas pasiduoti 
Čia kroatų laisvės kovotojų 

v a d a s į sakė savo v y r a m s 
pasiduoti ir baigti kariauti prieš 
serbų kariuomenę. Tačiau buvo 
ir tokių, kurie atsisakė tai 
padaryti . Tūkstančiai kroatų 
pradėjo bėgti iš miesto pro ser
bų valdomus sovietų tankus, 
kurie reiškė džiaugsmą laimėję 
šią kovą ir paėmę šį miestą. Pra
nešama, jog trečdalis kroatų 
žemės jau yra serbų rankose. 
Pranešama taip pat, kad serbų 

kareiviai buvo girti, kai jie 
puolė šį miestą. 0 Serbijos 
komunistams generolams šis 
miestas neturi jokios strate
ginės reikšmės, bet tik reiškia 
apjungimą serbų žmonių, kurie 
gyvena Kroatijoje. 

Bet šio miesto praradimas 
reiškia ir Kroatijos vyriausybės 
prezidento Frnajo Tudjman pra
laimėjimą. Maždaug 309c kroa
tų teritorijų yra prarasta, kurią 
kontroliuoja serbai. Kroatijoje 
didėja nepasi tenkinimas ir 
Europos Bendruomenės kraštų 
vadovybe, kad nepadeda Kroati
jai apsiginti, kuri paskelbė savo 
nepriklausomybę birželio 25 
dieną. 

Vakarų diplomatai Belgrade 
sako, jog su šiuo kroatų 
pralaimėjimu atidaromas kelias 
pagal Dunojaus upę įsigalėti 
serbų kareiviams Slavonijoje. 

Lapkričio 18 d. „Politika Ex-
press*' l a ikraš t i s , ku r i s 
atstovauja serbus komunistus, 
paskelbė laikinosios Dubrov
niko vyriausybės deklaraciją 
suteikti šiam miestui autono
minę teisę. Tačiau nežinoma iš 
ku r ta vyriausybė atsirado. 
Užsienio žurnalistai pastebi 
didelę žmonių kiršinimo akciją, 
n u s t a t a n t vienos t au tybės 
žmones prieš kitos kitos tauty
bės žmones. 

Vakar buvo pranešta, kad ir 
vėl Jugoslavijoje paskelbtos pa
liaubos. 

Lietuva turės savo prezidentą 
Vilnius. Lapkričio 20 d. (Elta) 

—Sąjūdis mano, kad Lietuvoje 
b ū t i n a į s t e ig t i prezidento 
instituciją. Tai nuspręsta Sąjū
džio seimo sesijoje, į kurią buvo 
sukviesti seimo nariai , Aukš
čiausiosios Tarybos Sąjūdžio 
deputata i , rajonų ir miestų 
Sąjūdžio vadovai, 

Ginčą sukė l ė t ik vienas 
klausimas: prezidentą rinks 
Par lamentas ar visi Lietuvos 
piliečiai? Nuta r ta dėl preziden
to insti tucijos surengt i re-

Deputato Virgilijaus 
Čepaičio pareiškimas 

Vilnius. Lapkričio 19 d. (Elta) 
— Šiandien Lietuvos Aukščiau
siosios Ta rybos d e p u t a t a s 
Virgilijus Čepaitis parlamento 
posėdyje padarė pareiškimą 
r y š i u m su publ ikaci jomis , 
kuriose nurodomas jo bendra
darbiavimas su KGB. Pareiš
kėjas apgailestavo, jog šioje 
kampanijoje aktyviai dalyvau
ja broliškų partijų — Krikščio
nių demokratų ir tautininkų 
vadai. Jis perskaitė pareiškimą 
generaliniam prokurorui, kuria
me prašo suformuluoti jam ofi
cialų kaltinimą, išaiškinti, iš 
kur gauti dokumentai ir audio 
įrašas, ištirti jų autentiškumą, 
išspręsti asmenų, pateikusių šią 
medžiagą baudžiamosios atsa
komybės klausimą. Deputatas 
pažymėjo, kad a r t imiaus iu 
metu jis kreipsis į prokuratūrą, 
prašydamas iškelti bylą laik
raščiams „Mažoji Lietuva" ir 
..Respublika" dėl garbės ir 
orumo įžeidimo. 

Virgilijus Čepaitis pareiškė 
KGB agentu nebuvęs. 

ferendumą. Dėl jo parengimo 
dokumentus per dvi savaites 
paruoš Lietuvos Sąjūdžio sei
mas. 

O atsakymą, kas šiandien 
galėtų tapt i Lietuvos prezi
dentu, davė Lietuvos radijo ir 
televizijos sociologinių tyrimų 
skyriaus visuomenės nuomonių 
apklausa. Iš 1,431 apklaustųjų 
t ik 52 procentai nurodė, ką jie 
nori matyti prezidentu. Iš viso 
nurodytos 38 kandidatūros 
Visi patekę į pirmąjį dešimtuką 
yra Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos deputatai. Dažniausiai 
buvo minima Vytauto Lands
bergio kandidatūra (30.9 pro
centai atsakiusiųjų). Antruoju 
įrašytas Algirdas Brazauskas 
(16,7 procento), kurį Parlamen
to pirmininko poste pakeitė 
Landsbergis. Brazauskas yra 
dabar nuolat dešiniųjų puola
mos ir kritikuojamos Lietuvos 
demokrtinės darbo partijos pir
mininkas. Trečiuoju — minis
tras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius (5,8 procento). 

Būtina pastebėti, kad kaimo 
žmonių ir nelietuvių nuomonė 
dėl būsimo prezidento skiriasi: 
25,3 procento jų pasisakė už 
Landsbergį ir 20.3 — už 
Brazauską. Vien nelietuviai už 
Brazauską atidavė 25.8 procen
to balsų, o už Landsbergį — 15.8 
procento. 

— Sovietų buvęs Užsienio rei
kalų ministras Boris D. Pankin 
bus naujosios sovietinių respub
likų sąjungos ambasadoriumi 
Londone. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 21 d.: Demetrijus, 
Dainė, Eibartė. Gomantas, Ho-
norijus. 

Lapkričio 22 d.: Cecilija, 
Dargintė. Steikintas. Vandra. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:45, leidžiasi 4:27. 
Temperatūra dieną 57 L, 

naktį 36 1. 
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LIETUVOS 
AUKŠČIAUSIOSIOS 

TARYBOS P I R M I N I N K O 
VIEŠNAGĖ D E T R O I T E IR 

NEW YORKE 

Lietuvos Aukšč iaus ios ios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis a n t r a d i e n į , 
lapkrič io 12 d., l y d i m a s 
Lietuvos Ambasados Informa
cijos vedėjo Viktoro Nako, pir
mininko užsienio reikalų pa
tarėjo Ramūno Antano Bog
dano, „Lietuviškų melodijų" 
radijo valandėlės vedėjo Algio 
Zaparacko, ir JAV Michigano 
17 d i s t r ik to k o n g r e s m a n o 
Sander Levin, dalyvavo South-
field Optomist klubo pysryčiuo 
se, Excalibur restorane, South-
fielde. Lietuvos AT pirm. V. 
Landsbergis stebėjo ka ip 
vietinės apylinkės valdžios 
a ts tovai , p r ekyb in inka i ir 
į t ak ingi gyvenamo rajono 
asmenys per vieną valandą ir 15 
minučių suspėja pasivaišinti, 
pasisvečiuoti, priimti užsienio 
svečią, jam leisti tart i žodį ir 
atsakyti į jo klausimus. Visa 
darbotvarkė atl iekama papras
tai, tiksliai ir tvarkingai. Susi
tikimą aprašęs priemiestinis 
„Ecentric" savaitrašt is savo 
straipsnyje paminėjo, kad V. 
Landsbergis atsakęs klausimus 
apie mažumų, o ypač žydų san
tykius Lietuvoje. 

Iš Farmingtono, Southfieldo 
policijos lydimas, nuvyko i Mi-
chigan Export Exchange atsto 
vybę ir susitiko su tos įstai
gos vadovybe. Vyko pusvalan-
džo trukmės pasikalbėjimas 
apie ga l imybes užmegzt i 
prekybą su Lietuva. Michigan 
Export Exchange atstovybė jau 
vykdo ryšius su Estija. Kong. 
Levin tyrinėja galimybes, kad 
tokia atstovybė būtų įkurta ir 
Lietuvoje, kuri padėtų JAV 
prekybininkams tarpininkauti 
su Lietuvos pramone ir įstai
gomis. 

Nuvykus į Poletown automo
bilių gamyklą pirmininkas V. 
Landsbergis buvo supažindintas 
su Cadillac automobilių gamy
ba. Fabrike V. Landsbergį 
lydėjo l ietuvis ekonomistas 
Algimantas Juška, dirbantis 
General Motors bendrovėje. 

Nuvykta ir į Unijos ir General 
Motors darb in inkų H u m a n 
Resource? centrą, ku r i ame 
darbininkai mokomi naujų 
amatų ir naujos technologijos. 
Ši mokykla pirm. Landsbergiui 
padarė geriausią įspūdį. Centrą 
aprodė ten dirbanti Audronė 
Tamulionytė. 

Pietauti pirm. V. Landsbergis 
buvo nuvežtas j Dievo Apvaiz
dos Kultūros centro kavine, kur 
jo laukė Detroito lietuvių orga
nizacijų atstovai. Čia Vytautas 
Petrulis vadovavo ir supažin
dino su organizacijų dalyviais 
Detroito organizacijų atstovais 
— ateitininkų, skautų, Lietuvos 
vyčių, šaulių, savanorių kūrėjų, 
moterų sąjungos, Lietuvos 
Dukterų. Balfo. Tautos fondo. 
Lietuvių fondo. Susivienijimo, 
radijo valandėlių. „Žiburio" 
lituanistinės mokyklos ir spor 
to klubo „Kovo" atstovais, 
kurie sveikino Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybos pirmininką. 
Vyko dienraščio „Draugo" ir 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės pasikalbėjimas su 
pirmininku. Šis pasikalbėjimas 
lapkričio 15 d. buvo perduotas 
„LietuvišKų melodijų" radijo 
valandėlės laidoje 

Lygiai trečią valandą Lietu 
vos AT pirmininkas išskubėjo 
atgal į Westin viešbutį ir į 
aerodromą iš kur 4:45 v. p.p. 
išskrido į New Yorką. Detroito 
sutikimo komiteto vardu Jonas 
Urbonas Vytautui Landsbergiui 

į t e ikė 10,000 dolerių čekį 
skirtą Landsbergio ir Ginklų 
fondui. 10,000 dol. sumon buvo 
įskaitytos ir pirmadienio susi
t ik imo aukos ir to vakaro 
pelnas. 

Trečiadienį Vytautas Lands
bergis New Yorke susitiko su 15 
Jungt inių Tautų Misijų am
basadoriais ir Jungtinių Tautų 
G e n e r a l i n i u sek re to r iumi . 
Ketvirtadienį susitiko su JAV 
Jungtinių Tautų ambasadorium 
ir dalyvavo JAV Žydų komiteto 
pietuose. Apie viešnagę New 
Yorke rašė sekmadienio „New 
York Times" ir penktadienio 
„VVashington Post" dienraščiai. 
Ketvirtadienį, apie 2 vai. p.p. V. 
Landsbergis išskrido i Lietuvą 
per Varšuvą. Detroite V. Lands
be rg io viešnagės i š l a idas 
padengė AFL-CIO suvažia
vimas. 

KAZIMIERAS UOKA 
DETROITE 

Detroite, vykusiame AFL-
CIO, suvažiavime, 1991 metų 
George Meany Human Rights 
pažymėjimas lapkričio 13 d. 
buvo į t e ik t a s L ie tuvos 
Aukščiausiosios tarybos nariui 
ir Lietuvos vyriausybės kontro
lieriui. Lietuvos laisvos dar
bininkų sąjungos įkūrėjui Kaži 
mierui Uokai. Kazimieras Uo
ka lietuvių kalba padėkojo uni
jos vadovybei ir delegatams, 
pa re ikšdamas , kad šis pa
žymėjimas yra nuopelnas visų 
Lietuvos darbininkų; jis jį pri
imąs Lie tuvos d a r b i n i n k ų 
sąjungos vardu. Kazimiero 
Uokos kalbą vertė Audronė 
Tamulionytė Lentz. Suvažia 
vime dalyvavo ir dabartinė 
Lietuvos Darbininkų sąjungos 
pirmininkė Aldona Balsienė. 
Aldonos Bals ienės ver tė ja 
suvažiavime buvo Gailutė Dė-
dinienė. „Detroito News" dien
rašt is turėjo pasikalbėjimus su 
sveč i a i s iš Lietuvos. J ų 
aprašymai buvo atspausdinti 
, ,De t ro i t Nevvs" la idose. 
Lapkričio 12 dienos laidoje buvo 
ir vedamasis apie Lietuvą. 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės lapkričio 19 d. laido
je buvo perduotas Kazimiero 
Uokos ir Aldonos Bilsienės 
pasikalbėjimai. 

UAW automobilių unijos pir
m i n i n k a s Owen Bieber 
lapkričio 14 d. susitiko su 
Kazimieru Uoka ir Aldona Bal
siene. Susitikime dalyvavo ir 
UAW užsienio skyriaus vedėjas 
John Cristensen. Buvo kalbėta 
apie darbo seminaru ir darbi 
n i n k u mokymą Lietuvoje . 
Seminarus organizuos AFL-CIA 
unijos. 

L IETUVOS MENININKU 
PARODA 

Lietuvos menininku tapybos 
ir graf ikos darbų paroda , 
„Naujų laikų nuojauta". įvyks 
šeštadienį ir sekmadienį, lapkri
čio 23-24 d. Dievo Apvaizdos 
k u l t ū r o s cent re . Parodos 
atidarymas šeštadienį, lapkričio 
23 d., 7 v.v. Parodą rengia 
Detroito LB apylinkės valdyba, 
kuri supažindins Detroito vi
suomenę su žymiais Lietuvos 
menininkų darbais per pasta
ruosius dvejus metus. 

P O P I E T Ė SU DR. WARING 

Lietuvos Dukterų Detroito 
s k y r i u s kviečia visus šį 
sekmadienį, lapkričio 24 d., tuoj 
po Mišių, dalyvauti Šv. Antano 
parapijos patalpose vyksiančioje 
popietėje su dr. Bill VVaring. 
k u r i s rūp inas i Lietuvos 
žmonėmis su fizinėmis negalė
mis. 

Lietuvos Aukščiausios Tarybos p i rmininke Vytautas Landsbergis susitikime su Detroito lietu
viais. Iš k. — spo to klubo „Kovas" atstovą- Vytas Rugienius, Lietuvos AT pi rm. Vytautas Lands
bergis, LB Det to apylinkės pirm. ii susiv.kimo organizatorius Jonas Urbonas ir Irena Alantienė. 

BLYNŲ P R I I PIEČIAI 

Sekmadienį, lapkričio 24 
dieną, tuoj po šv. Mišių Šv. An
tano bažnyčioje, kavinės šeimi
ninkės keps i r va iš ins 
parapiečius ir svečius obuoli
niais blynais. 

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS 

Kristaus Karaliaus šventę 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
rengia Švietimo komitetas, sek
madienį, lapkričio 24 dieną, tuoj 
po 10:30 v.r. šv. Mišių. Kalbės 
Šv. Rašto žinovė Aldona Zails 
kaitė iš Chicagos. Meninę pro 
gramos dalį at l iks muzikė 
-pianistė Ada Mikštienė. Po pro
gramos kavutė ir pasivaiši-
nimas. 

lm 

PRISIMINTA JADVYGA 
MARKUVIENĖ 

Lapkričio 17 dieną, šv. Mi-
šiomis Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje buvo paminėtos a.a. 
Jadvygos Markuvienės mirties 
metinės. Po Mišių kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius nuvy
kęs į Holy Sepulchre kapines 
pašventino velionės antkapį. 
Sūnus Jonas Markus po Mišių 
visus dalyvius pavaišino kava ir 
kepsniais. 

ŠAULIU SĄJUNGOS 
POSĖDIS 

Šaulių s-gos išeivijoje cent
ro valdybas posėdis lapkričio 9 
d. įvyko pirmininko Mykolo 
Abariaus namuose, Livonia, 
Mich. Posėdyje dalyvavo 
valdybos nariai iš Detroito, jo 
apylinkių ir iš tolimos Chicagos 
atvykęs vicepirmininkas Juozas 
Mikulis. Posėdis p r a d ė t a s 
kapeliono kun. Alfonso Babono 
malda. Pirmininkas M. Abarius 
savo praneš ^dėkojo už 
praeities bei arbiavimą ir 
pabrėžė, kad ateities darbai 
įgauna skirtinga charakterį. 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę. Išeivijos šaulių santykiai 
su Lietuvos šauliai yra geri, tik 
nepamiršt inas mus skyręs 
50-ties metų laikotarpis, kuris 
paliko neišdildomus nuomonių 
ski r tumus. Pas idž iaugta 
Lietuvoje vykusia sporto švente, 
kurios metu vicepirmininkas 
Jonas Sostakas šaudymo rung 
tynėse laimėjo du sidabro meda 
liūs. 

Vicepirmininkas Juozas Mi 
kūlis pranešė, kad be reguliarių 
renginių, kaip Kūčios, Klaipė 
dos sukilimo minėjimas. Jūros 
diena, bus surengtas Kalantos 
20-ties metų mirties minėjimas. 
Žurnalo „Kario" „Trimito" sky
riaus redaktorė Stefa Kau-
nelienė pranešė, kad „Karys" 
nuo 1992 m. sausio 1 d. bus 
spausdinamas Lietuvoje. Taigi, 
pnsku* „Kar u, numeris bus 
1991 m. gruodžio mėn. Koi kas 
nežinia, ar išeivijos šauliai turės 
savo leidžiama žurnalą 

Posėdyje buvo pasisakyta už 
paramą Lietuvos šauliams ir 
reikalą išleisti bendrą šaulių 
leidinį išeivijoje. Buvo ska 
tinama, kad daugiau valdybos 
na r ių dalyvautų suvažia
vimuose ir bendruose reikšmin-
gesniuose minėjimuose. 

1992 m. numatytos šau
dymo rungtynės Hamiltone, o 
Chicagoje bus r u o š i a m a s 
kultūrinis savaitgalis Tautos 
šventės proga Besilankančiam 
Detroite Lietuvos prezidentui 
Vytautui Landsbergiui valdyba 
įteikė pinieine dovaną. Posė
džiui sekret riavo Eduardas 
Milkus, valdybos sekretorius. 
Namų šeimininkė Ona Aba-
rienė posėdžio dalyvius gerai pa 
vaišino. g S H ž y s 

APLANKĖ ŠIMTAMETE 
A. ZOKIENĘ 

Stasė Rekevičienė buvo tik 7 
metų, ka i mirė jos motina, An
taninos Zokienės duktė, Ona. 
Mirus motinai, Antanina Zokie-
nė jai buvo ne tik močiutė, bet 
ir motina, kuriją išaugino ir iš
auklėjo. 

Stasė Rekevičienė ruošėsi at
vykti ir pasveikinti savo močiu
tę ir motiną jos 100 metų 
sukakties proga rugpjūčio 1 d. 
Dokumentų sutvarkymas užsi
tęsė ir Stasė Rekevičienė su sū
num Kę=tučiu iš Lietuvos į 
Westland I Detroito priemiestis) 
atvyko tik spalio 9 d. Kiek 
džiaugsmo buvo senutei sulau
kus svečiu iš Lietuvos. A. Zokie-
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Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403. 

LIETUVOS VYČIAI 
ATLANTO PAKRAŠTYJE 

Lietuviams, lietuvių kilmės 
žmonėms ir visų tautybių tiesos 
mylėtojams 1991 metų vasara 
atnešė dramatinį atsakymą ju 
jau pusšimti metų sukauptoms 
maldoms — Pabaltijo tautos 
atstatė savo nepriklausomybę. 
152-ros Eastern Long Island 
Lietuvos Vyčių kuopos nariai šį 
džiugu i-iorinį momentą šventė 
Padėk'e Mišiomis Šv. Patricko 
bažnyč oje Southold, NY. 
Choras, sudarytas iš vietinių ir 
atvyku-: i vyčių bei draugų, 
kėlė dvasią, tradicinėmis gies
mėmis, kurias p?.rinko choro 
vadovas Fred Lucką. Parapijos 
klebonas kun. M. -tin Osborne 
susirinkusiems priminė Lietu
vos vergovę bei nužeminimą ir 
išryškino galimybę šviesiai 
ateičiai. 

Po Mišių parapijos salėje buvo 
surengt >s vaišės, kurių metų 
buvo ual ima p a s i d a l i n t ' 
reikšmingos dienos mintimis. 

Buvęs mūsų kuopos pirminin
kas Jonas Sakai rugsėjo mėnesį 
buvo išrinktas Vidurio Atlanto 
apygardos pirmininku. Linkime 
jam geros kloties! 

Šių metų gruodžio 14 diena 
rengiamas metinis Kalėdų ba
lius. Tai šventei pirmininkauja 
Juozas Bealis ir Del Vance. 

Rugsėjo 24 dieną mirė mielas 
draugas ir vytis Casper (Karo 
lis) Dumblis. Pasimerkime už 
jį ir negaluojančios kuopos 
narius T o m Tarmey, 

LIETUVOS VYČIŲ 
VIDURIO ATLANTO 

VPYGARDA 

Vidurio Atlanto apygarda 
kasmet nurengia t r i s suvažiavi
mus. Šiemet metinius Komuni

jos pusryčius suruošė Maspeth, 
N Y, 110-ji kuopa. Tuo metu 
aštuoni Vyčiai užsitarnavo 
Trečiąjį laipsnį. Sėkmingas 
dovanų t r a u k i m a s papildė 
ištuštėjusį iždą. Seimininkė. 
110-toji kuopa, puikiai priėmė 
svečius ir delegatus. 

Birželio 2 dieną Great Neck, 
N Y, 109 toji kuopa surengė 
pavasario suvažiavimą. Nors 
tame mieste nėra lietuviškos 
parapijos. Šv. Aloyzo parapijos 
klebonas emeritus kun. Juozas 
Dunn suteikė mums tikrai 
šiltą, lietuviška prieglobstį. Jis 
buvo nustebęs gausiu narių 
dalyvavimu šiame suvažiavime 
ir palinkėjo mums geriausios 
kloties. 

Pietus valgėme parapijos salė 
je. kur i atrodė kaip gėlių 
paroda Mus pasveikino 109-tos 
kuopos pirmininkas Aleksand
ras Vv'esey. Po pietų atvykęs 
prelatas Bulovas kalbėjo apie 
Kristaus Kūno šventę. Prele
gentu buvo ekonomistas Vytau
tas Vebeliūnas, kuris buvo ką 
tik grįžęs iš Lietuvos. Jis yra 
vienas iš pagrindinių lietuviš
kos kredito unijos KASA ir 
LITS steigėjų. Ragino mus būti 
lanksčiais Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu. Pastebėjo, kad dabar 
už 35 rublius galima iškeisti 
vieną JAV dolerį. Kai Lietuvo
je buvo išėjęs vakarieniauti su 
draugais, jam tai kainavo 7 dol. 

Šiame suvažiavime išrinkome 
delegatus į rudenį vykusį 
Visuotinį Lietuvos Vyčių 
suvažiavimą. Jie buvo Apolonija 
Žiaušienė ir Bernice Aviža. Po 
to įvyko naujai valdybai 
kandidatų siūlymas. Rinkimai 
įvyks rudens suvažiavime Aur-
iesville, NY, kuriam " inin-
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kuopa. V e r t ė 

Aleksandras Pakalniškis.Jr . 
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nės sūnus Bronius ir jo žmona 
Luella svečiams aprodė Detroi
te ir kitur įdomesnes vietas: 
Lietuvių Šv. Antano ir Dievo 
Apvaizdos parapijų bažnyčias, 
buvo nuvežęs į General Motors 
automobilių fabriką, kuriame 
jis anksčiau dirbo. Jie ten pama
tė, kaip padaromas automobilis. 
Nuvyko ir apžiūrėjo Niagara 
krioklius, apipirko ir nuvežė pas 
gimines į Pittsburgh, PA. Ten 
Stasės ir Prano Raziukų namuo
se lapkričio 8 d. suruoštose 
išleistuvėse svečiai atsisveikino 
ir lapkričio 9 d. išskrido į 
Lietuvą. Antaniną Zokienę 

gražia atvirute pasveikino ir 
JAV prezidentas G. Bush. 
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Lanksti politinė sąvoka — 

VALSTYBINIS 
INTERESAS 

Stebint vien tik per televiziją 
ar masinius laikraščius per
duodamas žinias, gali susidaryti 
vaizdas, kad Amerikos vidaus 
problemos yra taip išaugusios, 
kad Amerika turėtų pagaliau 
užmiršti užsienį ir pradėti 
rūpintis tik savo vidaus reika
lais. Tą, matyt, jau pajuto ir 
prez. Bush, a t š aukęs savo 
numatytąją kelionę į tolimuo
sius Rytus ir net jausdamas 
reikalą reporteriams pateisinti 
savo kelionę j Komą NATO 
pasitarimams. Iš tu problemų ir 
Demokratų partija, kuri iki šiol 
nematė jokių perspektyvų 
laimėti prieš Bush ateinančiuo
se rinkimuose, jau mato, kad 
galės prisiskaldyti pilną vežimą 
kritiškų problemų, kurioms bal 
suotojai jau atrodo pasiruošę. 

Net ir užsienio politikos eks
pertai jau pripažįsta, kad kone 
išnykus Sovietų agresijos grės
mei, JAV valstybinio intereso 
nebegalima siaurai definuoti: 
tik a t s i spyr imas Sovietinei 
grėsmei. Jau ir jie pripažįsta, jog 
tenka praplėsti JAV valstybinio 
intereso definiciją, kad ji jau aiš
kiai apimtų ir vadinamuosius 
vidaus interesus: pajėgumą 
konkuruoti tarptautinėje rinko
je, švietimo gerinimą, sveikatos 
priežiūros sistemos reformą. 

Bet nežiūrint, šio jau įvykusio 
pasikeitimo JAV svarbiausių 
interesų hierarchijoje, pasikei
timai ta rp tau t in iame lauke 
neatmaldomai reikalauja di
desnio, o ne mažesnio dėmesio 
iš JAV. rašo Peter Gi 'er lap 
kričio 19 d. Christian Science 
Monitor laikrašty. 

JAV ryšiai su buvusiomis 
Sovietų Sąjungos valstybėmis 
dabar yra pasidarę daug sudė
tingesni ne vien dėl to. kad 
dabar jau tenka kalbėtis su 
kiekviena paskirai, bet ir dėl to. 
įvairios tautinės grupės ten pra
deda nerimauti ir darosi nebe
aišku nei su kuo iš tikrųjų 
reikia kalbėtis — kad ir šalpos 
teikimo klausimais. O dėl jų 
teritorijose esančių atominių 
ginklų — dar svarbiau palaikyti 
kaip galint tampresnius ryšius. 
Ir Persu įlankoje politinės pro
blemos, nuo kuriu priklauso 
naftos tiekimas Amerikai ir 

' galimos problemos, neįtikus Iz
raeliui, po karo ne pagerėjo, o 
tik paaštrėjo, šiandien reikalau
damos daugiau dėmesio, negu 
anksčiau. Nori. nenori JAV-ės 
yra tiek politiškai, tiek ir mili-
tariškai įtakingiausias kraštas 
pasaulyje. 

Ir iš tiesų, respublikonų par-
: tijos apskaičiavimu, prez. Busho 

problema yra ne jo tvarkymas 
tarptautinių reikalų 'ABC Wa-
shington Post laikraščio ap
klausinėjimas spalio pabaigoje 
parodė, kad 69r> amerikiečių 
tuo patenkinti), o tai. kad jis 
nepakankamai savo įtakos tele
foniniais skambinimais ir at 
vykimu asmeniškai naudoja vi
daus problemų sprendimui. 

Kai šiandien vidaus proble
mos reikalauja bent tiek pat dė
mesio kiek užsienio, o JAV lie
čiančių užsienio problemų yra 
tokia įvairovė, net užsienio rei
kalų specialistas Henry Kissin 
ger perspėja, kad JAV ėms yra 
labai svarbu ypatingai atidžiai 
apgalvoti, kuriuose tarptau 
tiniuose reikaluose jai yra bū 
tiniausia dalyvauti. Zbignievv 
Brzezinski Fnreign Affairs žur
nale rašė, jog JAV-ių rolė pašau 
linio saugumo užtikrinime tu
rėsianti būti subtilesnė, negu 
šaltojo karo metu. Jo nuomone. 
JAV ės turinčios labiau pabrėžti 
kitų tautu dalyvavimą sprendi 
muose pasaul inio saugumo 
k l aus imuose , pada rydama 
jas tikrais partneriais ir sau 
gumo ko garantoriais 0 geriau 
šias būdas JAV #>ms išsaugoti 

LIETUVOS ISTORIJOS PROBLEMOS 
Jų sprendimų kontroversijos 

savo teigiamą įtakingumą už-
-ionio kraštuose yra sumažinti 
;avo dalinių skaičius juose, kol 

jie dar nepradėjo dėl to nerimau
ti, anot Brzezinskio. 

Tai nereiškia, kad JAV-ės turi 
pereiti į izoliacijos politiką, bet, 
anot Brzezinskio, kad JAV-ių 
tarptautinę politiką vis labiau 
apspręs du kritiški reiškiniai: 
pasaulio ekonomijos internacio-
nalėjimas <20^ JAV gamybos 
yra eksportuojama) ir nema
žėjantis pavojus tarptautinių 
konfliktų („hot spots"). 

Vis dažniau, JAV-ių tiesio
giniai ekonominiai interesai yra 
pasaulinės apimties, ką parodė 
Persų įlankos karas (niekas ne
tiki, kad JAV-ės Kuwaitą gelbė
jo altruizmo vedini). Anot Brze
zinskio. JAV-ių tarptautinis 
saugumas priklausys nuo ke
turių geopolitinių reiškinių: 1. 
Sėkmingo Europos politinio ir 
ekonominio susijungimo; 2. 
Sovietų Sąjungos be smurto ar 
prievartos persiformavimo į 
savanorišką respublikų asocia
ciją; 3. Sėkmingo Tolimųjų Rytų 
valstybių susijungimo į kokį 
nors bendrą saugumo užtikri
nimo vienetą, kuriame daly
vautu ir Japonija ir Kinija bei 
JAV-ės ir gal Sovietų Sąjunga 
ir kitos aplinkinės valstybės; 4. 
Progreso Artimųjų rytų taikos 
derybose, kur JAV-ės vienaip ar 
kitaip taptų tenykščio saugumo 
užtikrintoja. 

Anot Brzezinskio, Europos 
susitvarkymas priklausys nuo 
to, kiek JAV ten paliks savo ka
riuomenės. Sovietų Sąjunga 
tvarkys savo tarptautinę laiky
seną pagal tai, kaip NATO per
sitvarkys. Gi JAV-ių prekybi
niai interesai Tolimuosiuose Ry
tuose verčia JAV-es dalyvauti 
jų apsijungimo procese ir, pa
galiau. Artimųjų Rytų taikos 
konferencijos Madride visai ne
būtu prasidėjusios be didelės 
JAV rolės jas organizuojant. Ir 
visa tai dėl to, kad jokia vals
tybė šiuo metu neturi tokios 
galios kaip JAV-ės. tiek pajė
gumu kariškai pasiekti visus 
pasaulio kampus, tiek suge
bėjimu įtakoti kitas valstybes, 
tiek pajėgumu turėti ekonominį 
poveikį kituose kraštuose ir 
pagaliau net ir savo kultūriniu 
patrauklumu, rašo Brzezinski. 

Nors šaltajam karui pasibai
gus JAV-ėms nebereikia vi
suose pasaulio kampuose laikyti 
tiek daug savo karinių pajėgų, 
tačiau, jei JAV ės nevykdys 
savo tarptautinės įtakos rolės, 
pasaulyje gali su l iepsnot i 
daugelis Jugoslavijų, o jei tai 
atsitiktų, JAV-ės nebegalėtų iš 
pašalės tik rankas grąžyti. JAV 
Kongrese jau dabar kyla nepasi
tenkinimas, kad JAV-ės per 
mažai reiškiasi Jugoslavijoje ir 
juo labiau, kad nieko tikrai 
veiksmingo ir konkretaus ne
daro Haiti saloje, čia pat 
Amerikos pašonėje. 

Anot Grier. dalis to tingumo 
priežasties kaip tik yra tai. kad 
JAV-ėse viešoji opinija daug 
stipriau veikia .,valstybinio in
tereso" definiciją, negu Europos 
kraštuose. O JAV viešoji opini 
ja šiuokart dar neverčia Busho 
keisti savo valstybinio saugumo 
definicijos, kad ji apimtų Jugo
slaviją ar Haiti. 

Mes lietuviai šį procesą gerai 
pažįstame iš savo laiškų rašymo 
kompanijų kongi smanams ir 
prezidentui dėl Lietuvos. 
Išmokome rašyti laiškus dėl 
Lietuvos. Galėtume šį sąmonin
gumą panaudoti ir pasaulinės 
santvarkos gerovei ir, pagaliau, 
net ir JAV vidaus gerovei, pa 
rpikSriami v«l«5tvhininkam<5 «a. 
vo nuomonę ir Amerikos vidaus 
bei kitų tarptautiniu krizių 
atžvilgiu. 

ag. 

Lietuvai pagaliau atgavus 
nepriklausomybę ir ją staiga po 
ilgo delsimo beveik visoms 
pasaulio valstybėms pripažinus, 
džiaugsmas apėmė visą Lietuvą 
ir visą išeiviją. Visą? Kartais 
suabejojame, ar visą, skaity
dami gausiuose jų laikraščiuo
se labai įvairias ir net priešta
raujančias mintis vienu ir tuo 
pačiu klausimu. O ir išeivijoje 
net ir „laisvinimo veiksniai" 
ginčijasi, ar, tebesant krašte 
svetimai kariuomenei, Lietuva 
jau tikrai laisva ar dar okupuo
ta. Atrodo, kad vienų ir kitų 
sprendimuose yra tiesos, nors iš 
paviršiaus ta i prieštaringa, 
kontroversiška. Taip yra dabar, 
taip būta ir praeityje. Užtat ir 
norisi čia panagrinėti keletą 
Lietuvos istorijos klausimų, del 
kurių nebuvo ir gal nebus 
vienodo atsakymo. Juk, anot 
lietuviško priežodžio, „Genys 
margas , o svietas dar 
margesnis". 

Pirmojo pasaulinio karo pa
baigoje, 1918 metais, abiem 
kariaujančioms valstybėms 
Rusijai ir Vokietijai nusilpus, 
Lietuva išnaudojo progą ir pasi
skelbė nepriklausoma. Nepa
tiko tai nė vokiečiams, kurie 
tada buvo okupavę Lietuvą ir 
kurie kokiu nors būdu norėjo ją 
sau pajungti. Nepatiko rusams, 
nors ir po revoliucijos, kurie vis 
dėlto norėjo ir toliau pasilaikyti 
caro imperijos kraštus. Lietuvą 
Rusija buvo valdžiusi pasku-
tiniuosius 120 metų. Nepatiko 
ir tik ką atsikūrusiai Lenkijai, 
lygiai tiek pat metų buvusiai tos 
pačios Rusijos vergijoje, tik žy
miai lengvesnėje. Ir ji , 
sulaužiusi Suvalkų sutartį, žy
giavo į Lietuvą vaizduodama ne 
pavergėją, o norėdama atkurti 
Liubl ine unijos sukurtą „Žeč
pospolitą". Jie ir tada ir per visą 
savo ir Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpį tuo pačiu požiū
riu į Lietuvą žiūrėjo, kaip žiū
rima į vaiką globotinį, pabėgusį 
iš namų. 

O kaip mums žiūrėtina į 
Vilniaus netekimą? Sutartimi 
su Rusija 1920 m. liepos 12 d. 
mums buvo atiduotas Vilnius ir 
didžiulis jo kraš tas . Prieš 
nepriklausomybę a tgaunan t 
visi Lietuvos miestai, o kai kur 
ir miestel ia i buvo labai 
aplenkinti. juo labiau Vilniaus 
kraštas. Užtat dažnai ir kyla 
kontroversinė mintis: gal ir 
gerai, kad neturėjome Vilniaus, 
gal ir gerai, kad buvome auklė
jami „Mes be Vilniaus nenurim
sim" dvasioje, priešingoje len
kiškumui, užtat pajėgėme atlie-

JUOZAS MASII.IONIS 

tuvinti Lietuvos miestus, pa
darėme galą minčiai „Sum 
gente lithuanus, natione polo-
nus" . Iš kitos puses, o gal 
būtume pajėgę atlietuvinti ir tą 
didžiulį Vilniaus kraštą, tai 
ne tu rė tume šiandien Šalči
n inkų a r kitų vietovėlių 
„lenkiškos autonomijos" pro
blemų. 

Mes pykome ant didžiųjų pa
saulio valstybių, kad jos net pu
santrų metų nepripažino dabar 
Lietuvos de jure, nors nuolat 
kartojo nepripažįstančios ir 
sovietinės aneksijos. Ar tai ne 
prieštaravimas ar tai ne kontro
versija? 

Pažiūrėkime, kas buvo pirmo
jo pasaulinio karo metu, prieš 
Lietuvai paskelbiant nepriklau
somybę. JAV prezidentas W. 
VVilsonas 1918.1.8 savo kalboje 
kongresui paskelbė garsiuosius 
14 punktų, kurie turėjo formu
luoti idealistinius sąjungininkų 
karo tikslus. Šių punktų tarpe 
svarbiausias buvo tautų apsi
sprendimo teisė. Lietuvos nepri-
klausmybės paskelbimo akte ta 
teise ir remiamasi Paskai
tykime: „Lietuvos taryba, kaipo 
vienintelė lietuviu atstovybė, 
remdamos pripažintąja tautų 
apsisprendimo teises... skelbia 
a t s t a t a n t i nepriklausomą 
demokra t in ia i s pagrindais 
sutvarkytą Lietuvos valstybę..." 

O kaip buvo su Lietuvos 
pripažinimu de jure anuomet? 
Pirmoji pripažino Vokietija, 
tačiau, be abejo, puoselėdama 
mintį Lietuvą kaip nors sau 
prisijungti. Antroji — Rusija, 
pasirašydama 1920 m. taikos 
sutartį. JAV Lietuvą pripažino 
1922 m. liepos 28 d., o D. Bri
tanija, Prancūzija. Italija ir 
Japonija tik 1922 m. gruodžio 
mėn., taigi po daugiau kaip 4 
metų. Ne paslaptis, kad „tautų 
apsisprendimo teisė" nenorėta 
taikinti visiems, vis dar turėta 
vilties, kad Rusija vėl atsikurs. 
kokia buvo prieš karą. Ar"nėra 
panašumo: ir dabar vis nenorėta 
pakenk t i Gorbačiovui, vis 
norėta išlaikyti nesubyrėjusią 
byrančią Sovietų Sąjungą. 

Klaipėdos krašto atgavimas 
1923 m. sukilimu nesukelia 
kontroversijos: ta i reikėjo 
padaryti, nes buvo pavojus, kad 
gali atitekti Lenkijos globai. De
ja, nepalankus -tatutas ir per 
gilus suvokie t in imas per 
šimtmečius neleido jų atlie
tuvinti ir integruoti į Lietuvos 
kūną. 

Vilniaus netekimas nutraukė 

santykius su Lenkija, Klaipėdos 
atgavimas i lgainiui kėlė 
vokiečių erzelį, ypač įsigalėjus 
valdžioje Hitleriui. Abu šie 
klausimai t rukdė sudaryti 
Baltijos kraštų sąjungą. į kurią 
Latvija, Estija ir Suomija norėjo 
įtraukti ir Lenkiją, o Lietuva 
neturėjo su Lenkija diploma
tinių santykių. 

Nuo 1938 m. prasidėjo Lietu
vos nelaimės — nepriklausomy
bės žlugimo pradžia: 1938 m. 
Lenkijos ultimatumas užmegz
ti san tyk ius . Ar galėjome 
ultimatumo nepriimti? Abejo
nių, rodos, nėra, negalėjome. 
Užmezgus santykius, sklido 
kalbos, Lenkijos a t s tovas 
kažkur viešai pareiškęs, kad čia 
būsianti Kauno vaivadija ar 
panašiai. Kitais , 1939 m., 
ultimatumas atiduoti Klaipėdą. 
Ar galėjome pasipriešinti? Ne, 
nes niekas neužtarė Vokietijai 
aneksuojant Austriją, Čekoslo
vakijos sudėtus: nebūtų užtarę 
ir mūsų. 

1939 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo 
Vokietijos - Lenkijos karas. 
Lietuva paskelbė neutralitetą. 
Vokiečiai, kurie dar tą patį pa
vasarį atplėšė Klaipėdą, siūlė 
būti jų talkininkais ar sąjungi
ninkais ir jėga atsiimti Vilnių. 
Pagunda buvo s t ipr i , bet 
Lietuva išliko neutrali. Šiuo 
klausimu anuo metu būta daug 
kontroversinių samprotavimų, 
ypač nežinant, kad jau Baltijos 
kraštai buvo pasidalinti. 

Tą patį 1939 m. rudenį Sovie
tai pasiūlė Lietuvai atiduoti 
Vilnių, prieš tai sudarant savi
tarpinės pagalbos sutartį su 
įgulų įvedimu. Ar galėjome 
priešintis? Turbūt, kad ne. 
Sako, nereikėjo priimti Vil
niaus. Bet Latvijai ir Estijai 
nieko nedavė, nieko negrąžino, 
o savitarpinės pagalbos sutartį 
privertė pasirašyti pirmiau 
negu Lietuvą. Tiesa, Suomija 
pasipriešino, keletą mėnesių ka
riavo, padarė daug Sovietams 
nuostolių, bet turėjo nusileisti ir 
atiduoti Kareliją. Stebiuos, kad 
dabar, byrant Sovietijai negir
dėti keliant Karelijos klausimo. 

1940 m. pavasarį, birželio 
mėn.. Sovietų ul t imatumas 
Lietuvai. Ar galėjome priešin
tis? Gal ne. Ar turėjome prie
šintis? Atrodo, kad taip. Bent 
simboliškai. Būtų daug žuvę, 
būtų bolševikai buvę žiauresni? 
O ar jie buvo švelnūs? Dar prieš 
vad inamus liaudies seimo 
rinkimus suėmė daugybę veik
lesnių lietuvių. Suvaidinę 
„laisvo įsijungimo" komediją, ir 
paskutiniuoju metu ją naudojo 

propagandai, kad, nors Hit 
lerio-Stalino paktu Baltijos vals
tybės buvo pasidalintos, bet esą 
paskui jos savanoriškai \ Sovie
tų Sąjungą įstojusios. Jeigu 
patikėtume savanoriško įsto
jimo mitu. tai tuo labiau reikia 
stebėtis, kodėl savanoriškai 
įstojusius l i e tuv ius taip 
persekiojo pirmaisiais savo 
valdymo metais, kurių pabai
goje pasistengė išvežti apie 
35,000 gyventojų. 

Visą pirmąjį bolševikmetį bu
vo labai puolamas prez A. Sme 
tona. kodėl pabėgo į užsienį, ko
dėl nelaimėje paliko tautą. Puo
lė ne tik bolševikai, bet tokių 
balsų girdėjosi ir iš kai kurių 
l ie tuviškų grupių . Mano 
nuomone, pabėgdamas gerai 
padarė. Nepabėgo Latvijos ir 
Estijos prezidentai, bet tautos ir 
valstybės neišgelbėjo, o savo 
galvas įkišo: buvo ištremti ir 
nukank in t i . Ar išgelbėjo 
Lietuvą A. Voldemaras, poli
tikas, tik atėjus bolševikams, 
grįžęs iš tremties užsienyje Sme
tonai pabėgus, „tvarkyti Lietu
vos". Ir kas išėjo? Tuoj pat 
papuolė į bolševikų bučių ir 
dingo, Lietuvos, galima sakyti, 
nematęs. 

Ar reikalingas buvo, karui 
1941 m. su bolševikais pra 
sidėjus lietuvių sukilimas? Ir 
čia yra visokių nuomonių: šiaip 
ar taip vokiečiai bolševikus 
būtų išviję, per daug žuvo jaunų 
vyrų. Sukilimu buvo pasiekti du 
tikslai: bolševikams parodyta, 
kad jie čia buvo okupantai, o. 
skelbiant nepriklausomybę, 
pasakyta, kad mes norime būti 
nepriklausomi. Sulikvidavus 
laikinąją vyriausybę, tau ta 
pamatė, kad ir vokiečiai ne kas 
kita, kaip okupantai ir visur 
stengėsi išvystyti rezistenciją. 

Kodėl mes bėgome, bolševi
kams artinantis, į Vokietiją, 
kur bėgdami, anot Homero, 
„vargo patyrėm didžiausio", kur 
niekas išskėstomis rankomis 
nelaukė, o kur laukė, tai pagau
ti apkasams kasti. į kokį ka
riuomenės dalinį įjungti. į 
fabrikus sunkiems darbams 
dirbti. Bėgome nuo didesnės blo
gybės į mažesnę, bėgome n*: ten 
amžiams pasilikti, net nė ne
galvodami, kad po karo į 
Ameriką pateksime. Bėgome, 
nes tikėjome, kad karas tuoj 
pasibaigs, bus sušaukta Taikos 
konferencija, kuri visoms pa
vergtoms valstybėms suteiks 
turėtą prieš karą nepriklau
somybę. Tikėjom, anot P . 
Vaičiūno, kad „praeis skausmų 
laikai kraujuoti... Linksmi mes 
grįšim į tėvynę..." Deja, Taikos 
konferencijos lig šiol dar ne
buvo, o net ir Lenkija, dėl kurios 
kilo Antrasis pasaulinis karas, 
neatgavo tuoj po karo status 

quo, o pajungta komunistinei 
sistemai. Nuo tada prasidėjo 
nusivylimas, nuo tada prasidėjo 
sklaidymasis po įvairiausius 
kraštus, emigracija. Nuo tada 
mūsų tėvynė buvo a tski r ta 
geležine uždanga. 

Praėjo daug metų, kol atsivė
rė šioks toks plyšelis geležinėje 
uždangoje, vienam kitam pa 
vykstant atvažiuoti čia, pas iš
eivius, vienam kitam pavyko 
nuvažiuot i ir pamatyt i gy
venimą ten, okupuotame kraš
te. Atsirado nauja kontrover
sija: bendrauti ar ne. Buvo 
šalininkų už ir prieš, prasidėjo 
koliojimasis, pravardžiavimasis. 
Ar to reikėjo? Sakykim, kad 
vienas kitas iš tada besilan
kančiųjų buvo ir mums, išei
viams, ir nepalankus, „šnipe
lis", bet ir tokie, pamatė skirtu
mą ta rp bolševizmo „rojaus" ir 
užsienio. O kiek tų mūsiškių, 
besilankančių po vos kelias 
dienas, padaryta gero: kiek 
papasakota, kiek knygų, kad ir 
slaptai nuvežta. Visa tai . be 
jokios abejonės, griovė geležinę 
uždangą, leido nors mažam lais
vės vėjeliui padvelkti okupanto 
pavergtam kraštui. 

Stipri išeivija atliko didelius 
darbus, kurių reikšmės niekas 
nepajėgs nuneigti. O okupantas 
daug ko užplanuoto nedrįso 
įvykdyti, privengdamas išeivijos 
reakcijos. Gerai, kad veikė 
Vlikas, Altą. LB, tik negerai, 
kad kai kas norėjo kitam lipti 
ant kulnų. įsakinėti ar drausti: 
tu gali tą daryti, negali to 
daryt i , o aš galiu Lietuvą 
vaduoti, o tu tik auką duoti... 
Negerai. 

L ie tuva paga l iau la isva . 
Kokiu sunkiu keliu ji į laisvę 
ėjo. visi gerai žinome. Žino ir 
užsienis. Tą kelią labai išsamiai 
ir objektyviai aprašė žymus 
amerikiečių žurnalistas Hed-
rick Smith savo naujausioje 
knygoje „The New Russians" 
<1990>. Knyga brangoka, bet 
g a u n a m a viešosiose biblio
tekose. Ten labai taikliai api
būdinti žymesnieji dabartinės 
Lietuvos veikėjai, ypatingai 
Brazauskas ir Landsbergis ir 
kodėl AT pirmininku buvo iš
r inktas ne Brazauskas, kuris to 
tikėjosi, o V. Landsbergis, 
nepolit ikas. o muzikos pro
fesorius. V. Landsbergis čia api
b ū d i n a m a s ka ip r amia i ir 
principingai ėjęs prie savo tikslo 
— nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo. Jis tikslą pasiekė, ar 
to tikslo būtų siekęs ir pasiekęs 
Brazauskas, nežinia. Žinoma, ir 
V. Landsbergis turi priešų, jau 
ir išeiviją pasiekė jam kli
juojamas epitetas — diktatorius. 
Neprisidėkime prie to epiteto 
segimo, nes nežinome, kas ir ko-
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— Ne Lietuvoj j is liko... Gal dar tik grįžęs Ir jus 

jisai užmiršo... Net nežinau, ar gyvas jis. Mat. jam 
sovietinis režimas daug mielesnis ir buvo vienas iš 
satrapų... Gal grįžo su antra banga... Bet aš atsisakiau 
nuo jo bedieviškos valdžios, sykiu atsisakiau nuo jo, 
kol pats ateis į protą... Kol esat dar jauni - jus būsit 
su manim, o kai užaugsit, galėsit pasirinkti - ar likti 
su manim, ar vėl sugrįžti pas tėvelį. 

— Jei jis priims ir panorės... 
— Taip —jeigu priims. Nes jis per ilgą laika bus 

jus užmiršęs, mane, taip pat ir priesaiką bažnvčioj... 
Gal vedė kitą moterį... Gal vėl naujų tur i vaiku Nes 
tokie dalykai komunistiniam pasauly natūralūs ir 
teisėti. 

— Ne, aš nenoriu grįžti, niekad! 
— Aš nekenčiu tėvelio! Kam jis mus aplydo? 
— Ne, vaikai, neturit jūs savo tėvelio neapkęst ir 

smerkti! J is tik nuklydo... Gal dar kada nors susipras. 
Jū s turit jį geruoju prisimint ir gerbti, nes jis nik jūsų 
tėvas! Turit melsti Dievą, kad jis sugrįžtu vėi pas jus! 

Sunkus tai kelias — pačiai negrįžti, bet vaikams 
paliept, kad atsimintų tėvą! Ir palengva vis šildžiau 
ju jausmus, tarytum Stepą būtu jie seniai palaidoję. 
Tarytum būtų pavyzdingas tėvas buvęs... Turėjau jį pa
rodyt teigiamoj šviesoj, praleisti negirdom ji" ydas. 
girtavimą ir palinkimą komunistams užtušuoti Sten
giausi aš pakelti tėvo vardą vaikų akvse ir Steoo as

mens nepažemint. Dabar tik supratau, kad mano sėkla 
jau seniai buvo prigijus! Jie tėvą gerbė iš toli. Prisi
minė, ilgėjos. Tatai įrodė man Aušros džiaugsmingas 
Stepo laiško sutikimas. Taip pat Arūnas jautėsi laimin
gas, patyręs tėvą esant gyvą. 

Kada stovykloje visi karštligiškai ėmė ieškot kelių 
išemigruoti, ir aš prisiminiau, kad dar turiu Amerikoje 
giminių. Mama surado seną laišką, jos apdairiai pasi
imtą dar iš namų. Prie Pittsburgo kadaise anglis kasė 
mamos dėdė. Taigi, jo vaikai, o mamos pusseserės ir 
pusbroliai turėtų t en gyventi, nors ji su jais senokai 
susirašinėjo. Pagal adresą voke aš parašiau jiems laišką. 
Atsiliepė negreit, ir ne iš Pittsburgo, o iš Čikagos. 
Beliko gyvas tiktai vienas dėdė, tai yra mamos 
brolėnas. Apysenis j au vyras, nors vedęs, bet bevaikis. 
Iš jo labai jau suamerikoninta kalba rašyto laiško mes 
supratom, jog jis nelinkęs užsidėt sau naują naštą. Bent 
dabar. Liepė dar laukti, kol senate praeisiąs kažkoks 
„bilius", pagal kurį labai lengvai galėsim išvažiuoti. 
Tad ir jis lengviau galėsiąs mus išsirašyti. 

Vilčių nedaug, o žmonės skuba. Pietų Amerika, 
Kanada ir Australija jau atidarė „išvietintiesiems" 
žmonėms duris. Dar tik Amerika vis delsia. Nekantrūs 
žmonės, nors ir turį giminių, jau moja ranka į Jungti
nes Valstybes, pasirinkdami lengviau prieinamus 
kraštus nors laikiniems darbams. Mat, nusibodo mis
ti svetima pluta, nors ir nemokama, bet taip su 
varžančia. įpareigojančia. 

Dar nesulaukusi to naujojo įstatymo sunegalėjo 
mano silpna mama mieloji... Išvykusi iš Lietuvos jinai 
vis nyko. geso... Ilgėjosi Zanavykijos plotų, kad ir pa 
vergtosios Lietuvos. Turčjau palydėti N vaikais i 
Vokietijos kapines, kur ji ilsėsis amžinai, akmens pa 
minklo slegiama ir nepamačius Lietuvos... 

Su jos mirtim tarytum trūko paskutiniai ryšiai su 

namais, su Lietuva, nes t ik mama kartojo gundančias 
mintis ilgėtis savo krašto, grįžti pas Stepą ir gyvent 
su juo drauge. Ji negalėdavo suprasti, kad du skirtingų 
polėkių arai negali glaust sparnų į bendrą lizdą... Jai 
šventas moterystės Sakramentas liepė eiti ten, kur 
vyro kelias veda. Taip būdavo seniau, nes juk be meilės 
tada ir tekėta... Sujungdavo bažnyčioje amžinaisiais 
ryšiais, o po to - žinokis! Mylėki, saugok ir klausyk 
— ligi mirties... 

Ak, jau ir pati Bažnyčia tartum švelnina tokius ry
šius. Jau papročiai išnyksta piršti pagal turtą. Prigy
ja labiau pažinties, susitarimo ir meilės aspektai tarpe 
jaunųjų. Vargšė mama... Ir tėvui mirus ji vis dūsavo, 
kad ėjusi už jo lyg ne sava valia, jo nemylėjusi sukū
rus šeimą. Aš niekad to įsivaizduoti negalėjau! 

Dabar pati matau — tarp Stepo ir manęs taip pat 
nedaug tos meilės būta... Bet juk ir mes sukūrėm 
šeimą! 

Tai kasgi toji meilė? Nejau tik gyvuliškas pradas? 
Nejau akimirkai užėjusi banga? O supratimas kur? 
Darna? Pasiilgimas vienas antro? Lyg ištroškus 
dykumoj vandens... Ar šeimai reikalingas tiktai fizinis, 
aistrų sukeltas jausmas? Ne! Taip veisiasi tik gyvuliai 
ir žvėrys! O protingasis pasaulio valdovas, visokio 
meno, grožio sutvėrėjas, mokslo siekėjas ir filosofijas 
išvystęs pusdievis — žmogus negali tenkintis tik tuo 
nuoguoju momentu! Jo laimės pažinimas šiais laikais 
pasiekia beveik dangų! O vedusiųjų laimei reikia juk 
tiek daug! 

Santuokos la imė, tarytum sudėtingas me
chanizmas, susideda iš daugelio, gal milijono. įvairiau
sių ratų ir ratelių, varžtų, sraigtų, jungiančių į vieną 
bendrą visumą šios laimės supratimą. 

(Bus daugiau) 

i * 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

KOKS LIKIMAS LAUKIA 
LIETUVIU KLUBO 

Sausio mėn. vykusiame Day 
tona Beach lietuvių klubo me
tiniame susirinkime nebuvo 
galima dėl kandidatų stokos iš
r inkti šio klubo valdybos. Tada 
susirinkimas pavedė senajai 
klubo valdybai pareigas eiti iki 
šių metų lapkričio men. 
šaukiamo irgi metinio narių 
susirinkimo. Šis susirinkimas ir 
įvyko lapkričio 10 d. Prince of 
Peace ka ta l ikų parapijos 
bažnyčios salėje. 

I susirinkimą iš plačių apylin
kių suvažiavo apie 80 klubo na
rių. Pirmiausia pasimelsta 
lietuviškose pamaldose, kur šv. 
Mišias aukojo lietuvių sielova
da besirūpinantis labai malonus 
kun. Ričardas Graso, o skaity
mus , kaip visada, atliko 
Kazimieras Barūnas. Choras 
Sietynas po vasaros atostogų 
pamaldų metu pagiedojo gražių 
giesmių. Sietynui vadovauja 
muz. Antanas Skridulis. 

Tuojau po pamaldų salėje 
vyko klubo narių susirinkimas. 
Jonas Daugėla, klubo pirmi
n inkas , pasve ik inęs susi
rinkimo dalyvius, paaiškino, 
kodėl susirinkimas vadinamas 
metiniu ir prašė rimtai aptarti 
klubo veiklą ir išrinkti naują 
klubo valdybą bei priimti klubo 
į s ta tus . Prezidiuman susi
rinkimui vadovauti pakvietė 
Daytona Beach Balfo skyriaus 
p i rmininką Vaclovą Dzen-
kauską. sekretore Oną Žolynie-
nę. 

V. Dzenkauskas, padėkojęs už 
pareikštą pasitikėjimą, pradžio
je trumpai primiiiė. kad šiame 
susirinkime bus renkamos ir 
Balfui aukos. Vajų jau pradėjo 
Daytona Beach nuoširdūs 
lietuviškų darbų rėmėjai Amali
ja ir Mykolas Jagučiai. Balfui 
jau paaukoję šiam vajui tūks
tantį dolerių. Prašė visų parem
ti Balfo darbus. Pagal priimtą 
susirinkimo darbotvarkę Mari
ja Šarauskienė perskaitė pra
ėjusio klubo susirinkimo pro
tokolą, kuris su maža pataisa 
patvirtintas. 

Naujuosius klubo įstatus re
feravo klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla. įstatų priėmimas 
nesukėlė didesnių diskusijų. 
Taiklias pastabas dėl įstatų kai 
kurių paragrafų padarė Vy
tautas Abraitis ir po to susi
rinkimas priėmė naujus įstatus, 
kuriais bus vadovaujamasi 
ateityje tvarkant klubo veiklą. 

Valdybos pranešimuose pirmi
ninkas Jonas Daugėla pirmiau
sia prisiminė šios nausėdijos 
mirusius klubo narius Povilą 
Bložį. Petrą Vainiūną ir dr. 
Kazimierą Žilinskienę, kurių 
atminimą susirinkimo dalyviai 
pagerbė tylos minute. Klubas 
esamose sąlygose suruošė 
Vasario 16 ir Kovo 11 dienos 
minėjimus. Motinos dieną. 
Baltų tautų bendrą minėjimą. 

ISTORIJOS 
PROBLEMOS 

(Atkelta iš 3 psl.) 
kiu tikslu tai daro. 

Lietuva laisva. Daugeliui kyla 
klausimas, ar grįžti senatvei į 
Lietuvą. Mano nuomone masi 
nio grįžimo nebus ir nereikia. 
Grįžti dar ankstoka. Po Pirmo
jo pasaulinio karo per anksti 
grįžę ir dolerius į milijonus be
verčių markių išsikeitę lietuviai 
amerikiečiai nustojo viso turto. 
Kol kas padekime Lietuvai iš 
tolo. Taip pat turi išlikti mūsų 
visos kultūrines apraiškos ir 
vienetai, organizacijos, jų archy
vai, fondai. Jei dabartinius 
sulikviduosime. turėsime kurti 
naujus išeivijos kultūrinei 
veiklai remti. 

Birželio įvykių minėjimą su
ruošė LB apyl inkė, vado
vaujama dr. Vytauto Majausko 
ir Tautos šventes minėjimą ALT 
s-gos skyrius, vadov. Marijos Sa-
rauskienės. Aukš. tarybos depu
tatės susitikimą su Daytona 
Beach lietuviais suruošė ALT s-
gos skyriaus vicepirmininkas 
Vytautas Abraitis. talkinant 
valdybos nariams Kostui Žoly
nui ir Pranui Damijonaičiui. 
Vyko įprastinės lietuviams pa
maldos. Pirmininkas nuošir
džiai padėkojo savo valdybos 
nariams, su kuriais nuoširdžiai 
teko dirbti , kun. Ričardui 
Grasso už pamaldas, Sietynui ir 
jo vadovui muz. Antanui Skri
duliui už giedojimus bažnyčioje 
ir a t l i ekamas p r o g r a m a s . 
Dėkojo š e imin inkavus ioms 
ruošiant vaišes, o taip pat ir 
visiems bet kuo prisidėjusiems 
prie klubo veiklos. Nuoširdžiai 
padėkojo žurnalistui Jurgiui 
Janušaičiui už šios kolonijos 
gyvenimo aprašymą spaudoje. 

Tenka pažymėti, kad J o n a s 
Daugėla Lietuvių klubui vado 
vavo aštuonerius metus ir šio 
telkinio gyvenimui a t idavė 
didelę duoklę. Jam yra valdybo
se talkinę net 22 valdybos na
riai. 

Iždininko pranešimą padarė 
darbštusis iždininkas Nariman 
tas Karaša. Šiais metais į klubą 
įstojo 5 nauji nariai ir šiuo metu 
klubas turi 118 narių, iš jų 30 
viengungių ir 44 susiporavusių 
(šeimų). Klubo narių sąrašuose 
yra 74 pavardės ir klubo veiklą 
yra parėmę 8 4 ^ . kas y r a 
gerokai , kaip p r a ė j u s i a i s 
metais, mažiau. Per šiuos metus 
pajamų gauta 8.457 dol.. iš 
kurių buvo stambiausios pa 
jamos naujos bažnyčios statybai 
4,800. Vasario 16 minėjime su
rinktos aukos Tautos Fondui ir 
Altai 2581 dol.. nario mok. 440 
dol.. vaišių 665 dol. ir kt i . 

Klubas paaukojo Muzikos fes
tivaliui Chicagoje. Sportininkų 
išvykai į Lietuvą, Lietusių in 
formacijos centrui Nevv Yorke 
po 150 dol. Lietuvos Tremtiniu 
sąjungai Lietuvoje 300 dol. 
Šiuo metu klubo kasoje yra 
3016.76 dol. Tenka pažymėti, 
kad iždininkas N a r i m a n t a s 
Karaša ypač buvo darbštus ir 
stropiai vedė klubo atskaitomy
bę, ką patvirtino kontrolės 
komisijos pirmininkas Juozas 
Sodait is p raneš ime . Susi 
rinkimas iždininkui išreiškė 
nuoširdžią padėką. 

Valdybos vicepirmininkas Ge
diminas Lapenas savo pra
nešime pažymėjo, kad j am teko 
vykdyti vajų naujosios bažny
čios statybos parėmimui, pa
darant įnašą Lietuvių klubo 
vardu. Sur inkta 4800 dol. 
Pasižadėta statybą paremt i 
5000 dol. Šioje bažnyčioje, kuri 
bus pašventinta gruodžio 8 d., 
bus įrašytas ir Daytona Beach 
lietuvių vardas. G. Lapenas 
padėkojo aukotojams, t a i p gau
siai šį projektą parėmusiems. 

Bažnyčioje rinkliava rūpinasi 
Kostas Žolynas, Jonas Kapčius 
ir Juozas Bar tkus Kos tas 
Žolynas šios komisijos vardu 
pranešė, kad bažnyčioje buvo 
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surinkta 874 dol.. i šmokė ta už 
įvairius pa ta rnav imus beveik 
t iek pat. P r a n e š i m a i nesu
silaukė diskusijų ir buvo priim 
ti. 

Atėjo klubo valdybos rin
kimai. Čia ir prasidėjo didysis 
šurmulys. Nominacijų komisijos 
v a r d u G e d i m i n a s L a p e n a s 
pranešė, kad sutikę 5 valdybos 
na r i a i pas i l ik t i i r s u r a d ę s 
atsisakiusiųjų vieton du naujus 
narius Pasirodo, k a d ir t ie su
tikusieji pareiškė nenorį kandi
datuot i . Siūlomi kand ida t a i 
nesutiko. Salėje ūžesys, šūka
vimai ir čia p i rmin inkaujan t i s 
susi laukė sunkių momentų . 
P a g a l i a u š i a ip t a i p buvo 
surašyti keli kandida ta i . Buvo 
pasiūlyta susi r inkimui nutar t i , 
kad vietoje iki šiol r enkamų 7 
vaidybos nar ių bū tų r enkama 
tik 5 nariai. Sus i r ink imas šį 
pasiūlymą nuba l savo . Tada 
vyko s laptas b a l s a v i m a s ir 
skaičiavimo balsų komisi ja 
paskelbė šiuos duomenis: valdy-
bon balsų d a u g u m a išrinkti 
Danutė Šilbajorienė. Gediminas 
Lapenas. Algima Dau ta r t i enė . 
Flora Dippel ir Alfonsas Bace
vičius. Labai taiklią pastabą pa 
d a r ė N a r i m a n t a s K a r a š a : 
..Jeigu iš 118 klubo nar ių nebe-
išrenkama valdyba, nebeatsi
randa norinčių kandida tuot i , 
tad ar neteks pagalvot i ir apie 
klubo likvidavimą..." 

Iš šalies stebint ir šį susi
rinkimą susidarė g a n a nemalo
nus vaizdas, o d r a u g e klubo 
n a r i a i , n e n o r ė d a m i ei t i į 
valdybą padirbėti , pa tys gali 
nulemti ir šio k lubo likimą. 

Kontrolės komisija liko ta 
pati: Juozas Sodaitis . Kostas 
Žolynas ir Jonas Lepeška 

Kol vyko s tumdymas is klubo 
valdybos r ink imuose , didelė 
dalis dalyvių pradėjo skirstytis. 
Nebebuvo kada pasisakyti ir dėl 
klubo ateities veiklos, niekas 
nedavė jokių siūlymų ar suma
nymu Prezidiumo pi rmininkas 
Vaclovas Dzenkauskas. uždary 
damas susir inkimą, padėkojo 
buvusiai klubo valdybai už 
atl iktus darbus, palinkėjo sėk 
mės naujajai, pagal naujus įsta
tus išrinktajai dviem metam 
valdybai sėkmės ir susir inkimo 
dalyviams už dalyvavimą. 

Susirinkimo metu Balfui au
kas rinko Balfo valdybos nares 

Ona Daržinsk.t-ne ir Ona 
Karašienė. Norėtųsi priminti, 
kad kiekvienas šio telkinio tė
vynainis, priklausąs Lietuvių 
klubui, rimtai pagalvotų ir apie 
klubo ateitį bei jo likimą. 

Jorgis Janušait is 

Sielos nupuolimai tai kaip 
kūno žaizdos: daug rūpesčio, kol 
išgydai. o vis tiek lieka randai 
ir vis būna pavojaus vėl 
atsiverti. 

Roehefoueauld 

ATLANTA IMPORT EXPORT 

Džiaugiasi galėdama pranešti, jog pagerėjus susisiekimui 
su Lietuva, firmos klientams išrūpinta nuolaida: 

89 et už svarą, jei siuntinys sveria daugiau, negu 100 svarų. 
99 et už svarą lengvesnio siuntinio. 

Nuolaida įsigalioja lapkričio 18 d., pirmadieni ir tęsis iki 
gruodžio 31 d. 

ATLANTA didžiuojasi, kad šjmet turėjo apie TRIS TŪKS
TANČIUS KLIENTŲ, ir visų siuntiniai laimingai pasiekė 
Lietuvą Daugiau 100 svarų siuntiniai oaimami Į§ namų 

čia taip pat galite pasiteirauti dėl maisto siuntinių. 

ATLANTA IMPORT EXPORT, 2719 West 71 St St.. 
Chteago IL 60629. Ta i . (312) 434-2121 

Firma „LITHUANIAN" 
Lietuva pagyvena sunkų laikotarpį. Ryšium su JAV pašto 
palengvinimais, nuo š.m. lapkočio 9 d. siunčiame siuntinius 
į Lietuvą, Latviją su pristatymu į namus: 

$1 už svarą 
Pensininkams ir besisvečiuojantiems — 
.90 et. už svarą. 
Galime siurtn;us paimti iš namų Chicagos miesto teritorijoje 
be muito. 
Kiti patarnavimai: pinigų pervežimas bei persiuntimas, 
namų butų. SKiypų pirkimas bei statyba ir kt. informacija. 
Turime pasūiymų pensijų atžvilgiu. 

Mūsų adresas 2458 W. 69 St. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-434-5687 

Kreiptis rM 10 v r iki 8 v.v. 
Pirmadie- ais uždaryta. 

Paskubę* te! 

— 

AMBER GROUP 
Established 1977 

CORPOBA'E OFFICES: 5216 VVESLEY TERRACE 
ROSEMONT, IL 60018 

VIDMANTAS RAPSYS, PRESIDENT 

AMBER AIR INTERNATIONAL 
I AT A C argo Agent, International air freight 

forwarder and consolidator 
IATA LICENSE 01-1-9801 

AMBER EXPRESS 
Domestic air freight forwarder, providing 

door-todoor next day, second day and deferred 
air freight service 

C A.B./D.O.T LICENSE No. 668 

AMBER MARINE INTERNATIONAL 
FMC licensed, multi-national management 
organization specializlng in ocean freight 

forwarding. NVOCC service is provided through 
BALTIA TRANSPORT LINE 

FEDERAL MARITIME COMMISSION LICENSE No. 3405 
B0NDED NVOCC NO. 100295 

AMBER SERVICES INTERNATIONAL 
Specializlng in International trade and consulting 

BALTIA EXPRESS Co., LTD. 
International parcel service to Eastern Europe 

Parcel pick up license No IL C.C. 87779 MC-R 
Jeigu jūsų transporto kompanija neturi aukščiau iš
vardintų leidimų, jūsų siuntiniai keliauja per daugelio 
tarpininkų rankas ir neretai paklysta. Visos AMBER 
GROUP Kompanijos pilnai apdraustos, kaip to reikalau
ja tarptautiniai įstatymai. 

PARCELS 
AIR OR OCEAN CALL: 
BALTIA EXPRESS Co. LTD. 
TEL. T0LL FBEE 
1 800 SPARNAI 
1-800-772-7624 
1-312-284-6449 

COMMERCIAL SHIPMENTS 

AIR OR OCEAN CALL: 

TOLL FREE 
1 800-AMBER XP 
1 800-262-3797 
1 708-671-7150 

SEAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

ra ». 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. K*dzle Ave., 
Chicago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

MISCELLANEOUS 

A V I LT M AŠ 
M O V I N G 

Td. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30°/c pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobili.) 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We»t 95th Stret 
Tol . — (708) 424-8654 

(312) 581 8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Ctvcngos mies-o leidinį;} Cibu « 
užmiesty Dirbu g<ei!ai. Įjaiantucta' >' spi
ningai 

312-77*>-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ — - t 

30 m. moteris ieško darbo. No 
retų dirbti nuo 9 vai. ryto iki 3 vai 
p.p. arba nuo 4 vai. p.p. iki 10 v.v 

Tel. 312-523 9367 

m MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrabianė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių paidavimas Income Ta* 

5953 S. Kedzla Ava. 
Tai. 436-7878 

Gntuifc KMIEOK REALTORS 
ryt 7921 S. Pulaski Rd. 
£.1 4Jfe» S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

l<'i muite parduoti <K pirkti na
mu-., kreipkitės i Danutę Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
vehut. 

FOR RENT 

Išnuomojamas modernus 3Vz 
ksmb. butas su baldais, šaldytu
vu, oro vėsinimu, skalbykla, Mar-
quette Pk apyl. Kreiptis: 

Tel. 1 708 361-5594 

HELP VVANTED 

KVALIFIKUOTA PLAUKŲ 
KIRPĖJA 

Kerpu plaukus moterims ir vyrams 
Reikalui esant, galiu atvykt 
namus. 

Kreiptis Adele 708-599-3472 

Du jauni vyrai, 25 ir 28 m., turin
tys automobilį ieško bet kokio 
darbo. 

Tel. 312-523-9367 

•••koma Ifatuva moteris prižiūrėti 2 
valkus ir kariu gyventi F 'ordoje Privatus 
kambary?? su vonia Turi šiek tiek mokėti 
angliškai ir turėti leidimą šiame krašte 
legaliai dirbti Darbą reiktų pradėti prieš 
Kalėdas Skambinti. 

312 935-8880 

Re4liBltoQS. maloni, enecejlneje mo
teris namų ruošai ir prižiūrėt 3 mažas 
mergytes, kurios nori ršmokt lietu
viškai. Galima gyventi kartu (Lake 
Forest) arba atvažiuoti. Reikia šiek tiek 
mokėti angliškai. Kreiptis: 

708-296-8968 

Meniškai, skoningai išleista, labai palankaus įvertinmo 
susilaukusį amerikiečių ir lietuvių spaudoje, 
dailminko-diplomato 

ADALBERTO STANEIKOS 
monografija, vertinga dovana (vairiom progom, ypač kalban
tiems, angliškai Feliksas Andriūnas. artimai pažinojęs, rašo 
apie dailininko-diplomato gyvenimą, cituojami diplomatų, 
dailininkų, menininkų atsiliepimai Kūrybą aptaria Paulius 
Jurkus Monografijoje patalpinta spalvotos reprodukcijos ir 
j b paveikslai. 

Monografija gaunama „DRAUGE" 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 ir pas leidėja F. Andriūną. 155 Green-
vvood Ave.. VVyncote, Pa. 19095. Kama 33 dol. su 
persiuntimu. 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY Of AMBER GROUP 
INTERNATIONAL AND DOMFCTIC FREIGHT FORVMRDING 

PRFS VIDMANTAS RAPŠYS 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 

TIK $1.40 / sv. virš 80 sv. 
$1.60 iki 80 sv. 

— SU PRISTATYMU Į NAMUS BE MUITO 

— EXPRESS SIUNTINIAI AIR CARGO - 10 DIENŲ! 

NE KALĖDINIAI SIUNTINIAI 

TIK 90ct./sv. virš 80 sv., $1 iki 80 sv. 
— APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME. PAIMAME IŠ NAMŲ 
— SIŲSKITE VISKĄ - NAUJA IR NAUDOTA - RŪBUS, 

MAISTĄ, VAISTUS 

ATVEŽKITF ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU: 
3782 W. 79TH St. 

CHICAGO. IL 60652 

TEL: 1-800-SPARNAI.roiLFRr:F) 1 312-284-6449 
1-800-772 7824 



VOKIETIJOS 
PASIUNTINIAI 
PABALTIJYJE 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas 

Europoje 

Po i lgesnės p e r t r a u k o s 
vokiečių spaudos pus lap ius 
pasiekė Vokietijos pasiuntiny
bių Taline ir Rygoje kasdieninio 
gyvenimo bei darbo aprašymai, 
nesistebiu, kad paliečiami mūsų 
šiaurinės kaimynės, kadangi 
abiejų pasiuntinių protėviai y ra 
gimę Latvijoje, nors daugiausia 
vokiečių Pabaltijo valstybes 
priskiria prie vieno „Balt ikum" 
vardo. 

Sena Vestfalijos Lambsdorfų 
šeima jau 1397 m. persikėlė į 
Latviją, čia „įsigijo" — (gavo 
kryžiuočių dovanas) didelius 
d v a r u s , b a u d ž i a u n i n k u s , 
pu ik i a i gyveno . A p l a m a i 
vokiečiai ir caro laikais turėjo 
labai didelę politinę įtaką, nes 
pvz. vienas Lambsdorfų buvo ca
ro Mikalojaus II laikais net 
užsienio reikalų min is te r i s . 
Taip pat vienas Lambsdorfų 
buvo turtuolis pramonininkas 
Klaipėdoje. 

Spėju, kad Lambsdorfų pasky
rimui į Latviją ir Estiją didelę 
įtaką užs. reik. minist . H. D. 
Gensheriui padarė liberalų par
tijos pirm. (H. D. Gensher t a ip 
pat priklauso liberalų partijai, 
buvęs jos pirm.) grafas Otto 
Lambsdorf, paskiriant jaunesnį 
brolį Hageną į Rygą, o savo 37 
m. sūnų Mikalojų į Taliną. 

Šiandieninė Vokietijos pa
siuntinybė Rygoje yra vieš
butyje. Su miegamu ir rašt inės 
kambariu ji užima 20 kv. metrų 
plotą. In t e re san tų ska ič ius 
kiekvieną dieną y r a l aba i 
didelis, tad tenka juos sodinti 
ant lovos. Turi pasiuntinys tele 
vizijos a p a r a t ą , g a u d a m a s 
sa te l i to p a g a l b a vok i šką 
programą, veikia ir telefonas, 
taip pat satelito pagalba susi
siekiant su Helsinkiu. Didelė 
parama yra tiesioginiai „Luft
hansa" skrydžiai iš Frankfur
to į Rygą (Lufthansa skrenda 
taip pat ir į Kijevą), atvežant pa
s iunt in iu i (atveža kurjeris) 
svarb ią s lap tą medž iagą , 
dokumentus, laiškus. Lambs
dorf yra tarnavęs Vokietijos pa
siuntinybėje Maskvoje, tad j a m 
gyvenimo sąlygos Rytų Euro
poje yra gerai pažįstamos. Jo 
pusbroliui Mikalojui (grafo Ot
to Lambsdorfo sūnus) Taline yra 
viskas „nauja", kadangi jis tar
navo Vokietijos pasiuntinybėje 
Indonezijoje. 

Abu pasiuntiniai yra eko
nomistai, stengiasi latvius ir 
estus perkelti į laisvą rinką, 
taip pr.t ieškodami svetimo 
kapitalo investacijoms. 

Latvijos ateitis y ra gera. J a u 
dabar matomos minios turis tų 
Rygos senamiestyje. Latvijos 
sostinę vokiečiai laiko an t ru 
Paryžium, nežiūrint paliktos ko
munistinės nešvaros, netvarkos. 

Savaitgalio turgai Rygoje yra 
pilni maisto produktų, kadangi 
jau dabar Latvijoje yra 5 tūkst . 
pr ivačių ūkių . N e n o r ė č i a u 
tikėti, bet pasiuntinys sako, kad 
1 kg. jautienos kainuoja 9 rb., 
t.y. 33 pfenigiai (Vokietijoje 
12-15 markių, valandinis uždar
bis). Aplankę Lietuvą vokiečiai 
man laiškuose rašė, kad už 1 
markę jie gaudavę 30 rb. Gal ir 
teisybė, nes pasiuntinio tvir
tinimu, mėnesinis at lyginimas 
siekia apie 20 markių, t.y. 600 
rb. 

Rygos vidurmiestyje yra ati
d a r y t a vok iška užeiga — 
knaipė. Jos savininkas y ra 
vokietis , buvęs j ū r i n i n k a s , 
geras Lambsdorfo pažįstamas, 
kar tu su pasiuntiniu lankęs 
rusų kalbos kursus Bochume. 
Deja, g e r a s vok i škas a l u s 
perkamas tik su užsienietiška 
valiuta. Užeigoje svečių daug. 
Kalbos labai reikalingos. Caro 

SUDIEV 
TEKLEI RADZIENEI 

Lygiai prieš 50 metų, 1941 m. 
spalio mėnesį, gavęs Švietimo 
minis ter i jos paskyrimą, iš 
Vilniaus atvykau mokytojauti į 
Šventosios gimnaziją Kretingo
je. Kretingą vokiečiai buvo 
sudeginę, gyventojai susiglau-
dinę, tad nė kambario čia ap
sigyventi nebuvo galima gauti, 
nekalbant j au apie butą. Apie 
mano nesėkmes kažkaip suži
nojo Kretingoje gyveną Simas ir 
Teklė Radziai ir pasiūlė pagal
bą — kambarėli nedideliame 
savo bute. Je i būčiau žinojęs, 
kokiose sąlygose patys gyveno, 
pagalbos nebūčiau priėmęs. 
Tačiau, tik pas juos apsigy
venęs, pamačiau, kad Radziai 
turi dvi dukreles — pradžios 
mokyklą lankančią Laimutę 
(dabar Aleksienę Chicagoje) ir I 

metu aukšto luomo kalba buvo 
vokiečių ir rusų, nepriklauso
mybės laikotarpyje latvių, kuri 
yra labai sunki, nes priklauso... 
ugro-finų grupei. Ir tai sako 
pasiuntinys! 

Džiaugiasi Lambsdorf, galė
damas po kelerių metų per
sikelti į prieškarinius Vokietijos 
pasiuntinybės rūmus Rygoje. 
Jie rusų yra labai apleisti, rei
kalingi labai didelio atnauji
nimo. 

Jo kolega Vilniuje taip pat 
gyvena viešbutyje, vis dar ieško
damas Lietuvos sostinėje pado
raus namo, netoli Vingio parko. 

gimanzijos klasės mokinę Aldo
ną (dabar Vaičiūnienę Kana
doje) ir senutę Radzienės mo
tiną. Ir jie penki susispaudė 
viename miegamajame, virtu
vėje, salionėlyje ir sandėliuke. 
Man atidavė mažą miegamąjį. 
Taip ir apsigyvenau toje šeimo
je, tapęs lyg jos narys, kol už 
poros metų vokiečių gestapas 
areštavo ir išgabeno į Vokietiją. 

Per dvejus metus turėjau 
galimybę pažinti Radzių šeimą. 
Simas Radzys dirbo buhalteriu 
miškų urėdijoje, o Radzienė 
visokiais būdais sukosi, kad 
šeima nealktų. Dar didesnį 
įspūdį ji darė kaip šeimos 
motina. Be didesnio mokslo, be 
pedagoginių teorijų pažinimo, ji 
augino savo dukras motiniškoje 
meilėje, tikroje šeimos dvasinėje 
šilumoje ir intuityviai suprasto
je žmoniškumo atmosferoje. 

Kretingoje Radziai turėjo 
daug draugų. Pas juos lankyda
vosi ir labai išsilavinę žmonės. 
Priimdavo, pavaišindavo ir su
rasdavo vietos pernakvydinti ir 
mano svečius. Patalkino ir 
rezistencijoje: Radzienė paslėp
davo iš Telšių a tgabentą 
antinacinę l i t e ra tū rą , kol 
susidarydavo sąlygos ją 
išplatinti. Savo kambaryje 
laikyti vengiau. Pas juos mane 
lankė Lietuvos Laisvės Armijos 
vadai, kaip Veverskis, Eidimtas 
ir kiti. 

Prieš kelerius metus mirė 
Simas Radzys, dabar iškeliavo 

ir Teklė Radzienė, sirgusi ilgai 
ir sunkiai. Savo gerąją mamą su 
pasišventimu ligoje globojo 
dukros, ypač kartu gyvenanti 
Laimos Aleksienės šeima. 

Radziai priklauso tai žmonių 
grupei, apie kuriuos laikraščiai 
nerašo, susirinkimuose nedisku-

DOVANA LIETUVAI 
1991 METAMS 

BESILAISVINANČIOS LIETUVIŲ TAUTOS REIKALAMS 
AUKOJUSIŲ ASMENŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS 

NR. 1991-2 

A.a. Jonui Rutkau«kul-Rul*nlui mirus, Jo draugai Ir artimiajl 
suaukojo 1,257 dol. DOVANA LIETUVAI fondui: 

(Tęsinys) 
E. ir J . Jansonai. MA (iš viso 275 dol.); JAV LB Cape Cod apylinkė, 

MA (iš viso 175 dol.); Z. ir J. Kacinai. MA; V. ir L. Liaugrai. MA; B. k T. 
Markeliūnai, MA (iš viso 125 dol.); č ir I. Mickūnai, MA (iš viso 175 dol); 
A. ir R. Petruciai, MA (iš viso 290 dol.); E. ir V. Rastoniai, MA (iš viso 
850 dol); A. Simėmenė. MA (iš viso 45 dol.); S. Šlapelienė, MA (iš viso 
365 dol.); J . ir B. Vašiai. MA (iš viso 300 dol) ; J. ir O. Vengriai. MA (iš 
viso125do4.);V i rL Žiaugrai, MA(iš viso 125dol); P o M d o l . : G. Callo. 
MA (iš viso 65 dol.); T. ir J. Janukėnai, MA; V. ir J. Lendraičiai, MA (iš 
viso 380 dol.); G. ir B. Mickevičiai, MA; M. ir M. Mikutavičiai, MA (iš viso 
320 dol.); S. ir M. Norkūnai, MA (iš viso 190 dol); A. Treinys, MA (iš viso 
220 dol); V. ir O. Vaitkai, MA (iš viso 220 dol); 0. Viliniškienė, MA; Po 
10 dol.: S. Bartas, MA; J. Konautas, MA (iš viso 55 dol.); E. 
Simanavičienė. MA (iš viso 90 dol.); 5 dol.: E. Strazdiene. MA (iš viso 
30 dol.); 2 dol.: K. Gudukas, MA. 

A. a. Stasiui Santvarul mirus, Jo draugai Ir artimiajl suaukojo 
2,640 dol. DOVANA LIETUVAI fondui: 

200 dol.: A. ir G. Diržiai, NY; Po 100 dol.: A. Andnušienė. MA (iš 
viso 200 dol.); G. ir V. Čepai, MA (iš viso 125 dol); Po 90 dol.: R. ir R. 
Beder, MA; Cibų šeima, MA; A. ir M. Gustaciai, NY; A. ir J. Kuncaičiai. 
MA (iš viso 100 dol); J . Leščinskienė. MA; V. ir V. Mažeikos, IL (iš viso 
225 dol.); B. ir G. Mickevičiai, MA (iš viso 70 dol.); č. ir I. Mickūnai, MA 
(iš viso 225 dol.); S. ir E. Mineikos. MA (iš viso 525 dol.); J. ir I. Rasiai, 
MA (iš viso 100 dol.); J. ir V. Ruteniai, MA (iš viso 370 dol.); D. ir S. Šatai. 
Rl (iš viso 350 dol.); A. ir L. Tvirbutai, MA; B. ir I. Vertai, MA; 0. 
Vileniškienė. MA; 40 dol.: P. Leščinskas, MA; 35 dol.: A. Gustaitienė. 
MA; Po 30 dol.: A. ir J . Dabrilai, MA (iš viso 290 dol.); A. ir N. Griauzdės, 
MA (iš viso 70 dol); A. ir V. Kubiliai, MA (iš viso 260 dol.); L. ir A. Kulbiai, 
MA; Po 25 dol.: J. ir P. Ambraziejai, MA (iš viso 45 dol.); H. Anthaney. 
MA; S. Augonis. MA (iš viso 50 dol.); B. ir K. Bačanskai, MA (iš viso 225 
dol.); J. Bakšys, MA; B. ir B. Banaičiai, MA (iš v iso 30 dol.); R. ir R. Bričkai. 
MA; J. Čereška. MA (iš viso 120 dol); J. ir A. Dačai, MA (iš viso 50 dol.); 
A. ir L. Dumčiai, MA; I. Galinienė, MA; Z. Gavelis, MA; D. ir L. Izbickai. 
MA; D. ir V. Jančauskai, MA (iš viso 70 dol.); E. ir I. Jansonai, MA (iš 
viso 300 dol); J. Kapočius, MA (iš viso 45 dol.); E. ir S. Kazlauskai, MA 
(iš viso 175 dol); B. Kuodis, MA; A. ir G. Kupčinskai. MA; S. Liepas, MA 
(iš viso 125 dol); A. Mažiulis, MA (iš viso 425 dol.); B. Paliulis, MA (iš 
viso 175 dol.); A. ir B. Paulavičiai, MA; M. Prirnaveri, NY: V. ir A. Rastoniai, 
MA (iš viso 875 dol.; J. ir P. Renteliai, MA (iš viso 50 dol.); R. ir J. 
Špakevičiai, MA (iš viso 125 dol.), dr. M. šveikauskienė. MA; B. ir J. Vašiai. 
MA (iš viso 325 dol); J . ir G. Vidugiriai, MA; P. ir M. Viščiniai, MA (iš viso 
5.650 dol.); Po 20 dol.: A. ir G. Adomkaičiai. MA (iš viso 120 dol); V. 
ir G. Andriukoniai. MA; O. Andriulionis, MA; T. Bogušas, MA (iš viso 120 
dol ) ; V. Bruzgys, MA; H. Čepas, MA; J. ir O. Girniai. MA (iš viso 120 
dol.); S. Griežė-Jurgelevičius, MA (iš viso 170 dol.); S. Gruzdienė. MA 
(iš viso 120 dol.); T., ir I. Janukėnai, MA (iš viso 40 dol.); A. ir A. Januškos, 
45 dol); J . ir E. Kačinskai, MA; V. Keturakis, P. Krukonis. MA; V. 
Leščinskaitė, MA; A. ir J. Liutkoniai, MA; P. ir V. Martinkai, MA; J. ir A. 
Navickai, MA; A. Petrutis. MA (iš viso 310 dol) ; P. ir A. Raškauskai. MA; 
V. Senuta. MA (iš viso 120 dc4.); I. Sirutavicius. MA; A. šimėnienė, MA 
(iš viso 65 dol.); P. ir L. šimkai, MA (iš viso 120 dol); 15 dol.: S. 
Galdikienė, MA; Po 10 dol.: M. Gimiuvienė. MA; J. Lapšienė. MA (iš 
viso 20 dol.); 5 dol.: V. Pimonovje. MA 

šis „Dovana Lietuvai" aukotojų sąrašas yra paskutinis 1991 metais 
pravestame lėšų telkimo vajuje. 

Didelė JAV LB krašto valdybos ir paremtų Lietuvos valstybinių, 
švietimo, kultūros, spaudos ir kitų institucijų padėka priklauso visiems 
..Dovana Lietuvai" aukotojams. 

J A V I I 

tuojama, bet kurių teisingumas, 
krikščioniška artimo meilė ir 
natūraliai praktikuojamos kitos 
žmogiškos vertybės palaiko gy
venimą nuo sugriuvimo. 

Simas ir Teklė Radziai iške
liavo atsiimti užtarnauto at
pildo. Juozas Kojelis 
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Nus ižemin imas tobul ina 
mūsų santykius su Dievu, o 
ramumas bei meilingumas — 
santykius su artimaisiais. Tai 
balzamas, grimstąs kiekvie

name skystyje į dugną, reiškiąs 
meilingumą ir gerumą, kuris 
viską nugali ir iškyla dorybių 
tarpe, kaip meilės žiedas. 

Sv. Pranciškus Salezietis 

A.tA. 
POVILUI GAUČIUI, 

amžinai užmerkus akis savo nu
mylėtos Lietuvos prieglobstyje, 
velionio sūnų ALGIMANTĄ JURGĮ 
GAUCI, jo šeimą ir artimuosius 
giliai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Angelė Venclovienė 
Janina ir Raimundas Matulioniui 
Irena ir Vladas Gusarai 
Aušra Guckel 
Jane Rastas 
Gailutė ir Tadas Palioniai 

A.tA. 
VILIUI BUNTINUI 

mirus, jo dukrai ALDONAI, mūsų narei, ir ki tai 
dukrai bei sūnums ir giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Lietuvių Opera 

Motinai. Močiutei, Uošvienei, 

A.tA. 
TATIANAI PARULIENEI 

mirus, dukras REGINA KUČIENĘ ir IRENA 
KRIAUČELIŪNIENĘ bei jų šeimas užjaučiame 
liūdesio valandoje. 

Albinas ir Gražina Reškevičiai 

Omaha, Ne. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Jūsų pačių supakuotus siuntinius s iunčiam* tiesiai 

Nauji arba vartoti daiktai 
Standartiniai maisto ir vaistų siuntinėliai 

Priimam 12 svarų ir sunkesnius siuntinius 

KIEKIS NERIBOTAS 
Siuntiniai pristatomi į namus be pašto patarnavimo. Už muitą 
ir draudimą mokėti nereikia. 

Garar t jo jame tiesioginį pristatymą kiekvienam adresatui. 
Informacijai skambinkite: 

Florida valstijoj: 
UNIVERSAL Traval 

4117 B— RMga Rd. 
Sarasota, FL 34233 

813-377-9025 Mm 
8831—49 St. N. 

Plnnallas Parfc, FL 34686 
813-544-8700 

Ištikimajam gimtosios žemės Sūnui 

A.tA. JUOZUI BŪDVYČIUI 

Staiga Tėvynėje Lietuvoje užbaigus žemiškąją 
kelionę, skausme ir liūdesyje l ikusius: jo mylimą 
sesute JADVYGĄ, svainj JUOZĄ PALIULIUS, jų 
šeimą Amerikoje, brolius ir seseris Lietuvoje ir k i tus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir liū
desio valandose esame drauge su Jumis . 

Gi A.A. JUOZUI tebūnie lengva Lietuvos žemelė, 
kurią jis karštai mylėjo ir jos šviesesne atei t imi, pasi
likęs Tėvynėje, daugelį metų rūpinosi. 

Elena ir Juozas Ambrozaičiai 
Rita ir Jurgis Bagdonai 
Juoze ir Jonas Daugėlos 
Teodora ir Alfonsas I lėkiai 
Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
Ona ir Narimantas Karosai 
Vladė ir Gediminas Lapenai 
Sigita ir Vytenis Ramanauskai 
Regina ir Bronius Snarskiai 
Aldona ir Juozas Sodaičiai 
Ona ir Kostas Žolynai 

Daytona Beach, Florida 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

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 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

u 

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 

SIUNČIAME SIUNTINIUS Į LIETUVĄ. 
.85 et. Iki 100 svarų Ir .80 e t . v i r i 1 0 0 svarų. Visi siun
timą, oristatomi į namus, į bet kurią Lietuvos vietą. Už 
persiuntimą apmokama tik tada, kai siuntinys pasiekia 
adresatą. 

Taip pat pristatome maisto rinkinius. 
Jūsų patogumui siuntiniai virš 100 svarų paimami iš 

namu Chicagoje ir Chicagos apylinkėse. 
Pervedame pinigus Į Lietuvą. 
Parduodama Fordo ir GMC naujus automobilius Lietu

voje 
Kainos tokios pat kaip ir JAV automobilių parduotuvėse. 
Darbo valandos: 10:00 v.r.—8:00 v.v. 

Adresas GEYSER IMPORT7EXPORT 
7667 W. 95th St. 

SUITE 208 
Hickory Hills, Illinois 6 0 4 5 7 

Ta i . : (708) 4 3 0 0 0 6 9 
Teirautis: Drąsiaus Arkusausko 
Me« naein iriia liimc natąrnauti1 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Vfarquette FuneraI Home 
2533 Wfst 7Nt Street 
C hic.i.co l l l inoi* N&Z9 

1-(312>-476-2345 

Hills FuneraI Home 
11)201 S>uth Roberte Ro.nl 
Palos Hil ls. Illinois r>0465 

708-430-4455 

Petkus FuneraI Home 
141(1 South Ôth Avenue 

Cicero, Illinois MV.^I 
708-863-2108 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
I44^ Suith ^Oth Alinau 

( noro. Illinois NV^l 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pas iekt i 
skambindami 1-(312)-476-2345 

A N T H O N Y B. PFTKLS 
D O N A U D A PFTKUS 

P O N A I F> \ 1 . P F T K L S 

i * 

http://Ro.nl
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x Kompozitor iaus Vlado 
Jakubėno 15 metų mirties 
minė j imas ruošiamas 
sekmadienį, gruodžio 15 d.. 
„Tėviškės" lietuvių evangeliku 
liuteronų parapijoje. 6641 So. 
Troy Street. Pamaldų metu cho
ras giedos dvi liaudies giesmes, 
harmonizuotas V. Jakubėno. Po 
pamaldų minėjimas parapijos 
salėje. Kalbės muzikologė 
Loreta Venclauskienė ir vaiz
dajuostę apie kompozitoriaus 
gyvenimą rodys Edvardas 
Šulaitis. Visi kviečiami. 

x East Chicagos lietuvių 
Medžiotojų ir meškeriotojų klu
bas rengia rudeninį pasi
linksminimą gruodžio 1 d., 
sekmadienį, 12 vai. dienos Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
Gary. Ind. Nariai ir svečiai 
kviečiami ir laukiami daly
vauti, linksmai praleisti laiką 
šių metų renginyje. Gros Rama
nausko orkestras, bus galima ir 
pašokti. 

x „National Catholic Re-
gister" lapkričio 24 d. laidoje 
plačiai aprašo Nijolę Sadūnaitę. 
jos kančias Sibire ir Sibiro trem
tyje, jos persekiojimus Vilniuje, 
kol KGB turėjo galią. Taip pat 
rašoma ir apie „Liet. Kat. 
Bažnyčios kroniką'" bei gyve
nimą bolševikų priespaudoje, 
įdėta ir didelė Nijolės Sadūnai-
tės nuotrauka. 

x Patikslinimas. Straipsny
je apie Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos spalio 26-27 
posėdį Toronte (Draugas. 1991 
lapkričio 15) netiksliai iš
vardinau tuos , k u r i e or
ganizuoja PLB seimo programos 
komisijas. PLB ateities veiklos 
komisiją organizuos PLB 
valdybos pirmininkas prof. dr. 
Vytautas Bie l iauskas (ne 
Vytautas Kamantas). Atsipra
šome už klaida. 

x Operos metinis balius į-
vyks šį šeštadienį, lapkričio 
23 dieną. Pradžia 6:30 vai. vak. 
Meninę programą atliks Operos 
moterų, vyrų ir mišrūs chorai 
diriguojant Alvydui Vasaičiui ir 
akompanuojant Manigirdui Mo-
tekaičiui. Šiam baliui vado
vauja Vaclovas Momkus. Pa
skambinus jo telefonu 925-6193 
dar galima užsisakyti vietas 
Jaunimo centre. Mašinoms bus 
policijos apsauga. Mūsų Opera 
dar nori ir toliau tęsti kultūrinę 
bei meninę lietuvių veiklą ir 
prašo Jus padėti savo daly
vavimu šiame baliuje. 

(sk) 

x Ateitininkų namuose Le-
monte šį sekmadienį, lapkričio 
24 d., tuoj po šv. Mišių Lemonto 
Lietuvių misijoje bus narių ir 
rėmėjų susirinkimas. Namų 
taryba duos svarstymams reika
lų programą, palies lėšų klausi
mą ir ateities planus. Užkan
džiai ir kava bus 12:15 vai., susi
rinkimas bus 1 vai. dienos. 

x Operos moterų choras dai
nuos šį šeštadienį Jaunimo cen
t re , atlikdamas vieną kon
certinės programos dalį Operos 
baliaus metu. kurio pradžia 7 
vai. vak. Diriguos Alvydas Va-
saitis. o prie fortepijono Mani-
girdas Motekaitis. 

x P u t n a m o Nekalto Pras i 
dėjimo Marijos seserys su
darė premijai skirti komisiją, 
kurion {ėjo kun. dr. V. Cukuras. 
dr. M. Girniuvienė. A. Lin-
gertaitienė, EI. Sužiedėlis ir ses. 
L Manjošiūte. Paskirta rugsėjo 
28 d. Klajūno slapyvarde pasi
rašytam veikalui „Totalinio 
sovietinio ateizmo agresija 
Lietuvoje". Atplėšus voką pasi
rodė, kad šios knygos autorius 
yra Vytautas Skuodis. J a m 
paskirta 2000 dol. premija. 3000 
dol. paskirta grupei „Gyvieji 
akmenys", kuriai Lietuvoje va
dovauja Dale Šmerauskaitė 
Taip pat komisija pripažino ver
tingu veikalą „Seimą ir vaikų 
auklėjimas", kurios autorius 
yra Romualdas Grucė. Premijos 
mecenatas yra prel. Juozas 
Prunskis. 

x LB Socialinių reikalų ta
r y b a gruodžio 7 d., šeštadienį, 
Vyresniųjų lietuvių centre Sek
lyčioje rengia Labdaros vakarą. 
Visi žinome tokio cent ro 
reikalingumą, tad savo apsi
lankymu prašome jį paremti. 

aut.mų šokių grupė „Klumpė", dalyvaujanti V :~consin Holyday Park Fair Mil^aukee. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Ana to l i u s M i l ū n a s ir 
Lietuvių Respubl ikonų Il
l i no i s l yga bus pagerb t i 
sekmadienį, gruodžio 1 d., Illi
nois valstijos tautinių grupių 
respubl ikonu met in iame 
bankete. Renginyje dalyvaus ir 
taip pat bus pagerbtas valstijos 
prokuroras Jack OMalley. 

x K a u n o „Žalgiris" ir Chi
cagos „ L i t u a n i c a " krepši
ninkai šį šeštadienį, lapkričio 23 
d.. 5:30 vai. vak. rungtyniaus 
Marąuette Fieldhouse sporto 
salėje. Krepšinio mėgėjai 
kviečiami rinktis 5 v.v. Tiki
masi įdomių rungtynių. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka: Dalia R. 
Musonis ir A. Aglinskas. Chica-
go. 111., V. M. Neumann, Li-
bertyville. 111., Jurgis Černius, 
Omaha, Nebraska, Joseph N. 
Glebus, Cleveland, Ohio. M. Jo
nikienė, Lemont. 111.. Bene
diktas Dapkus. Farmington. 
Conn Visiems tariame nuošir
dų ačiū. 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
VAIRININKAMS 
PASIKEIČIANT 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
yra lyg laivas, kuris plaukioja 
svetimuose vandenyse. Tad ir 
tie, kurie jai vadovauja yra vai
rininkai, ir nuo jų priklauso, 
kuria linkme tas laivas plauks. 
Buvusioji Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba, vado
vaujama dr. A. Razmos, 
lapkričio 17 d. perdavė pareigas 
naujai išrinktai valdybai. Prieš 
pareigų perdavimą lapkričio 10 
d., sekmadienio vakare , į 
Seklyčią sukvietė LB-nės tary
bos ir valdybos žmones, Lietu
vių fondo ir spaudos darbuo
tojus, kurie rėmė bendruomenės 

x ŠVENČIŲ PROGA „ŽAI
BAS" JŪSŲ ARTIIESIEMS 
NR. 5 10 lb PRINCE spaghet-
ti, 1-6 lb 10 oz maišytų vaisių, 
1-6 lb 5 oz žalių pupelių, 6 dėž. 
STAR KIST tuną, 3 dėž. kre
večių, 200 vienetų buljono ku
bų, 200 vienetų vištienos buljo
no kubų, 1 gal. KRAFT majone
zo. KAINA $100.00. Kreiptis 
„ŽAIBAS" 9525 S. 79th A ve., 
Hickory Hills, IL 60457 - tel. 
(708) 430-8090. 

(sk) 

darbus. Šios valdybe- buvo daug 
darbų at l ikta ir jos -. idencijos 
metu buvo daug .s torinių 
įvykių. Tad buvo ne•: ima mesti 
žvilgsnį atgal ir pasidalinti min
timis ir įspūdžiais Jos ka
dencijos metu įvyko ilgai laukti, 
bet nenumatyti įvykiai, ku
riems LB-nė nebuvo pasirengusi 
ir neturėjo p a t i r t i e Reikėjo 
greitai veikti , kadangi yra 
sakoma ..Daug duoda tas, kuris 
laiku duoda". 

Pirmiausiai tėvynainiai su
skato persispausdinti Šapokos 
istoriją, nes istorija buvo suklas
tota ir nuo tautos slepiama. 
Kadangi to projekto Maskva 
nelaimino, tad ir popieriaus ne
buvo. Popierių reikėjo pirkti už 
„valiutą", kurios jie neturėjo. 
Čia į talką Lietuvių Bend
ruomenė atskubėjo Popieriaus 
pirkimui buvo suorganizuotas 
vajus ir mestas šūkis: „Grąžin
kime tautai jos istoriją". Vajus 
buvo sėkmingas ir .3 pasiuntė 
50.000 dolerių, popier iaus 

x I e škoma Onutė Loka i tė 
iš Graužėnų km. Veliuonos vals
čiaus. Ji pati ar apie ją žinantieji 
prašomi rašyti; Onutė Valai-
tytė-Dainorienė, 1700 Bloor 
St. W. Apt . 317, Toronto, Ont., 
M6P 4C3, Canada . 

(sk) 

x P A S K U B Ė K I T E ! Mes 
turime tiesioginius kontaktus 
su Lietuvos advokatais, preky
bos bei biznio organizacijomis. 
Padėsime atgauti jūsų turtą 
Lietuvoje, nusipirkti žemės 
sklypus, namus, įmones. Tu
rime daug pasiūlymų dėl bend
rų įmonių steigimo. Lauksiu ir 
jūsų pasiūlymų. Rašyti, skam
binti: Pe t r a s Pakėnas , 3061 S. 
Ocean Blvd-, Boca Raton FL, 
33432; tel. 407-392-7916. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Klausy
kite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St„ Chicago, IL, 60632, tel . 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatu taisymas. Pir
miausia — paskambinkit. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kicia 

v'«g rūiių *togi> 
T«l. 312-434-MMarba 

312-737-1717 

x 55 SVARU MAISTO siun 
tinys KALĖDOMS yra pats 
m ė g s t a m i a u s i a s Lietuvoje: 
mėsa. dešros, sūris, aliejus, ka
va, cukrus, riešutai ir kt. 
ŠVENTINĖ NUOLAIDA -
TIK $85. Turime ir kitokių. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St„ 
C h i c a g o , IL 60629. te l . 
312-436-7772. 

(sk) 
x At lanta Impor t -Expor t 

siunčia siuntinius tik 89 et. 
svaru i . Platesnei informacijai 
žiūrėkite Atlanta skelbimą šia
me „Draugo"' numeryje. 

(sk^ 
x I špa rdavę š.m. lapkričio 

mėn. Karibų jūros kelionę, sku
biai "siūlome kelionę vakari
nėje Karibų jūroje. Keturios 
3alos, aukštos kategorijos kam 
bar ia i (outside cabins), 
skridimas iš Čikagos/Midway. 
PILNA KAINA $1,076 žmogui. 
Keliones datos kovo 22 iki 29 d. 
Vietų sk^ič""1 Hhntas R*»tnstra-
ciją uždarome gruodžio 15 die
ną. Skambinti G.T. INTERNA
TIONAL, tel. 708-430-7272. 

(sk) 

x American Travel Service 
parūpina lėktuvų bilietus at
vykusiems iš Lietuvos, kurie 
turi skristi iš New Yorko ir Wa-
shingtono į Chicagą, Los Ange
les. Cleveland. ar kitus miestus. 
Taip pat turi žmogų New Yorke, 
kuris sutinka atvykstančius iš 
Lietuvos ir juos palydi skren
dant į kitus miestus. Tą patį pa
tarnavimą atlieka ir grįžtan
tiems į Lietuvą. Taip pat 
darome nuotraukas pasams ir 
kitiems dokumentams, kurias 
galima tuojau atsiimti. Kreip
tis į American Travel Service 
9439 S. Kedzie Ave„ Ever-
green Pa rk . IL 60642. Tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

x J e i k a s nors ga lė tų pado
vanoti dr. Tomo Remeikio „OP-
P O S I T I O N TO S O V I E T 
RULE IN LITHUANIA -
1945-1980", prašom siųsti šiuo 
adresu: Mr. Roland V a n der 
Pe r re , Embassy of Belgium, 
3330 Garfield St„ N.W., Wa-
sh ing ton , D.C. 20008. 

(sk) 

pirkimo reikalui. Paskui buvo 
kompiuteriai ir kitos elektro
ninės priemonės Gal ne visos 
jos į re ikiamas rankas pateko. 
Bet čia jau ne nuo bendruo
menės priklauso, nes negalime 
sukontroliuoti to. kas vyksta 
Lietuvoje. L B suorganizavo ir 
pravedė „Dovaną Lietuvai", 
kur i s susilaukė visuomenės 
dosnios paramos ir pritarimo. 
Šios valdybos metu įvyko didžio
ji Muzikos šventė, kurios rengi
niai pareikalavo daug darbo, 
įtampos ir lėšų. Prie šventes 
p raved imo bendruomenės 
žmonės irgi daug prisidėjo. 

Dr. A. Razmos vadovaujama 
LB valdyba savo pareigas jau 
perdavė. Jos darbai galbūt bus 
aprašyti ir įvertinti, kuomet bus 
rašoma išeivijos istorija. Naujo
ji valdyba gal nebeturės tų 
rūpesčių i r skubių reikalų, 
kadangi Lietuva jau pradeda 
vaikščioti savomis kojomis. Tad 
mūsų skubios paramos jau ne
bėra reikalinga. 0 patarimų net 
nepageidauja. Nėra ko su jais nė 
skubėti, matant, kaip būriais po 
pasaulį važinėja. Neatrodo, kad 
jie būtų didelio vargo spau
džiami. Bent tie nėra, kurie iš 
vieno lėktuvo į kitą lipa. 

Iš a tvykstančiųjų t e n k a 
girdėti, kad mūsų salės, scenos 
ir jų įranga prasta. Tad ar nerei
kėtų išeivijai daugiau į save 
pasižiūrėti. Daugiau dėmesio 
skirti išeivijos kultūrinei veik
lai. Išeivijos vadovus norėtume 
matyti ir jos renginiuose. Mūsų 
kovos ir politinės akcijos grupės 
savo veiklą baigia, kadangi 
Lietuva j au pati už save kalba. 
Tad ir bendruomenė turėtų prie 
naujų sąlygų prisiderinti ir būti 
JAV Lietuvių Bendruomene. 

(jž) 

IŠ ARTI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Valdemaras Katkus, Lie
tuvos užsienio reikalų vicemi-
nisteris iŠ Lietuvos atvyksta į 
Los Angeles dalyvauti politinių 
studijų savaitgalyje, kuris įvyks 
kitų metų sausio 25-26 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, dios 
24 studijos tai tęsinys kasme
tinių renginių, kuriuos or
ganizuoja Lietuvių Fronto 
bičiulių Los Angeles sambūris. 
Šiais metais sambūriui vado
vauja dr. Zigmas Brinkis. 

— V» isconsino Tarptaut inis 
inst i tutas kasmet ruošia tau
tybių festivalį (Holiday Folk 
Fair) Milwaukee Mecca, kuris 
šiais metais įvyks lakričio 22-24 
d. Lietuviai dalyvaus visuose 
festivalio skyriuose: tarptau
tiniame turguje ir užkandinėje 
ir su kultūrine parodėle, kuria 
rūpinasi Vytautas Janušonis ir 
Lionginas Špokas. Pagrindinėje 
festivalio programoje „Folk 
Spectacle" dalyvauja tautinių 
šokių grupė „Klumpė", kuriai 
vadovauja Stasys Milašius. 
„Klumpė" pasirodys penkta
dienio spektaklyje 7:30 v.v. ir 

IR TOLI 
šeštadienio programoje 8 v.v., 
Festivalio „Beer Garden" pasi
rodys tautinių šokių grupė 
„Spindulys", kuriam vadovauja 
Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė. 
„Spindulys" šoka šeštadienį 
2:30 v. p.p., ir sekmadienį 12:05 
v. p.p. Visus maloniai kviečiame 
į Milwaukee. 

ARGENTINA 
— A.a. Veronika Diliūnaitė 

Dgakojienė, 86 metų amžiaus, 
mirė Avellanedoje, Buenos 
Aires priemiestyje. 

— A. a. Dionizas R i č a r d a s 
Jas iu l i s , 84 m. amžiaus, kilęs 
nuo Kėdainių, mirė rugpjūčio 
22 d. Buenos Aires mieste. 
Palaidotas Flores kapinėse. 
Liko žmona Adelė Grigaitytė 
Jasiulienė, dvi dukterys su 
šeimomis ir sūnus su šeima 
bei kiti giminės. 

— A.a. Kastantas Misiūnas 
mirė Buenos Aires rugpjūčio 23 
d. ir palaidotas Chacar i t a 
kapinėse, Buenos Aires. Liko 
žmona Antanina Noreikaitė Mi
siūnienė, kurios giminės gyvena 
Chicagoje. 

x KALĖDINIAI SIUNTI
NIAI Į LIETUVA priimami iki 
gruodžio 10 d. Jūsų paslaugoms 
- BALTIA EXPRESS CO. i r 
AMBER GROUP. Žiūrėkite 
skelbimus laikraščio viduje ar
ba skambinkite: 1-800-SPAR-
NAI. 

(sk) 

ŠVYTURYS LIETUVOS 
KULTŪRAI 

Chicagoje yra pagarsėjęs lietu
viškas muziejus — „Balzekas 
Museum of Lithuanian Cultu-
re" . Prie didesnių gatvių yra 
lentelės, nurodančios kelią į 

muziejų, ir amerikietiškuose 
laikraščiuose bei žurnaluose 
būna aprašomi muziejuje ruo
šiami kultūriniai renginiai. 

Tačiau, kai kurie klausia, ką 
reiškia pirmasis žodis „Balze
kas"? Lietuviai, gyveną Chica
goje, gerai žino, kad tai muzie
jaus steigėjo pavardė. Stasys 
Balzekas, būdamas prezidentas 
Balzekas Motor Sales, Inc., 
„kasdieninę duoną" užsidirba 
savo automobilių parduotuvėj. 
Muziejų jis įsteigė 1966 metais, 
o dabar sumaniai vadovauja, 
kad muziejus klestėtų, sudary
damas geriausias progas išryš
kinti lietuvių kultūrinę veiklą 
tarp kitataučių. 

Stasys Balzekas, gimęs Chi
cagoje, baigė De Paul universi
tetą, įsigydamas „marketing" ir 
„business" laipsnius. Jis vedė 
Ireną Radvilaitę 1953 metais ir 
abu džiaugėsi jauna šeimynėle, 
kai susilaukė dviejų sūnų ir 
dukrelės. Jaukų ir produktyvų 
šeimos gyvenimą sukrėtė 
tragiška Irenos Balzekienės 
mirtis 1976 metais. Balzekų 
vaikai dabar jau sukūrė savo 
šeimas, abu sūnūs vedė lietuvai
tes. 

Balzeko lietuvių muziejuje 
randami įvairūs eksponatai — 
gintarai, Lietuvos pinigai, nuo
traukos, pašto ženklai, nepri
klausomos Lietuvos eksportai, 
knygos, tautodailės darbai ir t.t. 
Yra patrauklus vaikų skyrius, 
kur jaunieji gali susipažinti su 
Lietuvos praeitimi, paliesdami 
ar net žaisdami su eksponatais. 
Muziejaus salėse vyksta kon
certai, paskaitos, diplomatų pri
ėmimai ir poezijos vakarai. Čia 

- būna pravedami kursai no
rintiems išmokti tautodailės 
darbus . Muziejaus pastate 
veikia Tautodailės institutas. 
Čia taip pat patalpas nuomoja 

x BALTIA EXPRESS Co. 
..artu su Amber grupe priims 
kalėdinius siuntinius į Lietuva 
Pasaulio Lietuvių centre, Le-
monte lapkričio 24 d., sekma
dienį po mišių. Tik $1.40, jei 
siuntinys daugiau kaip 80 sv. ir 
tik $1.60, jei siuntinys leng
vesnis. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 
x Elizabeth Misunas drau

gai ar giminės prašomi rašyti 
J e a n n e Laitas Stump, 1604 
Tulip Tree Rd„ Fort Wayne, 
IN 46825. Ms. Stump domisi 
šeimos istorija. 

(sk) 
Š.luvos procesuos Marąuette Parke daly v i ų būrys meldž. 
dėkodami už Lietuvos nepriklausomybę 

Svč. M Marijos Gimimo bažnyčioje. 

Mike Madigan, Illinois valstijos 
atstovas Springfielde. 

Dabar Stasys Balzekas ruo
šiasi atidaryti muziejų Lie
tuvoje. Patalpos jam jau paža
dėtos. Muziejaus t ikslas — 
turėt i pastovią parodą lietuvių 
darbų iš viso pasaulio, turėti 
kilnojamą meno parodą, prista
t an t kūrinius lietuvių ir nelie
tuvių iš viso pasaulio ir sudaryti 
sąlygas bei progas kultūrinei 
veiklai. Kaip Chicagoje, būtų 
įrengtas video kambarys. Bus 
paruošta visiems prieinama 
skaitykla (biblioteka), kurioje 
bus įvairūs komerciniai ir me
dicinos žurnalai iš viso pasaulio. 
Stasys Balzekas su entuziazmu 
prisideda prie praplėtimo Lietu
vos kultūrinio gyvastingumo. 
Tai ne kompeticija esamai 
kultūrinei veiklai, o tik noras 
užpildyti kai kurias spragas. 

Balzeko muziejus Chicagoje 
tu r i apie 2,000 narių. Tai 
žmonės dirbantys finansų, eko
nomikos, komercijos bei mokslo 
srityse. Per juos Balzekas gali 
sudaryti naudingus kontaktus 
atsistatančiai Lietuvai. Balzeko 
muziejus turi „non for profit'" 
organizacijos statusą. Suaukoti 
eksponatai nepriklauso niekam 
asmeniškai, o aukojantys gali 
nurašyti eksponato kainą nuo 
mokesčių. K i e k v i e n e r i a i s 
metais muziejus yra griežtai 
patikrinamas valdžios revizijos 
komisijos. 

Stasys Balzekas plačiai reiš
kiasi visuomeniniuose dar
buose. J is yra pirmininkas 
Ethnic Cultural Preservation 
Council, Archer International 
Advertising and Public Rela-
tions Agency, Arts Committee 
Chicago, Chicago —• Vilnius 
Friendship Cities Cul tura l 
Committe ir yra valdybos narys 
daugelio kitų organizacijų. Už jo 
veiklą yra gavęs premijas iš 
American Jewish Committee, 
American Plurism, Illinois 
Department of Human Rights, 
Illinois Bicentennial Com-
mission, Il l inois Sesąui-
centennial Commission. De 
Paul universitetas suteikė Sta
siui Balzekui De Paul Universi-
ty Distinguished Alumni Award 
for 1991. 

Per savo darbą kitataučių or 
ganizacijose ir Lietuvių kultū
ros muziejuje Chicagoje, Stasys 
Balzekas nenuilstamai pozi
tyviai dirba Lietuvos labui, pa 
veikiant kitus savo kilnia lietu
viška dvasia. 

Ind rė 

Advbkatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
I ' e i . (1-3 ii) 776-8700 

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