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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Tūkstančiai 
protestavo 

blogėjančias 
ekonomines sąlygas 

Vilnius, lapkričio 17 d. (Elta) 
— Lapkričio 16 d. Vilniuje, prie 
Seimo rūmų Lietuvos pensinin
kų ir invalidų socialinės ap
saugos ir teisių gynimo koordi
nacinės tarybos surengtoje pro
testo akcijoje bene pirmą kartą 
viešai ir didelėje, kelių tūks
tančių žmonių auditorijoje iš
kelta idėja surengti pirmalai
kius Seimo rinkimus. Ją akty
viai palaikė kai kurie Seimo 
opozicijos nariai. Rinkimai, jų 
nuomone, galėtų įvykti jau kitų 
metų pavasarį. 

Protesto akcijoje dalyvavo 
dešiniosios krypties partijų, taip 
pat daugelio organizacijų ir ju
dėjimų atstovai iš beveik visų 
šalies rajonų. Jos organizatorių 
teigimu, pareikalauti atstatyti 
nuosavybės teise į žemę ir nekil
nojamą turtą, atstatyti praras
tas santaupas, padidinti iki rea
laus pragyvenimo lygio pensijas 
ir pašalpas, atvyko apie 15,000 
žmonių, tačiau Nepriklausomy
bės aikštėje jų buvo tik trečdalis 
tiek. 

Visų ekonominių bėdų 
kaltininkai, kalbėjo protesto 
akcijos dalyviai, yra preziden
tas, Seimo dauguma, vyriausy
bė ir LDDP. Vienas iš oratorių 
pakvietė „rodyti šioms institu
cijoms neapykantą kiekviena
me žingsnyje". Jeigu nebus 
priimtas Gedimino Vagnoriaus 
siūlomas indėlių kompensavimo 
projektas, akcijos dalyviai 
referendumo keliu stengsis 
„atgauti tai, ką iš Lietuvos 
žmonių atėmė dabartinė vyriau
sybė". Apie savo ekonominius 
reikalavimus protesto akcijos 
dalyviai pažadėjo informuoti 
Europos Tarybos Žmogaus tei
sių komisiją ir Jungtinių Tautų 
Pasaulio Asociacijų Federaciją, 
kurios būstinė yra Genevoje. 

LDDP pr i ta r ia Lietuvos 
Banko vadovo kandida tūra i 

Kandidatas į Lietuvos Banko 
valdybos pirmininkus Kazys 
Ratkevičius, atrodo, užsitikrino 
LDDP frakcijos balsus. Šian
dien, lapkričio 17 d., Seime 
vyksta neeilinis posėdis, kuria
me sprendžiamas jo skyrimas į 
šias pareigas. Teigiama frakci
jos narių daugumos nuomonė 
apie kandidatą, pasak jų, galuti
nai susiformavo po Kazio Ratke
vičiaus susitikimo su jais pirma
dienio popietę. 

Kandidatą į banko vadovus 
pristatė prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Jis pakvietė LDDP 
atstovus Seime jausti atsako
mybę už ekonominę ir 
finansinę padėtį šalyje, kuri 
yra gana sudėtinga. Siūlydamas 
Kazio Ratkevičiaus kandida
tūrą, prezidentas sakė tikįs jo 
kompetencija, sugebėjimu ma
tyti valstybės, o ne vien banko 
interesus. 

Kazys Ratkevičius susitiki
me su LDDP frakcijos nariais 
pakartojo tai, ką jis sakė pra
ėjusį ketvirtadienį, kai buvo 
pristatytas Seime. Svarbiausia 
nuostata, pasak jo — būtinybė 
laikytis Bankų įstatymo ir 
Lietuvos Banko statuto. Kan
didatas į banko vadovus mano, 
jog ateityje lito kursas turėtų 
būti susijęs su kuria nors stipria 
konvertuojama valiuta arba jų 

krepšeliu. Jis sieksiąs lito 
stabilumo ir tikįs, kad šį procesą 
galima sėkmingai valdyti. Prie 
to turėtų prisidėti ir Lietuvos 
Bankas. 

Kazio Ratkevičiaus nuomone, 
komerciniai bankai valstybės 
problemų išspręsti negali, todėl 
jis yra prieš Taupomojo, Valsty
binio Komercinio ir Žemės Ūkio 
bankų panaikinimą. 

Kazys Ratkevičius dar kartą 
užtikrino, kad jis nebuvo susijęs 
su vadinamąja lito byla. Tai pat
virtino ir Algirdas Brazauskas. 
Jis pranešė apie tai kalbėjęs su 
generaliniu prokuroru, kuris 
pasakęs, jog praėjusią savaitę 
byla atiduota į teismą. „Kazio 
Ratkevičiaus pavardės toje bylo
je nėra", pasakė prezidentas. 

Ūkininkai ir premjeras 
diskutuoja, ka ip spręst i 
ekonomines problemas 

Lietuvos Ūkininkų Sąjungos 
streikų komitetas vyriausybei 
siūlo ieškoti abipusio kompro
miso, tačiau ketinimo skelbti 
visuotinį streiką kol kas neat
sisako. 

Lapkričio 15 d. šio komiteto 
nariai, susitikę su premjeru 
Adolfu Šleževičiumi beveik tris 
valandas išsamiai diskutavo 
apie tai , kad Lietuvos žemės 
ūkis išgyvena gilią ekonominę 
krizę. Konstatuota, kad perdir
bimo pramonės įmonės ir preky
bos organizacijos nesuperka pro
dukcijos, sistemingai mažina 
kainas, laiku neatsiskaito. Sei
mo nario A. Albertyno nuomo
ne, jeigu pavyktų praktiškai tai
kyti bankroto įstatymą tokiems 
skolininkams, tada skaudžios 
problemos būtų sprendžiamos 
daug greičiau. 

Kita vertus, premjero nuo
mone. Lietuvos Ūkininkų Są
jungos streikų komiteto kelia
mas reikalavimas biudžete 
numatyti lėšų, kad valdžia galė
tų 50% dotuoti degalų, tepalų, 
trąšų, elektros energijos kainas, 
yra visai beprasmis. Taip pat 
nepriimtina rekomendacija per
dirbamosios pramonės įmonėms 
nustatyti minimalias palaiko
mąsias kainas už pateiktą gyvu
lininkystės produkciją. Minist
ras pirmininkas taip pat primi
nė, kad vyriausybė, siekdama 
apsaugoti nacionalinę žemės 
ūkio produkcijos rinką, įvedė 
muitus įvežamiems žemės ūkio 
ir maisto produktams. 

1994 m. valstybės biudžeto 
projekte žemės ūkiui numatyta 
234 milijonai litų. Tai sudaro 
10% visų valstybės išlaidų. 
Numatoma paremti ūkininkus, 
formuoti lengvatinių kreditų 
fondą, skirtą visiems žemės ūkio 
produkcijos gamintojams. 

Rusijos premjeras a tvyksta 
į Lietuvą 

Lietuvos ministro pirmininko 
Adolfo Šleževičiaus kvietimą 
lapkričio 18 d. su vienos dienos 
vizitu Lietuvoje lankysis Rusi
jos ministras pirmininkas Vik-
tor Černomyrdin. Apie tai ofi
cialiai pranešė vyriausybės 
atstovo spaudai tarnyba. 

Šio vizito metu numatoma pa
sirašyti dvišalį ekonominių 
susitarimų paketą: dėl prekybos 

Ši žiema bus sunkesnė apsuptame Sarajevo mieste Bosnijoje nei pernai, jau vien dėl to, kad beveik 
nebeliko medžių panaudoti kurui ir kad nebėra vandens ir elektros tiekimo. Bet kovojančių grupių 
atstovai vistiek negali susitarti dėl humanitarinės pagalbos praleidimo, nes ji neišvengiamai 
padėtų ir priešams. Šią savaite Sarajevo mieste iškritus pirmam giliam sniegui, musulmonė 
mergina brenda per sniegą, nešdama naują antkapį savo motinos kapui. 

Rusai nuolat pažeidinėja 
Lietuvos oro erdvę 

Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) 
— Išėjus Rusijos armijai, jos 
lėktuvai dešimteriopai rečiau 
pažeidžia Lietuvos oro erdvę. 
Pasak Lietuvos karinių oro 
pajėgu vado pulkininko Zenono 
Vegelevičiaus, iki šiol per dieną 
esti po 1-2 oro erdvės pažeidi
mai. Jis taip pat neatmeta gali
mybės, kad Lietuvos kol kas 
turima technika suseka ne vi
sus nelegalius skrydžius. 

Pulk. Vegelevičius sakė, kad 
Lietuva jau turi minimaliausių 
techninių galimybių nutraukt i 
kai kuriuos nesankcionuotus 
skrydžius, tačiau, kad jomis 
pasinaudotų, turi būti pada
rytas politinis sprendimas. Pa
sak jo, Lietuva nesiima agre
syvių grasinimų, kaip tai darė 
Rusija po neatpažinto lėktuvo 
skrydžio virš Kaliningrado sri
ties teritorijos šių metų pra
džioje. Z. Vegelevičius mano, i 
kad šią problemą turėtų spręsti 
šalių vyriausybės arba valsty
binės derybų delegacijos. 

Sumažėjus pažeidimų skai
čiui, pažeidėjų elgesys anaiptol 
nepasikeitė. Rusijos karo lėk
tuvų pilotai dažniausiai visai 
neatsako į Lietuvos oro erdvės 
kontrolės tarnybų paklausimus. 
Z. Vegelevičius įsitikinęs, kad 
tai kelia didelę grėsmę visiems 
lėktuvams, esantiems Lietuvos 

JT prasidėjo derybos 
dėl naujų mokesčių 
New Yorkas, lapkričio 4 d.— 

Lietuvos Misijos prie Jungtinių 
Tautų patarėjas Darius Sužiedė
lis atstovavo Lietuvos delega
cijai pirmame 48-osios Generali
nės Asamblėjos Penkto komiteto 
derybiniame posėdyje dėl 
narystės mokesčių nustatymo 
visoms valstybėms. 

Uždaros derybinės sesijos tu
rės nustatyti gaires JT eksper 
tams sudaryti naujų mokesčių 
lentelę, kurioje tikimasi at
sispindės t ikslesnis Nepri
klausomų Valstybių Sandrau 
gos bei Baltijos valstybių 
ekonominio pajėgumo įvertini 
mas. 

režimo, dėl automobilių trans
porto, dėl jūrų laivininkystės, 
upių transporto ir oro susisie
kimo, taip p^.t kai kuriuos kitus 
dokumentus. 

oro erdvėje. „Viskas, kas yra 
ore, turi būti reguliuojama iš 
vienos vietos ir vienų rankų", 
sako jis. 

Rusijos karo lėktuvai, įsiver
žiantys į Lietuvosv"<' erdve iš 
Kaliningrado, Baltarusijos ir 
Latvijos pusės, vieninteliai 
nesiskaito su Lietuvos suvere
numu. „Visas pasaulis laikosi 
tarptautinių normų", pastebi 
pulk. Zenonas Vegelevičius. 

Lietuvoje veikia laikinosios 
oro erdvės naudojimo taisyklės, 
pagal kurias užsienio valstybė 
turi gauti Lietuvos Užsienio rei

kalų ministerijos leidimą savo 
lėktuvui skristi virš Lietuvos 
teritorijos. Užsienio reikalų mi
nisterijos (URM) protokolo sky
riuje pasakė, kad Rusijos karo 
lėktuvams vidutiniškai per die
ną išduodamas vienas toks lei
dimas, dažniausiai, kai skrydis 
susijęs su kariuomenės išvedi
mu iš Lietuvos ar kitų Vidurio 
ir Rytų Europos šalių, ar aukštų 
Rusijos valstybės pareigūnų vi
zitais. 

Kiekvieną mėnesį URM pro
tokolo skyrius siunčia Rusijos 
ambasadai Vilniuje notas, ku
riose minima 15-20 nelegalių 
skrydžių, tačiau oficialaus at
sakymo nesulaukia. 

Padidėjo Lietuvos biudžeto 
pajamos 

V i l n i u s , lapkričio 11 d. 
(AGEP) — Spalio mėnesį na
c ional in is Lietuvos iždas, 
susidarantis iš valstybės ir 
savivaldybių iždu. gavo dau
giausia pajamų šiais metais — 
3 milijonus litų. Rugsėjo mėnesį 
įplaukė 214 milijonai, rugpjūčio 
— 184 milijonai, liepos — 229 
milijonai litų. Nuo metų pra
džios iki lapkričio 1 d. į nacio
nalinį iždą iš viso įplaukė 1.9 
bilijonai litų. Iki 1993 m. pabai
gos numatoma gauti 2.4 bili
jonus litų pajamų. 

Anot Finansų ministerijos 
Biudžeto departamento direk
toriaus Reinoldo Šarkino, padi
dėjusios pajamos patvirtina šį 
apskaičiavimą ir leidžia tikėtis, 
kad metai bus užbaigti be 
deficito. Paaugusios pajamos, 
pasak Reinoldo Šarkino, taip 
pat leido finansuoti valstybės ir 
savivaldybių biudžetuose numa
tytas išlaidas, padidinti pensijas 
ir biudžetinių įstaigų darbuo
tojų atlyginimus. 

Daugiausia pajamų — 600 mi
lijonus litų — per 10 mėnesių 
nacionalinis biudžetas gavo iš 
bendrojo akcizo mokesčio, 562 
milijonus litų — iš įmonių pelno 
mokesčio, 444 milijonus litų-iš 
asmeninių pajamų mokesčio, 
bei 160 milijonus litų — iš in
dividualaus akcizo. 

Į valstybės biudžetą per 10 
mėnesių įplaukė 1.4 bilijonai 
litų. Daugiausia - 482 mil. litų 
— gauta iš Vilniaus, 190 mil. — 
iš Klaipėdos, 187 mil. — iš 
Kauno, 65 mil. — iš Alytau? 

miestų bei 57 mil. — iš Mažeikių 
rajono. 

Panašiai miestai pasiskirs
tydavo ir anksčiau, išskyrus 
Kauną, kuris visada buvo ant
ras. Sumažėjusių mokesčių iš 
Kauno priežastis, mano Rei-
noldas Šarkinas, galėtų būti 
pablogėjusi lengvosios pramo
nės įmonių , kurių šiame mies
te palyginti daug, padėtis. 

Nesurinktų mokesčių suma 
spalio mėnesį vėl padidėjo, ir 
lapkričio 1 d. buvo 269 mil. litų 
— tiek pat, kiek buvo rugpjūčio 
1-ąją. Daugiausia nesurenkama 
įmonių pelno mokesčio. 

Naujas įstatymas 
apsaugo religinės 
praktikos teises 

Valstybės kreditai 
grūdų perdirbimo 

įmonėms 
Vilnius, lapkričio 12 d. 

(AGEP) - Iš valstybės biudžeto 
skirta 50 milijonų litų kre
ditams grūdų perdirbimo įmo
nėms. Lėšos paimtos iš papil
domų biudžeto įplaukų, gautų iš 
Lietuvos Banko pelno. 

Pasak lapkričio 11d. išleisto 
vyriausybės nutarimo, kreditai 
skiriami siekiant stabilizuoti 
miltų, kruopų, duonos bei kom
binuotųjų pašarų kainas. 

Lėšos bus paskirstytos per 
Lietuvos Žemės Ūkio Banką. 
Kreditai suteikiami ne ilgiau 
kaip vieneriems metams ir su 
ne didesnėmis kaip 8% palūka
nomis. 

Anot Žemės ūkio ministerijos 
Gamybos departamento direk-

VVashington, DC, lapkričio 
16 d. (NYT) - Prezidentas Bill 
Clinton antradienį pasirašė 
įstatymą, kuris žymiai apribos 
valdžios galią reguliuoti reli
ginių grupių praktiką. Naujasis 
įstatymas, vadinamas „Religi
nių laisvių atstatymo aktas". 
panaikina 1990 m. padarytą 
Aukščiausiojo Teismo sprendi
mą, kuriuo iš valdžios nebebuvo 
reikalaujama, jog prieš kišda-
masi į kurios nors religinės 
grupės praktiką, ji turinti 
parodyti ,,stiprų valstybinį 
interesą", kurį bandoma apsau
goti numatomu religinės prakti
kos reguliavimu. Tebuvo reika
laujama t ik tiek, kad valdžios 
įsakomas draudimas nebūtų tai
komas vien tik prieš religines 
grupes. Tad tuo atveju buvo 
rasta, kad JAV įstatymas drau
džiantis narkotikų vartojimą, 
galioja ir indėnų religinei 
grupei, kuri nuo seno vartodavo 
haliucinacinį kaktusą „peyote" 
savo religinėse apeigose. 

Naujuoju įstatymu sugrįžta
ma į anksčiau nurodytą stan
dartą, kad valdžia negali kištis 
į religinių grupių praktiką ar 
sprendimus, nebent toji prakti
ka iš tikrųjų gresia svarbiam 
valdžios ar visuomeninės 
tvarkos interesui. Pagal jį, 
valdžia visuomet privalo pasi
rinkti išeitį, kuri mažiau trukdo 
religinei praktikai. 

Kalbėdamas Baltuosiuose rū
muose įstatymo pasirašymo pro
ga viceprezidentas Al Gore pa
minėjo tas grupes, kurioms 
1990 sprendimas labiausiai 
trukdė: „Tie, kurių tikėjimas 
neleido daryti skrodimų, buvo 
reguliariai verčiami paklusti 
valdžios įsakymui tai daryti. 
Tie, kurie norėjo turėti bažnyčią 
arti savo gyvenamų namų, turė
davo nusileisti zonų įstatymams, 
draudžiantiems bažnyčias rezi
denciniuose rajonuose. Tie, 
kurie norėjo laisvės savaip pro
jektuoti savas bažnyčias, turė
davo pasiduoti savivaldybių 
nuorodoms, kaip jų pastatai gali 
atrodyti". 

Prezidentas Clinton džiaugėsi 
naujuoju įstatymu, sakydamas, 
kad dabar valdžia privalės 
pateikti labai įtikinančius 
įrodymus, kad esama svarbių 
visuomeninių interesų, prieš 
kišdamasi į kieno nors laisvą 
religinę praktiką". 

Amerika turi sugrįžti prie 
religinių vertybių 

Plačiau kalbėdamas apie reli
gijos vaidmenį Amerikos civili
niame gyvenime, prez. Clinton 
ragino amerikiečius sugrįžti į 

religines vertybes, kad galėtų 
pradėti gydyti kraštą kamuo
jančius vargus. Anot preziden
to, per dažnai amerikiečiai 
viešoje tribūnoje vengia įnešti 
religinius argumentus, svars
tant visuomenines problemas. 

„Aš šiandien teigiu, mano 
bendra-amerikiečiai, kad mes 
galime pakęsti tokio pobūdžio 
debatus šioje šalyje", kalbėjo 
prez. Bill Clinton. Mes gyvena
me šalyje, kurioje centrinė 
mūsų bendruomenės institucija 
— šeima jau 30 metų yra nuolat 
puolama. Mes gyvename šalyje, 
kurioje 160,000 vaikų kasdien 
neateina į mokyklą, nes jie bi
jo, kad kas nors gali juos nu
šauti, apmušti ar nudobti pa
keliui". 

„Atėjo aukščiausias laikas at
virai ir nemeluotai patvirtinti 
tikėjimą turinčių amerikiečių 
vaidmenį (mūsų bendruome
nėje) — ne tam, kad visi sutar
tume, bet kad visi galėtume 
diskutuoti ir argumentuoti, 
ieškodami tiesos ir būdų gydyti 
šį vargstantį kraštą", kalbėjo 
prezidentas. 

toriaus Edvardo Kamarūno kre
ditai leis atsiskaityti su žemdir
biais ir normalizuos grūdų per
dirbimo įmonių finansinę pa
dėtį. Iki šiol įmonės supirko ar 
priėmė saugoti daugiau, nei 
500,000 tonų grūdų, tačiau už 
maždaug 200,000 dar nesumo
kėta. 

Be to, sakė E. Kamarūnas, 
pusė visų grūdų supirkta 
aukštomis, vyriausybės nusta
tytomis palaikomosiomis kai
nomis, dėl kurių, pavyzdžiui, 
duona pabrangtų 1.8 karto. 
Kreditai įgalins supirkti grūdus 
gerokai pigiau, juolab, kad 
kainos dėl didelės pasiūlos jau 
dabar yra žemesnės už palai
komąsias. 

Įstatymą rėmė įvairių 
pažiūrų grupės 

Jo mintis pratęsė įvairių po
litinių pažiūrų grupių vadai 
— tiek liberališkų, tiek ir kon-
servatoriškų — kurie veikė, kad 
šis įstatymas būtų priimtas. Jų 
tarpe buvo atstovai iš JAV Ka
talikų vyskupų konferencijos. 
Nacionalinė Evangelikų Asocia
cija, Pietų Baptistų Konvencija, 
Nacionalinė Bažnyčių Taryba, 
Amerikos Žydų Kongresas, 
Mormonų Bažnyčia, Tradicinių 
Vertybių Koalicija ir Amerikos 
Civilinių Teisių Sąjunga 
(ACLU). 

Prezidentas pareiškė nuosta
bą, kad šio įstatymo pravedimui 
pavyko sudaryti koaliciją iš 
grupių, kurios paprastai stovi 
religinių ar ideologinių klau
simų priešingose pusėse: „Die
vo galia yra tokia, kad net ir 
įstatymų pravedimo reikaluose 
stebuklai gali įvykti". 

Nors įstatymas gerokai pa
lengvintų gyvenimą palyginti 
mažoms religinėms grupėms, 
Naujojo įstatymo rėmėjai bijojo, 
kad Amerikoje gali būti sunku 
pravesti įstatymą, kuris leistų 
religinėms grupėms vartoti ha
liucinacijas sukeliančius 
vaistus. 

įstatymo rėmėjai patyrė sun
kumų ir iš Katalikų Bažnyčios 
(didžiausios religinės bend
ruomenės JAV) pareigūnų. Vys
kupai bijojo, kad šis įstatymas 
neduotų pagrindo pateisinti 
abortu darymo religinės laisvės 
pretekstu arba uždrausti fede
ralinė paramą bažnytinių orga
nizacijų teikiamoms sociali
nėms paslaugoms, tai motyvuo
jant įstatymu, kuris draudžia 
valdžios lėšomis remti religines 
institucijas. Bet praėjusį kovo 
mėnesį keliais mažais pakeiti
mais pasalinus Katalikų vysku
pų abejones, jie įsijungė į 
įstatymo rėmėjų tarpą. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 18 d.: Šv. Petro ir 
Povilo bazilikų Romoje pašven
tinimas, šv. Rožė Philippine Du-
chesne; Salomėja, Lizdeika. Led-
rūna. 

Lapkričio 19 d.: Matilda. 
Dainotas, Tildą, Šviesmilas. 

i • 
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Susipažinkime 

TALENTAS IR DARBAS 
SKINA UŽTARNAUTUS 

LAURUS 
Muzikei Ritai Kliorienei-Čyvaitei paskirta 

daktarų kultūrinė premija 

37-oji Ohio lietuvių gydytojų 
draugijos 1,000 dol. premija 
paskirta Ritai Čyvaitei-Klio-
rienei , muzikei, chorų ir 
orkestrų dirigentei, muzikinių 
renginių organizatorei ir iškiliai 
atletei. Premija buvo įteikta 
spalio 24 d. Clevelando Lietuvių 
namuose vykusio Draugijos 
narių metinio susirinkimo ir po
būvio metu. 

Laureatė, priimdama dovaną, 
dėkojo gydytojams už jai parody
tą dėmesį ir įvertinimą. Rita 
sakėsi nesijaučianti, ,,kad 
būčiau ką nors stebuklingo 
padariusi" ir klausė: „ir kodėl 
aš pasirinkau muziką, kodėl 
diriguoju lietuvių chorui, o ne 
amerikiečių ir 1.1." ..Kiekvieno 
žmogaus paskirais šiame pasau
lyje yra skirtinga, bent kiek aš 
suprantu, bet visų tiek pat svar
bi". Be choristų, be talkininkių, 
kurie taip pat aukoja laiką ir 
energiją, nebūtų galima išvys
tyti organizuotos veiklos", — 
kalbėjo laureatė. 

„Dėkoju Dievui už man duo
tus talentus, nes tai tikrai 
dovana. Labai džiaugiuosi savo 
choristais, kuriuos, po savo 
vyro, vaikų ir šeimos, labiausiai 
myliu ir gerbiu. Savo darbą la
bai mėgstu, nors, kaip ir kiek
viename darbe, atsiranda 
sunkumų ir kliūčių. Jaunystėje, 
lengvosios atletikos treniruo
tėse, turėjau progų išmokti šokti 
per kliūtis. Žinau, kad stengian
tis didesnę dalį jų galime 
nugalėti". Savo žodyje pabrėžė 
tobulumo siekimą savo dar
buose. „O kai žmogus pavargs
ta, kopdamas į kalną, ir viršūnė 
atrodo nepasiekiamai toli, 
gražu, kad atsiranda geradarių, 
kaip Ohio lietuvių Gydytojų 
draugija, kurie įvertina tų 
žmonių darbus. Jų malonūs pa
gyrimo žodžiai, švelnus paglos
tymas bei paraginimas, nelei
džia ilsėtis, bet kviečia keltis ir 
toliau keliauti. Žmonių pastan
gų įvertinimas tarsi kuras 
laužui, kuriam beliko tik ža
rijos. Pakurtas vėl stipriai 
suliepsnoja, teikdamas daug 
šilumos ir šviesos . Padėkos žo
džio pabaigoje Rita sakėsi, dar 
tikrai neapsisprendusi, kam 
premija bus panaudota, bet 
aišku ji bus skiriama muzikos 
puoselėjimui, nes „muzika — 
universali kalba, mus vedanti 
arčiau Dievo". 

Ritos Čyvaitės-Kliorienės 
sportinei ir muzikinei veiklai 
lietuvių ir amerikiečių spauda 
yra parodžiusi nemažai dėmesio 
nuo pat jos jaunų dienų, jai 
lankant Villa Angelą aukš
tesniąją mokyklą ir Clevelando 
valstybinį universitetą. 1975 ži
nomas t rener is Mr. Mose 
(„Plain Dealer", 1975.6.20) pri

stato Ritą, kaip vieną iš trijų no
minuotų visos Amerikos Natio
nal Team kandidačių, o to pa
ties didžiulį tiražą torįs spor
to skyrius apie ją kalba, kaip ne
turinčią konkurento žvaigždę 
tinklinio komandoje, laimėjusio
je Vidurio Vakarų čempionatą. 
„Sun Nevvspaper" (1974.12.5) 
iliustruotame žurn. Church Day 
straipsnyje, įvardintame „Tink
linio tigrė" tykoja ko nors", Rita 
vadinama viena iš geriausių 
jaunų žaidėjų šiame krašte. Tas 
pats „Plain Dealer" (1975.6.2) 
Ritą Cyvaitę vadina stipriausia, 
vertingiausia moterų tinklinio 
komandos žaidėja. Apie jos spor
tinius laimėjimus kalba dau
gybė trofėjų, pradėtų rinkti nuo 
šešerių metų, kaip atletės — 
šuolių į aukštį, į tolį, bėgikės, 
garbės pažymėjimų tinklinio 
čempionatuose, kurie puošia 
Vytauto ir Ritos gražius namus. 
Jos sportiniame gyvenime — 
atletikoje daug padėjo nenuils
tantis ir gabus treneris Algirdas 
Bielskus ir tinklinyje — amžinos 
atminties Rytas Babickas, ku
riuos Rita su dideliu dėkingumu 
prisimena. Ir čia gražus 
analogiškas sutapimas. Abu Ri
tos treneriai, Algirdas Bielskus 
— atletikai ir Rytas Babickas 
tinkliniui, taip pat neeiliniai 
muzikos žmonės. Bielskus buvo 
Čiurlionio ansamblio chormeis
teris, „Uždainuokime" an
samblio vadovas, chorų daini
ninkas. Rytas Babickas — 
muzikas, aranžuotojas, Okteto 
vadovas, Šv. Jurgio parapijos 
choro dirigentas. Ką lietuvių 
spauda plačiai rašė ir rašo apie 
Ritą, čia necituosime, nes perio
dikos skaitytojams tai yra 
žinoma. 

Ritą — puikią atletę, nuo pat 
jaunų dienų traukė ir kitas 
talentas — meilė muzikai. Ir čia 
ji pasiekė tokių laimėjimų, kaip 
turbūt retai pasiekiama per 
tokią, palyginti trumpą, laiko 
trukmę. Stabtelkime t ies 
pačiais svarbiausiais. 

„Nerijos" mergaičių an
samblis (1974-1980). Jos įkur
tas; vadovė, aranžuoja. Reper
tuare 70 dainų. Koncertavo di
džiuosiuose JAV ir Kanados 
miestuose, koncertinės išvykos 
Kolumbijoje, Venezueloje, Bra
zilijoje. Argentinoje ir Uru
gvajuje. Įrekorduotos ir išleistos 
dvi plokštelės (1978 ir 1980). 

„Grandinėlės" tautinių šokių 
ansamblio (1980-1990) - muzi
kos direktorė. Aranžavo 
kūrinius ir mokė aštuonių 
muzikantų orkestrą. Kon
certavo didžiuosiuose Šiaurės 
Amerikos miestuose. Romoje, 
Italijoje, Vilniuje. 

Dievo Motinos parapijos miš
raus choro vadovė ir dirigentė 

Clevelando Šv. Jurgio lietuvių parapijos choras, vadovaujamas muz. Ritos Čyvaitės Kliorienės. 

nuo 1982 metų iki dabar. Reper
tuare 150 giesmių ir dainų. Su 
choru dalyvavo Lietuvos Krikš
to 600 metų jubiliejuje, Romoje, 
1987 metais, Pasaulio lietuvių 
kongrese, Toronte, 1988 m„ 
Sep t in to je lietuvių dainų 
šventėje, Chicagoje, 1991 m. 
Išleido kompaktinio disko įrašą 
ir kasetę, kurioje įgiedota 13 
kalėdinių giesmių lietuviškai 
chorui, sopranui ir įvairiems 
instrumentams (1991). Dirigen
tės parašyta visa instrumenta-
cija. J au išleista pakartotinė 
laida. Greit bus išleista Vely
kinių giesmių kasetė. 

Kaip muzikos mokytoja dirba 
lituanistinėje Šv. Kazimiero 
mokykloje . Anksčiau yra 
mokytojavusi Cleveland Hights 
jr. gimnazijoje; ten taip pat buvo 

rainėje dar greičiau rodytų 
grasinančius sunykimo ženklus. 

Rita turbūt yra gimusi „po 
laiminga žvaigžde. Jos 
gyvenime viskas gerai klostosi, 
išskyrus vieną susižeidimą spor
te. Ne tik sporte ir muzikoje 
kopė į viršūnes — savo moksli-
nimosi dienose niekada nepasi
tenkino vidutiniškumu. Baigusi 
Šv. Kazimiero lituanistinę mo
kyklą, lituanistikos dalykus 
gilino Aukštesniuose lituanis
tikos kursuose Todėl neste
bėtina, kad jos (žodžiu ir raštu) 
lietuvių kalba yra tokia puiki. 
Ir gimnaziją — Villa Angelą 
Academy, ir Clevelando valsty
binį universitetą baigė 
aukščiausiais pažymiais. Rita 
yra viena iš keturių Birutės ir 
Vlado Čyvų vaikų: Vidos, 
Sauliaus, Ritos ir Vito. 

Rita. su kompiuterių speciali-
tu magistru Vytautu Klioriu, 
augina moksle, sporte ir 
muzikoje gabius Kristiną — 12 
m. ir Saulių — 10 m. Abu lanko 
ir lituanistinę mokyklą. Puiki 

ateitininkų šeima. Kristina 
priklauso ir Dievo Motinos 
parapijos berniukų bei mer
gaičių ministrantų grupei. 

Premijos įteikimo pobūvyje 
kalbėjo dr. Valerijus Spikolovas 
iš Kauno, dabar besiprakti-
kuojąs Clevelando klinikose, 
apie Lietuvos mediciną bendrai, 
o savo įspūdžiais dalinosi ilgesnį 
laiką Lietuvoje lankęsis dr. Vy
tautas Maurutis. 

Ohio Lietuvių Gydytojų drau
gijos valdybą šiuo metu sudaro: 
Algis Skrinska, Juozas Šonta, 
Vitoldas Gruzdys, Dain ius 
Degesys ir Vytautas Maurutis. 
Ši draugija yra viena iš nedaug 
jau likusių lietuvių organizacijų, 
ištikimai teberemiančių lietu
vių išeivijos kultūrininkus, ra
šytojus, menin inkus , spor
tininkus bei jų ansamblius. 
Nors OLGD nariais taip pat yra 
stipriai susilpnėjusi, bet savo 
gražios ilgametės premijų tra
dicijos ir ateityje nemano at
sisakyti. Jai pagarba ir padėka! 

Vacys Rociūnas 
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TARYBINĖ LIETUVIŲ 
KALBA 

niams dėl per dažnai vartojamų, 
Tarybinėje Lietuvoje nukaltų, 
naujų žodžių, kurių Nepriklau
somoje Lietuvoje niekas nevar
tojo, nes, gyvenant normalioje 
visuomeninėje santvarkoje, 
tokių žodžių niekam nereikėjo. 

Labai krenta j akis dar ir 
šiandien Lietuvoje dažnai tebe
vartojamas, svetimas, labai ne
vykęs žodis — nacija, vietoje 
gražaus lietuviško žodžio — 
tauta. 

Šiandien tenka pasikliauti 
laiku, kuris išvalys lietuvių 
kalbą nuo svetimybių. Ateityje, 
kai bus reikalingi nauji žodžiai, 

lietuvių kalbos žinovai juos 
sudarys, remdamiesi mūsų 
senos lietuviškos kalbos rimtais 
pagrindais. 

MAŽĖJA MOKINIŲ 
SKAIČIUS 

Per pastaruosius 5 metus 
Lietuvos bendrojo lavinimo 
mokyklose mokinių sumažėjo 
13,389. Priežastys ne tik de
mografinės. Vietinių švietimo 
skyrių duomenimis, Lietuvoje 
nesimoko 3,984 vaikai iki 16 
metų amžiaus. Iš jų 2,020 nėra 
baigę pradinio mokslo. 

J. DUNCIA 

Dr. Vytautas Maurutis, Rita Čyvaitė Kliorienė ir dr. Dainius Degesys Ritai 
premijos įteikimo metu Lietuviu namuose, Clevelande. 

R i t a Čyvaitė-Kliorienė kalba Ohio 
L i e t u v i ų Gydytojų draugijos meti 
n i a m e sus ir inkime, Clevelande. 

ir tinklinio trenerė. Clevelando 
va l s tyb in i ame universitete 
muzikos departamente buvo 
klausos treniravimo mokytojo 
asistente (1976-77), dėstė piani
ną Cleveland Music School 
Sett lement (1976-1977). 

Yra pakviesta diriguoti 1994 
metų Dainų šventėje, Vilniuje. 

Laureatė savo talentų yra pa
rodžiusi ir kitose muzikinės 
ve ik los sr i tyse. Čia verta 
prisiminti jos įnašą, kaip Lietu 
vių muzikos draugijos reper 
tuaro komisijos vicepirm., pa
ruošiant 1991 m. Septintosios 
lietuvių dainos festivalio reper
tuarą. Orkestravo ir dirigavo še
šioms dainoms-šokiams 46 as
menų simfoniniam orkestrui. 
1986-1988 metais, kaip tos or
ganizacijos pirmininkė, or
ganizavo chorus ir parinko 
muziką, atliktą 1987 m. Romo
je, švenčiant Lietuvos krikščio
nybės sukaktį. Ji dirigavo 150 
asmenų chorui (sudarytam iš 
įvairių pasaulio kraštų choris
tų) Šv. Jono Laterano ir Maria 
Maggiore bazilikose Romoje. 
Rita nuo 1989 m. yra aktyvi 
Amer ikos chorų direktorių 
draugijoje. Dėjo pastangų peror
ganizuojant jau nuc 1950 metų 
veikiančią Lietuvių vargoni
ninkų draugiją, kuri išsivystė į 
dabar t ine Lietuvių muzikos 
sąjungą. 

Džiugu, kad jos talentas ir 
kūrybinis įnašas buvo paste
bėtas ir įvertintas. Ši Ohio 
lietuvių gydytojų premija yra 
j au aštuntoji, kuria Rita gali 
ve r t a i didžiuotis. Lietuviai 
gydytojai, balsuodami už jai 
premijos paskyrimą, parodė sub
tilią nuovoką apie mūsų išei
vijos uždavinių svarbumą. Be 
tokių Ritų ir mūsų lietuviškasis 
kamienas užjūrio tautų miš 

Vienas didžiausių komunis
tinės santvarkos pataikūnų, žy
miausias lietuvių kalbos rusin
tojas ir lietuvių tautos istorijos 
klastotojas buvo J. Žiugžda. Jis 
Nepriklausomoje Lietuvoje dir
bo pedagogini darbą įvairiose 
pradinėse ir vidurinėse mo
kyklose. Tarybinėje Lietuvoje 
už pavyzdingą Lietuvos praei
ties niekinimą apdovanotas 
mokslo daktaro laipsniu. Jo 
parašytose ..Lietuvių kalbos 
gramatikose', kurių išėjo kelio 
lika laidų, pratarmėse J. 
Žiugžda aiškina mokslus ei
nančiam Lietuvos jaunimui 
apie gajų lietuvių kalbos vysty
mąsi tarybinėje santvarkoje ir 
jos artimus santykius su rusų 
kalba. 

Jis rašo: „Rusų kalba yra tas 
židinys, iš kurio į visą pasaulį, 
į viso pasaulio darbo žmones 
spinduliuoja priešakinio tary
binio mokslo ir literatūros, 
baimės ir laisvės, komunizmo 
šviesa. Rusų kalba turėjo ir te
beturi didelę reikšmę visų Tary
bų Sąjungos tautų kalbų vys
tymuisi, ypač žodyninės sudė
ties turtėjimui. Tiesioginiame 
Rusijos darbininkų klasės 
revoliucinio judėjimo poveikyje 
per rusų kalbą anuomet atėjo 
visa eilė visuomeninių-politinių 
terminų, tokių kaip: specialistas, 
proletaras, komunistas, mi
tingas, revoliucionierius, agita
cija, proklamacija, buržuazija ir 
daugybė kitų. 

Per Lietuvos Komunistų par
tijos spaudą plito lietuvių kalbo
je nauji žodžiai, susidarę rusų 
kalbos įtakoje, atspindėję nau
jus visuomeninius santykius, 
tokie kaip: bolševikas, savikri
tika, pogrindis, penkmetis, ir 
kiti visuomeniniai-politiniai 
terminai. 

Lietuvos darbo žmonės, Ko
munistų partijos vadovaujami, 
Tarybų Sąjungos broliškai 
padedami, 1940 m. vasarą nu
vertė buržuazinę-fašistinę dik
tatūrą ir atkūrė tarybinę san
tvarką. Lietuvos Tarybų 

Socialistinėje Respublikoje 
vyksta didingas ekonominio ir 
kultūrinio gyvenimo pakilimas 
ir vystymasis , vyks ta ko
munizmo statyba. Susiformavo 
lietuvių socialistinė nacija. 
Ryšium su tuo lietuvių kalboje 
atsirado daug naujų žodžių, 
re iškiančių social is t inių 
santykių sąvokas, socialistinės 
statybos sąvokas, naujų tary
binio mokslo laimėjimų 
sąvokas. Tie nauji žodžiai dau
giausia susidaro didžiosios rusų 
kalbos įtakoje, pagal rusų 
kalbos pavyzdžius. 

Taip per tarybinės santvarkos 
metus į lietuvių kalbos žodyni-
nę sudėtį įėjo tokie svarbūs žo
džiai, kaip: agitpunktas, dar
badienis, kolūkis, kolūkietis, 
kombainininkas, krūvis, kva-
dratinis- l izdinis , l yg iava , 
organizacinis-ūkis, paruoša, 
paskyra, pažyma, partor-
ganizacija, reikmė, sambū
vis, sanglauda, saviveikla, 
smulkiaprekinis, spartuolis, 
šiuolaikinis, užmojis, visa
sąjunginis ir kt. 

Lietuvių kalba pagal rusų 
kalbos pavyzdžius praturtėjo ir 
naujais žodžiais arba senų žo
džių naujomis reikšmėmis, ku
riais mes mušame klasinį 
priešą, demaskuojame buržu-
azinę-nacionalistinę ideologiją 
ir tarybinės santvarkos priešus, 
pavyzdžiui; vadeiva, kelia
klupsčiavimas, prisitaikėlis, 
nuolaidžiavimas, statytinis, 
dviveidis, dviveidiškumas, 
gauja, išpuolis, atkirtis, karo 
kurstytojas, tamsybininkas, 
buožė, vergvaldys, kenkėjas 
ir kt. 

Rusų kalbos mokymasis, jos 
įsisavinimas atveria mums di
džiausius žmonijos kultūros lo
bynus. Drauge su tuo rusų 
kalbos mokėjimas padeda mums 
geriau pažinti ir lietuvių kalbą, 
sąmoningiau supras t i jos 
gramatiką, žodyną ir istoriją". 

Skaitant J. Žiugždos svaičioji
mus, pasitvirtina išeivijos lietu
vių pagrįsti priekaištai tėvynai-

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinlc 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

T«l. 312-284-2535 
Pirmd., antrd., ketvd. 

1 v. p.p.*—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r.-12 

Valandos susitarus 

) DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
7915 W. 171 «t 

' Tinloy Park, IL 60477 
(708) 614-6871 

Kab. 312-735-4477; 
R« . (708)246-0067; arba (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Rood 
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Kab. tol. (312) 565-0348; 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3*00 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šeštd 9 v r 12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 778-6»M arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS^LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hlckory Hllla, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Danty Gydytoja 

3315 W 55th St.. Chicago. IL 
Tai . (312) 4762112 

9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tai. (706) 5984101 
Vai. pagal susitarimą 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOttt Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai p.p 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzla 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kablnato tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tol. 312 585 1955 
172 Schlllar St., Etmhurst, IL 60126 

708-941-2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 706-634-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71ot8troot 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Modlcal Cantor-

Noporvtlla Campua 
1020 E. Ogdon Ava . , Sulta 310, 

Naparvllla IL 60583 
T o l . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 566-3166 
Namų (708) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Woat 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6: 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

i • 



VIII Mokslo ir Kūrybos 

SIMPOZIUMO 
PRASMĖ 

1969-1993 metų laikotarpis 
įsirikiuoja į lietuvių tautos is
torijos lapus, liudydamas ne
numatytus , bet laukiamus 
pasaulio santvarkos pasikei
timus, lūkesčius ir pranašystes, 
tapusias realybe. 

Septyni, kas ketveri metai 
ruošiami, simpoziumai daug 
pasako apie išeivijos, o kartu ir 
okupuotos Lietuvos, pastangas 
atkreipti pasaulio dėmesį j 
mažą Pabaltijo tautą, kuri 
lengvai nesidavė išbraukiama iš 
tautų sąrašo ir kuri iv?i> iais bū 
dais „lindo" j politiku akis, į 
pasaulio spaudos puslapns 
rodydama gyvybę. Lietuvių tau 
tos gyvybės kibirkštį labiau 
pastebėjo mokslo žmonės ir 
humanitarai, ir tai ne vien dėl 
senųjų lietuvių kalbos savybių, 
bet daugiau dėl atsparumo 
dviem milžinam savo kovoje už 
laisvę, kai tie milžinai be sąži
nės trypė Lietuvos žemę. 

Tenka pripažinti, kad jau 
1968 metais kilusi mintis kultū
ros forma atkreipti laisvojo 
pasaulio dėmesį į Lietuvą. Min
tis kilo inžinierių tarpe, kurie ir 
buvo pirmieji simpoziumo ini
ciatoriai, pasikvietę talkon 
medikus ir lituanistus. Aka
demikai ir universitetuose dir
bantieji tyrinėtojai lengvai gavo 
ne tik pritarimą iš un-tų vado
vybių, bet ir paraginimą vykti 
į mokslo bei kūrybos simpo
ziumus. Jeigu pradinėse 
diskusijose ir buvo numatomi 
sunkumai pasiekti lietuvius 
mokslininkus, išsisklaidžiusius 
Amerikos ir Kanados universi
tetuose, tai, paskelbus žinią 
apie lietuvių mokslo simpo
ziumą, iš karto atsirado pakan
kamai norinčių jame dalyvauti. 
Koks tada buvo reikalas ir 
kokia prasmė? 

Pirmiausia rūpėjo suregist
ruoti ir surasti lietuvius moks
lininkus, aktyviai dirbančius 
akademinį darbą, arba kūrėjus 
ir išradėjus įvairiose srityse. An
tra, rūpėjo pasirodyti prieš kitas 
tautas ir vietinius, kad lietu
viškoji inteligentija yra gausi, 
išradinga ir kūrybinga. Reikėjo 
paliudyti, kokį įnašą jie atneša 
Amerikos ir Kanados kultūri
niam gyvenimui. Trečia, lietu
vius mokslininkus rūpėjo pa
rodyti ir lietuviškai visuomenei, 
kad pasididžiavimas savais 
mokslininkais sust iprintų 
pastangas kovoje už laisvę ir 
leituvybės išlaikymą. Ketvirta, 
buvo svarbu suteikti proga 
moksl ininkams susi t ikt i , 
pasikeisti informacija, palaikyti 
ryšį. Buvo svarbu suderinti 
naują mokslo terminologiją, nes 
staigi mokslo pažanga atnešė iš
radimų ir situacijų, kurias 
reikia įvardinti lietuviškai. Bu
vo didelė paskata kalbėtis ir 
skaityti paskaitas lietuvių 
kalba, taip pat parodyti savo 
darbus kolegoms bei visuome
nei. 

Kiekvienas simpoziumas mė
gino surasti sau „šūkį" ar 
bendrą temą, tačiau visų simpo
ziumų rezultatai buvo panašūs. 
Po simpoziumo vis buvo užsimo
ta išleisti paskaitų rinkinį, bet 

RUSIJOS KARIUOMENĖ PABALTIJYJE 
DR. J O JAS VALAITIS 

tai tik dalimi buvo įvykdyta. 
Paskutinius simpoziumus mė
ginta filmuoti, bet ir tuo pasi
naudoti yra sunkumų. 

Man teko pirmininkauti, or
ganizuojant III simpoziumą 
1977 metais. Pasikvietus advo
katą, pavyko surasti teisinę or
ganizacinę formą, įregistruojant 
Illinois valstijoje ir paprašant 
atleidimo nuo valstybinių 
mokesčių. Tai įgalino išlaikyti 
pastovumą ateičiai ir įpareigojo 
keturias organizacijas, suda
rančias simpoziumą, atsiųsti po 
du ; i simpoziumo tary
ba, kuri pasirūpintų kas ketveri 
metai tęsti simpoziumo 
tradiciją. 

Simpoziumai yra džiaugsmas 
ir pasididžiavimas moksliniais 
bei kūrybiniais laimėjimais. Ta 
proga yra rengtinos įvairios pa
rodos, koncertai ir įteiktinos 
premijos. Simpoziumų pro
gramas pavykdavo nugabenti ir 
į pavergtą Lietuvą, kas tenai 
sukėlė nemažą entuziazmą. Iš to 
buvo nauda, nes Lietuvos aka
demikai sužinojo, kiek daug yra 
lietuvių, dirbančių universite
tuose, ir daugelis su jais užmez
gė ryšį. Salia dainų ir tautinių 
šokių švenčių, Mokslo ir kūry
bos simpoziumai tapo svarbiu 
veiksniu lietuvių išeivijos 
gyvenime. 

Simpoziumai augo savo apim
timi, lygiu ir pageidavimais. 
Jau trečiajame simpoziume 
dalyvavo 120 paskaitininkų. 
Dalyvius tenka riboti, nes visų 
norinčių sutalpinti negalima. 
Simpoziumams vieta paren
kama Čikagoje, nes yra didžiau
sias lietuvių telkinys. Jie vyksta 
lietuvių patalpose, kad būtų 
geresnis kontaktas su 
visuomene. Tenka vienu laiku 
pravesti net iki dvidešimt 
paskaitų. Pasirinkimas didelis. 
Visuomenei pageidaujant, įves
tos ir kolektyvinės diskusijos 
aktualiomis temomis. 

Šeštasis simpoziumas įvyko 
1989 m., jau Lietuvai laisvėjant, 
todėl įvairiais keliais atvyko 
daug mokslininkų iš Lietuvos. 
Entuziazmo pagauti, Lietuvos 
mokslininkai pageidavo pana
šaus simpoziumo suruošimo ir 
Lietuvoje, kas ir buvo įvykdyta 
1991 m. Septintasis simpoziu
mas Lietuvos mokslininkų buvo 
suruoštas jų modifikuotu sti
liumi, ten jau buvo net iki 900 
dalyvių. Tokioje masėje aukštą 
mokslinį lygį sunku išlaikyti. 
Šiemet į VIII simpoziumą, tiek 
taryba, tiek mokslinės pro
gramos vadovas, Lietuvos 
mokslininkams leidžia daly
vauti tik su pakvietimais. Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, 
simpoziumo tikslas ir pobūdis 
keičiasi, ateityje turėsime per
siorganizuoti. 

Keičiasi ir simpoziumo pras
mė. Gal paprasčiausiai ir su
prantamiausiai simpoziumo 
prasmę nusako šio aštunto 
simpoziumo programos vedėjas 
Kęstutis Keblys, pareikšdamas, 
jog rengiame simpoziumus, 
„kad būtų smagiau būti lietu
viu..." 

Kazys Ambrozaitis 

Sovietų Sąjungai iširus, Rusi
jos kariuomenė nesumažėjo ir 
dalis jos pasiliko Pabaltijo vals- būtų galimai greičiau visiškai 
tybėse (Lietuvoje, Latvijoje ir demilitarizuota. 
Estijoje) ir Karaliaučiaus — Prieš kelias savaites, Lietuvos 
Kaliningrado srityje. ministrui pirmininkui Adolfui 

JAV pastačius sąlygas Rusi- Šleževičiui susitikus su da-
jai, kad tol, kol nebus išvesta bartiniu Karauaučiaus-Kalinin-
Rusijos kariuomenė iš Pabaltjo grado administratorium Juri 
valstybių, nebus suteikta Rusi- Matočkin, buvo svarstyta ne tik 
jai pažadėta ekonominė labai svarbus šios srities demili-
pagalba, buvo ištraukta Rusijos tarizacijos klausimas, bet dau-
kariuomenė iŠ Lietuvos, kur tos giausia Rusijos kariuomenės 

piliečių, ypač kariuomenės 
narių, per Lietuvą tranzito 
klausimas. Lietuvos ministras 
pirmininkas derybose su Juri 
Matočkin pasisakė ne už visiš
ką Karaliaučiaus-Kaliningrado 
srities demilit' rizaciją, bet tik 
už Rusijos kari..omenės sumaži
nimą toje srityje. 

Dabartinė Rusijos valdžia, 
įskaitant ir jos prezidentą 
Jelciną, yra prieš visišką Kara-

kariuomenės karinių bazių ir technikinių dalių ir Rusijos 
karinių aerodromų buvo ma
žiausiai, bet nebuvo ištraukta iš 
Latvijos ir Estijos. Šiose valsty
bėse Rusijos kariuomenės, ka
rinių bazių ir aerodromų buvo 
daugiau negu Lietuvoje, nekal
bant jau apie Karaliaučių-Kali-
ningradą, kur ir toliau yra 
didinamos rusų karinės pajėgos. 
Šiandien jų priskaičiuojama per 
500,000. 

Rusija pastatė Latvijai ir Es
tijai sąlygas, kad tol, kol šios 
valstybės „persekios" jose gyve
nančių Rusijos piliečių mažumą, 
ji kariuomenės iš Latvijos ir Es
tijos neištrauks. Latvijoj ir Es
tijoj po 1940 metų šių valstybių 
karinės okupacijos pasilikę dau
giausia karininkai, kurių Esti
joje priskaitoma iki 10,000, o 
Latvijoje per 30,000 pagal tarp
tautinę teisę negali gauti 
okupuoto krašto pilietybę ir dėl 
to negali dalyvauti to krašto 
rinkimuose. Latvija ir Estija 
nepažeidžia rusų mažumos tei
ses, kaip skelbia Rusijos valdžia. 
Rusijos valdžios pastangomis 
yra pateikta Jungtinėms Tau
toms svarstyti rezoliucija dėl 
rusų mažumų Latvijoje ir Es
tijoje teisių. Pagrindinė rusų ka
riuomenės neištraukimo prie
žastis nėra Latvijos ir Estijos 
rusų okupantų mažumos diskri
minacija, bet išlaikymas Rusi
jai labai svarbių karinių bazių 
ne tik Latvijoj ir Estijoje, bet juo 
labiau Kara l iauč iaus-Kal i 
ningrado srityje, kur jų yra dau
giausia. Rusija de jure yra 
pripažinusi Lietuvai, Estijai ir 
Latvijai nepr ik lausomybę , 
tačiau de facto, pasinaudodama 
savo militarine ir ekonomine 
galia, daro viską, kad šios trys 
valstybės būtų priklausomos 
nuo Rusijos ir įsijungtų į Rusi
jos sudarytą Nepriklausomų 
Valstybių Sąjungą. 

Lietuvai, sudarius su Latvija 
ir Estija Baltijos Valstybių 
Tarybą, ne tik yra svarbu, kad 
Rusijos kariuomenė būtų ati
traukta iš Latvijos ir Estijos, bet 
nemažiau svarbu, kad Kara
liaučiaus-Kaliningrado sritis 

Paul A. Goble, 
Politinio simpoziumo 
pranešėjas. 

pagrindinis 

liaučiaus-Kaliningrado srities 
demilitarizaciją, ir už šios srities 
įjungimą (politinį, ekonominį ir 
militarinį) į Rusijos Nepri
klausomų Valstybių Sąjungą, 
kas prieštarauja pokarinei Pots
damo sutarčiai. 

Potsdamo sutartimi (1945.-
7.17 ir 8.2) JAV, kurioms atsto
vavo prezidentas Trumanas, 
Anglija ir Sovietų Sąjunga su
tarė, kad Vokietijos Prūsija, 
„Ostpreusen", pavedama lai
kinai administracijai: pietinė 
dalis Lenkijai ir šiaurinė dalis 
su Karaliaučium-Kaliningradu 
Sovietų Sąjungai. Sovietų 
Sąjungai sugriuvus, Rusijos val
džia ir prezidentas Jelcinas 
paskelbė, kad atsisako visų 
Sovietų Sąjungos okupuotų 
kraštų, tuo pačiu pasisaky
damas už Rusijos kariuomenės 
išvedimą iš Rytų Vokietijos, 
Pabaltijo valstybių ir Kara
liaučiaus-Kaliningrado srities. 

Lietuva, Latvija ir Estija 
turėtų vieningai pasisakyti ne 

tik ui visišką rusų kariuomenės 
atitraukimą iš Estijos ir Lat
vijos, bet taip pat už visą, ne 
dalinę, Karaliaučiaus srities 
demilitarizaciją. Rusijos ka
riuomenė Pabaltijyje ne tik yra 
svarbi problema Estijai, Latvi
jai ir Lietuvai, bet taip pat su 
Baltijos jūra susirišusiems kraš
tams — Švedijai, Danijai, Vokie
tijai ir Lenkijai. 

Rusų kariuomenės buvimas 
Pabaltijyje yra ne tik svarbus 
klausimas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybėms, bet taip pat 
ir jų išeivijai. Pabaltiečiai išei
viai galėtų šitą klausimą kelti 
be šiuometinės Rusijos ir jos val
džios politinės, ekonominės ir 
militarinės įtakos, į tų valstybių 
saugumą, politinį-ekonominį 
pastovumą ir valstybingumo 
išlaikymą. 

Šiems klausimams kel t i 
Amerikos Lietuvių Taryba 1993 
m. lapkričio 21 d., 2:30 v. po 
pietų Balzeko muziejuje (6500 S. 
Pulaski, Chicago) ruošia politinį 
simpoziumą: „Lietuva, Latvija, 
Estija ir rusų kariuomenė 
Pabaltijyje". 

Pagrindiniu šio simpoziumo 
kalbėtoju yra pakviestas labai 
gerai su šia problema susipa
žinęs, didelis pabaltiečių užta
rėjas, buvęs Baltic Desk depar
tamento vedėjas Busho admi
nistracijos metu, Paul A. Goble. 
Jo amerikiečių ir užsienio spau
doje padaryti pareiškimai 
visiškai atitinka šiame straips
nyje pateiktas mintis. 

Į šį politinį simpoziumą yra 
pakviesti trys pabaltiečiai: lie-" 
tuvis prof. J. Šmulkštys, latvis 
Erics Krumins ir estė Gildą 
Karu. Pakviestieji, žinomi šių 
trijų valstybių išeivijų visuome
nininkai, yra gerai susipažinę 
su Rusijos kariuomenės Pabalti
jo valstybėse klausimu ir šios 
kariuomenės įtaka į Pabaltijo 
valstybių politinę, ekonominę, 
karinę nepriklausomybę, o taip 
pat su šiuo klausimu susijusio
mis Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
teritorinėmis problemomis, 
įskaitant Karaliaučiaus-Kali
ningrado sritį. 

Šiam simpoziumui įgyven
dinti ALT valdyba sudarė 
komisiją iš Stanley Balzeko. 
Kazimiero Okso ir dr. Jono 
Valaičio, kuris yra pakviestas 
būti šio politinio simpoziumo 
moderatorium. 

DALYVAUKIME VIII MOKSLO IR 
KŪRfBOS SIMPOZIUME 

ir muzikos Džiaugiamės ir didžiuojamės, 
kad lietuviai išeivijoje turi 
daug aukštuosius mokslus bai
gusių profesionalų ir gausų 
būrį mokslo aukštumas pasie
kusių profesorių, tyrinėtojų su 
akademiniais pasiekimais tarp
tautinėje plotmėje. Retai mes 
juos matome ar girdime savo 
tarpe. Tik kas ketveri metai jų 
būrys susirenka į Mokslo ir 
kūrybos simpoziumą. Čia būna 
reta proga juos pamatyti, išgirs
ti, pasidalinti aktualijomis tėvy
nėje ir plačiame pasaulyje. 

Šį rudenį, lapkričio 24-28 d. 
Čikagoje Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, Jaunimo 
centre ir Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centre, ruošiamas VIII 
Mokslo ir kūrybos simpoziumas 
su įdomia ir plačia programa. 
Joje dalyvaus išeivijos ir keletas 
Lietuvos mokslininkų bei kū
rėjų. Mokslininkų ir visuo
menės susipažinimo vakaras 
įvyks lapkričio 24 d., trečiadienį, 
7:00 vai. vakare Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus Gintaro 
salėje. 

Ke tv i r t ad i en i , Padėkos 
dieną, simpoziumo atidarymas 
9:00 vai. ryte Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Po atidarymo. 
10 vai. plenarinė sesija .,Lie
tuvos Konstitucijos įtaka krašto 
politiniam ir visuomeniniam 
gyvenimui". Ta pačią dieną 3:30 
vai. p.p. antra plenarinė sesija 
„Išeivijos talka Lietuvai*'. 

Penktadienį, lapkričio 26 d., 
10:45 vai. ryte Pasaulio lietuvių 

salėje Literatūros 
vakaras. 

Šeštadieni, lapkričio 27 d., 
vai. vakare Lexington House 
salėje, 7717 W. 95th St. Hickory 
Hills, simpoziumo užbaigtuvių 
balius. Rezervacijos telefonais: 
(219) 8724654, (708) 361-5128 ir 
(708) 831-2813. 

Bilietus į visus simpoziumo 
renginius bus galima įsigyti 
trečiadienio vakare (XI.24) 
susipažinime Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 So. 
Pulaski St., Chicago, IL. 

Be suminėtų renginių ir 
plenarinių sesijų, visas tris 
simpoziumo dienas bus daug 
kitų sesijų: literatūros, me
dicinos, muzikos, sociologijos, 
psichologijos, technologijos, 
dailėtyros, ekonomikos, gamtos 
mokslų, tautotyros, odontolo
gijos, pedagogikos, matema
tikos, politinių mokslų ir teolo
gijos. Visos t rys dienos, 
lapkričio 25, 26, 27, yra užpildy
tos įdomiomis sesijomis nuo ryto 
iki vakaro. Viso simpoziumo 
smulki programa, su prelegen
tais, bus platinama prieš ati
darymą ir vėliau. 
Sekmadienį, lapkričio 28 d, 11 
vai. ryte pal. Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje, Pasaulio 
lietuvių centre bus ekumeninės 
pamaldos su vysk. Paulium 
Baltakiu ir vysk. Hansu Dum-
piu, giedant Dainavos an
sambliui. Po pamaldų PLC 
didžiojoje salėje vyks simpo
ziumo uždarymas. 

centre plenarinė sesija gįs simpoziumas yra reikš-
„Grėsmės nepriklausomybei". m į n g a s kiekvieno lietuvio 
Joje dalyvauja svečias prof. intelektualiniam akiračiui pra-
Vytautas Landsbergis. plėsti. Tad tegu visi keliai, iš ar-

Po pietų 3 vai. plenarinė sėsi- t į įr t o l i , veda į VIII Mokslo ir 
ja tema „Architektų įnašas į kūrybos simpoziumą. 
Lietuvos kultūrą". Vakare 7:30 
vai. Jaunimo centro didžiojoje Bronius Juodelis 

• 1862 m. lapkričio 2 d. gimė 
poetas Maironis-Jonas Mačiulis. 

• Latvijos nepriklausomy
bė paskelbta 1918 m. lapkričio 
18 d. 

„Pastoralės" choro mergaičių pulkelis. Nepraleiskime progos chorą išgirsti 
Čikagoje ir Lemonte. 

Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar ruoštame etninių mokyklų pa
gerbime. Marytė Utz (kairėje) lietuvių skautu vardu apdovanojo guberna
torių ir jo žmona Brenda Edgar marškinėliais su Baltic Mercy Lift vaikš
tynių fWalk-AThon> užrašu. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

PRANAS ZUNDE 

42 
Paremti Lietuvos vyriausybės pastangas atgauti 

Vilniaus kraštą, ypač kuomet lenkų administracya pra
dėjo intensyvinti ten gyvenantiems lietuviams 
taikomus suvaržymus ir represijas. 1924-1925 m. pra
dėjo Lietuvoje ir kituose kraštuose, kur buvo gyvenama 
lietuvių, sparčiai organizuotis tam tikslui vi
suomeninės draugijos. Lietuvoje jos daugiausia susibū
rė į Vilniui Vaduoti sąjungą, kuri taip pat turėjo savo 
skyrių ir kituose kraštuose. Čikagoje 1924 m. susidarė 
tarpsrovinis Vilniaus Vadavimo komitetas. Kitur 
JAV-ėse lietuviai būrėsi draugėn su ukrainiečiais ir 
baltgudžiais, pvz. Philadelphijoje, kur tais pat metais 
buvo įsteigta Lenkijos Pavergtųjų Tautų sąjunga. Tos 
užsienio lietuvių organizacijos rengė protesto mitingus 
prieš Lenkiją, kėlė Vilniaus ir apskritai lenkų pavergtų 
tautų reikalus spaudoje ir kitomis priemonėmis veikė 
viešąją opiniją. 

Lietuvos Pasiuntinybė JAV palaike su tomis 
organizacijomis ryšius, nors K. Bizauskui reikėjo tai 
daryti diskrečiai ir atsargiai, kad nepakenktų toms or
ganizacijoms ir nesudarytų sunkenybių pasiuntinybei. 

1926 m. pradžioje buvo pradėti slapti Lietu
vos-Sovietų Rusijos politiniai pasitarimai nepuolimo 
pakto klausimu. Bet tos derybos ilgai slaptomis 

Lietuvos poziciją Vilniaus ir Klaipėdos klausimais, sudarytą antagonistinių frontų tiek į rytus, tiek į 
Sovietai neturėjo jokių skrupulų paremti Lietuvą prieš vakarus. 
lenkus, bet jie vengė sukelti Vokietijos nepasi- Taspat Wiegand9.X. rašo apie lenkų ruošą karan 
tenkinimą, palaikydami Lietuvą Klaipėdos byloje. Tos įr ten cituoja Stresemano organo Taegliche Rundschau 
derybos dėl Seimo rinkimų Lietuvoje, balandžio mėnesį žodžius: „Pavojingas įtempimas susidarė tarp Lenki-
buvo laikinai nutrauktos, bet netrukus naujoji M. Šie j0s ir Lietuvos, kaipo rusų-lietuvių sutarties pasekmė, 
ževičiaus vyriausybė tęsė ir sėkmingai jas užbaigė. Erich Podlach (Chicago Daily News) 30.IX. rašo iš 
1926 m. rugsėjo 28 d. Lietuva ir Sovietų Rusija pasi Berlyno, kad diplomatinės sferos skaito naują 
rašė Maskvoje nepuolimo paktą, o tų pat metų lapkričio rusų-lietuvių sutartį Locarno dvasios ir sienų ga-
23 d. Lietuvos seimas jį ratifikavo. rantijos politikos praplėtimu. Toji sutartis esanti 

Žinia apie Lietuvos-Rusijos nepuolimo sutarties sudaryta tiesiog vokiečių-rusų sutarties pavyzdžiu ir 
pasirašymą nuaidėjo, galima sakyti, per visą Amerikos stropiai vengianti ne mažiausio dalyko prieš Vokietiją 
spaudą. įj. ̂ ^ nemini Klaipėdos. Vokiečiai esą patenkinti, nes 

„Duoti smulkų aprašymą sudarytosios sutarties at- sutartis susilpnins lenkų įtaką, 
balsio spaudoje tiesiog neįmanomas dalykas, nes Kitur randame, kad lietuvių-rusų sutartis siekia 
Pasiuntinybė turi keletą šimtų įvairiausių iškarpų, toli už Pabaltės ribų, kad ji užduoda smūgį Lenkijai 

Tilpusių žinių dauguma pateikia gryną faktą pa- įr pakerta Tautų Sąjungos paktą. Lenkija į tą sutartį 
brėždamos kartais labiau sensacingas korespondencijų žiūrinti rimtai. Ji lenkų skaitoma esanti priešinga 
vietas. 3-čiam Rygos sutarties straipsniui. Lietuva prašiusi 

Trumpai suglaudus spaudos žinias galima apibū taikinti jos ginče su Lenkija Versalė sutarties str. 87. 
dinti šitaip: -pa p r a s m e Zaleskis pasiuntęs notą Rusijai. Savo su-

Francija norėjusi su Lenkijos pagalba sudaryti tartimi Lietuva laužanti Versalės traktatą ir Tautų 
Pabaltės bloką prieš Sovietų Rusiją. Čičerinas pasi- Sąjungos paktą. 

Patiekiamas taipogi Rakovskio interview dėl 
sutarties. 

Augščiau minėtas Wiegand korespondencijoje iš 
5.X. mini Kauno „Rytą" skelbiantį sensacingą inter-

skubinęs sukliudyti tiems planams sudarydamas 
nepuolimo sutartį su Lietuva. Tuo būdu Rusijai 
pasisekė sulaužyti pastangas konsoliduoti Pabaltės 
valstybes, prie ko, pasak Maskvos, buvo siekiama, ypač 
Lenkijos, kaipo tąsa slaptosios lenkų-rumunų mili- vįew su neįvardintu diplomatu iš Maskvos, kad jei 
tarinės sutarties. Tąja sutartimi padarytos didelės lenkų valdžia su Pilsudskiu priešaky manytų pulti 
sunkenybės sudaryti antisovietiniam Pabaltės vals- Lietuvą dėl Vilniaus, tai Sovietų Rusija užsyk pradėtų 
tybių blokui. Sovietų Rusijos tikslas buvęs nulifikuoti akciją. Dvidešimt keturių valandų bėgyje esą 
militarinės ar ekonominės akcijos galimybes, ypač iš lietuvių-rusų sutarties pasekmės būtų jaučiamos kaipo 

neišliko, nes netrukus apie jas pradėjo rašyti Berlyno Tautų Sąjungos pusės. Yra tai rusų pasisekimas prieš okupavimas Rygos, Revelio ir Kauno su koncentruo-
laikraščiai. 1926 m. balandžio 19 d. tuometinis užs. Tautų Sąjungą. t u p u o i į m u ant Lenkijos. Be to, netrukus esą atvyks 
reik. ministras J . Purickis jo redaguojamame „Lietu- Kari H. Wiegand (Universal Press Sindikato) sako, Kaunan Čičerinas kaip Lietuvos premjero svečias, 
vos" dienraštyje pripažino, kad tokie pasitarimai tikrai kad rusų-lietuvių sutartis, esą, sudaranti koridorių ar 
vyksta. Derybose Lietuva siekė, kad sovietai paremtų t u t 4 tarp Vokietijos ir Rusijos per valstybių barjerą, ^ u s daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 18 d. 

DAINA SUBURS PASAULIO 
LIETUVIUS 

Jau dainuoja, šoka ir muzi
kuoja t ie , kur ie atvyksta į 
pirmąją Pasaulio lietuvių dainų 
šventę. J i įvyks 1994 metų 
liepos 7-10 d. Lietuvoje. Vilnius 
ir Kaunas jau subūrė kūrybines 
ir organizacines grupes, o meno 
mėgėjai repetuoja būsimosios 
šventės repertuarą. 

Tradicijomis nuklotas Lietu
vos kul tūros kelias, apipintas 
dievdirbių kūriniais, nužymėtas 
knygnešių pėdomis, nuspalvin
tas klojimų tea t ro dvasia. Per 
dainą iš kar tos į kartą tryško 
lietuviškas žodis, daugiaspalvis 
ir tarmiškai bylojantis; o dainų 
melodijos upeliais liejosi, kol 
rašytojas ir švietėjas Vydūnas 
panemunia i s , pa rambynia i s 
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sukvietė žmones į chorus, kurie 
įprato r inkt is an t žilojo kalno. 
1900 metų lietuviški koncertai 
jau pavadinami Dainų šven
tėmis. Estų ir latvių dainavimo 
tradicijos mūsų kraštą pasiekė 
žymiai vėliau. Lietuvos Dainų 
švenčių t rad ic i jos užg imė 
tuomet, kai mūsų kraštą spau
dė carinės Rusijos pančiai, kai 
buvo uždraus tas l ietuviškas 
žodis. Tiktai vietiniai vargoni
ninkai vadovavo bažnyčių cho
rams ir giedodavo lietuviškas 
g iesmes. Mažoji L i e t u v a 
neužmiršo savo tėvų kalbos 
papročių ir dainos. 

Da inų š v e n t ė s v i suome t 
suburdavo ir suburia labai 
daug žmonių, kuriuos apgaubia 
kūrybos aura. Šios šventės — tai 
dvasinė kul tūros ir žmonių 
jungtis, nes ir žiūrovas, ir daly
vis t ampa vienu dainuojančiu 
medžiu. Nuo 1924 metų Dainų 
dienos iki šių dienų švenčių, ku
rios vyksta Vilniuje ir Čikagoje, 
Toronte ir Hamiltone, Kaune ir 
Adelaidėje, praėjo beveik sep
tyniasdešimt metų. Jie pasižymi 
meno mėgėjų kūrybos sukles
tėjimu, taut iškumo atgaiva, 
dainavimo ir šokimo tradicijų 

tąsomis. Viso pasaulio lietuvius 
jungė daina ir šokis. Tėvynės 
'ikimas, laisvos Lietuvos atkū
rimo dvasia, meilė savo kraštui 
ir tėvų žemei. Šias tradicines 
šventes, kurių visuomet buvo 
laukiama, pasveikindavo tų 
šalių prezidentai, vyriausybių 
vadovai. Iki ašarų sujaudindavo 
telegramos ir sveikinimai, laiš
kai ir linkėjimai. Ir štai 1994 
metų vasarą, liepos 7-10 die
nomis apie 700 šokėjų ir 500 
choristų iš kitų pasaulio valsty
bių ruošiasi atvykti į Lietuvą 
švęsti iškilų Dainų švenčių sep
tyniasdešimtmeti. Kai kur ie 
šventės dalyviai vėl galės pa
va ikšč io t i t ėvų t a k a i s i r 
takeliais, o kai kurie, ypatingai 
jaunimas, pirmąkart išvys savo 
senolių žemę. Lietuva visus su
t i k s s v e t i n g a i . Ga lbū t iš
vargins tolimos kelionės ir repe
ticijos Vilniaus Vingio parko 
estradoje, ,,Žalgirio" stadione, 
galbūt nepakaks laiko susitiki
mams ir pasimatymams, bet 
visos užsienio lietuvių šokių 
grupės ir chorai pabus Kaune. 
Čia prasidės Dainų šventė, čia, 
prie naujai a ts tatyto Laisvės 
paminklo ir Nežinomo kareivio 
kapo, į v y k s i š k i l m i n g a s 
Pasaulio lietuvių dainų šventės 
atidarymas. Įvyks ceremonialas 
pirmosios Dainų dienos vietoje, 
eitynėse į miesto Dainų slėnį 
dalyvaus visi Lietuvos svečiai ir 
geriausieji mūsų krašto meno 
mylėtojai. Tie. kurie dainavo 
pi rmosiose D a i n ų d ienose 
Kaune (1924,1928,1930 m.) bus 
pagerbti ypatingai; be abejonės, 
bus prisiminti šokių grupių ir 
chorų vadovai, visą gyvenimą 
paaukoję liaudies menui. 

Vėliau šią gražią taut inę kul
tūros šventę su t iks senasis 
Vilnius. Liaudies meno ir foto
grafijos parodos, pučiamųjų 
orkestrų pasirodymai įvairiose 
sostinės vietose, iškilmingos mi
šios Vi ln iaus ark ikatedroje 
bazilikoje, ceremonialai ir vaka
ronės, eisenos, folkloro ir tau
tinių ansamblių vakarai — visa 
tai šventės dalyvius verpetingai 
įsuks į šių gausių parengimų 
ritmą. Ir dar... Šventei pasibai
gus, jos vadovai i r organiza
toriai susir inks į aptariamąją 
konferenciją „Viena tau ta — 
viena ku l tū ra" , o po dienos 
užsienio lietuviai šokėjai ir dai
nininkai pasklis po Lietuvą, 
pabus miestuose ir kaimuose, iš
nešios šventės garsus po gimtąjį 

kraštą, užkops ant pil iakalnių, 
pa rymos prie koplyts tulpio , 
ap lankys gimines, pabendraus 
su kul tūr in inkais . 

Lietuvos kul tūros istorijoje 
daug išplėštų lapų. Sovietiniai 
meta i visam penkiasdešimtme
čiui a tskyrė tautiečius. Tiktai 
da ina nenutilo čia, prie Baltijos 
k ran tų , ir ten, prie Pacifiko ar 
tolimoje australų žemėje. Dai
nos aidai jungė širdis, kilnino 
sielas, ragino ištverti ir laukt i 
tos dienos, kai Lietuva taps lais
va. Netgi tolimoje Igarkoje, at
šiaurioje Sibiro žemėje, lietuviai 
t remt in ia i 1953 metų birželio 
mėnesį surengė nedidelę dainų 
šventę. Joje pasirodė ir tautinių 
šokių šokėjai, ir dūdų orkest
r ė l i s , ir da in in inkų bū rys . 
L i e t u v o s D a i n ų š v e n t ė s e 
visuomet svečiuodavosi latviai 
i r estai , o Jungt inių Valstijų ir 
Kanados lietuviai visą laiką 
bičiuliavosi įvairiuose sambū
riuose. Skambėjo daina Angli
joje ir Lenkijoje, Vokietijoje ir 
Brazilijoje, Argentinoje ir Aust
ralijoje. Laikas į užmarštį nu
gramzdina datas ir įvykius, 
žmones ir jų darbus. Tiktai 
kultūros istorikai po šapelį ir po 
k r u o p e l ę r e n k a ir k a u p i a , 
aprašo ir sistemina, papildo 
muziejų ekspozicijas, archyvų 
saugyklas , rašo monografijas ir 
studijas, leidžia knygas. Daug 
t r iūso įdėjo profesorius Vytau
t a s Jake la i t i s , ap rašydamas 
Lietuvos dainų šventes. Gražiai 
p a s i d a r b u o t a sve tu r . Kiek
vienos šventės proga užsieniuo
se būdavo išleidžiamos ver
t ingos ir puošnios knygos ir 
a lbumai , kuriuose pateikiamas 
reper tuaras , supažindinama su 
meno mėgėjais ir jų vadovais, 
suminimi švenčių rėmėjai ir visi 
p a g a l b i n i n k a i . T a i t a u t o s 
kultūros istorijos vertingiausias 
puslapis. Kai kas atkeliavo ir į 
Lietuvą — su knygų siuntomis 
Nacionalinei Martyno Mažvydo 
bibliotekai, su žurnalų ir laik
raščių pluoštais giminėms i' 
a r t i m i e s i e m s . 

Lietuvos l iaudies kul tūros 
centre (Barboros Radvilaitės 8, 
2600, Vilnius; telefonas 61 11 
90; faksas 3702 224033) pradė
t a s kaupti Dainų švenčių archy
vas. Jame — visų švenčių plaka
t a i ir programos, a lbumai ir 
reper tuaro rinkiniai, plokštelės 
ir įrašai, nuotraukos ir kino 
juostos, knygos ir straipsniai , 
kviet imai ir afišos, kalbos ir 

alėdos artėja! 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO I 
G I M I N Ė M S L I E T U V O J E 
Jei nespėjote išsiųsti siuntinių laivu, 

Jūsų siuntiniai pasieks gimines prieš šventes,! 
jei išsiusite AIR CARGO 

GREITAI PRISTATOME PINIGUS j 
IR MAISTO KOMPLEKTUS 

SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITU 

atlantaiE,inc. I 
2719 West 71st Street, Chicago, IL, 60629 | 
teL (312) 434-2121; 1-800-775-SEND 

SKYRIAI: 
636 East 185th Str.EucIid, OH, 44119 

tel.(216)481-0011 
447 Correy Ave, St. Pete Beach.FL, 33706 

tel.(813)363-7700 
85-17 101 Str.RichmondHilI, NY, 11418 

tel.(718)441-4414 

VALDAS ADAMKUS 
PATVIRTINTAS DIDŽIŲJŲ 

EŽERŲ REGIONO 
ADMINISTRATORIUM 

CLASSIFIED GUIDE r i 

Prezidentas Clinton lapkričio 
9 d. Aplinkos apsaugos 5-tojo re
giono administratoriumi patvir
t ino Valdą Adamkų. Tai prece
den to netur int is JAV EPA 
agen tū ro j e atvejis, kai be
s i k e i č i a n č i o s V a š i n g t o n e 
administracijos Vidurio vakarų 
regiono aplinkos apsaugos tvar
kymą pavedė tam pačiam parei
gūnui . Šioms pareigoms Valdas 
Adamkus paskirtas jau penktos 
administracijos; viceadministra-
tor ium — prezidentų Nixon, 
F o r d , C a r t e r l a ika i s , o 
administratorium — prezidentų 
Reagan, Bush ir dabar Clinton 
vyriausybių. 

JAV EPA 5-tasis regionas 
ap ima 6 valstijas ir Didžiuosius 
E ž e r u s . Tuo pačiu Va ldas 
Adamkus ir toliau palieka JAV-
ių delegacijos vadovas pr ie 
Jung t inės tarptautinės komisi
jos Didiesiems Ežerams; fede
ral inis atstovas prie 11 valstijų 
ekologinės komisijos Ohio upės 

baseine; ir to l iau koordinuos 
Baltijos vals tybių ekologinės 
pagalbos re ika lus . 

Už nuopelnus, t va rkan t ekolo
ginius re ika lus JAV-se, prez. 
Reagan V. Adamkų y r a apdo
vanojęs aukščiausiu J A V prezi-

Valdas Adamkus 
dentiniu žymeniu J A V EPA 
aukso m e d a l i u . Š iuo m e t u 
Adamkaus vadovaujamoje įstai
goje dirba 1,700 asmenų. 

memuar inė medžiaga. Jau tolo
ka i įsibėgėta. Visa tai bus 
p a r o d y t a parodoje būsimos 
šventės metu. Tačiau šiame 
archyve dar negausu medžiagos 
apie užsienio lietuvių įvairius 
pa reng imus . Kreipdamiesi į 
meno mėgėjų grupių ir vienetų, 
chorų ir muzikantų vadovus, į 
žmones, kurie visą laisvalaikį 
auko jo da ina i ir šok iu i , 
kviečiame prisidėti prie minimo 
archyvo praturtinimo, papil
dymo. Džiaugsimės gavę iš 
J ū s ų ir nuotrauką, ir doku
men to kopiją, ir straipsnio 
iškarpą, ir repertuaro sąrašą, ir 
knygą . Visko neišvardint i . 

Kaip pirmąją Dainų dieną 
1924 metais, taip ir šiąją globos 
V a l s t y b ė s prezidentas, tuo 
parodydamas jai išskirtinį dė
mesį. Tačiau be nuoširdžių, 
kul tūrai neabejingų žmonių pa
stangų šią šventę surengti bus 
nelengva. Jau pakviesti Lietu
vos verslo žmonės savo indėliais 
prisidėti prie šventės rengimo. 
Tam tikslui įsteigtas Pasaulio 
lietuvių dainų šventės rėmimo 
fondas. Apytiksliais skaičia
vimais Dainų šventės koncer
tuose dalyvaus 250,000 žiūrovų. 
Dalyvių maitinimas ir nakvynė, 

t ranspor tas i r šventės garsi
n i m a s , s t a d i o n ų n u o m a i r 
a p š v i e t i m a s , l e i d y b a i r 
dokumentinio filmo kūr imas , 
parodos ir informacijos atr i 
bu t ika — visa t a i lėšos ir lėšos. 
Kiekvienas indėl is b u s i t in 
brangus ir svarbus . Visi įnašai 
atsispindės šventės leidiniuose, 
spaudoje, reklamoje. 

Pasaulio l ie tuvių da inų šven
tė jau pasibeldė įjos rengėjų du
ris . J a s a tve r i ame su meile ir 
svetingumu. Pr i ims ime visus — 
ir dalyvius, ir ž iūrovus. Supa
žindinsime su Lietuvos kul
t ū r a visus, k u r i e domisi savo 
e tninėmis i š takomis i r t au tos 
k u l t ū r o s š a k n i m i s . ' A te i 
nančiųjų metų liepos mėnuo bus 
pažymėtas Dainų šventės ženk
lais. Masinio da inav imo tra
dicijos dar gyvos gyvutėlės, nes 
vis purenami tau t in ia i želmenė
liai. Belieka sė t i gerą dvasios 
sėklą ir tęsti šven tas žmonių 
tradicijas. O m e n a s visuomet 
yra paskatus savo emocingumu 
ir g i l iaprasmiškumu, įvairia 
žmonių kūryb ine iš ra iška ir 
iš l iekamumu. Ka i ak ia i miela, 
dvasiai j auku , o širdžiai gera — 
norisi ir gyvent i , ir da inuot i . 

A l e k s a n d r a s Š i d l a u s k a s 

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

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ! 

SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 

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

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

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

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

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

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

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

Memter 

ASTA 
American Sociery 
of Travel Agents 

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

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

TELEFAX (370) 2-223-149 

H E L P W A N T E D RE AL :ST< "E 

Reikalinga padavėja 
mokanti anglų kalbą. 

KAZ'S RESTAURANT 
1154 S. Michigan Ave., 

Chicago, IL 60605 
Tel. 312-663-9318 

HELP WANTEO 
Kontraktorius I i Hoffman Estates 
laiko sekretores — „receptionist", 
kuri turi šiek tiek patyrimo sąskaityboje 
ir moka rašyti mašinėle lietuviškai bei 
angliškai. Geras atlyginimas ir ..bene-
fits". Kreiptis: Tony 

tai.: 708-884-8697 

Looking for a matūra parson to 
spaak Uthuanian to me one hr. 
a week in VVheaton, Glen Ellyn or 
Glendale Hts. area. Call Dana 
708-865-9333. 

Reikalingi patyrę staliai 
„cabinat makars" 
Pilno laiko darbas 

Reikia turėti savo transportaciją 
HERNER GEISSLER 

Skambinti tarp 7 v.r.—3:30 v.p.p. 
Darbo dianomis. tai. 312-226-3400 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

Ieškomas stal ius namų re
montui. Skambinti po 7 vai. vaka
ro, te l . 312-778-7508. 

ui REALMART, INC 
6602 S. PuUdti, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite 8UORAIČIUI 
Bus 312-585-6100, re*. 312-778-3971 

MTSČELLANEOU? 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 Vi West 95th Straat 

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

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ontui£ KMIECIK REALTORS 
r O ( | 7922 S. Pulaski Rd 
fcl 4163 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. |i profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui . 

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

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS! 

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

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS 

THE BALTIC STATES 
YEARS OF DEPENDENCE 

1940 - 1980 

by 
ROMUALDAS J. MISIŪNAS 

and 
REIN TAAGEPERA 

Chapter I. Introduction. Historical background. Chapter II — 
The war years: 1940 -1945. Chapter III — Postvvar Stalinism: 1945 
-1953. Chapter IV — The re-emergence or National Cultures: 1954 
- 1968. Chapter V — Centralization and VVesternizazion: 1968 -
1980. Chapter VI — The outlook for the 1980 s. 

University of California Press, Berkeley. Los Angeles. CA. 
1983. Printed in Great Britain. 334 pages, hard cover. Knygos kaina 
40 dol. Illinois gyventojams Tax 3.50 dol Persiuntimo išlaidos: USA 
— 3.50 dol., Canada — 5.00 dol 

DANUTĖ BRAZYTĖ BINDOKIENĖ 

Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje 
Uthuanian Customs and Traditions 

Antroji laida/Second Edition 

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

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

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

Užsakymus siųsti: Draugas. 4545 W. 63rd St., Chica
go, IL 60629. 

i ' 



POSĖDŽIAVO BALFO 
DIREKTORIAI 

BALYS RAUGAS 

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Fondo (BALF) direktorių kas
metinis suvažiavimas šiemet 
įvyko spalio 23-24 d. Philadel-
phįjoje, Lietuvių namų Kultūros 
centre, išpuoštame knygų lenty
nomis, įvairiais menin inkų bei 
tautodailės kūriniais . 

Šitoje lietuvio širdžiai malo
nioje aplinkoje Balfo direktorių 
suvažiavimas prasidėjo 9:30 
vai. ryto. Pradėjo jį Philadelphi-
jos Balfo skyriaus p i rmininkas 
Juozas Majauskas, šio suvažia
vimo šeimininkų vardu pasvei
k indamas suvažiavusius direk
torius ir pastebėdamas, jog ma
lonu buvo atl ikti šio suvažia
vimo ruošos darbus, kai Balfo 
sėkmingi darbai su didžia pa
garba bei dėkingumu minimi 
čia ir Lietuvoje. 

Pakviestas sukalbėti maldą, 
Šv. Jurg io parapijos klebonas 
kun. J . Anderlonis prašė Aukš
čiausiąjį palaimos Balfo veiklai, 
prijungdamas ir paskatą labiau 
branginti lietuvišką žodį bei lie
tuvybę. 

Kunigui Anderloniui Balfo 
valdybos pirmininkė Marija Ru
dienė padėkojusi už prasmingą 
maldą, prisegė Balfo garbės 
ženklelį. 

Tęsdama savo žodį, C V pirmi
ninkė padėkojo Philadelphijos 
Balfo skyriaus pirmininkui Juo
zui Majauskui ir direktoriui Fe
liksui Andriūnui už puikų vado
vavimą skyriaus veiklai ir už 
gražų pasiruošimą šiam Balfo 
direktorių suvažiavimui. J i pa
sidžiaugė, kad e inama šioje 
veikloje krikščioniškos meilės 
bei pakantos ki toms organizaci
joms keliu, dirbančioms karita-
tyvinį darbą. Tai veikla, kuriai 
gaires nusmaigstė Balfo pirma
sis pirmininkas kan. J. Končius. 

Centro valdybos p i rmininkė 
paminėjo, kad š iemet mirė 
darbštus, šalpos darbui pasi
šventęs, New Yorko Balfo sky
riaus direktorius Vincas Padva-
rietis. Jo a tminimas pagerbtas 
susikaupimu ir malda. 

I prezidiumą pakviesta — pir
mininkaut i čikagiškis Stasys 
Vanagūnas, j a m pagelbėti fila-
delfietis Feliksas Andriūnas , o 
sekretoriauti filadelfietė Irena 
Matonienė. 

Praei to suvažiavimo protoko
las buvo išsiuntinėtas visiems 
Balfo direktoriams, todėl nutar
ta jo neskaityt i , o dėl jo turinio 
nesant pastabų ar klausimų, 
protokolas patvir t intas vienbal
siai. 

Pagal sąrašą pat ikr inus direk
torius, paaiškėjo, kad iš 33 Balfo 

direktorių dalyvauja t ik 8, o visi 
kiti atstovaujami 24 įgaliotinių, 
įteikusių suvažiavimo prezidiu
mui įgaliojimo raštus . 

Rezoliucijų komisijon buvo pa
kviesti — Kazys Gudėnas, Albi
nas Dzirvonas ir Balys Raugas. 
CV pirmininkė Marija Rudienė 
apžvelgė praėjusių metų Balfo 
veiklą, pasidžiaugdama arti
mais ryšiais su Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių sąjun
ga, per kurią Balfo siuntos pa
siekia pagalbos reikalingus tau
tiečius. Apgailestavo pasitaikiu
sius nemalonius įvykius su 
siuntomis, nuklydusiomis klai
dingais adresais arba patekusiais 
į piktavalių rankas. Tačiau klai
dos pastebėtos, priežastys išaiš
kintos, ir pastaruoju metu nusi
kalstamo pobūdžio veiksmų iš
vengiama. J i pati Lietuvoje lan
kėsi keturis kar tus ir asmeniš
kai matė Lietuvos skurdą, iš 
kurio išbristi reikės išeivijos 
pagalbos vaistais, drabužiais ir 
pinigais. Balfo veikla bus reika
linga dar ilgus metus. Čia ji pa
brėžė: viską stenkimės siųsti 
geros kokybės! 

CV iždininko Kosto Čepaičio 
p r a n e š i m a s , p ro fes iona l i a i 
paruoštas, buvo išsiuntinėtas 
visiems skyriams ir Balfo direk
toriams prieš suvažiavimą, ta
čiau jame buvo paskelbta praei
tųjų dvejų metų apyskaitos, o 
šių metų j is galėjo pranešti tik 
9 mėnesių piniginės apyvartos 
sumas, nes ir spalio mėnesio va
jaus tėra gauta t ik dalis aukų. 
Bendram Balfo piniginių reika
lų supratimui tepažymėsiu, kad 
1992 metais Balfo šalpai išleis
ta: Lietuvoje - 1,815,680 dol., 
Lenkijos l ietuviams — 70,210 
dol., o Vasario 16-osios gimnazi
jai siunčiama kas mėnesį po 700 
dol. Be to , Balfo šalpą mažesnė
mis sumomis j au tė Sibiro, Pie
tų Amerikos ir k t . kraštų pate
kę į vargą lietuviai. Balfo cent
ro 4 tarnautojams, dirbantiems 
dalinį laiką, 1992 metais išleis
ta 38,340 dol. 

CV vicepirmininkas Albinas 
Dzirvonas savo pranešime palie
tė Suvalkų trikampio lietuvius, 
kuriems skiriamą pagalbą Bal-
fas siunčia per „Polonia" agen
tūrą. 

Vicepirmininkas Stasys Va
nagūnas, vadovaujantis Balfo 
lėšų telkimui, pažymėjo, kad 
dėl pastaraisiais metais lietuvių 
migracijos keičiasi Balfo skyrių 
teritorinės ribos. Kaip pavyzdį 
nurodė Čikagos lietuvių kėlimą-
si į Lemontą bei kitas užmiesčio 
vietoves. Čikagoje seniau buvo 

net 24 Balfo skyriai , o šiandien 
viskas pasikeitę, todėl piniginių 
vajų vykdymas nuolat sunkėja. 
Tas pat pastebima ir ki tuose 
JAV lietuvių telkiniuose. Su
mažėjo aukotojų skaičius, tačiau 
gerokai padidėjo aukojančių 
dosnumas. J a u dabar t e n k a pa
galvoti ir perplanuoti Balfo atei
ties veiklą. 

Inž. Antanas Rudis pastebėjo, 
kad Amerikoje įprasta visose 
gyvenvietėse turėti šalpos įstai
gas, taigi ir l ietuviai tokią tra
diciją stengėsi įgyvendinti; ją 
turė tų ir tol iau prakt ikuot i : 
būtent ir mažame lietuvių būre
lyje turėtų veikti Balfo skyrius. 
Prieš 50 metų kuriant Balfą, tai 
t u r ė t a mintyje . T a d a buvo 
įsteigta daugiau negu 150 Balfo 
skyrių. Tą numeraciją tebenau
doja kai kur ie skyriai ir dabar: 
Philadelphia — 52, Clevelandas 
— 145, Vašingtonas 142 ir k t . 

Clevelando Balfo skyriaus pir
mininkas savo pranešime pami
nėjo, kad šalia tradicinio spalio 
mėnesio vajaus s tengiamasi pi
nigo sukaupt i ir k i ta i s būdais , 
pvz. būrelis geraširdžių moterų 
sekmadieniais gamina bulvi
nius virt inius, duodančius Bal-
fui ar t i 700 dol. kasmet . 

Philadelphijos Balfo direkto
rius F. Andriūnas paminėjo, 
kad šalia t rad ic in io vajaus 
įsigyveno dirbančiųjų aukos per 
„New Way". Ats i randa ka r t a i s 
ir net ikėtos stambios aukos, 
pvz. pernai , pusiau l ie tuviška 
šeima paaukojo net 10,000 dol. 
Ši auka įgalino Philadelphijos 

niui . 
L a i k u i varžant sukaktuvinio 

seimo re ikala is pokalbius, CV 
pirmininkė paskelbė, kad Bal
fo C e n t r o valdyba yra nuspren
dusi į mirusiojo Balfo direkto
r i aus Vinco Padvariečio vietą 
pakvies t i Philadelphijos Balfo 
skyr iaus pirmininką Juozą Ma
jauską . Suvažiavimui vienbal
siai p r i t a r u s , CV pirmininkė, 
sveikindama naująjį direktorių, 
palinkėjo sėkmingai darbuotis 
Balfo veikloje ir prisegė Balfo 
garbės ženklelį. 

Suvaž iav imo paskut in iame 
da rbo tva rkės punkte buvo nu
maty ta paskelbti Rezoliucijų ko
misijos siūlomus nutarimus, ku
riuos perskai tė dr. Kazys Gudė
nas : 

Balfo pirm. Marija Rudienė 

Balfo direktorių metinio su
važiavimo, įvykusio Philadelphi-

skyrių pradėti siųsti į Lietuvą joje 1993 m. spalio 23-24 dieno-
aukas ta lp intuvais . Skyr iaus 
p i rmininkas J. Majauskas, pa
pildydamas F. Andriūną, pažy
mėjo, kad šiemet a u k ų kaupi
m a s išplėstas į amerikiečių 
įmones bei organizacijas*ir gau
t i didesni kiekiai aprangos, 
vaistų, maisto, net kompiuterių. 
Pranešimą baigdamas, jis į teikė 
k iekvienam suvažiavime daly
vavusiam direktoriui suvenyrą 
— Amerikos Laisvės varpo rep
liką. Y. 

Balfo CV pi rmininkė M. Ru
dienė pasidžiaugė skyrių veik
la ir prisiminė savo įspūdžius iš 
kelionės į Lietuvą. Pastebėjo, 
ka ip laimingi jaučias i gavę 
siuntinį iš Amerikos. Paminėjo 
ir n e p e r s e n i a u s i a i i š t a r t u s 
sol is tės i r L ie tuvos S e i m o 
deputatės Ambrazaitytės, išau
gusios Sibire, žodžius, kai j i su 
giliu jausmu pasakojo apie Sibi
re net ikėtai gautą iš Amerikos 
Balfo s iun t in į . P i r m i n i n k ė 
paminėjo ir kitą atvejį, kai Bal
fo sušelptieji tėvynainia i , ne t 
nukentėję nuo bolševikinio reži
mo, šiuo metu j au pradeda kal
bėt i buvusių komunis tų žo
džiais. 

Diskusijose dėl pranešimų bu-

mis, dalyviai, išklausą Balfo 
Centro valdybos ir skyrių atsto
vų pranešimus ir apsvarstę Bal
fo veiklą, priėmė šią rezoliuciją: 

1. Balfo 50 metų sukakties iš
vakarėse lietuvių šalpos reikalas 
tebėra ir bus labai svarbus, to
dėl Balfo veikla negali pasibaigti 
su Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimu, bet yra didžiai nau
dinga ir turi būti ne tiktai tęsia
ma; bet ir stiprinama; 

2. Šalpos veikla yra labai plati 
ir darbo rankų jai niekad nebus 
perdaug. Tad suvažiavimas svei
kina ir visas kitas lietuviškas 
organizacijas bei fondus, kurie 
atlieka šalpos darbą, labai jį ver
tindamas ir siekdamas darnaus 
bendradarbiavimo: 

3. Suvažiavimas dėkoja vi
siems, kurie Balfą remia savo 
aukomis bei darbu, ir lietuviš
kajai spaudai bei radijo progra
moms už Balfo veiklos garsini
mą ir palankų vertinimą: 

4.Suvažiavimas pagerbia Juo
zo Laučkos. vieno iš Balfo stei
gėjų ir ilgamečio jo reikalų ve
dėjo, atminimą ir reiškia gilią 
užuojautą jo našlei Izabelei 
Laučkienei: 

5. Ponas Feliksas Andriūnas 
vo pastebėta, kad kar ta i s siun- jau 30 metu pasišventęs darbuo-

Philadelphijos Balfo skyriaus pirmininkas Juozas Majauskas, suvažiavime 
pakeltas į Balfo direktorius, ir jo žmona Marija, Philadelphijos Balfo skyr. 
sekretorė. Už veiklą Balfe abu apdovanoti Garbės ženkleliais. 

t iniai nueina šalpos nereikalin
giems asmenims. Atsakyta, kad 
šitaip galėjo įvykti, tačiau dabar 
imamasi griežtesnės kontrolės, 
paprašant asmeniško klebono 
ar valdžios įstaigos pažymėjimo 
apie šelpiamojo mater ia l inę pa
dėtį. Buvo pasiūlyta Balfo sky
rių numeraciją, besitęsiančią 
nuo Balfo įsisteigimo pradžios, 
o dabar pakrikusią, per tvarkyt i 
arba ją panaik in t i , r emian t i s 
gyvenimo realybe. Tačiau pasiū
lymas nesusilaukė paantr in imo 
— parėmimo, o CV pi rmininkei 
paaiškinus, kad ta i Amerikos 
lietuvių istorijos dalis bei jos 
pr iminimas, re ika las l iko ne
svarstytas . Čia p i rmin inkė pri
siminė neperseniausiai mirusį 
vieną iš Balfo steigėjų — Juozą 
Laučką ir paprašė jo a tmin imą 
pagerbti susikaupimo minutė le 
su „Sveika Mari ja" ir Amžinąjį 
atilsį" maldomis. 

Iš einamųjų re ika lų daugiau
sia dėmesio susilaukė pasiruoši
mas Balfo auksin iam jubiliejui. 
Nu ta r t a pagrindinį minėjimą 
ruošti Čikagoje 1994 m. balan
džio mėn. Balfo veiklos apžval
giniu leidiniu pas i rūpins Balfo 
Centro valdyba, o skyriai įparei
gojami paruošti savo veiklos ap
rašymus su nuo t raukomis , tin
kamomis tokio pobūdžio leidi

mąsi Balfe. paskutinius 20 metų 
kaip Philadelphijos Balfo sky
riaus pirmu inkas ir Balfo direk
torius. Suvažiavimas labai verti
nojo pasuk mus ir linki jam dar 
daug našaus darbo metų. 

6. Nuoširdi padėka priklauso 
Philadelphros Balfo skyriui ir to 
skyriaus pirmininkui Juozui 
Majauskui. 

Užbaigu- dienos posėdžius, su
važiavime dalyviai pakilo j 
Lietuviu namų viduriniąja salę 
iškilmingai vakarienei , kurioje 
dalyvavo arti 250 Balfo bičiulių, 
kur iuos Philadelphijos Balfo 
valdybos vardu pasveikino il
gametė s; • skyriaus valdybos 
narė Marija Raugienė, paste
bėdama, kad ši diena Phila
delphijos l ie tuvių te lk inyje 
ne eiline: šiose Lietuvių namų 
p a t a l p o s e v y k s t a Balfo 
direktorių suvažiavimas aptar
t i Balfo veiklą. Pr iminus i II 
p a s a u l i n i o k a r o p a b a i g o j e 
masinį lietuvių t rauk imąs i nuo 
kruvinojo komunizmo grėsmės, 
pagarbiai paminėjusi pagalbą 
teikusį Balfą, pakvietė žodį tarti 
Balfo Centro valdybos pirminin
kę Marija Rudienę, kur i direk
tor ių suvažiavime dalyvauja 
k a r t u su - tvo vyru inž. Antanu 
Rudžiu, su kuriuo ji Balfe dirba 
nuo pat jo įkūrimo pradžios. 

CV pirmininkė, padėkojusi už 
gražiai vykdomą Philadelphijoje 
Balfo veiklą, suminėjo Balfo 
įsikūrimo aplinkybes ir sėkmin
gą jos veiklą, kurios auksinį ju
biliejų teks minėti ateinančių 
metų balandžio mėn. 

Po jos žodžių, Marija Raugienė 
pakvietė Šv. Andriejaus parapi-
jos administratorių kun. T. Bur-; 
kauską palaiminti valgių sta
lus. 

Vakarienei pasibaigus, prane
šėja paminėjo, kad Philadelphi
jos Balfo veikloje pastaraisiais 
metais buvo pradėta rūpintis 
skyriaus atjauninimu. Ir štai, 
lyg paties dangaus palaima, į 
Balfo valdybą atvedė naują, 
išsimokslinusį jaunesnės kartos 
vyrą, kupiną idealistinės nuo
taikos, kuris šio skyriaus veiklą 
pakreipė nauju, profesionaliu 
keliu. Surasti vartai į ameri
kiečių įmones bei labdaros orga
nizacijas. Šitokiu keliu pasuko 
Philadelphijos Balfo skyriaus 
naujasis pirmininkas Juozas 
Majauskas. J. Majauskas, pasi
džiaugęs tokiu gausiu suėjimu 
į šią vakarienę, dėkojo visiems 
Balfo rėmėjams, pagarbiai su
minėdamas gausiau aukojusių 
pavardes. 

Po vakarienės visi rinkosi į 
Lietuvių namų didžiąją salę, 
kur Balfo direktorių suvažiavi
mo proga Philadelphijos Balfo 
valdyba kartu su Lietuvių na
mų valdyba, surengė „Armoni
kos" ansamblio koncertą. 

Antroji suvažiavimo diena 
prasidėjo Šv. Andriejaus para
pijos bažnyčioje šv. Mišiomis, 
aukojamomis kun . T. Burkaus-
ko. Skaitinius atlikusi Marija 
Raugienė perskaitė naujai para
šytą Maldą už Tėvynę, pr ie ku
rios prijungė ir maldavimą, kad 
išeivijos lietuvio širdyje neuž
gestų gailestingumo j ausmas 
vargstantiems tėvynainiams 
Panemunių žemėje. i 

Šį kartą šv. Mišių muzikinę 
dalį atliko pasižymėję muzikai 
— smuikininkė Brigita Kasins-
kienė, kuriai gitara pr i tarė jos 
vyras dr. Juozas Kasinskas, o 
Mišių užbaigai solistė Violeta 
Bendžiūtė atl iko gražiai nu
skambėjusią giesmę, skirtą Ma
rijai. Tai buvo puikus religinis 
koncertas. 

Po Mišių parapijos salėje pa
sivaišinta kavute, o Balfo CV 
pirmininkė Marija Rudienė tarė 
Balfo direktorių suvažiavimo 
užbaigiamąjį žodį. Šio sek
madienio Mišios buvo užprašy
tos Gėčių šeimos už jų tėvo 
Justino Gečiausko sielą; ka r tu 
buvo prijungta už visus Balfo 
mirusius rėmėjus intencija. CV 
pirmininkė, pagerbdama mirusį 
Balfo darbuotoją Just iną Ge-
čiauską ir visą veiklią Gėčių 
šeimą, Balfo garbės ženklelius 
prisegė našlei ir sūnui Algiman
tui . 

Atsisveikinimui su Balfo di
rektoriais direktorius Feliksas 
Andriūnas suruošė savo rezi
dencijoje priėmimą, kur . be di
rektorių ir Marijos ir Antano 
Rudžių, dalyvavo JAV LB Kraš
to valdybos pirmininkas Vytas 
Maciūnas ir keletas CV narių. 

Atsiliepimai apie šį sėkmingai 
praėjusį Balfo direktorių suva
žiavimą yra labai gražūs. 
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Detroit, MI, Stefa Vilūnienė, 
Chicago, IL , K o n s t a n c i j a 
Brokienė, Plymouth, MI, Elena 
Briedis, Burr Ridge, IL, Min
daugas Griauzdė, Riverside, IL, 
Izolda Černienė, W. Bloomfield, 
IL, Feliksas ir A. Jurevičiai, 
Kenosha, WI, a.a. Zigmo Lirga-
merio prisiminimui, Peter Kaz
lauskas, Lemont, IL, L. Kronas, 
Michigan City, IN, Jadvyga Me-
jeris, Farmont City, EL, J . Mika
lonis, Long Beach, CA, V. ir V. 
Memenąs, Bloomfield Hills, MI, 
Stasys Predkelis, Chicago, IL, 
Pijus J. Nasvytis, Avon, CT, 
Ona Puzinauskienė, River Fo-
rest, EL, Povilas Ruikis, Garden 
Homes, EL, Gražina Senkevičie-
nė, Chicago, IL, Vitas ir D. 
Sirgedai, Novi, MI, Kazys Sta
šaitis, Redford, MI, Jonas Vik-
tažentis, Worcester, MA, Petras 
Vizgirda, Aurora, EL, Liudas Vo-
lodka, Downers Grove, IL, Ona 
Dambrauskas, Lemont, EL; 

15 dol. I rena Jasys, Colum-
bus, OH; 

10 dol. Amerikos Lietuvių R. 
K. Moterų Sąjungos Cicero sky
rius, J. Balbatas , Cleveland, 
OH, Adelė Baronaitienė, Toron
to, Ont, Kanada , Jerome Jan
kus, Chicago, EL, Bronė Jozaitie-
nė, Oak Lawn, IL, Juozas Kalė
da, Seminole, FL, Kazys Mačiu
lis, Lindenwold, NJ, Jonas Stat-
kevičius, Rodney, Ont., Kanada, 
Ada Stosun, St. Petersburg 
Beach, FL, dr. Vladas Vaitkus, 
Juno Beach, FL, Adolfas Sabai-
tis, Brockton, MA. 

60 dol. V. Naruševičius. West 
Lome, Ont., Kanada; 

50 dol. Vytauto Didžiojo Šau
lių rinktinė Chicagoje, Pranas 
Totoraitis, Oak Lawn, IL, a.a. 
Marcelės Totorait ienės atmini
mui, kun. John Bacevičius, Kin-
tyre, ND, dr. Šarūnas Lazdinis, 

Kettering, OH, Aldona Ruth, 
Oak Lawn, EL, Konstancija Sta-
siulienė, Oak Lawn, EL.; 

30 dol . Jonas Asminas, Livo
nia, MI, Bronius Jurgut is , Wis-
consin Delis, WI; 

25 dol . Edas Modestas, Wil-
low Springs, IL; Laima R. Jha-
tak, Richmond, Va.; 

20 dol . Antanas Balčys, Chi
cago, EL, E. Čepienė, Weston, 
Ont., Kanada, Pranutė ir Rimas 
Domanskiai, Western Springs, 
EL, August inas Dumbra, Sagi-
naw, MI, Stefanija Riškutė, Put-
nam, Ct, Juozas Morkūnas, 
Highland, EN, Jonas Kasčiukas, 
Chicago, EL, American Travel 
Service, Evergreen Park, EL, 
George Gedgaudas, Brockton, 
MAStasė Kezenius, Willowick, 
OH, Salomėja Maksvytis, Cice
ro, IL, Juozas Nausėda, Wood-
land Hills, CA, Peter Noreika, 
Chicago, EL, Evelyn Oželienė, 
Chicago, IL, I rena Radienė, 
Palos Hills, IL, Juozas Rama
nauskas, Bridgewater, MA, Sta
sys Rudys, Uxbridge, MA, An
tanas Sabalis, Rochester, N.Y., 
Aldona Sandargas , Ormond 
Beach, FL, Jul ius Širka, Palos 
H i l l s , IL; A n e l ė P i e t a r i s , 
Chicago, EL; 

15 dol . Stasys P ikūnas , War-
ren, MI, Vytautas Cemerka, 
Downers Grove, IL, Aleksas 
Jančys, Orland Park , IL, Salo
me Šmaižienė, Hot Springs, AR, 
Adolfas Sabaitis, Brockton, MA, 
Milda Roberts, Minneapolis , 
MN, Stasė Visčiuvienė, Chica
go, IL, Antanas Zapareckas, W. 
Bloomfield, MI. 

Tariame nuoširdų ačiū, ku
rie š iais savo f inansais su
mažino kasd ien ines „Drau
go" iš la idas . B e jų nebūtų 
g a l i m a t o l i a u l e i s t i š į 
dienraštį . 

A.tA. 
GEORGE BEREIKA 

Gyveno Blue Island, IL, anksčiau Chicagoje, Roseland 
apylinkėje. 

Mirė 1993 m. lapkričio 13 d., 1:41 vai. p.p., sulaukęs 70 
metų. 

Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Germaine, posūniai — Edward Pele-

grini, Glen Pelegrini, Roy Pelegrini ir Rich Pelegrini, 
podukros — Virginia Pelegrini, Sharon Sarkisian; seserys — 
Telthia ir Ann, brolis Joseph. 

Laidotuvės privačios. 

Nulūdę: žmona, posūniai, podukros, seserys ir brolis. 

Laid. dir. Patrick Hallinan, Blue Island, tel. 708-385-0850. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ZIGMAS LIRGAMERIS 
Mirė 1993 m. spalio 15 d., Kenosha, Wisconsin. 
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta

miems už dalyvavimą laidotuvėse, maldas, šv. Mišių aukas, 
užuojautas pareikštas žodžiu, rastu ir spaudoje. Dėkojame už 
asmeniškai šeimai įteiktas aukas ir paramą „Draugui" a.a. 
Zigmo atminimui. 

Liūdinti šeima 

„ D R A U G O " R Ė M Ė J A I 

Mūsų laikraščio iš laikymui 
įvairiomis progomis aukojo: 

50 dol. Jonas Ind r iūnas , 
Roselle, IL,; 

40 dol. Vytautas Beleckas, 
Sunny Hills, FL; 

30 dol. Mary ir Arvydas 
Povilaičiai, Bloomingdale, IL, 
Jonas Riauba, Toronto, Ont., 
Kanada; 

25 dol. J. Bardauskas. Chica
go, IL, a.a. Lirgamerio at
minimui, Valerija Baltušienė, 
Los Angeles, CA; 

20 dol. B. Andrašiūnas, Or
land Park. IL; J. ir T. Cipariai, 
Rodney, Ont Kanadoje, a.a. 
Petro Kasulaičio a tminimui . 
Vacys Dzenkauskas, Naper 
ville, IL. Genovaitė Norus. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Gen. štabo maj. 
JUOZAS BULIKA 

Mirė š.m. spalio 21 d. 2 vai. ryto. 
Po šv Mišių Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, palai

dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame klebonui J. Kuzinskui už maldas 

koplyčioje ir už šv. Mišių atnašavimą, o kanauninkui V. Zaka
rauskui už apeigas kapuose. 

Dėkojame sol. J. Vazneliui už įspūdingą giedojimą 
bažnyčioje. 

Dėkojame Ramovėnų organizacijai už garbės sargybą ir 
pareikšta užuojautą, ypač ačiū J. Mikuliui už atsisveikinimo 
žodžius. 

Dėkojame visiems už užprašytas šv. Mišias ir aukas įvai
rioms intencijoms bei visiems, dalyvavusiems koplyčioje ir 
laidotuvėse. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams D. A. Petkui ir sūnui 
už nuoširdų patarnavimą. 

Liūdinti Bulikų šeima. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Žibutė (Lietuvninkaitė) ir 
Pranas Pranskevičiai spalio 
19 d. susilaukė dukrelės, Alenos 
Lilijos. Sesyte džiaugiasi 
broliukas Juozukas ir sesutė 
Emilija, o taip pat promočiutė 
Adelė Juškienė, seneliai: Kazys 
ir Adelė Lietuvninkai, Pranas ir 
Sofija Pranskevičiai. 

Lietuvių fondas, persikėlęs į 
Pasaulio l ie tuvių centrą, 
Lemonte, ruošia įkurtuves 
gruodžio 12 d., 12 vai. Visuome
nė kviečiama atsilankyti. 

Bronius Juodelis, Draugo 
Fondo valdybos iždininkas, fon
dui įteikė 1,000 dolerių įnašą. 
Kviečiami visi „Draugo" skai
tytojai su tokiais, didesniais ar 
mažesniais įnašais įsijungti į 
Draugo Fondą. 

„Draugo" kalendorius 1994 
metams jau gaunamas mūsų 
laikraščio įstaigoje. Kitų metų 
kalendorius yra iliustruotas 
puikiomis nuotraukomis iš 
popiežiaus Jono Pauliaus II is
torinės kelionės Lietuvoje ir 
mūsų tautinei veiklai reikš
mingais įvykiais. Be jų, dar yra 
Pasveikinimas „Draugui" , 
kuris buvo išspausdintas 1909 
metų liepos mėnesį, kai buvo 
išleistas pirmasis „Draugo" 
numeris. Kalendorių gaus visi 
„Draugo" skaitytojai, o visiems 
kitiems, kurie nori jį įsigyti, 
savikaina yra 3.50 dol. Užsa
kantieji paštu, prašomi dar pri
dėti 1.50 dol. persiuntimo išlai
doms apmokėti. 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos 
narių susirinkimas bus penkta
dienį, lapkričio 19 d., Svč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. 

„Alkoholikų Anonymous" 
susirinkimai lietuvių kalba 
vyksta kas antradienį Lemonte. 
Skambinti Matui 708-964-1826. 

Sekmadienį, lapkričio 21 d., 
12:15 šv. Mišių metu, 41 vaiku
tis priims pirmąją Komuniją 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. 

Jurgis ir Rita Riškai įstojo 
į,,Draugo" fondą su 200 dol. Dė
kui! 

x Ateitininkų Federacijos 
fondas dėkoja Aldonai Pra-
puolenytei, CT už $1,000 auką, 
kurios pusė skiriama Berčiūnų 
stovyklavietei, o kita pusė — 
prof. Dovydaičio fondui, studi
juojančiam jaunimui Lietuvoje 
sušelpti. Ačiū! 

(sk) 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Be
leckus, 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

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

(sk) 

Tilžės Akto paskelbimo 
75-tos sukakties minėjimas 
sekmadienį, lapkričio 28 d., 2 
vai. p.p., ruošiamas Šaulių na
muose. Iškilmingoje dalyje — 
vėliavų eisena, vadovaujant 
šaulių vėliavų tarnybai, himnai, 
Tilžės Akto skaitymas, malda ir 
P. Vaičekausko paskaita. Meni
nėje programos dalyje pasirodys 
Lietuvos Vyčių tautinių šokių 
šokėjai, vadovaujami Lidijos 
Ringienės. Minėjimą rengia ir 
visus kviečia Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis. 

„DRAUGO" RĖMĖJŲ VEIKLA 

Pandėlio spec. internatinės mokyklos vaikučiai džiaugiasi žaislais ir saldumynais, dc 
John ir Jill Duax iš Čikagos. 

motais 

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

(sk) 
x TALPINTUVAI per 

TRANSPAK siunčiame kas sa
vaitę. Pinigai pervedami dole
riais. Skubiems siuntiniams — 
AIR CARGO. Muito nėra. 
Transpak, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312-
436-7772. 

(sk.) 

SĖKMINGA LML VEIKLA 

Lithuanian Mercy Lift džiau
giasi, kad 51-oji siunta lapkričio 
5 d. pasiekė Vilnių. Prieš sa
vaitę, lapkričio 5 d., išplaukė 
52-ras talpintuvas. Siuntą 
sudarė Sv. Kryžiaus paaukotos 
13 lovų ir čiužinių. Loyolos uni
versiteto odontologijos apara
tūra ir įranga, vaistai, 
„catheters" ir įvairūs medicinos 
reikmenys. Siunta nurodyta 
šioms ligoninėms: Klaipėdos ra
jono ligoninei Gargžduose, Ario
galos, Mažeikių, Skuodo, 
Vilniaus universiteto ligoninei, 
Kauno Akademinėm klinikom, 
DAFL (Dantų Sveikatos Talka 
Lietuvai) organizacijos klinikai 
Kaune ir Antakalnio Vaikų TB 
ligoninei. Sekmadienį, lapkričio 
14 d., išplaukė 53-čias talpin
tuvas. Naujausią talpintuvą 
pripildė St. Margaret's ligoninė. 
Hammond, IN. St. Margaret's 
ligoninė paaukojo 42 lovas, 37 
čiužinius ir lovom prietaisus. 
Ateinančią savaitę iškeliaus 
54-oji siunta. Jeff States, Bos
ton Children's Hospital, ir dr. 
Liudas Jagminas Bostone 
pripildys talpintuvą važiuo
jamomis kėdėmis, ramentais, 
prietaisais kėdėm ir voniom, 
kompiuteriu ir vaistais. LML 
dėkoja Sv. Kryžiaus ligoninei, 
St. Margaret's ligoninei, Bos
tono Children's Hospital, Loyo
los universitetui, Solopak vais
tų bendrovei, Jeff States ir dr. 
Liudui Jagminui už medicininę 
pagalbą. V.L. 

Bronius Juodelis, Lituanis
tikos studijų ir tyrimo centro vi-
cepirmininkas, sutiko būti 
ruošiamojo Amerikos Lietuvių 
biografijų žinyno patariamosios 
komisijos koordinatoriumi. Si 
komisija, sudaryta iš įvairių 
sričių specialistų, padės veikalo 
redaktoriams parinkti ir kon
taktuoti pasižymėjusius JAV 
lietuvius (imigrantus bei čia 
gimusius). 

Viktoras A. Vaitkus, Water 
būrio gyventojas, rašo: „Siunčiu 
mažytį čekutį, kad Draugas iš
silaikytų ilgus metus". Už dien
raščiui labai reikalingą 100 dol. 
paramą tariame nuoširdžiausią 
padėką. 

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

(sk) 

DIENA PER TRUMPA 
„Saulutės", Lietuvos naš

laičių globos būrelio, paskuti
niame susirinkime lapkričio 
pradžioje buvo pasidalinta 
gauta informacija ir aptarta 
konkreti veikla. 

Iš Lietuvos trumpam grįžusi 
dr. Regina Kulienė teigė, kad 
institucija yra pati blogiausia 
vieta, kur vaikai galėtų gyven
ti. Turi būti sistema, kad vaikus 
būtų galima greičiau įvaikinti. 
Ji pasakojo apie žmogų, kuris, 
pamatęs apleistą vaiką, pats 
pasiima jį globoti ir išlaiko iš 
savo lėšų. Savaitgaliais vaikai 
grįžta pas tėvus. Svarbu įsteigti 
,,foster home" sistemą. Vaikai 
dažnai būna skriaudžiami, 
išnaudojami, pvz., našlaičiai 
vasarą paimami į namus atlikti 
laukų darbus, o ne pajusti 
šeimyninę šilumą. Ypač svarbu 
išvystyti atskaitomybės sis
temą, kad žmonės būtų 
sąžiningi ir atsakingi. 

Gautas laiškas iš Alės Nami-
kienės. Ji ir jos giminės nu
siuntė žaislų, plastmasinių 
indų, pieštukų, šukų, dantų 
šepetukų ir saldainių į Pandėlio 

x Maloniai kviečiame ap
lankyti VIII Mokslo ir Kūry
bos simpoziumo meno paro
das: Odisėja II (Freiburgo Ecole 
des Arts et Metiers) — Eiva, Lu-
kaitė, VisGirda, Žumbakienė; 
Ex Libris — Vepštienė, Virkau; 
Jaunųjų fotomenininkų, plokš
telių vokų, š.m. lapkričio 20 -
gruodžio 19 d. Lietuvių Dailės 
muziejuje Lemonte. Parodų 
atidarymas lapkričio 20 d., 
šeštd., 7 v.v. 

(sk) 

x Rimvydo Valatkos, di
džiausio Lietuvos dienraščio 
„Lietuvos Rytas" redaktoriaus 
pavaduotojo, pokalbis „Lietu
vos politiniai užkulisiai" 
Įvyks šį penktadienį, lapkričio 
19 d., 8 v.v. Jaunimo centre. 
Rimvydo Valatkos gyvi komen
tarai apie Lietuvos gyvenimo 
detales yra spausdinami eilėje 
leidinių. Savo pokalbyje šį 
penktadienį jis atskleis mažai 
žinomų detalių iš Lietuvos 
politinių partijų santykių ir eko
nominio gyvenimo. 

(sk) 

x „Lietuvių Balso" laik
raščio metinė vakarienė įvyks 
sekmadienį, lapkričio 28 d. 
„Mabenka" restorane 7844 S. 
Cicero, Ave. Pradžia 3 v. p.p. 
Vietas užsisakyti redakcijoje, 
tel. 312-776-3399. 

j (sk) 

x VIII Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume su paskaitomis 
dalyvaus ir keliol ika 
svečių-mokslininkų iš Lietuvos, 
kuriems dar neturima vietos 
apsistoti simpoziumo metu 
Čikagoje ar artimuose prie
miesčiuose. Kreipiamės į mūsų 
visuomenę, prašydami šiuos 
svečius priimti ir pagloboti, tuo 
sumažinant rūpestį simpoziumo 
organizatoriams. Sutinką priim
ti , prašomi pranešti Birutei 
Zalatorienei telefonu (708) 
524-2244. (sk) 

specialiąją internatine mo
kyklą. Čia mokosi 86 mokiniai, 
iš jų 34 našlaičiai arba be tėvų 
globos. Visi t u r i protinių 
negalių. Vyresnėse klasėse 
mokosi siuvimo, daržininkystės, 
namų ūkio, buities darbų. 
Mokytoja Alė Dilbiene su švie
timo skyriaus inspektore išdali
jo gautą siuntą. Ji rašo: „Visi 
buvo nustebinti naujais, nepa
prastai gražiais žaisliukais, 
ypač mažieji neslėpė džiaugsmo. 
Paskui atėjo kunigas ir visi 
meldėsi už geradarius". Alė 
Namikienė siūlo šios mokyklos 
neužmiršti, siunčiant dova
nėles. 

Iš Lietuvos gaunamos užpildy
tos anketos, kurias į vaikų prie
glaudas buvo išsiuntusi 
„Saulutės" narė Rūta Šmulkš-
tienė. Iš jų sužinome, kiek prie
glaudoje vaikų, kiek berniukų 
ir mergaičių, kiek su fiziniais ar 
protiniais trūkumais, kokiu 
būdu prieglauda išsilaiko ir ko 
prieglaudai trūksta. Daugiau
sia, atrodo, trūksta žaislų, 
spalvotų knygelių, lavinimosi 
žaislų, sviedinių, akmių, vi
taminų, rūbų bei antklodžių ir 
higienos reikmenų. 

Eleonora Grigaitienė, „Saulu
tės" Detroito skyriaus pirmi
ninkė, veda antklodžių ir mieg
maišių rinkliavą. Birutė Koži-
cienė, „Saulutės" Floridos sky
riaus pirmininkė, organizuoja 
mezzo soprano Danutės Graus-
lytės koncertą lapkričio 19 d., 
2 vai. p.p., Prince of Peace 
salėje, Ormond Beach, Florida. 
Birutė primena, kad neužmirš-
tumėm nusiųsti paklodėlių 
(,.Crib sheets") į Garliavos 
pediatrinį centrą. 

„Saulutė" netrukus išsiųs su
aukotus žaislus, rūbus, knygas, 
vitaminus ir t.t. Lietuvos apleis
tiems vaikams. Marijos gimna
zijos „Rūtos" ratelis gal praves 
multivitaminų vajų. Siuntimo 
išlaidas vienkartiniai padengs 
amerikiečių grupė, surasta per 
prijaučiančią lietuvišką or 

ganizaciją. Neįvykus netikėtu
mui, „Saulutės" pirmininkė 
pasitiks siuntą Lietuvoje. 

„Saulutė" ruošia lėšų telkimo 
popietę su Chicago Bulis 
komandos krepšininku VVill 
Perdue pirmadienį, gruodžio 13 
d., nuo 3:30-5:00 v. p.p. Samuel 
T's restorane, Buffalo Grove 
Town Center, prie Lake Cook ir 
Rt. 83 gatvių. Įėjimas 10 dol. 
asmeniui. Popietę pravesti 
sutiko Lovvell Thompson, įkūrė
jas ir pirmininkas Partnership 
Against Racism ir Bulis koman
dos kūrybinis patarėjas, kuris 
suprojektuoja ,,Da Bul i s" 
reklamas. 

Raminta Lapšienė ir Giedrė 
Mikienė ruošia marškinėlius (T-
shirts) su saulėgrąžos motyvu 
pardavinėti amerikiečių krau
tuvėse. Gal, tur int verslo 
pagrindą, bus galima surinkti 
daugiau pinigų Lietuvos vai
kams. 

Čikagos buvusi mere Jane 
Byrne pakviesta būti garbės 
viešnia Čikagos architek
tūriniame „ture", plaukiant 
laivu Čikagos upe. Parašytas 
laiškas Jelenai Bonner (Sacha
rovo žmonai), norint jai suruoš
ti viešą pagerbimą salėje Čika
gos miesto centre. Užmegzti 
ryšiai su krepšininku Tony 
Kukoc. „Bears" komandos fut-
bolistas Chris Zorich, buvęs 
Bears treneris Mike Ditka bei 
žymus buvęs Bulis krep
šininkas Bob Love pakviesti 
dalyvauti lėšų telkimo 
popietėse. Planuojama rimtų 
paskaitų serija universiteto 
patalpose. 

Pas lietuvius bus tęsiamos 
„Atviro žodžio" forumo aktu
alios paskaitos, planuojama 
karjerų („carreer day") diena 
gimnazistams ir vaikų auklėji
mo bei disciplinos seminaras 
jaunoms mamoms. 

Darbų netrūksta, tik laiko. 
Indrė 

• Tikrą draugą tik nelaimėje 
pažinsi, o su dienraščiu „Drau
gu*" galima bendrauti kasdien. 

Patyręs lėšų telkimo organizatorius Lietuvių fondui ir „Draugui", LF valdy
bos pirm. Stasys Baras a Skina kun. dr Viktorui Rimseliui. kaip organizuoti 
„Draugo" fondą. Nuotr. Jono Tamulaičio 

Jau 15 metų veikia nedidelis 
„Draugo" rėmėjų būrelis, kurio 
tikslas yra iš gautų renginių 
pelno finansiškai remti dien
raštį. Visi šio komiteto nariai 
darbuojasi grynai iš pasiauko
jimo, kad tik „Draugas" gyvuo
tų. Gaila, kad per tuos 15 metų 
išlikusieji darbuotojai jau gero
kai pavargę, o papildomų narių, 
ypač iš organizacijų ir klubų, 
neįmanoma prisišaukti. Tačiau 
visų organizacijų ir klubų 
veiklos ir renginių aprašymus 
randame „Draugo" puslapiuose. 
Nors gyvenime yra taisyklė — 
ką įdėsi, tą ir gausi, bet daugelis 
tos taisyklės nesilaiko ir dirba 
pagal savo nuo ta ikas bei 
apskaičiavimus: tegu spaudą 
remia kiti. 

Lapkričio 15 d. rinkosi pasi
tarti „Draugo" rėmėjų būrelis 
marijonų svetainėje. Tai t ik 
trečias toks susirinkimas šiais 
metais, nes nuolatinių posėdžių 
nėra — dirbama, ne posė
džiaujama. Šio susirinkimo tiks
las buvo priimti rugsėjo mėn. 
vykusio baliaus apyskaitą ir ap
tarti kitų metų renginius. Daly
vavo 17 asmenų. Susirinkimui 
vadovavo Marija Remienė, ku
ri nuoširdžiai padėkojo 1992-93 
metų „Draugo" vajaus komiteto 
pirmininkui Vaclovui Mom-
kui. J is nepasipuikuodamas 
priėmė nelengvą pareigą. Vajus 
buvo sėkmingas. Per šešis 
mėnesius buvo surinkta 73,500 
dolerių aukų, ir 1992 metais 
marijonams nereikėjo „išpirkti" 
„Draugo" iš deficito. Be to, 
ypatinga padėka buvo išreikšta 
solistui Algirdui Braziui ir 
Aldonai Brazienei, kurie daly
vavo šiame susirinkime. Al. 
Brazio įsijungimas į būrelio 
talką pakėlė visų entuziazmą. t 
Jo pastangomis buvo į banketą 
sukviesta daugiau kaip 60 daly
vių. Al.Brazis, o taip pat ir jo 
žmona Aldona, ne tik platino ' 
banke to b i l i e tus ir pa tys 
užsimokėjo (kaip ir visi kiti šio 
komiteto nariai), bet atliko ir 
dalį programos. 

Pirmininkė M. Remienė padė
kojo visiems talkininkams už 
įdėtą darbą ir rūpestį, orga
nizuojant banketą. Padėkojo 
programos atlikėjams Vaclovui 
Momkui, Margar i ta i Mom-
kienei, Algirdui Braziui ir 
akompaniatorei Aldona Bra
zienei. Martiniąue salėje or
ganizuotas banketas buvo labai 
pelningas. Be aukų, tik už bilie
tus, liko 9,300 dol. pelno. Atei
nančiais metais toks banketas 
bus rugsėjo 25 d. ir jam pirmi
n inkaut i sut iko nuola t in is 
„Draugo" rėmėjas solistas 
Algirdas Brazis. 

Kitas „Draugo" renginys bus 
kovo 20 d. — koncertas Marija 
mokyklos auditorijoje. Koncertą 
atliks „Dainavos" ansamblis, 
kartu su soliste Birute Vizgir
diene iš Houston, TX. „Daina
vos" ansamblio vadovas Darius 
Polikaitis ruošia šiam koncertui 
specialią programą. Tikime, kad 
visuomenė tą koncertą rems ir 
salė bus užpildyta. 

Dabartinis „Draugo" virši
ninkas kun. Viktoras Rimšelis 
supažindino su 1994 metų 
numatytu „Draugo biudžetu. 
Tai buvo ne tiek staigmena, 
kiek sukėlė visiems rūpestį ir 
išvystė diskusijas. Tėvai mari
jonai liepos mėn. pridėjo 20,000 
dol., o metai dar nepasibaigė. 
Kasoje, sumokėjus tarnautojų 
algas, liko 2,500 dol. Organizuo
jamas „Draugo" fondas dar ne
greit galės gelbėti dienraštį iš 
finansinės bėdos. Numatytame 
biudžete vien tik aukų reikės 
120,00 dol. O iš kur jų gauti? Šis 
mažas rėmėjų būrelis Čikagoje 
negali kasmet surinkti tiek 
pinigų. , , D r a u g a s " nėra 
lokalinis, siauras laikraštis, bet 
jis apima visos Amerikos lietu
vių kultūrinius, visuomeninius 
ir apskritai organizacijų veiklos 
interesus. Kas būtų be „Drau
go"? — ne vienas kėlė tokį 
klausimą? Reikia, kad atkreip 

tų į tai dėmesį visi fondai ir or
ganizacijos, ir kasmet skirtų 
didesnių aukų iš savo iždų. Be 
„Draugo" išeivijos organizacijų 
veikla sumažėtų, nežinotume, 
kas vyksta Lietuvoje ir nebūtų, 
kas mus jungia. Vienas būdas 
palaikyti laikraštį — prikalbinti 
naujų prenumeratorių. Ne pa
slaptis, kad jaunesnioji karta, 
nors ir prenumeruoja, bet laik
raščio neskaito. Vyresniųjų gre
tos mažėja ir jų vietos lieka 
tuščios. Gera mintis užprenu
meruoti „Draugą" Lietuvoje 
buvusioms savo gimnazijoms, 
mažesnių miestelių biblio
tekoms, skaitykloms ir savo 
giminėms. Numatoma artimoje 
ateityje vienos savaitės 
numerius sukomplektuoti, 
nuvežti į O'Hare aerodromą, 
tuomet lėktuvu pristayti Lietu
voje. Lietuvoje laikraštis bus 
išsiuntinėjamas vietiniu paštu 
po visą Lietuvą. Taigi Lietuvoje 
„Draugą" galbūt gaus greičiau 
negu kai kur čia Amerikoje. 

Kaip ten bebūtų, „Draugas" 
y ra pagrindinis lietuvybės 
ramstis išeivijoje ir visokiais bū
dais turime jį remti; prenumera
tomis, skelbimais, aukomis, tes
tamentiniais palikimais, įvairių 
šeimos švenčių progomis vietoj 
dovanų skirti aukas dienraščiui 
ir stojant nariais į „Draugo" 
fondą. Narystės įnašas yra 200 
dol. su vienu balsu. „Draugo" 
fondo tarybos narių rinkimai 
įvyks ateinančiais metais. Fon
das jau yra inkorporuotas kaip 
Delno nesiekianti organizacija. 
Čekius rašyt i DRAUGAS 
FOUNDATION vardu ir siųsti 
„Draugo" adresu — 4545 W. 
63rd St., Chicago, IL 60629. 

A.M.B. 

IŠ ARTI IR TOLI 

J A V 

S. m. spalio 8 d. už nuopelnus 
metalurgijos-inžinerijos srityje 
Valencijos universitetas Ispani
joje suteikė Garbės Daktaro 
vardą Kalifornijos valstijos uni
versiteto (Long Beach) profeso
riui, daktarui Emanueliui Jara-
šūnui , gyvenančiam Santa 
Monica, CA. 

Dr. Emanuelis Jarašūnas. 

RANKDARBIŲ MUGĖ 

Šiais metais Bostono tautodai
lininkų rengiama rankdarbių 
mugė vyks gruodžio 5 d., sekma
dienį, nuo 12-5 vai. p.p., Lietu
vių klubo trečio aukšto salėje, 
368 W. Broadvvay, S. Bostone. 
Ten bus galima įsigyti tautinių 
drabužių, audinių, juostų, me
džio drožinių, gintaro papuo
šalų, knygų, kalendorių, sveiki
nimų kortelių ir kitų suvenyrų. 
Kaip ir kiekvieneriais metais, 
bus ir lietuvių dailininkų dar
bų. Bus dail. P. Lapės kalėdinių 
atvirukų, dail. V. Igno zodiako 
grafikos darbų. Veiks kavinė su 
namuose gamintais kepiniais, 
bus galima iš anksto apsirūpin
ti ir šventiniais saldumynais. 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700 
Virš 20 metų praktikos 

civilinėse ir kriminalinėse bylose 




