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UNESCO ir Lietuva
Trečiadienio žinios iš Lietuvos

Vilnius. Vasario 12 d. (Elta)
— Įvyko Lietuvos tautinės
UNESCO komisijos pirmasis 
posėdis. Komisijos pirmininku 
išrinktas Mokslų Akademijos 
Matematikos ir informatikos in
stituto direktoriaus pavaduo
tojas profesorius Laimutis 
Telksnys, generaliniu sekre
toriumi Kultūros ir švietimo 
ministerijos darbuotojas Alfre
das Jomantas. Išrinkta ir šios 
komisijos valdyba, kurios nariai 
bus atsakingi už konkrečias 
veiklos kryptis — kultūrą, švie
timą, komunikacijas ir ekolo
gija

Į UNESCO Lietuva priimta
1991 metų spalio 13 dieną.
Kultūros ir švietimo ministro
Dariaus Kuolio iniciatyva jau 
paruoštos ir šios organizacijos 
vadovybei pateiktos septynios 
programos. Organizaciniais rei
kalais į Lietuvą yra atvykęs 
UNESCO tautybių programų 
skyriaus atstovas Zahiras 
Azizas.

Škotijos teismas Vilniuje
Vakar Vilniuje pradėjo posė

džiauti Škotijos teismas. 
Nagrinėjamas Didžiosios Bri
tanijos piliečio, lietuvio Antano 
Gecevičiaus-Gečo ieškinys 
Škotijos televizijai. Ji 1987 
metais parodė dokumentinį 
filmą, kuriame apkaltino A. 
Gecevičių-Gečą dalyvavus žydų 
žudynėse Antrojo Pasaulinio 
karo metais. Lietuvoje gyvenan
tys liudininkai jau seni ir ligoti, 
todėl Škotijos teisininkai bei 
ekspertai turėjo atvykti į 
Lietuvą. Kol vyksta procesas, 
liudininkų parodymus skelbti 
draudžiama.

Atsisveikiname su 
Mykolu Žilinsku

Vasario 4 d. po ilgos ir sunkios 
ligos Vilniuje mirė visuomenės 
ir kultūros veikėjas Mykolas Ži
linskas.

Mykolas Žilinksas gimė 1904 
m., Marijampolės apskrityje, 
Smalininkų kaime, gausioje pa
siturinčio ūkininko šeimoje. 
Mokėsi Kauno „Aušros” gim
nazijoje, Kauno universitete 
studijavo istoriją bei teisę, 
tobulinosi Berlyno ir Paryžiaus 
universitetuose. Mykolas Ži
linskas dirbo Vidaus reikalų mi
nisterijoje, vėliau — Ministrų 
Tarybos kanceliarijos virši
ninku ir „Vyriausybės žinių” 
redaktoriumi. 1940 m., sovie
tams okupavus Lietuvą, pasi
traukė į Vakarus. Iki karo 
pabaigos gyveno Berlyne, vėliau 
Danijoje ir Prancūzijoje. 1950 
metais grįžęs į Vakarų Berlyną, 
ilgai vadovavo Pasaulio lietuvių 
bendruomenės Berlyno skyriui, 
aktyviai bendradarbiavo išei
vijos spaudoje. Į Lietuvą 
Mykolas Žilinskas grįžo 1989 
m., jau sunkiai sirgdamas.

Mykolo Žilinsko kilniaširdys- 
tę ir didžiulę meilę gimtajam 
kraštui liudija Lietuvai 
padovanota dailės kūrinių ko
lekcija, jo surinkta lemtin
giausių istorinių sukrėtimų 
metais. Įžymių 16-20 a. pradžios 
Vakarų Europos dailininkų kū
riniai dabar saugomi ir ekspo
nuojami Kaune įsteigtoje gale
rijoje.

Šiandien karstas su Mykolo 
Žilinsko palaikais bus atvežtas 
į Kauno Vytauto Didžiojo 
bažnyčią. Vakare čia bus 
laikomos šv. Mišios. Vasario 13 
dieną Mykolo Žilinsko palaikai 
bus pašarvoti jo vardo dailės

galerijoje. Velionis bus laido
jamas Kaune, Petrašiūnų kapi
nėse.

Bus nevalstybinė televizija
Aukščiausiosios Tarybos Pre

zidiumas pritarė Lietuvos radi
jo ir televizijos valdybos spren
dimui steigti nepriklausomą 
nevalstybinę televiziją, vado
vaujamą Vytauto Didžiojo 
universiteto prorektorės Liu
cijos Baškauskaitės. Nepriklau
somos televizijos kanalui ir pro
gramoms lėšų skiria bei tech
ninę paramą teikia Danijos, 
Norvegijos, Švedijos, Suomijos, 
kitų Europos šalių, Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Australi
jos masinės informacijos kom
panijos bei fondai.

Įvairios žinios
Vilniaus aerouoste nusileido 

Švedijos karinis lėktuvas, kuris 
atgabeno aštuonias tonas medi
kamentų — Švedijos karinių pa
jėgų dovaną. Tuo pačiu lėktuvu 
Švedijos religinės organziacijos 
siunčia Telšių ligoninei antklo
džių.

Šiandien Vilniuje už uždarų 
durų tęsiasi Lietuvos ir Rusijos 
ekspertų grupių susitikimas. 
Jos rengia susitarimą dėl pla
ningo buvusios sovietų kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos. Ši 
kariuomenė dabar yra Rusijos 
jurisdikcijoje.

Tautiečiai iš JAV Eduardas 
Modestas ir Jonas Valkiūnas, 
dirbantys Chicagos „Eko - Tek” 
firmoje, gaminančioje vandens 
valymo ir filtravimo sistemas, 
atvežė dovanų Kretingos mies
teliui: modernią įrangą geria
mojo vandens filtravimui.

Lietuvos Jūrų laivyno moks
linio tyrimo projektavimo ir 
konstravimo institutas sudarė 
kontraktą su Italijos firma 
„Data”.

Instituto specialistai Baltijos 
valstybių laivuose montuos, 
derins „Datos” automatinio 
valdymo kompiuterines siste
mas. Bendradarbiaujant, 
numatoma nauja elektronine 
technika aprūpinti ir Lietuvos 
greitosios pagalbos, prieš
gaisrinės apsaugos, kitas tarny
bas.

Vilniuje pasirašyta sutartis 
tarp Danijos valstybinio serumų 
instituto ir Lietuvos imunopro- 
filaktikos centro. Danai 
aprūpins Lietuvą vakcinomis 
prieš įvairias ligas, teiks 
ekspertinę konsultacinę pagal
bą.

Vilniuje atidarytas JAV 
juridinės firmos McDermott, 
Will and Emery filialas. Jis 
teiks teisines paslaugas valdžios 
ir valdymo įstaigoms, Lietuvos 
bei užsienio verslininkams.

Energijos situacija 
Lietuvoje

Vilnius. Vasario 5. (RL) — 
Lietuvos energetikos sistemos 
inžinierius Algirdas Stumbras 
pranešė, jog šių metų švelni 
žiema įgalina išvengti energijos 
krizės, nors teko sumažinti 
šilumą keliais laipsniais. Buvo 
sumažintas naftos importas. 
Padėtis pasunkėjo po to, kai Ig
nalinos atominėje jėgainėje 
buvo uždarytas vienas 
reaktorius. Elektros srovė buvo 
gaunama iš Gudijos ir Latvijos, 
o tiems kraštams Lietuva 
teikdavo tą srovę. Medžiagų 
trūkumas privertė maždaug

Demokratų partijos kandidatai j JAV prezidento postą, susitikę Dės 
Moines mieste pietums — iš kairės pusės matyti buvęs Californijos vals
tijos gubernatorius Edmund G. Brown, Jr., Arkansas vaistuos guber

natorius Bill Clinton, Iowos valstijos senatorius Tom Harkin, Nebraskos 
valstijos senatorius Bob Kerrey ir Massachusetts senatorius Paul E. 
Tsongas.

Amerika siūlo mokslininkams 
pasilikti Rusijoje
Tačiau ar galima pasitikėti

Washingtonas. Vasario 10. 
— Amerikos vyriausybės oficia
lūs pareigūnai kalba, jog 
Amerika planuoja siūlyti Rusi
jai sudaryti Vakarų finansuo
jamą bendrovę, kuri surastų 
darbą tūkstančiams buvusių 
Sovietų branduolinės energijos 
mokslininkų, kurie, jei to 
nebūtų, galėtų savo patyrimą 
perduoti priešininkų kraštams.

Ši bendrovė surinktų talen
tus, maždaug du ar tris tūks
tančius mokslininkų, kurie 
labiausiai yra pažengę šio moks
lo srityje, ir įjungtų juos į 
užsienio universitetų, privačių 
organizacijų ar vyriausybių 
vedamus komercinius tyrinėji
mus.

Su Vakarų finansais
Tokį pasiūlymą žada padaryti 

Valstybės sekretorius James A. 
Baker III Rusijos prezidentui 
Borisui Jelcinui savo kelionės 
metu, kai jis pradėjo savo vizitą 
Sandraugos valstybėse. Sekreto
rius jau yra atvykęs į Rusiją. 
Tokį minėtą centrą jis norėtų 
įsteigti kur nors už Maskvos, 
kur buvo koks nors Sovietų

Kanada įspėja
Baltijos kraštus

Ottawa. Vasario 5. (RL) — 
Kanada pakartotinai pranešė 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai, jog 
privalo prisiimti atsakomybę už 
dalį buvusios Sovietų Sąjungos 
skolų. Vyriausybės pareigūnas 
čia pareiškė, jog buvo pasiųstos 
notos į Baltijos sostines, kons
tatuojančios, kad kiekviena 
respublika privalo mokėti tos 
skolos dalį, prieš Kanadai 
suteikiant naują paskolą. 
Lietuvos ir Latvijos atsakymai 
buvę, kad bus mokama tos 
skolos dalis, kurią Maskva išlei
do tose respublikose. Tai, 
atrodo, patenkino Kanadą, nes 
jos oficialūs pareigūnai vyksta 
į Baltijos sostines tartis dėl 
kreditų detalių jau kitą savaitę.

trečdaliu sumažinti industrijos 
procesą ir temperatūrą na
mams. Situacija turi pagerėti, 
kai uždarytasis atominis 
reaktorius vasario 8 dieną vėl 
pradės veikti.

karinis — industrinis centras. 
Tie mokslininkai dirbtų pagal 
užsienio kontraktus ir panau
dotų jiems žinomą karinę tech
nologiją komerciniams projek
tams. Panašių projektų finansa
vimą atliktų Amu;hLos, Vokieti
jos ir kitos Vakarų sąjungi
ninkų valstybės.

Jų uždaviniai
„Pravdos” pasikalbėjime 

buvusios Sovietų Sąjungos 
branduolinių karinių programų 
direktorius Viktoras Michai- 
lovas sako, jog maždaug 100,000 
žmonių dirbo šios rūšies indus
trijoje. Bet tikrai slaptus bombų 
technologinius klausimus žinojo 
maždaug gal 10,000-15,000 
mokslininkų, o iš jų gal 2 ar 3 
tūkstančiai asmenų galėjo žinoti 
moderniškų ginklų planus. Šiuo 
metu tariamasi kaip jų paga
mintas raketas ir kitus bran
duolinius ginklus būtų galima 
sunaikinti. Šiam projektui 
Amerikos Kongresas noriai 
skirtų 400 mil. dol., kad tos 
raketos tikrai būtų sunaikintos. 
Savo liudijime Kongreso Saugu
mo reikalų komitete Valstybės 
sekretoriaus asistentas R. Bar- 
tholomew pasakė, jog išforma
vimas tų raketų pareikalautų 
dug šios rūšies mokslininkų 
specialistų, nes jie, kurie tuos 
ginklus išrado ir ištobulino, 
dabar juos galėtų ir išformuoti.

Pasitikėjimo klausimas
Tačiau yra duomenų, jog Rusi

jos vadovybė norėtų pasilaikyti

Vokietija atidarė 
ambasadą

Vilnius. Vasario 4. (RFE) — 
Čia vasario 4 dieną Vokietijos 
ambasadorius Gottfired Al- 
brecht perkirpo kaspiną prie 
Vokietijos ambasados, kuri 
buvo atidaryta Vilniuje. Pirmoji 
įstaiga naujoje ambasadoje, 
kuri pradės veikti, yra kon- 
sularinis skyrius. Čia bus išduo
damos vizos lietuviams, vyks
tantiems į Vokietiją. Iki šiol am
basada buvo prisiglaudusi 
„Draugystės” viešbutyje. Kiti 
ambasados skyriai laipsniškai 
persikraustys į savo ambasados 
rūmus vėliau

tam tikrą branduolinių ginklų 
arsenalą, o tai Washingtonui 
sudaro naują rūpestį. Rusai dar 
nėra tokie sąjungininkai, kaip 
britai amerikiečių akyse, bet 
tačiau jie nebėra ir „blogio 
imperijos” aststovai. Jie nori 
būti Amerikos sąjungininkais, 
tačiau tai tegalima įrodyti tik 
su laiku. Tad Valstybės sekreto
rius Bakeris šios kelionės metu 
bandys susidaryti savo nuomo
nę, kiek VVashingtonas gali 
bendradarbiauti su Rusija bei 
Sandraugos kraštais. Dar daug 
„senosios gvardijos” karininkų 
tebėra prie Generalinio štabo, 
prasitarė aukštas Amerikos 
pareigūnas.

„Baltieji pinigai”
Ryga. Sausio 30. — Latvijos 

Užsienio reikalų ministro pava
duotojas Maris Gailis spaudai 
paskelbė, jog Latvija yra 
pasiruošusi įvesti pereinamojo 
laikotarpio pinigus, kurie 
turėtų pakeisti rublį prieš 
pradedant kursuoti latvių 
pinigui latui. Šiuo klausimu 
vyko diskusijos daugiau kaip 
metus laiko. Šitie pinigai, kurie 
populiariai žmonių jau pradėti 
vadinti „baltaisiais pinigais” 
turėtų padėti Latvijos ekonomi
jai, ypač jos pastovumui, ko 
nebuvo buvusioje sovietinėje 
sistemoje. Panašiai kalbėjo ir 
Latvijos prez. A. Gorbunovs per 
Vokietijos televiziją, tačiau jis 
pridūrė, kad rublis šiais metais 
dar nepranyks iš cirkuliacijos.

Vaidotas Antanaitis,
Lietuvos Respublikos ambasadorius 
Vokietijai savo pareigose Bonoje.

Ar Landsbergis
padės Klaipėdai

Vilnius. „Lietuvos rytas” 
pateikia šią informaciją.

Nerimsta diskusijos ir aistros 
dėl naujo naftos eksporto- 
importo uosto statybos ir vietos 
jam parinkimo. Jau daugiau kaip 
pusę metų ginčijamasi vyriau
sybėje, Parlamente, Klaipėdos 
miesto taryboje, o ypač „Klai
pėdos” laikraštyje, kuris 
išspausdino daugiau kaip šimtą 
publikacijų, atskleidusių įvai
riausius požiūrius.

Premjeras G. Vagnorius, lap
kričio mėnesį lankydamasis 
Klaipėdoje ir kalbėdamas mies
to tarybos deputatams, neįti
kino, kad tokią įmonę reikia 
statyti Melnragėje (tiksliau tarp 
pirmosios ir antrosios Melnra- 
gių).

Miesto deputatai ir, aišku, 
gyventojai laikosi savo 
nuomonės: negalima statyti 
tokios įmonės per 1800 metrų 
atstumu nuo ligoninių mies
telio, per 1000 metrų nuo 
Girulių poilsio zonos, per 500 
metrų nuo pirmosios Melnragės 
ir iškirsti 52 hektarus Girulių 
girios!

Pirmosiomis šių metų dieno
mis Klaipėdos miesto vadovai 
susitiko su Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininku V. Landsber
giu ir kalbėjosi dėl naftos uosto 
vietos. V. Landsbergis pasido- 
tnėjo Būtingės (netoli Švento
sios) variantu.

Šiomis dienomis V. Lands
bergis numatąs atvykti į 
Klaipėdą ir aplankyti galimas 
naftos uosto statybos vietas.

Jeigu V. Landsbergio kelionė 
padėtų nukelti uosto statybą į 
Būtingę, tai būtų klaipėdiečių 
išgelbėjimas: liktų paplūdimiai, 
šimtametė Girulių giria — mies
to plaučiai, ir Klaipėda netaptų 
vamzdynų, tankerių, teršalų 
prieplauka.

— Rumunijos pirmą kartą 
po 50 metų pravestuose rinki
muose antikomunistinė koali
cija laimėjo rinkimus.

— Berlyne prasidėjo teismas 
buvusiam Rytų Vokietijos sau
gumiečių viršininkui Erich 
Mielke už nužudymą dviejų 
policininkų 1931 m. Jam jau 84 
metai amžiaus ir į teismo salę 
buvo atvežtas ratukuose. Jo 
advokatas sako, jog jis dėl ligos 
negali būti teisiamas, tačiau gy
dytojai kitaip pasisakė.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— JAV prez. G. Bushas ant
radienį oficialiai paskelbė, jog 
kandidatuoja antram terminui 
į JAV prezidento postą. Jo pa
vardė jau įrašyta 26 valstijų 
pirminių balsavimų sąrašuose.

— Valstybės departamento 
sekretorius James A. Baker III, 
lankydamasis Azerbaidžano res
publikoje, pranešė, jog buvo 
susitarta su vyriausybe pradėti 
diplomatinius ryšius.

— Kongreso apklausinėjimų 
komitetuose liudijantys ad
ministracijos pareigūnai, dirbą 
„Žvaigždžių karo” priešrake- 
tnėje programoje, ragino nu
pirkti svarbias technologines 
žinias iš buvusios Sovietų 
Sąjungos, kad jos nebūtų per
duotos trečiojo pasaulio arba ki
toms šalims, kurios nėra drau
giškos Amerikai.

— Pakistano Užsienio rei
kalų ministerijos aukštas parei
gūnas, dalyvaudamas Jungtinių 
Tautų posėdžiuose, pranešė, 
išleisdamas oficialų pareiškimą, 
jog Pakistanas jau gali pasi
gaminti atomine bombą.

— Panamos mieste Reuterio 
žinių agentūra paskelbė, jog ten 
saugumo agentai susekė planą 
nužudyti dabartinį prezidentą 
Guillermo Endara ir pagrobti 
vyresniuosius vyriausybės 
narius bei perimti krašto kont
rolę. Konspiratorius sudarė poli
cijos kariuomenės dalinių kari
ninkai, pranešė dabartinis Poli
cijos vadas Osvvaldo Fernandez.

— Maskvoje „Tasso” agen
tūra paskelbė, jog Armėnijos 
Vidaus reikalų ministerijos 
atstovas pranešė, kad buvo vėl 
nužudyti keturi armėnai ir 20 
azerų Nagorno-Karabacho sri
tyje.

— Venecuelos prezidentas 
panaikino spaudos cenzūrą, ku
ri buvo įvesta tada, kai 
praėjusią savaitę kai kurie ka
riuomenės sluoksniai norėjo 
nuversti prez. Carlos Perez.

— Amerikos ambasadorius 
Rusijai Robert Strause Maskvo
je pasakė, jog pradėta atvežti 
parama Sandraugos valstybėms 
tėra tik „lašas kibire”. JAV 
karo transportiniai lėktuvai su 
maistu pirmadienį nusileido 
Rusijos sostinėje ir dar St. 
Petersburge, Belarus sostinėje 
Minske, Ukrainos Kijeve, Mol
dovos Kišineve, Armėnijos Jere
vane, Uzbekistano Taškente, 
Tadžikistano Dušanbe, 
Kyrgystano Fronze/Biškek, Ka
zachstano Alma-Atoje, Azerbai
džano Baku Bina ir Turkmenis- 
tano sostinėje Ašchabade. Kitos 
savaitės pabaigoje šis planas 
turi būti pilnai įvykdytas, pra
nešė JAV ambasados informa
cijos skyrius Maskvoje.

— Tripolyje, Libijos sosti
nėje, britų advokatas S. Mit- 
chell pasakė, jog du apkaltintie
ji lėktuvo susprogdinimu virš 
Škotijos 1988 m., yra gyvi ir 
jaučiasi gerai. Prieš porą dienų 
buvo pranešta, kad jie esą 
nužudyti ar pagrobti.

KALENDORIUS

Vasario 13 d.: Benignas, 
Algaudas, Kotryna, Raudė, 
Ugnė.

Vasario 14 d.: Kirilas ir 
Metodijus, Valentinas, Saulius, 
Liliana, Saulė.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 6:50, leidžiasi 5:20.
Temperatūra dieną 37 1., 

naktį 21 1.
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SĖKMINGAS „JONIO” 
KONCERTAS

Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre šeštadienį, vasario 8 d., 
susirinko arti 350 asmenų 
pasiklausyti kaimiškos „Count
ry” muzikos, atliekamos 
muzikos ansamblio „Jonis” iš 
Šaulių „Jonio” vienetą sudaro 
broliai Trijoniai: Petras — gro
jo mušamuoju instrumentu, Ro
mas — bandža, mandolina, ha- 
vajų gitara, Pranciškus, an
samblio vadovas, grojo gitara, 
dainavo ir vedė programą. An
sambliui priklauso ir Edmundas 
Groubliauskas, grojąs armonika 
ir akordeonu, Kęstutis Rupšys 
ir Liutauras Milišauskas su 
smuikais ir Arvydas Žiauberis 
su kontrabosu. JAV kaimiškos 
muzikos vienetas su humoru, 
vaidyba, įtraukdami žiūrovus 
lydėti sutartines, atliko 21 
dainą. Po vakarienės, kurią 
paruošė Danutė Doveinienė ir 
jos talkininkės, „Jonis” vėl 
linksmino dalyvius dainų ir 
šokių muzika, įtraukdami visus 
į bendrus ratelius ir šokius.

Vakaronės metu buvo renka
mos aukos Lietuvos Olimpi
niam komitetui. Aukos skiria
mos Lietuvos sportininkų pasi
ruošimui dalyvavimui vasaros 
olimpiadai Barcelonoje. Aukas 
galima įteikti Detroito lietuvių 
sporto klubo.„Kovas” valdybos 
nariams. Vakaronę organizavo 
Detroito sporto klubas „Kovas”, 
vadovaujamas pirm. Algio Ru- 
gieniaus. ■ ied,ė h kį )*-.»>

„Jonio” ansamblio, vedėjas 
Pranciškus Trijonis, pasi
kalbėjime per „Lietuviškų 
melodijų” radiju valandėlę 
papasakojo, kad amerikietiška 
kaimiška muzika, turi mėgėjų 
ir Lietuvoje; todėl buvo sukur
tas „Jonio” apąapihlis. , Pasi
kalbėjimas buvo perduotas 
vasario 11 dięnos radijo ląidoje.

MICHIGANO
GUBERNATORIUS

PASIRAŠĖ
PROKLAMACIJA

Michigano Gubernatorius 
John Engler pasirašė prokla
maciją, skelbiančią vasario 
mėn. 16-tą dieną Lietuvos 
Nepriklausomybės diena, Mi
chigano valstijoje. Jis ragina 
visus piliečius tą dieną tinka
mai paminėti. Detroito Lietuvių 
Organizacijų centro valdyba tą 
dieną, sekmadienį, vasario 
16-tą, 12:15 po pietų Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre rengia 
Vasario 16-tos Lietuvos Nepri
klausomybės septyniasdešimt 
ketvirtųjų ir kovo 11-liktos ant
rųjų metų Nepriklausomybės 
atstatymo sukakčių minėjimą. 
Pagrindinis kalbėtojas bus poli
tinių mokslų profesorius Alek
sandras Štromas iš Hillsdale, 
Michigan. Meninę programos 
dalį atliks Violeta Rakaus- 
kaitė-Štromienė, „Audinio” tau
tinių šokių šokėjai ir „Žiburio” 
lituanistinės mokyklos moki
niai. Prieš minėjimą bus proga 
pasivaišinti lengvais užkan
džiais.

„ŠVYTURIO” JŪROS
ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS

„Švyturio” jūros šaulių 
kuopos metinis narių susirin
kimas šaukiamas sekmadienį, 
vasario 23 dieną, 12:30 vai. po 
pietų Šv. Antano parapijos 
patalpose. Susirinkimo metu 
bus valdybos bei revizijos 
komisijos pranešimai ir 
valdybos bei revizijos komisijos 
narių rinkimai. Visi „Švyturio” 
jūros šaulių kuopos nariai 
prašomi susimokėti nario 
mokestį ir dalyvauti metiniame

susirinkime. „Švyturio” jūros 
šaulių kuopai pirmininkauja 
Bronius Valiukėnas.

BLYNŲ PUOTA

Sekmadienį, vasario 23 d., 
tuoj po šv. Mišių, Šv. Antano 
parapijos patalpose, šeimi
ninkės keps obuolinius blynus. 
Visi Detroito ir apylinkių 
lietuviai yra kviečiami atvykti 
į Šv. Antano bažnyčią šv. 
Mišioms ir praleisti sekmadie
nio popietę jaukioj ir draugiškoj 
aplinkoj, bendraujant su drau
gais gardžių blynų puotoje.

SOL. ŠČIUKAITĖS 
KONCERTAS

Sekmadienį, vasario 23 d., 
12:30 v. p.p. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre ruošiamas leng
vosios muzikos solistės Nijolės 
Ščiukaitės koncertas. Koncertą 
rengia LB Detroito apylinkės 
valdyba. Dalyvavimo auka — 8 
dol. asm. Bilietus galima įsigyti 
pas valdybos narius, sekmadie
niais prie lietuviškų parapijų.

LIETUVIŲ FONDO 
' KONCERTAS

Kaip jau anksčiau buvo skelb
ta, Lietuvių fondo pakviesti 
solistai iš Lietuvos Irena 
Milkevičiūtė ir Vaclovas 
Daunoras kartu su pianistu 
Robertu Bekoniu koncertuos 
Detroite kovo 1 d. Dievo Apvaiz
dos parapijos salėje.

Lietuvos menininkai jau ne 
pirmą kartą koncertuoja Ame
rikoje ir yra susilaukę labai 
gražių atsiliepimų. Ir šiais 
metais jie atliks mums brangių 
lietuviškų dainų ir klasikinių 
operų arijų programą. Lietuvių 
fondas kviečia visus Detroito, 
Windsoro ir apylinkių lietuvius 
nepraleisti retos progos ir apsi
lankyti šiame neeiliniame 
koncerte.

Svečių patogumui, koncerto 
bilietus galima įsigyti iš anksto 
pas V. Čižauską prie Šv. Antano 
parapijos. Bilietai — 12 dol. 
asmeniui.

Im

Sol. Nijolė Ščiukaitė, dainavusi Hot 
Springs, Ark.

nuotr. S. Šmaižienės

ĮTARIAMOS ATOMINĖS 
JĖGAINĖS

Edison bendrovės atominės jė
gainės gaminti Chicagai elektrą 
ne visos pilnai saugios. Ypač 
įtariamos jėgainės Fies Morris 
ir Zion. Jos jau rodo pas? n nuo 
ženklus. Dar nėra tikrai pavoj
ingos, bet jau reikia jas stebėti. 
Jos netoli Chicagos miesto.

Lietuvos Vyčių tautinių šokių šokėjai atlikę programą „Lietuvos atsiminimų” 32-me bankete 
vasario 2 d. Martiniųue pokylių salėje.

Nuotr. Martyno Vidžbalio

&n®wv<Dfl

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

PHILADELPHIA, PA
3-ČIOJI LIETUVOS 

VYČIŲ KUOPA
Spalio 13 dieną filadelfiečiai 

lipo į autobusą kelionei. Šį 
kartą 3-čioji kuopa suorganiza
vo net du autobusu vykti į 
Nekalto Prasidėjimo tautinę 
šventovę Washington, DC, 
mieste. Čia vyko Šiluvos Mo
tinos Marijos koplyčios 25-ių 
metų pašventinimo jubiliejus. 
Šią iškylą suorganizavo Diana 
Drumstas. Buvo malonu susi
tikti su kitų apygardų bei kuo
pų vyčiais. Grįždami namo, už
sukome į Baltimorės miesto 
Lietuvių klubą pavalgyti vaka
rienę. Šio klubo motyvas yra 
visur paženklintas lietu
viškumu, o antrame jo aukšte 
yra lietuviškų rankdarbių 
muziejus.

1991-1992-rųjų veiklos metų 
kuopos valdybą sudaro dvasios 
vadas kun. Wassel, pirmininkė 
D. Drumstas, vicepirm. Vikto
ras Stepalovitch, protokolų sek
retorė Aušra Maknys, finansų 
sekr. Alicija Bacon, iždininkas 
Vladas Svekla, patikėtiniai 
Marge Petronis ir Barbora 
Mickūnas. Komitetų pirmi
ninkais išrinkti: kultūrinių 
reikalų — Julija Kowrak, 
ritualų — Irena Svekla, Irena 
Ožalis bei Agnietė Mickūnas, 
lietuviškų reik. — Leonardas 
Kapočius, korespondencijų — 
Edmondas Binkis bei I. Svekla, 
renginių — Nellie Pandza. 
Užbaigusią kadenciją valdybą, 
pirm. V. Stepalovitch vadovau
tą, sveikiname su puikiai atlik
tu darbu.

3-čioji Philadelnh’^3 miesto 
Lietuves Vyčit a vėl ak
tyviai įsijungusi į „Gintaro” 
apygardos veiklą. Šiais metais 
apygardos valdyboje iš mūsų 
kuopos yra pirm. Jonas 
Mickūnas, sekr. A. Mickūnas, 
ritualų kom. pirm. D. Drumstas 
ir korespondentė A. Maknys. 
Didžiuojamės šiais uoliais na
riais ir vertiname jų pasi
šventimą.

Spalio 26-tą dieną Phila
delphijos Šv. Jurgio parapijoje 
įvyko Centro valdybos posėdis, 
kurį globojo kun. Anderlonis. 
Mūsų nariai pasirūpino delega
tus pavaišinti vakariene, o išlai
das didele dalimi padengė kun. 
Anderlonis. Visuomet būna 
linksma diena, kai mūsų miestą 
aplanko vyčiai!

Kuopos metinis Kalėdų balius 
buvo surengtas Francesco resto
rane gruodžio 8-tą dieną. Sep
tintosios metinės Kūčios vyko 
gruodžio 14 dieną po 5-tos vai. 
Mišių ’’ Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Irena Ožalis pirmi
ninkavo rengimo komitetui, 
paruošusiam tradicinę

lietuvišką Kūčių vakarienę. 
Komitete darbavosi N. Pandza, 
A. Bacon, Lilijana Greymas, V. 
Stepalovitch, Pranas Downey ir 
D. Drumstas. Irena Svekla

MASPETH, NY 110-TOJI 
LIETUVOS VYČIŲ KUOPA

Maspeth, NY 110-tosios Lietu
vos Vyčių kuopos rugsėjo 
mėnesio susirinkime dalyvavo 
daugiau 100 narių. Jim 
Crockett, garsaus amerikiečio 
pionieriaus David Crockett pro- 
anūkas, dalyvavo susirinkime. 
Jam buvo iškilmingai padėkota 
už pagalbą Onai Morrissey 
liepos ir rugpjūčio mėnesį 
rengtose demonstracijose Lietu
vos labui.

Rugsėjo mėnesį Elena Matu- 
lonis, Petras Zųyus, Romanas 
Wensek, Paulius ir O. Mor
rissey, Ona Ackaitis ir Bruno
nas Rutkūnas dalyvavo United 
Veterans and Ifraternal Orga
nization of Maspeth posėdyje. 
Mūsų kuopa prifeijungė prie šios 
organizacijos veiklos, kad lietu
viai galėtų dalyvauti paraduose 
bei kitose miesto šventėse. Da
bar galėsime viėšai reklamuoti 
Lietuvos reikalus ir iškelti 
Lietuvos vėliavą.

Brunonas Rutkūnas

VALENTINŲ DIENA
Valentinų diena yra romanso 

ir meilės išreiškimo diena. Ji 
yra švenčiama 14 dieną vasario 
mėnesyje. Pati šventė nieko 
neturi bendro su dviem šventai
siais Valentinais, kurie,būdami 
krikščionys, rome ų buvo 
nukankinti.

Tą dieną jauni žmonės siunčia 
savo simpatijoms korteles su 
įrašais: Būk mano Valentina ar 
panašiai. Įvairiuose kraštuose 
įvairiai ir meilės jausmai yra 
pareiškiami. Vienur siunčiamos 
gėlės, kitur — dovanėlės, sal
dainiai, tai dienai pritaikytos 
kortelės ir panašiai. Saldainių 
dėžutės yra daugiausiai širdies 
formos ir perjuostos raudonu 
kaspinu.

Vasario 14 yra darbo diena. 
Bet ta diena kiekvienam krašte 
yra kitaip pradedama. Kai 
Anglijoj jaunikaitis palieka prie 
simpatijos durų krepšelį su do
vanomis ir, pabeldęs į duris, 
pats pabėga, tai Italijoj mer
ginos prastovi valandas prie 
lango, kol pamatys praeinantį 
vyrą. Pirmas pasirodęs vyras 
bus panašus į jos būsimą sužie
duotinį. Danijoj yra paprotys 
siųsti savo įerginai suspaustą 
džiovintą gėlę. Kiti siunčia savo 
sukurtas eiles ir vietoj parašo 
prideda tiek taškų, kiek vardas

TEXAS VALSTIJOS 
LIETUVIS

KONGRESMANAS

Dabar ne tik JAV atstovas 
Richard J. Durbin (demokratas 
iš Illinos valstijos), bet taip pat 
atstovas William Sarpalius 
(demokratas iš Amarilio, 
Texas), abu lietuvių kilmės, ra
gins prezidentą Bush padėti 
įgyvendinti Lietuvos
nepriklausomybę.

Kongresmanas Sarpalius pa
sakoja, kad užaugo mažai 
težinodamas apie savo etnines 
šaknis. Buvęs mokytojas ir 
verslininkas, jis su dviem 
broliais užaugo Boys Ranch 
našlaityne. 1989-tais metais 
laimėjęs atstovo rinkimus JAV 
kongresam Lietuvos respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
pirm. Vytautas Landsbergis jį 
kontaktavo ir painformavo apie 
jo lietuvišką pavardę.

Vėliau Sarpalius sužinojo, kad 
jis yra lietuvio kompozitoriaus 
Petro Sarpaliaus giminaitis ir 
Chicagoje apsigyvenusių 
lietuvių ateivių palikuonis.

Užmezgęs draugystę su prez. 
Landsbergiu, Sarpalius jau du 
kartus lankėsi Lietuvoje, pirmą 
kartą su trim kongresmanais 
1990-tųjų metų vasario mėnesio 
24-tos dienos Lietuvos pirmuose 
laisvuose rinkimuose. Čia jie 
susitiko su AT pirm. Landsber
giu ir kitais išrinktais ir patarė, 
kaip toliau vesti reikalus 
nepriklausomybės linkme. „Tai 
buvo mano gyvenime patys jaut
riausi pergyvenimai”, sakosi 
Sarpalius.

Nuo to laiko kong. Sarpalius 
ir R. Durbin rėmė Lietuvos

turi raidžių. Jeigu mergina 
atspėja poetą, Velykoms ji gaus 
iš jo kiaušinį.

Yra dar likę papročiai, kada 
netekėjusi mergina bando 
atspėti savo būsimą vyrą. Tam 
reikia ant pagalvės kampų 
prisegti po lauro lapą. Penktas 
lapas prisegamas pagalvės 
viduryje. Nakties sapne ji tikisi 
pamatyti savo būsimą vyrą.

Amerikoj daugelis vyrų 
siunčia savo žmonoms korteles 
Amūrais bei vilyčių pervertomis 
širdimis. Yra ir tokių, kurie 
vietoj parašo įrašo: „Spėk kas”. 
Senų laikų pavyzdžiu, 
paaugliams yra ruošiami šokiai. 
Palikimas iš civilinio karo 
laikų, kada turtingieji neapsiėjo 
be puošnių balių, suruoštų savo 
„Valentinoms”.

Šiandieną sveikinimo kortelių 
lentynose rasime korteles ne tik 
išmargintas meilę išreiškiančio
mis eilėmis, bet ir su humoris
tinio pobūdžio išsireiškimais. 
Didžiausia pasaulyje sveiki
nimo kortelių bendrovė 
„Hallmark” turi savo rinkinyje 
17-to šimtmečio Valentine 
kortelę su gotiškomis raidėmis. 
Spėjama esant vienuolių darW » 
Senos Valentine kortelės yra 
kolekcionierių labai vertina- 
m°8, Edm. Jakaitis
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nepriklausomybės reikalus JAV 
kongrese.

Komunizmo žlugimas nebuvo 
stebuklingas įvykis, sako Sarpa
lius. „Lietuviai yra pasiryžusi 
tauta, ir jie buvo žiežirba, kuri 
pradėjo gaisrą Sovietų Sąjun

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v.

Kab. (1-312) 735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3S00 W. >5 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p p.-7 v.v., antrd. 12:30-3 v.p.p 
tračd uždarytaa, ketvd 1-3 v.p.p., panktd

ir šeštd. 9 v.r,-12 v.p.p.

6132 S. Kedzie Avė., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road.
Tel. (1-312) 588-2802

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p., ketv. 2-7 v.v. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W. 55 St., Chicago. IL .
Tel. (1-312) 478-2112 

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL. 
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)682-41(9 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
158 N. Michigan Avė., Suite 324 Ir 
8638 S. Pulaski Rd., Chicago, IL

81 St. Ir Kean Avė., Justlce, IL 
Tel. (1-312) 588-2980 (veikia 24 vai.)

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 71 st Street 
(1-312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adam*
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Weat Avė., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Nepervllle 
708-355-8776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel : 708-857-8383

goje. Didžiuojuosi turėjęs mažą 
rolę Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo kovoje”.

Vertė
Aleksandras Pakalniškis, Jr.

Kab. tel. (1-312) 585-0348; 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6-9: antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6

Kab. tel. (1-312) 471-3300;
Rez. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

PETER STECY, M.D.
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Nauji pacientai priimami Ir laukiami!

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robert* Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 896-4086
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71*1 81.

Tel. (1-312) 737-5149
Vai pagal susitarimą.

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

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

Vai.: antr. 1-4 v. p.p. įr ketv. 2-5 v. p.p. 
Sešt. pagal susitarimą

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-8848

Tel. (1-312) 585-7

Good Samsrltan Medical 
Nepervllle Cempua

1020 E. Ogden Avė., Sult 
Napervllle IL 60562 
T*l. 1-708-527-009(

Valandos pagal susitari

Kab. t*|. (1-312) 586-3 
Namų (708) 381-377:

DR. PETRAS ŽLIOI
GYDYTOJAS IR CHIRUR: 

6745 VVest 63rd Stre,
Vai: pirm., antr., ketv. ir per 

Šeštadieniais pagal susita



Akibrokštas lietuviams
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POKALBIS LIETUVOS VIDAUS 
POLITIKOS KLAUSIMAIS

Pasisako Lietuvos užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas Valdemaras Katkus

Tiek spaudoje, tiek ir šiuo 
metu Vasario 16-tos minėjimuo
se skaitome ir girdime, kaip 
svarbu nelikviduoti, neuždary
ti užsienio lietuvių institucijų, 
kad Lietuvai dar labai rei
kalinga išeivijos lietuvių pa
galba, nežiūrint, kad JAV vice
prezidentas Quayle Vilniuje už
tikrino, kad JAV-bės visuomet 
Lietuvą rėmė ir rems.

O vis tik diplomatinės kalbos 
eina savais keliais, rinkos eko
nomikos ir kitų neišaiškintų in
teresų skatinami veiksmai sa
vais. Štai turbūt dauguma lie
tuvių pereitą šeštadienio vaka
rą specialiai stebėjo olimpinių 
žaidynių įžanginį paradą, norė
dami pamatyti pirmą kartą Lie
tuvos atletus po savo vėliava. 
Kai kurios komandos, kaip JAV, 
mums neįprastai buvo pradžioje, 
nes prancūziškai vadinasi Etats 
Unis. Matėme Estijos nedidelę 
komandą ir laukėme „L” raidės, 
bet vietoj Latvjos ir Lietuvos ga
vome tik reklamas. Lietuvį ma
tėme tik gražioje Coca-Cola rek
lamoje, bet ir čia ne sportinį žy
gį atliekant, o keliaujant.

To negalima laikyti tik laiko 
supuolimu su reklamai skirtu 
laiku, nes buvo rodomos ne 
gyvos ceremonijos ištisai, bet 
jau redaguotas jų filmas. Tad tai 
buvo sąmoningas redakcinis 
sprendimas. Taip pat savo laiš
ke, adresuotame CBS TV tinklo 
prezidentui Laurence A. Tisch, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
pirm. Vytas Maciūnas prikišo, 
kad žaidynių transliacijų metu 
dažnai rodomame Europos 
žemėlapyje Lietuva, Latvija ir 
Estija nėra atžymėtos atskirai 
nuo Sovietų Sąjungos.

Maciūnas CBS kaltina .jaut
rumo stoka”, atsižvelgiant į Pa
baltijo tautų epinę kovą dėl 
nepriklausomybės, atsižvel
giant, kad ypač šiuo laiku, kai 
Pabaltijo kraštai pergyvena 
ekonominius ir socialinius sun
kumus, stengiantis numesti 
50-tie8 priespaudos metų sovie
tinę okupaciją, o visa tai ap
sunkina 130,000 nepageidau
jamų užsieniečių pulkų, kurių 
80,000 yra Lietuvoje, ir paga
liau atsižvelgiant į Amerikos 
lietuvių visuomenės nekantrų 
laukimą („unprecedented anti- 
cipation”) pamatyti Lietuvos 
atletus pirmą kartą žygiuo
jančius po Lietuvos vėliava 
tautų parade žaidynių ati
daryme Vasario 16-osios išvaka
rėse”, ir kad toks CBS tinklo re
dakcinis elgesys yra Lietuvos 
pažeminimas.

Maciūnas primena, kad CBS 
negali teisintis nežinoję šio 
įvykio svarbos Pabaltijo valsty
bėms, kai per paskutiniuosius 
du su puse mėnesių kiekvienas 
spaudos reportažas bent skliaus
teliuose vis paminėjo, jog tai bus 
pirmas kartas po II pasaulinio 
karo, kad pabaltiečiai dalyvauja 
po savomis vėliavomis.

Asta Banionytė iš JAV LB 
Washingtono įstaigos spaudai 
bei kitoms JAV organizacijoms 
ir valdžios įstaigoms išsiunti
nėjo žinią, išaiškinančią šio CBS 
tinklo redakcinio liapsuso 
rimtumą ir kodėl JAV LB pa
siuntė protestą CBS preziden
tui. Toje žinioje JAV LB vicepir
mininkas Informacijos rei
kalams Rimantas Stirbys pa
reiškė, jog jo įstaiga prieš žai
dynes skatino lietuvius žai
dynių atidarymą stebėti, ir kai 
Lietuvos ir Latvijos komandų 
įžygiavimas buvo išleistas, visą 
savaitgalį turėjo šimtus skambi
nimų nepatenkintų lietuvių, 
kuriuos jie tuomet ragino savo 
protestą pareikšti CBS TV tink
lui. Tačiau pasirodo, kad buvo 
neįmanoma savaitgalio metu 
CBS prisiskambinti.

Spaudos pranešime pažymi

ma, jog lietuvių komanda susi
daro iš šešių atletų, jų tarpe 
Calgary Žiemos Olimpinėse 
žaidynėse aukso medalį laimė
jusi „cross-country” slidininke 
Vida Vencienė. Šie sporti
ninkai, rašo Banionytė, yra pa
rodę stiprų solidarumą su lais
vės ir demokratijos siekiančia 
Lietuva, nuo 1989 m. atsisaky
dami dalyvauti sovietinėse ko
mandose, tuo netekdami dauge
lį profesinių treniravimosi ir 
pasirodymo galimybių. Ji baigia 
šią žinią spaudai, rašytą vasario 
10 d., pastebėdama, kad per 
paskutines 36 valandas CBS 
parodė stebėtiną ignoran- 
tiškumą tiek pasaulinių įvykių, 
tiek ir šio sportinio įvykio, kurio 
reportavimas buvo jiems patikė
tas išimtine teise. Svarbu mums 
ir asmeniškai protestą pareikš
ti, rašant Laurence A. Tisch, 
President, CBS, Ine., 51 West 
52nd Street, New York, N Y 
10019.

Danutė Mažeikienė iš Califor- 
nijos, telefonu kalbėjusi su 
Lietuvos olimpinės komandos 
gydytoju dr. Edward Jonu Do- 
manskiu, skambinusiu iš Al- 
bertville sekmadienį, pranešė, 
jog vasario 9 d. vykusiose „cross- 
country” slidinėjimo rung
tynėse, 1988 m. aukso medalį 
laimėjusi Vida Vencienė baigė 
11-toji. Bet ir tai labai geras 
rezultatas, atsižvelgus į tai, kad 
prieš kelionę jai susirgus, buvo 
iš viso neaišku, ar ji galės 
žaidynėse dalyvauti, o, be to, ir 
jos treniravimasis buvo žymiai 
trumpesnis šįkart, Lietuvoje 
vykstant įvairiems pasikeiti- 
manis.

Newport Beach, Californijos, 
lietuvis dr. Domanskis papa
sakojo ir įdomybę, kad Les 
Saises kaime, kur apgyvendinti 
lietuviai, apsistojęs ir JAV sli- 
dininkų komandos treneris 
Algimantas Šalna, išvykęs iš 
Lietuvos 1991 m. sausio mėn., 
kai grėsė jam pavojus būti pa
imtam į sovietinę kariuomenę. 
Anot dr. Domanskio, Vasario 
16-ąją Albertvilėje lietuvių nuo
taika žada būti šventiška, nežiū
rint, kurioje komandoje jie 
rastųsi. Švenčiant Lietuvos ne
priklausomybę ir pirmą kartą 
Lietuvos dalyvavimą olimpi
nėse žaidynėse Les Saises mies
te rengiama iškilminga vakarie
nė, kurioje numato dalyvauti 
prez. Landsbergio pavaduotojas, 
Lietuvos Olimpinio komiteto 
viceprez. Kazimieras Motieka 
su ponia. Norintieji parodyti 
savo solidarumą Lietuvos 
olimpininkams gali pasiųsti 
auką „Lithuanian National 
Olympic Committee”, sąskaita 
nr. 1101310331, Standard Fe
deral Bank, 4192 Archer Avė., 
Chicago, IL 60632.

Žinojimas, kad Vasario 16-ąją 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šventė bus švenčiama ne tik 
Lietuvoje, ne tik visose vieto
vėse, kur tik yra lietuvių, bran
ginančių Lietuvos laisvę, bet ir 
šiuo metu pasaulio dėmesio cen
tre esančioje Albertvilėje, duos 
dar vieną džiaugsmo atšvaitą 
išeivijos lietuvių iškilmėms. Bet 
duos ir dar vieną paskatą 
Amerikos lietuviams išreikšti 
protestą dėl tokio akibrokšto ne 
tik Lietuvai, bet ir visoms vals
tybėms, kurios sekdamos Lietu
vos pavyzdžiu, ryžosi eiti sunkiu 
keliu į laisvą, demokratišką 
gyvenimą. O Pabaltijo kraštus 
pamatyti laukė ne tik Amerikos 
pabaltiečiai, bet ir gausūs nelie
tuviai Lietuvos rėmėjai ir drau
gai. Tad ir vėl matome, kad stip
ri, organizuota, sąmoninga išei
vija Lietuvai tebelieka reikalin
ga visuose pasaulio kraštuose 
ginti Lietuvos interesus ir 
vardą.

a.g.

Sausio 25-26 Los Angeles 
Lietuvių Fronto bičiuliai suor
ganizavo 24 politinių studijų sa
vaitgalį, į kurį specialiai atvyko 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terio pavaduotojas Valdemaras 
Katkus, vienas iš atsikuriančios 
Lietuvos užsienio politikos 
architektų. Jaunas vyras, gimęs 
1958, inžinierius, nepriklausęs 
komunistų partijai. Turi Lietu
vos nepaprasto pasiuntinio ir 
įgalioto ministerio diplomatinį 
rangą, vadovavęs daugeliui 
delegacijų tarptautinėse dery
bose ir pasirašęs eilę sutarčių. 
Moka anglų, prancūzų ir slavų 
kalbas.

Pirmąją studijų dieną jis 
pateikė Lietuvos vyriausybės 
nusistatymus vidaus politikos 
klausimais, akcentuodamas 
tuos, kurie labiau kontro
versiški, o po to su juo pokalbį 
vedė visuomenei žinomi asme
nys — adv. Žibutė Brinkienė, 
Angelė Nelsienė, Algis Rauli
naitis, Zigmas Viskanta ir 
galiausiai auditorija. Čia 
pateikiama Valdemaro Kat
kaus tezinių pareiškimų san
trauka.

Valstybė ir valdžia
1990 m. kovo 11d. paskelbusi 

nepriklausomybės atkūrimą, 
Lietuva valdžią formavo demok
ratiniu būdu. Sovietai vykdė 
teroristinius veiksmus ir ki
tokius trukdymus. Esant 
netikrai, o kartais ir kritiškai 
padėčiai, Aukščiausioji taryba 
kartais įsikišdavo į vykdomojo 
organo funkcijas. Tuo reikalu 
iškilo kontroversijų. Jos 
lyginamos paskubintu konsti
tucijos ir rinkimų įstatymo 
ruošimu. Nuomonės išsiskiria ir 
dėl prezidento institucijos: vieni 
norėtų prezidentinio, kiti parla
mentinio režimo. Pats Katkus, 
kaip parlamento narys, esąs už 
tų institucijų lygiavertiškumą, 
pridedant trečią valdžios struk
tūros bazę — teismą.

Valstybė ir ūkis
Pirmasis atsikūrusios Lietu

vos valstybės biudžetas 1991 
subalansuotas su pertekliumi. 
85% importo ateina iš Rytų, ir 
ten nueina 90% eksporto. Į 
Vakarus tik 10%. Vyriausybės 
politika — neprarasti rinkos 
Rytuose ir didinti prekybinius 
santykius su Vakarais. Tas 
praktiškai įmanoma, tik augant

SVEČIAS NEBUVĖLIS
ANDRIUS NORIMAS

Romanas
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— Oho! Tai labai plati tema! Ar galėsi parašyti?
— Labai sunkiai... O gal, tėveli, man galėtum 

padėti?
— Ne, rašyti tau nepadėsiu, bet jei turi kokių 

klausimų ar neaiškumų, tai klausk — aš tau mielai 
atsakysiu! Tai ir man būtų malonu.

Likęs vienas Stepas mąsto ir vis labiau džiūgauja.
„Lietuviai! Lietuviai juodu abu! Kaip gerai, kad jie 

neužmiršo savo kalbos! Mokosi, viskuo domisi, dainuoja 
chore. Tai aiškus Birutės nuopelnas. Ji sugebėjo mano 
vaikus gerai išauklėti. Už tai turiu ją dar labiau gerb
ti ir... Ar taip? Juk myliu. Tik ar ji mane dar tebemyli 
bent kiek?”

Dirbant laikas skrieja tarytum uodeguotoji kometa 
erdvėje. Nejuntamai nyksta valandos ir dienos, nepa
stebimai artėja numatytieji tikslai, smulkūs terminai. 
Nejučia ištįsta gyvenimas... Nespėji atsidusti — žiūrėk, 
jau savaitė zovada pralėkė gyvenimo lenktynių taku.

Vos Arūnui įėjus mato — kažkas nutiko. Atrodo, 
kad jis tai netrukus pasakys. Visa jaunuolio išvaizda 
reiškia pasitenkinimą, laimę ir nebeišlaikomą
džiaugsmą.

— Tėveli! iš lietuvių kalbos mokytojo gavau 
pagyrimą už lietuvių literatūros namų rašomąjį darbą! 
Sakė, kad mano darbas geriausias klasėje!

Lietuvos ekonominiam pajė
gumui.

Ekonominės reformos turi dvi 
vedamąsias linijas: privatizaciją 
ir administracinį padalijimą. 
Privatizavimo įstatymai priimti 
ir vykdomi trim būdais: per 
varžytynes, akcijų pasirašymu 
ir tiesioginiu pardavimu. Eko
nominė reforma numato du 
etapus: rubliais, įvedus ir inves
ticinius čekius, ir perėjus prie 
savo valiutos — lito.

Užsienio lietuviams sunkiau 
suprantami investiciniai čekiai. 
Tų čekių pagalba buvo siekiama 
demokratinio proceso ir so
cialinio teisingumo, didelę dalį 
turto išskirstant visiems po 
lygiai. Buvo nustatyta, kad 
taupomosiose kasose 25% 
gyventojų turi maždaug po 
50,000 rublių. Tuo būdu kiek
vienai šeimai teko po 10,000 rb. 
investiciniais čekiais. Rusijoje 
tokių apskaičiavimų nebuvo ir 
tai gali turėti neigiamų pasek
mių.

Privatizacijai vykdyti Aukš
čiausioji taryba patvirtino 
Vyriausiąją privatizacijos komi
siją, rajonuose — miestų komisi
jos. Šešis mėnesius tos komisi
jos rinko duomenis, kokius ob
jektus šiuo metu galima privati
zuoti. Tada biuleteniais buvo in
formuojama visuomenė, kad 
galėtų su privatizuosimais 
objektais iš anksto susipažinti. 
Privatizacijos tempas lėtas, nes 
trūksta kapitalo ir nepasitikima

Užsienio reikalų ministerio pavaduotojas Valdemaras Katkus (dešinėje) prie Los Angeles Šv. 
Kazimiero bažnyčios po pamaldų kalbasi. Matyti Bernardas Brazdžionis, prel. Jonas Kučingis, 
Edmundas Arbas, Algis Raulinaitis.

— Labai tuo džiaugiuosi, Arūnai! Puiku!
— Mokytojas sakė, kad tu esi geras literatas... Jis 

mane klausė iš kur aš gavau minčių mano rašomajame.
— Ar neklausė — gal aš tau parašiau temą?
— Ne, jis iš rašymo pažino, kad aš pats rašiau. Tik 

mintys, sako, ne mano...
— Vadinasi, ir aš išlaikiau tam tikrą egzaminą... 

Labai džiaugiuosi, Arūnai, kad galiu tau padėti iškil
ti klasėje. Bet man atrodo, kad tu pats turėtum prieiti 
savo paties galvojimu ir pats turi atrasti rašomai temai 
atsakymus. Jei aš tau pasakinėsiu, tai nebus nei 
naudinga, nei garbinga. O ir į atmintį niekas neįkris...

— Ne, tėveli! Aš viską atsimenu ką man sakei! Tik 
ponas Albertas man kartais padėdavo... ir truputį 
kitaip...

— Ponas Albertas? Kas jis? Jau kartą esi man 
minėjęs, ar ne?

— Taip... Tai ponas Martulis. Toks mūsų geras 
pažįstamas...

— Bet aš jo nepažįstu dar!
— Jis išvažiavęs į kitą miestą gyventi...
— Aha... Na, gerai, Arūnai... Noriu baigti skaityti 

laikraštį....
Jaunuolis nejunta tėvo galvoje suzirzėjusių įkyrių 

minčių. Jis tik pąjunta nesmagumą prasitaręs apie 
poną Albertą. Tėvas užsidengia laikraščiu tarsi kokiu 
skydu. Visiškai nuslepia nuo sūnaus naujai išnirusias 
irzlias skrąjūnes.

„Albertas Martulis... Arūnas jau minėjo vardą, bet 
be pavardės... Nepatogu vaiką daugiau klausti... Gal 
tikrai! Juk nuo pat atvykimo Birutę žymiai pąsikei- 
tusią atradau. Šalta, santūri ir visiškai nesileidžianti 
ne tik glamonėti, bet ir paprastai draugiškai pabučiuo
ti... O seniau juk pati trokšdavo švelnumų, šilimos ir 
bučinių! Ji svaigdavo mano glėbyje, aš buvau jos

rubliu.
Pragyvenimo lygis Lietuvoje 

krito 10%, nors aukštesnis negu 
pas šiaurės kaimynus ir daug 
aukštesnis negu buv. Sovietų 
Sąjungos respublikose. Bet kri
timas jaučiamas socialiniame 
gyvenime, ir tai kelia nepasi
tenkinimą.

Žemės ūkio privatizacija — 
sunki ir paini problema. Šiuo 
metu yra apie 5000 privačių 
ūkių. Pareiškimų atgauti žemes 
paduota 365,000, iš kurių tik 
40% nori pradėti ūkininkauti 
iškart. Neturime dar Žemės 
ūkio banko, trūksta smulkiosios 
technikos, komunistinė no
menklatūra daro trukdymus ir 
kelia įtampą. Buvo numatyta 
šią žiemą privatizuoti pusę ūkių 
bet nepasiseks. Pavasarį, prasi
dėjus ūkio darbams, procesas 
laikinai bus nutrauktas, bet 
vėliau ūkio privatizacija visa 
energija bus tęsiama.

Valstybės turto skirstymas 
kelia didelę kontroversiją. Kaip 
teisingai išdalyti Lietuvos 
žmonėms, teisėtiems savi
ninkams, per 50 metų sukauptą 
turtą, didele dalimi patekusį į 
SSKP, LKP, LLKJS, KGB ran
kas? Koks teisingas sprendi
mas? Komplikaciją didina tai, 
kad komunistai tą turtą visais 
būdais slepia, pervesdami į pri
vačias bendroves ir įmones. 
Ieškoma, kiek įmanoma, tei
singiausių sprendimų.

Valstybė ir tautinės 
mažumos

Jos- nėra gausios. Lenkams, 
rusams ir žydams atstovaujama 
parlamente. Šios mažumos įvai
riais Lietuvos atsikūrimo laiko
tarpiais savo pozicijomis nevie
nodai Lietuvos atžvilgiu laikė
si. Komunistai rusai, kurie 
reiškėsi „Interfronto” vardu, 
dalyvavo teroristiniuose veiks
muose prieš Lietuvą, o savo 
tikrąjį veidą atskleidė 1991.8.13 
ir galutinai susikompromitavo. 
Dabar formuojasi nauja rusų 
bendruomenė su naujais lyde
riais ir užima pozityvias po
zicijas. Už lenkų bendruomenę 
ilgą laiką kalbėjo KP nariai, iš
tikimi Maskvai. Jų Lietuvai 
priešiška rolė išsiryškino 1991 
rugpjūčio mėnesį, pučo metu. 
Kai kurie lyderiai iš Lietuvos 
pabėgo. Lietuvos prokuratūra 
surinko pakankamai įrodymų 
apie antivalstybinę lenkų 
komunistų pogrindinę veiklą. 
Šalčininkų ir Vilniaus rajono 
tarybų paleidimas pagrįstas, 
nors jų gerai orkestruota propa
ganda užsienyje Lietuvos poli
tika kėlė pasipiktinimą. Buvo 
paaštrėję santykiai su Lenkija, 
bet dabar baigiami išlyginti.

Sunku suprasti, kodėl kai 
kurie užsienio žydų centrai 
skleidė pasaulyje negražią 
dezinformaciją prieš Lietuvą. 
Kai kurie sluoksniai, pvz. 
Skandinavijoje, tuo buvo 
patikėję. Bet tiesa jau pasiekė 
pasaulį, ir didesnių problemų 
ateityje nebeturėtų kilti. Su 
Lietuvos žydų bendruomene, iš
skiriant atskirus individus, san
tykiai normalūs.

Spaudos problema susijusi su 
pačia žurnalistų organizacija ir 
su buvusiu komunistų turtu,

idealas, vyriškumo idealas, kaip ji sakydavo... Dabar 
nebedrįstu jai įkyrėti... Lygbįjau, kad mano artėjimas 
nenubaidytų joje baikščios stirnos...

„Pradžioje galvodavau, kad gal ji atprato nuo 
manęs. Bet dabar — kažkoks Albertas Martulis... Ar 
tik nebūsiu aš per vėlai atsiradęs? Nejau ji jau pamilo 
kitą? Tasai Albertas nusinešė visą jos šilimą! Visą jos 
švelnumą ir pagarbą... Man beliko tik rūkstančios 
anglys...

„Gerai žinau, kad jėga niekad moters nepriversi 
mylėti! O praėjusi meilė dažniausia jau nebeatgyja... 
Kas buvo — jau pražuvo! O gyvenimas teikia nauju 
įspūdžių, nauju malonumų. Praėjusieji malonumai jau 
nebeįdomūs. Kaip vyrams dažnai įkyri per nuobodi 
moteris ir jos meilė, taip ir moterims nusibosta ir vyrai. 
Radusios progą, visos jos trokšta įvairumo. Taigi, ir 
Birutė pasirinko kitą...

„Įdomu — kas jis? Kas tasai Albertas, tasai hero
jus, užkariavęs mano žmonos sielą? Jis turėtų būti labai 
įdomus, stipraus būdo ir imponuojantis kuo nors. Ar
ba labai švelnus ir suprantantis.

„Kaip čia sužinojus teisybę? Arūnas gal ir pasaky
tų, bet nenoriu vaiko velti į tokius reikalus... Jaučiu, 
kad jau užčiuopiau siūlo galą! Tai gal ir bus Birutės 
atšalimo priežastis, nes bus jam visa ką atidavusi... Po 
galais! Aš to nepakęsiu! Sugavęs juodu neišlaikyčiau! 
Ką tuo momentu daryčiau — nežinau... Gal tai 
užmuščiau! A! Žinoma!... Moters silpnybė... Per 
keliolika metų būti atskirtai nuo vyro! Tai ne juokas! 
Bet juk ir aš... Na, bet aš juk vyras! Įsimylėti niekad 
neįsimylėdavau... Deja, turiu ir aš valdytis. Moters 
meilė visada gilesnė, prasmingesnė. Jos nebegrįžta 
atgal, praradusios meilę...

(Bus daugiau)

kuris palaiko vieną dalį Lietu
voje leidžiamos spaudos. Įvykęs 
spaudos streikas, kurį rėmė 
nedidelė dalis laikraščių, 
pagrindo neturėjo. Ėjo skundai 
tarptautinei žurnalistų sąjungai 
ne spaudos laisvei apginti, bet 
Lietuvos vyriausybei diskredi
tuoti. Šiuo metu jau yra dvi 
žurnalistų organizacijos: šalia 
savo darbą tęsiančios buvusio 
režimo Lietuvos Žurnalistų 
sąjungos, atsikūrė Lietuvos 
Žurnalistų draugija, tęsianti 
nepriklausomos Lietuvos žurna
listines tradicįjas. Anketiniu ap
klausinėjimu nustatyta, kad 
atsikūrusios drauguos vadovybė 
— A. Žemaitytė — pirm., V. 
Aliulis, V. Valiušaitis, S. Dau- 
baraitė, Š. Valentinavičius 
jokių ryšių praeityje su KGB 
neturėjo.

Ilgesnis pokalbis tarp prele
gento ir apklausėjų išsivystė 
desovietizacijos ir Lietuvos 
pilietybės klausimais. Į Z. 
Viskantos klausimą „Kaip pa
daryti, kad desovietizacija nesu
skaldytų tautos ir kad nenu
kentėtų nekalti?”, Valdemaras 
Katkus maždaug taip atsakė:

Ar vienoks ar kitoks sprendi
mas, susiskaldymo bus. Parla
mentarai, kurie remia bent mo
ralinę bausmę, irgi nėra vienos 
nuomonės. Vieni — kad įsta
tymas būtų taikomas aukštie
siems KP pareigūnams, CK na
riams, kiti — tik KGB informa
toriams. Bet kas labiau kaltas, 
informatorius ar jo viršininkas? 
Jei bausti, tai kokia bausmė? 
Viską pamiršus, būtų moralinė 
skriauda šimtams tūkstančių 
tremtinių ir kalinių, žuvusių ir 
gyvųjų, ir laimėtojais išeitų jų 
skriaudėjai. Reikia žinoti, kad 
senoji nomenklatūra išlaikė 
savo pozicijas ir turto pagalba 
turi jėgą formuoti savo politiką, 
kiek perdažytą, bet nenaudingą 
atsikuriančiai Lietuvai.

A. Raulinaitis gerokai pakri
tikavo pilietybės įstatymą ir jo 
taikymą, talkon pasikvietęs 
Lietuvos teisininko, parlamen
taro K. Motiekos interpretaciją. 
Katkus padarė paaiškinimą.

„Pilietybės įstatymą priėmė 
parlamentas. Politinės jėgos 
Lietuvoje buvo tokios, kad įsta
tymas priimtas toks, o ne ki
toks. Konstitucinės teisės 
profesorius Roemeris, kūręs 
socialinės teisės dėsnius, buvo 
įsitikinimo, kad socialinė kon
stitucija turi atitikti rašytinę 
konstituciją, t.y. pradinė prak
tinė stadija vėliau turi įgauti 
rašytinę formą. „Esu Roemerio 
šalininkas”.

Lietuvos pilietybės įstatymas 
niekur neprasilenkia su tarp
tautinės teisės normomis. Tarp
tautinė žmogaus teisių deklara- 

(Nukelta į 4 psl.)



LIETUVOS VIDAUS POLITIKADRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. vasario mėn. 13 d.

Lietuvos misija prie Jungtinių Tautų. Iš kairės sėdi: ambasadorius Anicetas Simutis ir Lietuvos 
uis. reik. viceministeris Gediminas Šerkšnys; stovi: patarėjai Darius Sužiedėlis, Gintė Darnu- 
šytė ir Algimantas Gureckas.

LIETUVOS DELEGACIJA 
JUNGTINĖSE TAUTOSE 

SVEIKINA
Patriotinės lietuvių visuo

menės parama leido Lietuvos 
Misijai įsijungti j pagrindinius 
Jungtinių Tautų darbus nepra 
šant paramos iš Lietuvos iždo.

Tautos Fondas kartu su 
VLIKu ir jo padaliniais iki šiol 
Misijai yra atsiuntęs 75,000 do
lerių. Labai malonu, kad visa 
eilė Misijos nelengvą padėtį su- 
prantan&JOi’i&tjau&iainėių be 
raginimų įsijungė į .Misijos 
rėmėjų ehį«»ų,.«^iV7itl.pt^rpę 
paminėtini dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai iš Chicagos 
atsiuntę tūkstantinę, ir po

ACC LONG DISTANCE CORP., veikianti nuo 1981 metų, dabar aptarnauja visą Ameriką ir virš 180 pasaulio 
kraštų iš Illinois, Massachusetts, Nevv Yorko, Connecticut (dalies) ir Kanados.

Palyginkite kiek ACC Jums gali sutaupyti naudojant 5 minučių pokalbio pavyzdį:

ACC AT&T* MIC SPRINT
Iš Čikagos į Lietuvą $8.58 $11.23 $** $8.73
Iš Čikagos į Nevv Yorką, NY .70 .75 .70 .75
Iš Čikagos į Los Angeles, CA .70 .76 .75 .75
Iš Nevv Yorko į St. Petersburg, FL .70 .76 .75 .75
Iš Bostono į YVashingtoną, DC .65 .73 .68 .73

Pokalbiai iš Čikagos į Lietuvą yra pagrįsti skambinant tarp 7 vai. ryto ir 1 vai. p.p.
* AT&T skambinimai į Lietuvą, įmanomi tik su telefonistės pagalba. ** MCI neturi telefoninio patarnavimo į Lietuvą.

ACC Long Distance Corp. pasirašė susitarimą su Lietuvos Respublikos Ryšių Ministerija, kuriuo ACC Long 
Distance Corp. skiria 3% Jūsų telefoninių išlaidų Lietuvos Ryšių Ministerijos tolimesniam ryšių plėtojimui.

PADĖKITE LIETUVAI, TAUPYDAMI SAU!

DRAUGE GAUNAMI LIETUVIŲ KALBA 
LEIDINIAI

ACC Prašome skambinti:
1-800-388-3414 arba 1-800-456-6000.

penketą šimtų — kun. Antanas 
Rubšys, Juozas Kundrotas ir 
Americans for an Independent 
Lithuania. Dar paminėtini žino
mi visuomenininkai Jonas ir 
Malvina Klivečkai — 400 dol. 
Bronės ir Jono Zdanių vedybi
nio jubiliejaus dalyviai sudėjo ir 
per Aleksandravičienę atsiuntė 
280 dol., Los Angeles Juozo 
Daumanto Šaulių kuopa — 250 
dol. Štai eilė po šimtinę atsiun
tusiu asmenų; Irena Banaitienė, 
Liuda Gudelienė, Arvid Held, 
Bronius ir Akvilė Karkliai, 
Birutė Paprockienė, Stasys ir

TIESIOGINIS SKAMBINIMAS Į LIETUVĄ 
SU ACC SUTAUPYS JUM$ PINIGŲ!

Milda Tamulioniai. Po 50 dol. 
atsiuntė Vanda Bagdonienė, 
Juozas Botyrius, Jadvyga ir 
Adolfas Damušiai, Adelė ir 
Antanas Grigaliūnai, Edvardas 
Senkus, Eleonora ir Mečys 
Valiukėnai ir Zina Sinkevičienė 
- 30 dol.

Iš pačių sunkiausių bėdų Misi
ja išsigelbėjusi, bet prieš akis 
stovi dar visa eilė sunkių 
uždavinių. Misija iki šiol nėra 
apsirūpinusi pakenčiamai tin
kamomis patalpomis, vis dar 
veikia iš Lietuvos generalinio 
konsulato patalpų. Lietuvos 
nario mokesčiai įvairiose Jung
tinių Taūtų padaliniuose irgi 
nelengva našta prieš akifc!•'

Norintieji įsijungti į rėmėjų 
eiles labai laukiami. Tas nesun
ku padalyti išrašant čekius var-

m eežt

(Atkelta iš 3 psl.) 
cija daug apie pilietybę ne
kalba. Kituose tarptautiniuose 
dokumentuose piliečio teisės 
rišamos su pareigomis. Tuo 
klausimu buvo ilga ir sunki 
diskusija su Lenkija, kuri 
lenkams reikalavo dvigubos 
pilietybės, lenkams turto grąži
nimo Vilniaus krašte ir ne
varžomo susisiekimo tarp 
Lenkijos ir Lietuvos. Savo 
reikalavimų lenkai tarptautine 
teise paremti negalėjo ir nuo 
reikalavimų atsisakė.

1938 m. Lietuvos pilietybės 
įstatyme pasakyta, kad 
Lietuvos pilietybės netenka 
asmuo, priėmęs kitos valstybės 
pilietybę. Jei Lietuva būtų 
priėmusi 1938 pilietybės įsta
tymą, rezultatai būtų tokie

du: Permanent Mission of 
Lithuania to the United Na- 
tions, 41 West 82nd St., New 
York, N Y 10024.

Dar kartą ačiū visiems rėmė
jams.

Anicetas Simutis
Ambasadorius

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRUI AUKOJO:
Po 1000 dol. — dr. J. ir dr. T. Prunskiai, I. ir J. Marks; 

po 500 dol. — A. ir B. Augaičiai, L.S.T. Korp! Neo-Lithuania; 
Lietuvių Skąutų sąjunga; po 250 dol. — J. ir T. Končiai, dr. 
V. Šaulys, Barkus (a.a. Stefanija Barkus); po 200 dol. — 
dr. V. ir V.'įšauliai, B. Kizlauskas, A. ir E. Karaliūnai, R. ir 
R. Butkūpai; po 100 dol. — A. ir R. Kuliai, R. 
Šilėnaitė-Vypite, V. ir A. Lapatinskai, D. ir J. Dikiniai, T. ir R.. 
Rudaičiai^. Povilaitienė, C. Dousmanis; po SOdol. — V. 
ir O. šalčijūnai, C. ir E. Boss; 20 dol. - F. ir A. Echaniz; 5 
dol. — A, Norbut.

Pasaulio lietuvių centro taryba ir valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už aukas, kurios bus skirtos Centro pirkimo paskolos 
išmokėjirnuurišlaikymui. Kviečiant yjsus aukomis arba dar
bu prisidėti prie šio svarbaus lietuvybės židinio išsaugojimo.

Itelž

0(0.
iūįo

patys. Be to, prieš karą 
daugumas lietuvių gyveno kai
muose. Miestų centrai priklausė 
kitiems. Kas atsitiktų dabar, vi
siems atstačius pilietybę ir teisę 
į turtą? Jei tai būtų padaryta tik 
lietuviams, tai iškiltų tarp
tautinis triukšmas. Nežiūrint 
to, išeiviams lietuviams įsta
tymas numato tam tikrų 
išimčių.

Iš Katkaus paaiškinimo susi
darė įspūdis, kad, kaip deputa
tas, kai kurioms įstatymo patai
soms jie, nesipriešintų.

Apskritai Lietuvoje šiuo metu 
pradedama domėtis Lietuvos is
torija, pradedant 1918. Iš visų 
valstybinio ir okupacijų laiko
tarpio fazių ryškėja dviejų kryp
čių kontūrai: rezistencinis ir 
kolaboracinis. Gilesnės studijos, 
jo nuomone, galės turėti poveikį 
ne tik į politinę valstybės kryp
tį, bet ir į ekonominį aktyvumą. ’

Paruošė Juozas Kojelis

Tie, kurie pažįsta Dievą, bus 
nuolankūs; tie, kurie pažįsta 
patys save, negali būti išpuikę.

J. Flavel
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CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 580-5959 
(708) 425-7161

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Bllnstrublen* 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 8. Kadzla Ava.
Tai. 439-7878

utz kMltriK RIAI toks 
C-K* I'u!7/-Y| 7922 S. Pulaski Rd.

ą£|. 4365 5. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danute Mayer. |i 
profesionaliai, sąžinjitgdi ir 
asmeniškai patarnaus įkainavimas 
veltui.

MISCELLANEOUS

A V I L I M A S 
MOVING

Tel. 378-1882 ar 376-8996
10%—2O°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
tarnus į

FRANK ZAPOLIS 
32084/z West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654

(312) 581-8654

ELEKTROS 
(VEDIMAI -r PATAISYMĄ.

Turiu Cftictgos miesto leidimą bubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RINKTINIAI RAŠTAI. Pulgis Andriušis. 263 psl. $3.00 
KOL ESU ČIA, pasakojimai. Jurgis Jankus,

376 psl......................................................... $5.00
DIALOGAS SU LIETUVIAIS. Bronys Raila. 560

Psl-.............................................................. $5.00
PAŠAUKĖ MANE..., popiežiaus Jono Pauliaus 

II biografija. Vertė kun. R. Jakutis. 351 
PSl................................................................. $4.00

ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinės atsimi
nimai. Antanina Garmutė. 127 psl...........  $6.00

AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE. Sibiran tremtinių
atsiminimai. 303 psl.................................. $10.00

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS. B
Piesarskas, B. Svecevičius. 506 psl. . . . $12.00

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Ba
ravykas. 590 psl......................................... $12.00

KRYŽKELĖS, ketvirtas rinkinys. Bronys Raila.
480 psl $10.00

PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. Kęst. K.
Girnius. 422 psl.......................................... $10.00

GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas iš 
vysk. M. Valančiaus gyvenimo. Jurgis 
Gliaudą. 242 psl......................................... $9.00

RAŠTAI, I tomas. Jonas Aistis 450 psl...........  $15.00
MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos

dienoraštis. Dr. K. Šimaitienė. 494 psl. . $20.00
ĄŽUOLO MIRITS, pasakojimai. Vanda Vait

kevičienė. 126 psl...................................... $6.00
VILKAS iš GALŲ, romanas, Vyt. Volertas. 304

Psl $12.00

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurije bus pridėta ir persiuntimo 
išlaidos.

REAL ESTATE

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6829 8. Kedzie Avė., 
Chicago, IL 6O629 

(312) 778-2233
INCOME TAX — INSURANCE

• Namų pirkimas ir pardavimas
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba
• Veltui namu įvertinimas
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Visi agentai kalba lletuvlikal
• Nuolaida pensininkams

Gntuifc
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RIAI MAUT, INC. 
6602 S. Pulaski, 

ChkaRo, lt 60629 
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesCiuove. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI

Bus 312-585-6100, res. 3,2-778-3971

Parduodami Lldo Beach Sara- 
sota, FL du ,,duplex” namai po 2 
bt. su įrengimais; Vi bloko nuo jū
ros. Kreiptis;

Tel. 508-754-1492

GERA PROGA ĮSIGYTI 
VERTINGAS KNYGAS 

Muz. Alfonso Mikulskio 
kūrybos „Dainos" ir gies
mės”, antroji Knyga „Skam
bėkite kanklės”, Čiurlionio 
ansamblio monografija reda
guota V. Kavaliūno — „Gimto
sios žemės giesmė”, jau yra 
išėjusios iš spaudos ir galima 
užsisakyti pas minimų knygų 
leidimo komiteto ižd. O. Joku- 
baltlenę, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117, tel. 
21^481-7161. arba „Drauge”, 
454$ W. 63rd St, Chicago, 
IL 60629. Knygos didelio for
mato, gražiai išleistos, kieti 
viršeliai. Spaudė „Draugo" 
spaustuvė. Kiekvienos knygos 
kaina 15 dol. Su persiuntimu — 
17.50 dol. Illinois gyv. dar pri
deda 1.20 dol. valstijos mo
kesčio.

N



IŠEIVIJOS VEIKĖJŲ 
GRETOMS RETĖ J ANT

A. a. Algirdas Jonas Kasulaitis

A.a. Algimantas Kasulaitis

Sausio 15 d. Clevelande mirė 
Algirdas Kasulaitis, išgyvenęs 
63 metus. JAV lietuvių išeivijos 
gyvenime plačiai reiškėsi kaip 
aktyvus ateitininkas, krikščio
nių demokratų sąjungos narys 
įr lyderis, Vliko, Alto bei Balfo 
darbuotojas ir spaudos žmogus. 
Širdies problemos (turėjo dvi šir
dies operacijas), inkstų, 
cukrinės ligos ir regėjimo 
komplikacijos Algirdą anksti 
privertė pasitraukti pensijon iš 
HUD (Department of Housing 
and Urbon Development) vyr. 
ękonomisto ir įkainuotojo 
aukštų pareigų, kur vadovybės 
buvo labai vertinamas, apdova
notas diplomu ir kitais 
žymenimis.

Algirdas J. Kasulaitis gimė 
1928.VI.28, Kybartuose. Ten 
pradėjo gimnaziją, o ją baigė jau 
Vokietijoje, Augsburgo lietuvių 
gimnazijoje. 1948-49 m. apie 
metus laiko dirbo „Žiburių” 
savaitraščio redakcijoje. Imigra
cijos aktu 1949 m. atvyko į 
Ameriką, į Pittsburgą, PA, kur 
buvę savaitraščio „Lietuvių 
žjnių” redaktorius iki 1951 m., 
kol lietuviai pranciškonai, 
laikraštį sujungę su „Amerika”, 
pradėjo leisti Brooklyne, N.Y., 
savaitraštį „Darbininką”.

Atlikęs karinę prievolę Ko
rėjoje, su tėvais įsikūrė 
Clevelande, kur Western Reser- 
ve universitete 1960 m. gavo 
bakalauratą iš ekonomijos, 
bankų ir finansų. Vedęs Dalią 
Martinėnaitę, užaugino sūnų

LIETUVIŲ VEIKLOS 
ISTORIJA

Kun. Vinco Valkavičiaus lie
tuvių religinio gyvenimo isto
rijos pirmas iš trijų tomų atiduo
tas spaustuvėn. „Lithuan—n 
Religious Life in America 
apima Jungtinių Valstybių ry
tus, kur yra buvę 39 liet. katali
kų parapijos. Dar yra aprašyta 
8 įvairios įstaigos, t.y. seserys 
Nekalto Prasidėjimo, Nukry
žiuotojo Jėzaus ir Benediktinės, 
Marijonai su savo gimnazija 
Thompsone, Alkos archyvas 
Putname, Brooklyno pran
ciškonai, kun. Kazimiero Puge- 
vičiaus vadovaujamos įvairios 
įstaigos, Washingtono sostinės 
veikimas, Floridos lietuviai ir 
dar minkštos anglies rajono 
lietuviai West Virginijoj. Labai 
įdomus priedas aprašo dvi lietu
vių metodistų parapijas Bostone 
ir Brocktone.

Yra Tomo Mikalskio, Europos 
istorijos eksperto, vedamasis 
straipsnis kartu su autoriaus 
įvadiniu vedamuoju straipsniu, 
kurie abudu duoda stiprų 
pagrindą suprasti kiekvieną 
atskirą parapijos ir įstaigos 
straipsnį. Šis pirmas tomas bent 
trumpai aprašo kiekvieną lietu
viškos kilmės kunigą. Lietuvai 
ypač bus reikalinga medžiaga, 
kuri parodys kur pasidėjo 
dvasiškiai, kurie atvyko caro

Algį ir dukrą Kristiną.
Išeivijos žydėjimo laikotarpyje 

Clevelande Algirdas su visa 
energija, meile ir talentu 
jungėsi į gyvą to meto lietuvišką 
judėjimą, daugiausia kon
centruodamas savo dėmesį į 
žurnalistiką, Lietuvių Krikš
čionių demokratų sąjungos 
veiklą, kur beveik 10 metų buvo 
LKDS centro komiteto pirmi
ninkas (1964-73), LKDS tarybos 
pirmininkas, sąjungos biule
tenio redaktorius bei Leono XIII 
Fondo valdybos pirmininkas. Il
gametis Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto bendra
darbis, daugelio Vliko seimų 
narys bei pirmininkas. Į krikš
čionių demokratų sąjūdį įsi
jungė jau 1948 m. Buvo uolus 
prel. Mykolo Krupavičiaus 
bendradarbis. Iš jo susi
rašinėjimo su prel. Krupa
vičium, įvairių dokumentų, 
nuomonių pasikeitimu su įvai
riais lietuviais politikais ir t.t. 
yra susikaupęs istorinis archy
vas, kuris planuojamas perduo
ti lietuvių ar Amerikos univer
sitetų archyvams saugoti.

Spaudos darbas velioniui 
buvo turbūt arčiausiai prie šir
dies. Pradėjęs nuo gimnazi
jos laikų, jį tęsė, galima sakyti, 
iki pat mirties, net kai 
regėjimas buvo jau taip nusil
pęs, kad reikėjo skaityti su stip
riais padidinamaisiais lęšiais, 
kad galėtų tęsti „Tėvynės 
sargo” korektūrų ^skaitymą ir 
žurnalo išdėstymą.

Su juo užbaigtas ir „Tėvynės 
Sargo” redagavimas ir leidimas 
Amerikoje, kai 1992 m. sausio 
4 d. buvo nutarta žurnalą 
perkelti į Lietuvą. Redakto
riumi buvo nuo 1984 metų. Tą 
dieną įvykusiame LKDS 
tarybos pasitarime Clevelande, 
tiksliau Aleksandros ir Prano 
Razgaičių Seven Hills, Ohio, 
namuose, kur dalyvavo Algis 
Žukauskas, Pranas Razgaitis, 
„Tėvynės Sargo” administrato
rius, Vladas Šoliūnas, LKDS 
pirmininkas, Adolfas Venskus, 
naujai paskirtas Lietuvos amba
sadorius prie Europos Bendrijos 
su žmona Birute iš Paryžiaus, 
Pranas Povilaitis, dr. Česlovas 
Masaitis ir A. J. Kasulaitis, 
kuris savo atsisveikinimo žodyje 
kvietė ir prašė toliau savo

laikais ir po antro pasaulinio 
karo.

Keturi ilgi indeksai duoda 
lengvą priėjimą skaitytojui 
parapijų, vietovių ir institucijų, 
asmenų ir temų. Pvz. Lietuvos 
tyrinėtojai galės patikrinti 
kunigų kilmes per vietovių 
indeksą.

Įvadą parašė garsusis ameri
kiečių tarpe mokslininkas 
Viktoras Greene, istorijos profe
sorius Wisconsin’o universitete, 
Milwaukee skyriuje.

Autorius bandė duoti platesnį 
vaizdą kiekvienos kolonijos. 
Todėl įtraukė šiek tiek medžia
gos apie kitų pažiūrų veikimą. 
Ši studija suminkštino priimtų 
stereotipiškų supratimų apie 
lenkus ir airius, su įrodymais 
apie tų etninių grupių pagalbą 
lietuviams.

Pirmas tomas gaunamas vien 
tik pas Corporate Fulfillment 
Systems, 1 Bert Drive, W. 
Bridgevvater, MA 02379-9970 
arba tel. 1-800-344-4501. Kaina 
79.50 dol. iki balandžio 30 d., o 
po to bus 89.50 dol. Autorius 
dėkingas mažam skaičiui 
rėmėjų, kurie pasitikėjo šiuo 
projektu. Nežiūrint to, reikėjo 
didelę sumą paskolinti padengti 
išlaidoms, nors visas 5 metų 
darbas dykai aukojamas.

bendraminčius nepailsti, 
teikiant visokeriopą pagalbą 
Lietuvai.

Kasulaičio straipsnių buvo 
spausdinama lietuvių perio
dikoje: Drauge, Darbininke, 
Naujienose, Tėviškės Žibu
riuose, Lietuvių dienose. Temos 
įvairios, bet daugiausia lietė 
krikščionių demokratų ideolo
giją, Lietuvos laisvinimo pro
blemas ir pan. Jo parašyta 
„Lithuanian Christian De- 
mocracy”, išleista 1976 m., 244 
psl. knyga, išsamiai supažin
dina angliškai skaitančią vi
suomenę su Lietuvos kr. dem. 
istorija ir tikslais. Velionis labai 
sielojasi lietuviškojo jaunimo 
prieaugliu ir jo išlikimu 
lietuviškose gretose. Šias min
tis jis stengėsi platinti per jo 
redaguojamus „Jaunimo žy
gius” (1955-61). Algirdas buvo 
ir spalvingas kalbėtojas, neretai 
buvo kviečiamas kalbėti įvairių 
šventinių sukakčių progomis 
Clevelande ir kituose Amerikos 
lietuvių kolonijose.

Algirdas Kasulaitis aplamai 
gyvenime buvo didelis entuzias
tas, krikščioniškosios demokra
tijos puoselėtojas ir savo ryžtą 
bei nuotaiką stengėsi išlaikyti 
net kai ilgus metus ligos 
daugiausia laikė jį namuose, vis 
tikėdamasis, kad gal su
stiprės ir pagaliau galės 
aplankyti jau vėl išsilaisvinusią 
Lietuvą., bet, deja, Aukščiau
siojo buvo kiti planai. Jis mirė 
Clevelando ligoninėje, belauk
damas dar vienos sunkios ope
racijos.

Sausio 17 d., penktadienį, 
Jokubauskų laidojimo namuose 
su velioniu atsisveikino jo ar
timieji, bendraminčiai ir pažįs
tamieji. Maldas ir pamokslą 
pasakė kun. G. Kijauskas, SJ, 
Atsisveikinimui vadovavo 
Pranas Razgaitis, artimas idėjos 
bičiulis, nuolatinis jo lankytojas 
ir bendradarbis, ypačiai 
„Tėvynės sargą” leidžiant. Jis 
savo nekrologiniame žodyje 
ypač akcentavo velionio artumą 
Pakšto, Šalkauskio ir Krupa
vičiaus idėjoms.

Šeštadienio ryte po Mišių ir 
pamokslo, Dievo Motinos bažny
čioje, kur giedojo sol. Virginija 
Bruožytė-Muliolienė, buvo paly
dėtas į Kalvarijos kapinyną, kur 
jau seniai ilsisi ir Algirdo tėvai. 
Čia paskutinį atsisveikinimo 
žodį tarė Vliko vicepirm. 
Vytautas Jokūbaitis.

Algirdas Kasulaitis pasi
traukė iš mūsų tarpo beveik 
tame pačiame laike, kaip ir 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, kurio velionis 
buvo bekompromisinis rėmėjas, 
baigia savo darbą. Netekome 
talentingo darbininko kovoje už 
Lietuvą. Tikėkimės, kad šią 
susidariusią spragą užpildys 
kiti Algirdai, ypač, kai išeivija 
pradėjo rodyti stiprių nuovargio 
ženklų, o talka ir auka taip 
reikalinga trapiu ir nesaugiu 
keliu žygiuojančiai nepriklau
somai Lietuvai.

Algirdai, Tau skirtą misiją ir 
savanorišką įsipareigojimą su 
kaupu atlikai. Ilsėkis Aukščiau
siojo ramybėje!

Algirdą pažinojau daugiau 
kaip keturiasdešimt metų nuo 
Augsburgo laik”, kai su juo, pa
baigusiu gimnaziją, apie metus 
laiku kartu dirbom „Žiburių” 
redakcijoje, o Clevelande mūsų 
keliai dažnai susibėgdavo 
įvairiomis progomis, įvairiuose 
suvažiavimuose, pobūviuose, 
šventėse. Nors pasaulėžiūriniu 
atžvilgiu mūsų nuomonės 
neretai ir išsiskirdavo, bet
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Organizuojame grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.

CARGO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus

Lietuvoje per 10 darbo dienų.
•S28 South 78th Avenue 223 Kalvarijų gatvė
Hickory Hill, Illinois 80487 Vilnius, Lietuva
Telefonas (708) 430-7272 Telefonas 380-118 Ir 778-382

AR LANDSBERGIS
TAPS LIETUVOS

GAMSACHURDIJA
Gruzijos pamoka Lietuvai 

.JUOZAS VITĖNAS

Gruzija, kuri turi 5.4 milijono 
gyventojų, gegužės mėn. demok
ratiškai išsirinko šalies prezi
dentu Zviadą Gamsachurdiją, 
žymų kovotoją už Gruzijos ne
priklausomybę, Sibiro kalinį. 
Jis gavo 86,5% paduotų balsų. 
Tačiau savo autoritetinio sti
liaus valdymu atstūmė rėmė
jus, o opozicija jį apšaukė dikta
torium, kuris demokratiją pa
vertė pajuokos objektu. Tokioje 
padėtyje ginkluotos šalies 
grupės pasiryžo jį nušalinti. 
Rugsėjo mėn. jos buvo užėmu
sios Tbiliso televizijos centrą, 
bet po dviejų savaičių pasi
traukė. Maištininkams nau
dojant tankus ir artileriją, kovos 
atsinaujino gruodžio 22 d. Gam- 
sachurdija buvo užsibarika
davęs parlamento rūmų rūsy. 
Tačiau sausio 6 d. jis iš degančių 
rūmų pabėgo ir tuo buvo baig
ta demokratija Gruzijoje. Dar 
prieš pasišalindarųas iš rūmų, 
spaudos konferencijoje Gamsa- 
churdija savo priešininkus pa
vadino „fašistų gauja”, kuri 
įvykdė „įprastą coup d’etat”.

Šie įvykiai Gruzijoje noromis 
nenoromis atkreiia dėmesį į da
bartinę padėtį Lietuvoje, kur 
Vytautas Landsbergis didele 
balsų dauguma bilvo išrinktas 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninku, paprastai vėdinamu pre
zidentu. Jo priešininkai nuo pat 
pradžių norėjo ji1 netiesiogiai 
nušalinti. Pinkliausia jie 
paskelbė vadinsimą intelek
tualų atsišaukimą, raginant 
rinkti steigiamąjį seimą, be abe
jo, tikėdamiesi, kad Landsbergis 
nebebus išrinktas. Vėliau buvo 
įsteigtas Lietuvos Ateities fo
rumas, kuris iš esmės siekia tų 
pačių tikslų. Tačiau visi šie ban
dymai nesusilaukę visuomenėje 
pritarimo. TodėlJ'gal nusižiū
rėjus į Gruziją, dabar Landsber
gis, kaip anksčiau Gamsachur- 
dija, kaltinamas diktatūros įve
dimu krašte. Štai Kaip „Respub
likos” dienraščio vadovybė 
diktatūros pavojum baugina 
savo atsišaukime „Jie jau 
ateina”: „Kreipiamės į tuos, 
kurie dar mato ir girdi. Jūsų 
klausimas: ar nematote, kaip į 
Lietuvą sėlina diktatūra? Visur 
ir visada nacionalizmo pradžia 
beveik vienoda. Iš pradžių 
saujelė „patriotų” visos tautos 
vardu klykiančių apie pavojų. 
Vėliau — siautėjanti ir viską 
šluojanti minia. Ir visada šalia 
— Tėvas. Gudrus ir klastin
gas...” (Respublika, 1991.12.17)

Šitą desperatišką „Respub
likos” dienraščio vadovybės 
kreipimąsi į Lietuvos žmones iš
šaukė Lietuvos Sąjūdžio 
suvažiavimo gruodžio 14-15 
nutarimai, tarp kurių buvo 
pasakyta, kad „LR prezidento

išlikome nuoširdūs bičiuliai, 
anot velionio, broliai. Jo gilia 
meilė gimtajam kraštui ir 
lietuviui bei troškimas gyventi 
dar ilgiau, kad galėtų patarnau
ti Lietuvai, buvo nuostabus. 
Broli Algirdai, toks Tu lieki 
mūsų atminimuose ir maldoje

Vacys Rociūnas

institutas turi būti atkurtas ne
delsiant”. Sąjūdžio deputatai 
Aukščiausioje taryboje buvo pa
raginti visokeriopai remti pre
zidento instituto įvedimą.

Dabar Lietuvoje vyksta disku
sijos, kokia valdžios santvarka 
Lietuvoje turėtų būti įvesta: 
prezidentinė ar parlamentinė. 
Šį klausimą siūloma spręsti re
ferendumu. Tam reikalui inicia
tyvos ėmėsi Sąjūdis. Jau yra su
rinkta 260 tūkstančių parašų, 
dar reikia 40 tūkstančių, 
reikalingų referendumui skelb
ti. Tikimasi tuos parašus 
surinkti.

Sąjūdžio oponentai būkštaųja, 
kad per referendumą gali būti 
pasisakyta už prezidentinę 
valdžios santvarką, kurioje 
žmonės tiesiogiai renka pre
zidentą, ir tuo būdu, vėliau 
renkant Lietuvos prezidentą, 
juo gali būti išrinktas Lands
bergis. Sąjūdžio suvažiavimas 
pareiškė, kad jis rems Landsber
gio kandidatūrą, o pats Lands
bergis pasakė, kad jis sutiks 
kandidatuoti, jei kas jį pasiūlys.

Jei viskas taip vyktų ir Lands
bergis būtų išrinktas Lietuvos 
prezidentu, tuomet opozicijai 
bent artimesniu laiku nebebū
tų progos perimti šį aukščiau
siosios valdžios postą. Todėl jau 
dabar opozicija bando įtikinėti, 
kad tai nebūtų demokratiški 
rinkimai. Anot Arvydo Juozai
čio, „Tiesiog atėjo metas, kai 
.prezidentu’ galima tapti. Tap

ti ne bet kam, o tik vienin
teliam, seniai žinomam ir ruoš
tam, tapti be rinkimų ir ple
biscitų, be įvairiausių balsa
vimų ir diskusijų. Ir teisingai: 
o kodėl gi ne? Kam rinktis, kai 
viskas nuspręsta, kai seniai 
sakoma .pirmininkas’ , o 
turime galvoje .prezidentas’ ?... 
Todėl ir būkime atviri bei 
tiesūs: visi, kurie šiandien agi
tuoja už prezidento valdymą, 
agituoja ne už ką kitą, o už 
žinomą, aiškų ir vienintelį .pre
zidentą’ . Nereikia savęs 
apgaudinėti ir juoktis iš savęs. 
Juk viskas yra aišku” (Respub
lika, 1991.12.12).

Arvydui Juozaičiui tokia pa
dėtis atrodo absurdiška, ir jis ra
gina jai priešintis. Straipsny 
„Priešinkis, žmogau”, jis ta:n 
rašo: „Kas bebūtų, kokia baki 
jėga bestovėtų prieš vienišąjį, 
priešinkis, žmogau, priešinkis, 
nes to nedarydamas greitai virsi 
menkučiu daiktu, vabalu, žole 
ar smėliu. Priešinkis, nes jau 
kitą akimirką būsi sutryptas žy
giuojančios minios, sumaltas 
fanatiškų organizacijų gir
nomis, nurėktas grėsminguose 
suvažiavimuose, būsi paklotas 
raudonu kilimu po .prezidentų’ 
kojomis, būsi užgriūtas vien
balsės ideologijos luitais... Prie
šinkis, žmogau, nenusileisk 
kylančiam melui apie gydo
mąsias .tvirtos rankos’ savybes 
— tokia ranka gvieši išgydyti 
tave tik nuo sveiko proto ir lais
vos valios. Priešinkis, nesumerk 
akių, neužmik, nesitrauk — į 
tavo veidą žiūri mūsų praeities 
ir ateities vaikai” (Respublika, 
1991.12.24).
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Toks desperatiškas šauksmas 
priešintis galimam Landsbergio 
išrinkimui Lietuvos prezidentu 
rodo opozicijos beviltišką padėtį, 
kurioje gali atsirasti žmonių, 
norinčių griebtis ginklo, kaip tai 
padarė Gruzijoje Gamsachur- 
dijos priešininkai.

Išeivijai negali nerūpėti toks 
galimas pavojus Lietuvai. Todėl 
LB vadovybė turėtų pasiųsti į 
Lietuvą du, tris asmenis, kurie 
išsamiai susipažintų su esama 
padėtim Lietuvoje ir pasiūlytų, 
kaip išeivija galėtų padėti tokios 
galimybės išvengti.

Išeivijai nesvarbu, ar Lietuvoj 
bus prezidentinė ar parla
mentinė santvarka, tas ar kitas 
asmuo bus išrinktas prezidentu, 
tačiau išeivija negali sutikti, 
kad Lietuvos vyriausybė būtų 
keičiama perversmu ar šalis 
valdoma nedemokratiškai.

A.tA.
VINCUI BERESNEVIČIUI

Kanadoje, Toronto mieste mirus, jo žmonai ONAI, 
dukrai BIRUTEI, sūnui ALBINUI ir jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Antanas, Veronika, Arūnas
ir Stasys Šerkšniai
Lidija ir Vytautas Vasiliauskai

GAIDAS—DAIMID
E U D E I K IS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-0852

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus

6541 S. KEDZIE 
Marųuette Parke

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

2424 VV. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

PETKUS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

Marųuette Funeral Home
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

706-430-4455

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti

skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS

VICEPREZIENTĄ
LYDĖJO

JONAS BOBELIS
JAV viceprezidento Dan 

Quayle, kuris vasario 6 ir 7 
dienomis lankėsi Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje, palydovų tarpe 
buvo ir Jonas Bobelis, Vliko 
pirmininko dr. Kazio ir Dalios 
Bobelių sūnus. Jis buvo pa
kviestas viceprezidento štabo 
prisidėti prie aukštojo svečio 
vizito Pabaltijo valstybėse suor
ganizavimo bei pravedimo. 
Jonas Bobelis iki šiol buvo Vliko 
informacijos biuro VVashingtone 
vedėjas. Lietuvoje jis jau ir 
anksčiau tokiom pareigom 
lankėsi du kartus: vieną kartą 
su senatoriumi DeAmato ir 
antrą kartą — su Kongreso 
delegacija.
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x Lietuvos Nepriklasomy- 
bės minėjimo akademinė dalis 
vyks vasario 16 d., sekmadienį, 
2 vai. po pietų Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Bus pagerbti 
savanoriai-kūrėjai, 1918 m. 
iškovoję Lietuvai laisvę. Bus 
prisiminti ir visi žuvę dėl Lietu
vos laisvės. Minėjime pagrin
dinis kalbėtojas bus prof. Anta
nas Klimas, atvykęs iš Roches
ter, New York. Dalyvaus ir 
keletas amerikiečių. Visuo
menė, organizacijos ir moterys 
tautiniais rūbais prašomi daly
vauti. Rengia Altos Chicagos 
skyrius.

x Dail. Rimgailė Zotovienė,
pastoviai gyvenanti Juno 
Beach, Floridoje, jau kurį laiką 
vieši pas dukrą dr. Andrėją Zo- 
tovaitę, atliekančią medicinos 
rezidentūrą Chicagoje. Dail. Zo
tovienė susipažįsta su Chicagos 
kultūriniu gyvenimu, o taip pat 
dalyvauja ir lietuvių visuomeni
niuose renginiuose. Vasario 
16-sios proga Čiurlionio gale
rijoje ruošiamoje lietuvių daili
ninkų parodoje bus išstatyti ir 
dail. Zotovienės kūriniai.

x Jūratė Jasaitytė-Budrie- 
nė labai rūpestingai atlieka IX 
išeivijos lietuvių Tautinių šokių 
šventės rengimo komiteto sek
retorės pareigas. Ji daug laiko 
praleidžia šventės būstinėje.

x Pončkų balius, tradic'nis 
jaunimo vakaras, vasario 13 d., 
šeštadienį, ruošiamas Ateiti
ninkų namuose Lemonte. Pra
džia 7 v.v. Bus įdomus R. Pos- 
kočimienės sukurtas ir režisuo
tas vaidinimas „Velnio nuoty
kiai”, atliekamas Kun. A. 
Lipniūno moksl. ateitininkų 
kuopos narių. Po to vaišės ir 
šokiai. Visi lietuviai gimnazis
tai ir studentai kviečiami.

x Pedagoginiame Lituanis
tikos institute galima studijuo
ti lituanistiką ir neakivaizdiniu 
būdu. Susidomėję prašomi in
formacijai kreitis į direktorę St. 
Petersonienę tel. 312-847-1693 
arba šeštadieniais asmeniškai 
atvykus į institutą Jaunimo 
centre.

x Francis Puišis ir Kastytis 
Žymantas bus modeliuotojų 
palydovai šių metų Montessori 
madų parodoje, „Skambėk, Pa
vasarėli” vasario 23 d., Lexing- 
ton House salėje.

(sk)

x Vasario šešioliktosios 
dienos parodos „Dailė ’92” ati
darymas bus penktadienį, va
sario 14 d., 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 
Kviečiame visus atsilankyti. 
Galerija atidaryta sekma
dieniais 11 v.r.-2 v.p.p.

(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 aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit.

(sk)

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. VI7-7747.

(sk)
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333.

(sk)

x Dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai, Lemont, III., dr. 
Adolfas ir Algė Šležai, Floss- 
moor, III., pirmieji užsimokėjo 
už bilietus į „Draugo” koncertą, 
kuris bus balandžio 4 d. Mari
jos aukšt. mokyklos salėje Chi
cagoje. Bilietai yra gaunami 
Gifts International-Vaznelių 
krautuvėje, tel. 312-471-1306.

x Rūta ir Ramūnas Venclo
vai, gyv. Western Springs, III., 
susilaukė antrojo sūnaus Tomo 
Pauliaus vasario 8 d. Hinsdale 
ligoninėje. Džiaugiasi jaunieji 
rėvai, seneliai Mečys ir Valė Ja
vai, Ona ir Alfonsas Venclovai. 
Daugiausiai yra patenkintas 
mažuoju broliuku keturmetis 
Andrius, tikėdamasis jo greitu 
įsijungimu į žaidimus.

x Roma M. Česonienė iš 
Fishers, Indiana, lydima gimi
naitės Laimos Bildušienės, Chi
cago, III., lankėsi „Drauge”, pra
tęsė „Draugo” prenumeratą su 
20 dol. auka. R. M. Česonienė 
yra ACC long distance bendro
vės autorizuota atstovė, kuri 
dar tarėsi su skelbimo skyriumi 
dėl bendrovės skelbimų talpi
nimo „Drauge”, galimu greitu 
ir tiesioginiu susisiekimu su 
Vilnium, Kaunu ir kitais Lietu
vos miestais. Išvykdama Laima 
Bildušienė „Draugo” paramai 
paaukojo 20 dol. Už aukas 
tariame nuoširdų ačiū.

x Tautinių šokių šventės
registracijos komisijai pirmi
ninkauja Dalia Dundzilienė, o 
bilietų komisijai vadovauja 
Genė Rimkienė. Jos ir visas or
ganizacinis komitetas sunkiai 
dirba, kad šokių šventė būtų 
labai įdomi ir sėkminga. Šokių 
šventė įvyks liepos 5 d. Rose- 
mont Horizon stadione prie 
Chicagos.

x Pranciškiečių seserų rė
mėjų rengiama vakarienė Chi
cagoje bus balandžio 5 d. Šaulių 
namuose Brighton Parke.

x „Bridges”, Lithuanian 
American News Journal, gruo
džio-sausio numeris išleistas ir 
pasiekė lietuvišką spaudą. Tai 
Lietuvių Bendruomenės infor
macija anglų kalba. Žurnale 
rašoma apie Lietuvą ir lietuvių 
pastangas išlaikyti savo kultū
rą. Redaguoja Joseph Arlaus
kas.

x Lietuvos Vaikų Viltis ir 
LB Soc. Reik. taryba širdingai 
dėkoja Aldonai ir Elegijui Ka
minskams už atsiųstą dosnią 
$520 auką paremti L.V.V. lab
daros darbams. Ši suma buvo 
šeimai suaukota a.a. Rozalijos 
Šilienės atminimui. Nuoširdus 
ačiū visai šeimai ir visiems 
aukotojams.

(sk)
x Nijolė Ščiukaitė savo 

estradinėmis dainomis jau gerai 
mums pažįstama ir klausytojų 
labai mėgiama. Daininin s 
koncertas Pasaulio lietuvių c .li
tre, Lemonte, vasario 21 d., 
penktadienį, 7 vai. vakaro. 
Laukiame atsilankant. Po kon
certo pasivaišinsime kava ir 
pyragaičiais.

(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 Avė., Ever- 
green Park, IL 60642. Tel. 
708-422-3000.

(sk)

„Skambėk, pavasarėli” madų parodos modeliuotojos. Iš kairės: Daiva Baršketytė, Laura Juškas, 
Ina Luneckienė, Indrė Biskytė ir Rasa Kasniūnienė pasirodys vasario 23 d. madų parodoje.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
VASARIO 16-TOS 

PAMINĖJIMAS BALZEKO 
MUZIEJUJE

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus, atšventęs savo 25-tąjį 
gimtadienį, jau stipriai atsistojo 
lietuviškos veiklos gretose. Po 
Kovo 11 deklaracijos su prasi
dėjusiu tautiniu atgimimu ir 
muziejus stipriai į jį įsijungė. 
Jame buvo konsulariniai priė
mimai, jame su visuomenės at
stovais susitiko Aukščiausiosios

x Filatelistų draugijos 
Lietuva Biuletenis, Nr. 1, išėjo 
iš spaudos. Yra daug informa
cijos apie lietuviškus pašto 
ženklus, bet taip pat perspaus
dintas pasikalbėjimas iš „Tie
sos” iš praėjusių metų rugsėjo 
mėnesio su Lietuvos pašto vir
šininku. Jis daug pasako, bet 
svarbiausia — mūsų paštas, laiš
kai ir siuntiniai eina per 
Maskvą arba St. Petersburgą, 
tuo metu dar vadinamą Lenin
gradą.

x George Taurat iš Portage, 
Ind., „Draugo” garbės pre
numeratorius, pratęsė pre
numeratą, pridėjo 25 dol. dien
raščio stiprinimui, 15 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių, 
laiške išreiškė padėką už mielą 
„Draugą”, kuris jį lanko ir nori, 
kad ir toliau lankytų, nes skai
to visas žinias iš pasaulio, o ypač 
kas rašoma apie tėvynę Lietu
vą. Džiaugiasi, kad ateina 
„Draugas” kasdieną, normaliai. 
Nuoširdus ačiū už aukas ir 
mielą laiškutį.

x KASA, Liet. Fed. Kredito 
Unija kviečia narius užeiti į 
Marąuette Parko Kasos įstaigą 
penktadienį, vasario 14 d. nuo 
10 v.r. - 2 v. p.p. pabendrauti ir 
pasivaišinti Vasario 16-tosis 
proga.

(sk)
x 55 SVARŲ MAISTO siun

tinys yra pats mėgiamiausias 
Lietuvoje: dešros, sūris, aliejus, 
kruopos, kava, cukrus ir kt. 
produktai — $85. 22 SVARAI 
vien tik mėsos gaminių — $85. 
Transpak, 2638 W. 69 St., Chi
cago IL, tel. 312-436-7772.

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą per 
ATLANTA IMPORT EXPORT: 
siuntinio, sveriančio virš 100 
svarų 1 sv. persiuntimo kaina — 
69 centai už svarą, lengvesnių 
siuntinių — 79 centai. Siun
tinius galima atsiųsti UPS. 
Sunkiems laikams Lietuvoje 
atėjus, pasiteiraukite dėl 
skubiau pristatomų maisto 
siuntinių bei greitųjų siuntinių. 
Taipogi, neilgai trunkant, per
siunčiami pinigai doleriais Jūsų 
giminėms Lietuvoje. ATLAN
TA IMPORT EXPORT, 2719 
West 71st Street, Chicago IL 
60629. Tel. (312) 434-2121.

(sk)

tarybos pirm. Vyt. Landsbergis. 
Taip pat jame susitinkame iš 
Lietuvos atvykstančius poli
tinius ir kultūrinius darbuo
tojus. Kadangi visi dar tebe
same atgimimo euforijos kupini, 
tad ir muziejus panoro šią Tau
tos šventę ypatingai atžymėti. 
Todėl Nepriklausomybės atsta
tymo paminėjime, kuris įvyks 
vasario 17 d., pirmadienį, 7 vai. 
vak. Gintaro salėje, yra pakvies
tas kongresmanas Richard 
Durbin.

Mūsų visuomenė turėtų jausti 
pareigą, šiame minėjime 
gausiai dalyvauti. Kuomet 
Lietuvos reikalui kiekvienas 
balsas buvo reikalingas, tuomet 
jį susiradome ir džiaugėmės, 
kad savo tarpe jį turėjome. Tad 
ir dabar turime pasirodyti, kad 
mūsų daug yra ir kad mes jo 
dalyvavimą vertiname. Jeigu 
norime turėti kongrese mums 
naudingus žmones, tai reikia su 
jais ir santykius palaikyti. Dar 
daugiau — rinkimų kompanijos 
metu taip pat neturime jų 
užmiršti. Kongr. J. Durbin ini
ciatyva arba jam talkininkau
jant, Kongrese buvo priimtos 
Lietuvai naudingos rezoliucijos. 
Apie save jis taip pasisako: „Aš 
esu Amerikos lietuvis. Mano 
motina gimė Lietuvoje, Jur
barko mieste, prieš daugelį 
metų atvyko į Illinois valstiją. 
Mane augindama ji visada 
primindavo mano lietuvišką 
kilmę, kuria aš labai didžiuojuo
si. Dabar aš pamačiau galimy
bę padėti Lietuvai. Būdamas 
vienas iš kelių lietuvių kilmės 
Kongreso narių, aš parodžiau 
gal daugiau iniciatyvos Lietu
vos reikalui, ir pasisekė įsiūlyti 
kongresui kelias rezoliucijas, re
miančias Lietuvos nepriklauso
mybę ir įtaigoiančįas JAV prezi
dentą... (P.L. 1990 10/252)”.

Baltų Laisvės lygos „Žymens” įteikimo vakare Vilniuje ir Medininkuose žuvusiems pagerbti. 
Skaito Dalytė Trotmanaitė. Iš kairės: Janis Braukia — sekr., Estijos konsulas Jaak Tręiman, 
D. Trotmanaitė, estas Avo Piirisild ir vykd. vicepirm. Henrikas Stevens.

Gerai daro Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejus, kad neuž
miršta mums nusipelniusių 
žmonių ir palaiko su jais ryšius. 
Mūsų silpnoji vieta ir yra, tai 
ryšių neturėjimas. Visuomenė 
yra kviečiama, šiame minėjime 
gausiai dalyvauti.

J. Ž.

„JONIO” KONCERTAS 
SEKLYČIOJE

Vasario 5 d. Seklyčioje koncer
tavo „Jonio” 8 narių ansamblis, 
kurių 4 yra broliai. Tai Edmun
das Grubliauskis, Kęstutis Rup
šys, Liutauras Milišauskas, 
Arvydas Žiauberis ir Petras, 
Romas, Stasys ir Pranciškus 
Trijoniai. Jie visi dainuoja ir 
visi groja įvairiais tradiciniais 
ir liaudiškais instrumentais. 
Ansamblio meno vadovas yra 
Pranciškus Trijonis.

Pilnutėlę salę svečių ir jaunus 
ansamblio dainininkus nuo
širdžiu žodžiu pasveikino Sek
lyčios renginių vadovė E. Si
rutienė, kviesdama visus pasi
džiaugti gražia muzika ir dai
nomis. Visi tikrai pakilia 
nuotaika laukė lietuviškos 
kaimiškos muzikos, paįvai
rintos sodriu žemaitišku žodžiu. 
Buvo „šonkios, tronkios” 
muzikos, švelnių-romantiškų, o 
ir greito tempo dainų, palydėtų 
gausiais „papliauškinimais”. 
Bendrai, visos dainos buvo mie
los, išreiškiančios kaimo žmo
gaus nuotaikas bei pergyveni
mus ir praeityje ir dabar. Jų žo
džiai yra žinomų ir nežinomų 
lietuvių poetų, o muzika įvairių 
kompozitorių, bet daugiausia 
yra paties ansamblio meno 
vadovo P. Trijonio.

Ansamblis atliko 23 dalykus.
Į daugelį dainų buvo įjungti žiū
rovai, dainuojant gyvus re

frenus, „pliauškinant” ar net 
liaudies instrumentais pagro
jant,, dainuojant „Piemenų gies
mę”. Čia ansamblio vadovo P. 
Trijonio buvo paskirtas 
Seklyčios svečių „kerdžius”, 
jam įduotas medinis instrumen
tas — tarškalas, o kitiems buvo 
įduoti suktukai ir panašūs in
strumentai. Buvo grojama ne 
tik įvairiais muzikiniais instru
mentais, bet buvo naudojama 
net skalbimo lenta, medinis ly
ginimo kočėlas, žvangalai, dom- 
brelis. Žinoma, buvo grojama ir 
mums gerai pažįstamais skudu
čiais bei išilgine fleita. O 
publika iš širdies traukė refre
ną.

Žemaičius graudino „Žemai
čių himnas” — „Žemaitija, tu 
mano mieliausia”... O pirmųjų 
emigrantų vargai buvo apdai
nuoti „žemaitiška”.

Ansamblis kartu su klausy
tojais sudainavo „Daug daug 
dainelių, mieloji sese”.., kurią 
skyrė Birutei Jasaitienei, jos 
vardinių proga.

Koncertas buvo baigtas daina.
, „Na tai kas, kad mano pirkelė 
medinė”...

Vadovas P. Trijonis padėkojo 
JAV LB Soc. reikalų tarybos 
pirm. Birutei Jasaitienei už 
globą ir įteikė knygą „Žygį per 
Atlantą”, o Birutė Jasaitienė 
padėkojo visų vardu Joniams už 
puikų koncertą Seklyčioje.

Po koncerto visi skirstėsi 
pakilia, skaidria nuotaika ir 
buvo dėkingi Seklyčios vadovy
bei bei Joniams. Labai yra gera 
turėti kaimynystėje vietą, kur 
tiek daug vyresnio amžiaus 
lietuvių gali susiburti kas 
trečiadienį pabendrauti, pasi
žmonėti, ištrūkti bent 
valandėlei iš kasdieninės ap
linkos ir net savo dvasinį pasau
lį praskaidrinti bei praturtinti 
puikiomis trečiadienių pro
gramomis. Tikrai Seklyčia yra 
vyresniųjų lietuvių žynyčia!

Aldona Šmulkštienė

LB SOCIALINĖS TARYBOS 
DARBŲ APŽVALGA

Jos veikla yra ryški ir šakota, 
tik daugelis žmonių —- visa tai 
po Seklyčios iškaba sudeda. Gal 
ir dėlto, kad prie durų nėra 
Socialinės tarybos lentelės. Dar
bus peržvelgti ir gaires nusta
tyti vasario 5 d. įvyko tarybos 
posėdis, kuriame dalyvavo B. 
Jasaitienė — pirm., dr. R. Kulie
nė, J. Šaulienė, kun. A. Saulai- 
tis, SJ, A. Smukštienė, J. Žygas, 
B. Vindašienė ir L. Vander- 
Stoep. Kaip žinome, prieš kurį 
laiką spaudoje buvo skelbiama, 
kad laimėjimų būdu bus duota 
40,000 imigrantų galimybė, imi
gracijos dokumentus susitvar
kyti. Į šį reikalą buvo Socialinė 
taryba įsijungusi ir norintiems 
talkindavo. Dabar gauta 
žinia, kad „laimingųjų” tarpe 
yra 58 lietuviai. Buvo ir kita 
akcija, į kurią stipriai taryba 
buvo įsijungusi, tai nuosavybės

Nuotr. Mečio Sutkaus

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Ina Lašienė, Los Angeles, 
Calif., per LB Santa Monicos 
apylinkės valdybą paaukojo 500 
dolerių Lietuvos Kultūros ir 
švietimo ministerijai: 100 dol. 
premiją anglų kalbos konkursą 
laimėjusiam Ukmergės gim
nazijos abiturientui ir 400 dol. 
Gudijos lietuvių lituanistiniam 
švietimui. Ina, Lietuvoje bai
gusi farmacijos mokslus, Ame
rikoje dirbo United Airlines 
bendrovėje, o dabar yra išėjusi 
į pensiją.

dokumentų tvarkymas — dėl 
palikto nekilnojamo turto Lietu
voje. Čia, atrodo, kad „laimė
tojų” nebuvo. Lietuvos Aukš
čiausioji taryba dar kartą įrodė, 
kad tebesivadovauja komunis
tiniu mentalitetu ir nemoka 
įstatymų tvarkyti. Jeigu nebuvo 
numatyta išeivijai teisės į pa
liktąją nuosavybę, tai nereikėjo 
nustatyti termino kažkokių 
dokumentų užpildymui. O tu
rėjo priimti ir paskelbti 
nutarimą, kad teisę į nekilno
jamąjį turtą Lietuvoje teturi jos 
piliečiai, gyvenantieji Lietuvoje. 
Tuo būtų atpuolęs darbas ir 
Lietuvos įstaigoms. Bet ką jos 
veiktų, jeigu popierizmo nebūtų.

Dabar apie mūsų bendruome
nės reikalus. Dar blogiau yra, 
kuomet į popierius iš viso 
dėmesio nėra kreipiama. Buvo 
išsiuntinėta anketa LB-nės apy
linkėms (berods 86), iš kurių tik 
6 teatsiliepė. Toje anketoje buvo 
klausimai, kad mes patys save 
pažintumėme ir duomenis turė
tumėme. O tas anketas at
sakyti, gal tik 15 minučių te
reikėjo. Bet apylinkės yra taip 
užsiėmusios, kad nė tų minučių 
nebeturi. Kiekviena visuomenė 
ar organizacija, turi apie save ži
nias turėti. Net kreipiantis į 
įvairius šalpos fondus, kurių 
Amerikoje yra gana daug, rei
kia labai tikslias žinias apie 
save turėti ir jomis operuoti. 
Yra nepaslaptis, kad lietuviai, 
palyginti mažai įvairiais fondais 
tepasinaudoja.

Dabar atrodo, kad mes geriau 
žinome apie Lietuvoje varge 
patekusius, negu apie savo 
žmones. Kadangi jie visą vargą 
į išeivijos sterblę sudeda. O 
vargą nuo savęs nustūmę ir 
mums atidavę, patys kopimą į 
Everestą, keliones jachtomis ir 
automobiliais aplink pasaulį ir 
grožio konkursus teplanuoja.

Beje, šiame posėdyje buvo 
kalbėta ir apie našlaičių padėtį 
Lietuvoje. Šiame klausime ne
galėtų būti skirtingų nuomonių. 
Savo tautos našlaičiais ir 
vaikais visi mes turime rūpin
tis. Bet būdami kitoje Atlanto 
pusėj.., neviską galime mes 
padaryti. Bekalbant apie našlai- 
tynus buvo pasakyta, kad pa
talpos yra geros ir švarios, ko 
labai trūksta — tai meilės. Tad 
mes, pasiuntę rūbelių, žaislų ir 
pieštukų konteinerius, gal 
turėtumėme vieną „meilės” 
konteinerį suorganizuoti, jeigu 
jie patys negali meilės duoti.

Antra blogybė, apie kurią jau 
praeityje esu rašęs, tai neuž
tenkamas palaikymas savos 
Seklyčios. Įvairiems renginiams 
iki 90-ties dalyvių nėra reikalo 
į pašalius dairytis. Be to, didžioji 
patalpa gali būti pritaikoma 
reikiamam dydžiui. Jeigu yra 
kokie pageidavimai ar nusi
skundimai, tai visuomet savo 
tarpe galima išsiaiškinti. Sek
lyčia yra mūsų visų namai, tad 
visi jos gerove ir turime pasi
rūpinti.

J. Žygas

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


