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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva priešinasi 
Kozyrevo pareiškimui 

Vi ln iu s , sausio 19 d. (Elta) — 
Trečiadienio vakare Li?tuvos 
Užsienio reikalų ministerija 
išplatino tokį pareiškimą: 

Šių metų sausio 18 d., buvo 
išplat intas Rusijos Federacijos 
užsienio reikalų ministro An
drėj Kozyrevo pareiškimas dėl 
gyvybiškai svarbių Rusijos in
teresų Nepriklausomų Valsty
bių Sandraugos šalyse ir Balti
jos valstybėse, kuriame sakoma, 
kad Baltijos valstybės yra svar
biausių Rusijos interesų zona ir 
Rusijai nereikia išvesti savo 
kar iuomenės iš šitų valstybių 
bei reikalaujama įteisinti dvi
gubą pilietybę. 

Lietuvos Respublikos Užsie
nio re ika lų ministerija da r 
kar tą pareiškia, kad nesutinka 
su „artimojo užsienio'' sąvoka, 
plačiai vartojama Rusijos ofi
cialių atstovų. Tuo pačiu Užsie
nio re ikalų ministerija susirū
pinusi , kad Rusija vėl priekaiš
tauja dėl žmogaus teisių pažei
dimų Baltijos šalyse, nes ta i 
nea t i t inka tikrovės. Tik nepri
klausomos Lietuvos žmonės ir 
jų remiamos valdžios struktūros 
gali spręsti , koks pilietybės su
te ik imo variantas buvo pasi
r ink tas , ir bet koks spaudimas 
šiuo k laus imu supran tamas 
kaip kišimasis į Lietuvos vidaus 
re ikalus . 

Susidaro įspūdis, kad Rusija 
neats isakė savo karinės įtakos 
Baltijos valstybėse. Nuostabą 
kelia ir ta i , kad panašaus po
būdžio pareiškimas išplatintas 
po J A V ir Rusijos prezidentų 
susit ikimo bei pradėjus darbą 
naujajam Rusijos parlamentui . 
Mes nenorėtume, kad pasitvir
t intų blogiausios prognozės, su
s i jusios su plačiai ž inomu 
r inkimų Rusijoje rezultatais. 

L i e t u v a n o r i p radė t i d e r y b a s 
dėl da l i nė s na rys t ė s E u r o p o s 

Sąjungoje 

Graikijoje viešintis Lietuvos 
užsienio reikalų ministro pava
duotojas Albinas Januška Grai
kijos užsienio reikalų ministrui 
Karolos Papoulias, dabar einan
čiam Europos Sąjungos pirmi
ninko pareigas, perdavė Lietu
vos Užsienio reikalų ministro 
Povilo Gylio laišką. 

Laiške ministras P. Gylys pa
reiškė, kad Lietuva kviečia 
pradėt i derybas dėl dalinės 
(asociaty vinės) sutarties su Eu
ropos Sąjunga (buvusia Europos 
Bendrija). Ministras P. Gylys 
rašo, kad dinamiška politinės ir 
ekonominės situacijos raida Vi
durio ir Rytų Europoje sudaro 
prielaidas ir didina būtinybę 
kurt i efektyvesnes Baltijos šalių 
integracijos į Europos Sąjungą 
formas. Lietuva norėtų, kad bū
simoji laisvos prekybos sutart is 
su Europos Sąjunga at i t iktų 
asociatyvinės sutarties preky
binę dalį. 

Lietuvos užsienio reikalų mi
nis t ras paragino Europos Tary
bą greičiau priimti sprendimą, 
l e idž ian t i laisvos prekybos 
sutart i t a rp Lietuvos ir Europos 
Sąjungos transformuoti į asocia-
tyvinę (Europos) sutartį. 

Graikija šį pusmetį pirminin
kauja Europos Sąjungoje. 

L i e t u v o s p r a š y m a s stoti į 
N A T O p a d a r ė didel i į spūd į 

V y š e g r a d o šal ims 

Šiandien pasibaigė Čekijos 

gynybos min i s t r o A n t o n i n 
Baudyš trijų dienų oficialus 
vizitas Lietuvoje. Kar tu su juo 
buvo atvykę šios šalies Genera
linio štabo viršininkas gene
rolas majoras 3 ržif Nrjkvasilas, 
kiti oficialūs asmenys. 

Svečiai susitiko su prezidentu 
Algirdu Brazausku, Seimo pir
mininku Česlovu Juršėnu, kraš
to apsaugos ministru Linu Lin
kevičiumi, aukštais Lietuvos 
kariškiais. Jie aplankė Lietuvos 
kariuomenės bazes ir dalinius 
Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. 

Trečiadienį spaudos konferen
cijoje Antonin Baudyš pažymėjo, 
kad ne tik Čekijai, bet ir visam 
Vyšegrado valstybių ketvertui 
didelį įspūdį padarė Lietuvos 
pareiškimas stoti į NATO. „Mes 
ta i suvokiame kaip ryškų buvu
sios sovietų respublikos siekimą 
integruotis į Europos struktū
ras" , pasakė jis. „JAV prezi
dentas Bill Clinton per susiti
kimą su Vyšegrado valstybių 
vadovais pažymėjo, kad kiek
vienos pokomunistinės valsty
bės žingsnis į „Par tnerys tę 
t a ika i " taikos labui yra in
dividualus. „Sveikintina, kai šie 
žingsniai pagreitinami", sakė 
min. Antonin Baudyš. 

Se imo a t s a k y m a s į Lenki jos 
Seimo n a r i ų la i šką 

Lietuvos Seimo Žmogaus ir pi
liečio teisių be tautj-bių reikalų 
komiteto nariai padarė pareiš
kimą dėl Lenkijos Seimo narių 
grupės pareiškimo Lietuvos 
premjerui ir užsienio reikalų 
ministrui. Tame laiške buvo 
nurodytos sąlygos, kur ioms 
esant galima pasirašyti Lietu
vos ir Lenkijos valstybinę su
tart į . 

„Mus labai stebina laiško au
torių siūlymas, kad Lenkijos 
vyriausybė spręstų tokias pro
blemas, kurios yra mūsų vals
tybės vidaus politikos prero
gatyva ir kurias mes patys 
sprendžiame nuo pat nepri
klausomybės atgavimo", rašo
ma Lietuvos parlamentarų pa
reiškime. 

„Tai rodo, kad laiško autoriai 
nėra gerai informuoti apie Lie
tuvoje gyvenančių t au t in ių 
mažumų, tarp jų ir !r>nkų, da
bartinę padėtį. Tarptautinių or
ganizacijų ekspertai yra kons-

Nesiseka sudaryti 
vyriausybę Rusijoje 

Amerikos rytus nuo Vidurio Vakarų iki rytinio pakraSčio šią savaitę sukaustė rekordiniai šalčiai, 
atsilankę iš šiaurės. Didžiausias šaltis Chicagoje buvo naktį, ankstyvą antradienio rytą, kai 
nukrito iki 21 F laipsnių žemiau nulio (-30 Celsijaus. Šiaurinėse valstijose buvo net -26 F. 
laipsnių. Buvo uždarytos viešosios ir katalikiškos mokyklos, elektros kompanijos pranešė, kad 
sumušti energijos pareikalavimo rekordai. Čia Chicagos paežerėje, garuojant Michigan ežerui, 
bandoma užvesti mašinas nuo viena kitos. 

ta tavę, jog tau t in ių mažumų 
t e i s ė s ir jų g a l i m y b ė s iš
saugoti taut inį ident i te tą ati
t inka re ikalavimus, ke l iamus 
tarp taut inėse konvencijose". 

„Reiškiame viltį, k a d Lenki
jos S e i m o n a r i ų g r u p ė s 
pareiškimas netaps kl iū t imi ar
t imiausiu metu pasirašyt i tarp
valstybinę Lietuvos ir Lenkijos 
sutartį bei deklaraciją", sakoma 
Lietuvos pa r l amen ta rų pareiš
kime. 

A r B u r o k e v i č i u s i r 
J a r m a l a v i č i u s n e b u v o 

„ p a k i š t i " ? 

Seimo nar ia i Kęs tu t i s Gaška 
ir Arvydas Ivaškevičius įtaria, 
kad šį šeštadienį Minske suim
tus 1991 m. sausio įvykių Lie
tuvoje organizatorius, Lietuvos 
komunistų vadovus Mykolą Bu
rokevičių ir Juozą Jarmalavičių 
Lietuvos teisėtvarkos organams 
išduoti sąmoningai. J i e „Res
publikos" dienraščiui sake . kad 
„mes niekada jų nebū tume ga
vę, jeigu tai nebūtu naudinga 
Maskvai" . Seimo nariai teigia, 
jog panašiai karo metais priešui 
pakišdavo kar in inko lavoną, i 
kurio kišenes pridėdavo klaidi
nančių dokumentų" . 

Rusijai svarbu išlaikyti 
kariuomenę Baltijos šalyse 

Lietuvos ambasadorius 
pareiškia solidarumą 

Latvijai ir Estijai 
Washington , DC, sausio 19 

d. — Lietuvos ambasadorius Al
fonsas Eidintas, diplomatinių 
atstovybių vadovams išplatinęs 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos pareiškimą dėl Rusijos 
užsienio reikalų ministro An
drėj Kozyrev pareiškimo, spau
dai pridėjo dar ir savo komen
tarą: 

„Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos pareikštas gilus su
sirūpinimas dėl Rusijos užsienio 
reikalų ministro Andrėj Kozy
rev beprecedentinio pareiškimo, 
kad Rusija paliks savo kariuo
menę Latvijoje ir Estijoje dar 
kartą liudija, jog Lietuvos vy
riausybės laiku, tiksliai ir kryp
tingai išreikalavo Rusijos ka
riuomenės išvedimo iš Lietuvos 
teritorijos 1993 m. rugpjūčio 31 

d., kai paskut in is Rusijos kari
nis dalinys apleido mūsų šalies 
teritoriją". 

„Vienok, rusų kar iuomenės 
laikymas kaimyninėse Latvijo
je ir Estijoje, sunkios pastarųjų 
šalių vyriausybių derybos su 
Rusija, o an t r a ve r tus — tų 
sunkių derybų fone toks aštrus 
ministro Kozyrevo pareiškimas 
rodo, jog Lietuvos padėt is tebe
lieka labai trapi ir pažeidžiama. 
Juo labiau, kuomet viena sako
ma ir žadama JAV vyriausybei 
ir jos vadovams, o apsisukus 
tv i r t inama atvirkščiai , prie
šingai, nei par tner iu i žadėta". 

„Lietuva labai sup ran ta Lat
vijos ir Estijos vyr iausybių 
nerimą bei jų daromus žings
nius bei juos remia. Ministro 
Kozyrevo pareiškimas, tur in t i s 

M a s k v a , sausio 18 d. 
(Reuters) — Rusijos daliniai 
ne tur i visiškai pasitraukti iš 
Baltijos bei kitų buvusių so
vietinių šalių, nes tame regione 
Rusija tu r in t i svarbių interesų, 
pasakė Rusijos užsienio reikalų 
minis t ras Andrėj Kozyrev ant
radienį, kalbėdamas į Maskvą 
suvažiavusiems Rusijos amba
sadoriams Nepriklausomų Vals
tybių Sąjungos ir Baltijos ša
lims. 

Tokie žodžiai, pasakyti amba
sadoriaus, kuris laikomas Jel
cino ša l in inku ir demilitariza-
vimo skatintojų itin nustebino 
tuo, kad pasakyti taip greitai po 
prezidento Clinton išvažiavimo. 
Lankydamasis keturias dienas 
Maskvoje, prezidentas Clinton 
specialiai pabrėžė, kad Rusijos 
didybė ateityje glodi ne stipria
me kariniame profilyje, o išrūpi-
nime gero gyvenini" ios gyven
tojams. 

,.NVS ir Battiįos šalys - • tai 
sritis, ku r sukonc :iruoti Rusi 
jos gyvybiniai intf-resai". sakė 
Kozyrev, pridedamas, jog iš ten 
gali kil t i ir „pagrindinės grės
mės" Rusijai. Anot Kozyrev, vi
siškas Rusijos pajėgų išvedimas 
iš buvusių sovietiniu respublikų 
sukeltų „saugumo vakumą", 
kurj užimtų Rusijai priešiškų 
interesų pajėgos. ..Mes netu
rime pasi t raukt i iš tų sričių, 
kurios šimtmečiai? buvo Rusijos 
interesų sferoje ir mes neturime 
bijoti šių žodžių (kariuomenės 
laikymas)", Kozyrevą citavo 
Tass — Rusijos žinių agentūra . 

Kozyrev yra ir anksčiau pana
š ia i k a l b ė j ę s apie Rusi jos 
pajėgas, Baltijos šalis, pavadin
damas „artimuoju užsieniu", 
nors tuomet minėdamas t ik 
NVS šalis, kurioms Baltijos 
šalys nepriklauso. Šįkar t jo 
pasisakymas pasižymėjo tuo. 
kad aiškiai paminėjo ir Baltijos 
šalis, ir pabrėžė būtinumą ap
saugoti gyvenančių rusų tar ia
mus interesus, neseniai nepri-

aiškią didžiavalstybinę dvasią, 
arba panašūs žingsniai Baltijos 
šalių regione, gali nepaprastai 
paaš t r in t i tarptautinę situa
ciją". 

klausomomis pasiskelbusiose 
valstybėse. 

NOBS ir anksčiau Rusija t ruk
dė sutarčių pasirašymą su įvai
riomis iš 11-os NVS šalių ka ip 
tik kariuomenės išvedimo klau
simu, ji visuomet sakydavo, jog 
tai yra tų pačių šalių saugumui 
užtikrinti. Dabar jau Kozyrevas 
kalbėjo, kad visiškas kariuome
nės išvedimas yra „kraštutinis 
dalykas", ir kad reikia rasti vi
durio kelią ta rp visiško kariuo
menės išvedimo ir pilnos kari
nės okupacijos. 

Rusijos užsienio ministras An
drėj Kozyrev ambasadoriams 
pasakė, kad NVS šalys turi stip
riau bendradarbiauti karinėje 
srityje, arba rizikuoti, kad prie
šiški interesai užims susida
riusią tuštumą. Nors jis užtik
rino, kad Maskva noci^kia šių 
šalių kariškai dominuoti, jis vis-
vien pasakė, kad ..išsaugoiimas 
karinių pozicijų" tame regione 
yra Maskvos strateginis užda
vinys. 

Maskva , sausio 18 d. (NYD 
— Rusijos prezidentui Boris Jel-
cin ir ministrui pirmininkui 
Viktor Černomyrdin atrodo ne
pavyko sutarti dėl naujos vy
riausybės ir dėl to neaišku, ar 
joje liks dabartinis finansų 
ministras, kuris yra reformų ša
lininkas. Rublio vertė t uo tarpu 
nukr i to į žemiausią ligšiol pa
siektą lygį, žmonės stovėjo il
gose eilėse prie bankų, norė
dami paskutiniuosius rublius iš
sikeisti į dolerius. 

Po šešias valandas t rukusių 
nesėkmingų pasi tar imų prezi
dentas ir premjeras išvyko į 
savo vasarnamius, ir spaudos 
atstovas painformavo, jog jie vėl 
susit iks trečiadienį. J ų nesu
gebėjimas paskelbti naujos vy
riausybės kelia klausimą ir dėl 
finansų ministro Boris Fyodorov 
ateit ies, kuris dabar, po Jegor 
Gaidar atsistatydinimo, liko Ru
sijos reformų vėliavnešiu val
džioje. 

Fyodorov n e p r i ė m ė 
pas iū lymo 

Boris Fyodorov antradienį 
ats isakė siūlomos pozicijos, nes 
Jelcino ir Černomyrdino jam jo 
statomos sąlygos nebuvo įvyk
dytos. Bet sakoma, jog j is laukia 
naujo pasiūlymo iš prez. Jelcino. 
Bet,anot žinių agentūros Inter-
fax cituojamo „gerai informuoto 
šaltinio", Černomyrdinas ir Jel
cinas nutarė nepatenkinti jauno 
reformininko reikalavimų. Dėl 
šio jų nesugebėjimo susitarti 
rublio vertė antradienį staigiai 
dar nukrito, ir daugelis rusų 
bandė išsikeisti rubl ius j do
lerius, kol jų vertė d a r labiau 
nenukrito. 

Vakarų d iplomata i , kurie 
bandė ramiai reaguoti į Jegor 
Gaidar pagrindinio reformų 
kūrėjo Jegor Gaidar atsistaty
dinimą praėjusį sekmadienį, ir 
net nuvertinti jo re ikšmę po to. 
kai jo partija „Rusijos pasirin
k i m a s " pasirodė daug blogktv,. 
negu tikėtasi parlamento rinki
muose, Fyodorovo likimą laiko 
svarbiu rodikliu Rusijos kryp
čiai artimoje ateityje. Fyodorov 
yra laikomas kietu kovotoju 
biurokratijoje, kuris stengėsi 
tramdyti išlaidų darymą ir ma-

JAV piktinasi Kozyrev 
pareiškimu 

Washing ton , DC, sausio 18 
d. (NYT) - Prezidento Bill Clin
ton administracija piktai rea
gavo į Rusijos užsienio ministro 
Andrėj Kozyrev pareiškimą, 
kad Maskvai būtų pavojinga iš
vesti savo kariuomenę iš Balti
jos šalių bei kitų buvusių so
vietinių respublikų. 

„Sis pasisakymas kelia mums 
rinitą susirūpinimą", pasakė 
aukštas JAV administracijos 
pareigūnas. „J is nesiderina su 
tuo. ka prezidentas Clinton gir
dėjo iš prezidento Jelcino". JAV 
valdžios pareigūnai pasakė, kad 
jie reikalaus paaiškinimo iš Jel
cino vyriausybės. 

Praėjusią savaitę Maskvoje 
vykusiame viršūnių susitikime 
prez. Cl in ton p a k a r t o t i n a i 
ragino Jelciną išvesti kariuo
menę iš Lavijos ir Estijos, sakė 
JAV administracijos pareigū
nai, ir Rusijos prezidentas už
tikrino prezidentą Clintoną. kad 
jis tai padarys. 

„Mes pakartotinai sakėme 

Rusi jos valdžiai , k a d mes 
tikimės nedelsiamo visų Rusijos 
dalinių išvedimo iš Estijos ir 
Latvijos", pasakė JAV Valsty
bės departamento atstovas Mi-
chael McCurry spaudos konfe
rencijoje antradienį. J i s taip pat 
pasakė, kad ministro Kozyrev 
„komentarai t ikrai nesiderina 
su prezidento Jelcino Maskvoje 
pasirašytais pareiškimais". 

Aukštas JAV valdžios parei
gūnas taip pa t antradienį pa
reiškė, kad J A V administracija 
„yra nusivylusi" atsistatydinimu 
ministro pirmininko pirmojo 
pavaduotojo Jegor Gaidar, kuris 
buvo žinomas dėl savo angažavi
mosi ekonominėms reformoms. 
Tas pareigūnas, kur i s prašė 
pavardės neminėti, sakė, kad 
administracija viliasi, kad kitas 
reformininkas, finansų ministras 
Boris Fyodorov neatsistatydins. 
„ J i s tur i daug pat ikimumo Va
karuose", pasakė pareigūnas, 
„Jei j is nepasiliks, būsime nusi
vylę" . 

žinti infliaciją. 
Jei po Gaidar atsistatydinimo 

iš valdžios išeitų ir Fyodorov, 
„tuomet Jelcinui ir Černomyr
dinui pasidarytų labai sunku 
bet ką įtikinti, kad reformos bus 
tęsiamos", rašė Michail Berger, 
„Izvestijos" laikraščio ekono
mikos redaktorius. 

„Jei išeis Fyodorovas, su juo 
išeis ir t i k ro s ekonominės 
stabilizacijos viltis", antradienį 
pasakė aukš tas Vakarų diplo
matas. Paklaustas, ar ekonomi
nių reformų vilties sunykimas 
nepadarys prezidentui Bill Clin
ton nemalonumo taip greitai po 
jo vizito Maskvoje, tas diplo
matas pasakė, jog jo manymu, 
tai sukeltų ne nemalonumą, o 
pyktį. 

F y o d o r o v p a s t a t ė 
u l t i m a t u m ą 

Boris Fyodorov, kur iam yra 
35 metai , Jelcinui ir Černomyr
dinui davė ul t imatumą, kuria
me sakė , jog liks finansų mi
nistru t ik su sąlyga, jei reformų 
priešininkas, centrinio banko 
direktorius Viktor Geraščenko 
bus pašalintas ir Finansų minis
terija turės veto teisę daugumai 
valdžios daromų f inansinių 
sprendimų. Fyodorov ta ip pat 
reikalavo, kad socialistų parti
jai priklausančiam ministro pir
mininko pavaduotojui Alek : 

sandr Zaverjucha nebūtų duo
dama galia kontroliuoti Finan
sų ministeriją. 

1992 m. gruodžio mėnesį Vik
tor Černomyrdin tapo ministru 
pirmininku, parlamento konser
vatoriams spaudžiant, kad tuo
metinis ministras pirmininkas, 
reformas skatinantis Jegor Gai
dar bū tų pašalintas. Černomyr
din iki šiol buvo tvi r tas banko 
direktoriaus Geraščenko šali
ninkas ir Gaidar 'ui suvertė 
kaltę už stiprų Rusijos ultra-
nacionalistų pasirodymą praėju
siuose rinkimuose. Praėjusį sek
madienį Jegor Gaidar atsista
tydino iš ministro pirmininko 
pirmojo pavaduotojo ir ekono
mikos ministro pareigų, sakyda
mas, jog netiki, kad valdžia žada 
laikytis protingos ekonominės 
politikos. 

I š š ū k i s J e l c i n u i 
p a s i r i n k t i 

Boris Fyodorov iššūkis Jel
cinui, kad pasir inktų naujosios 
kartos ekonomijos reformato
rius, vieton senosios kar tos 
užsilikėiių nuo sovietinės ko
munistinės biurokratijos, atrodo 
buvo a tmestas ir B. Fyodorov 
atsisakė finansų ministro pa
reigų, negavęs statomų sąlygų. 

Bet pagal tai , kaip žaidžiama 
Rusijos politikoje, B. Fyodorovo 
talkininkai sako, kad jis neat
sistatydino ir kad derybos dėl jo 
dalyvavimo vyriausybėje tęsia
si. Kadangi Jelcinas pažadėjo 
prezidentui Clinton, jo parama 
Rusijos reformoms didės, jam 
dabar būtų labai sunku paaiš
kinti kaip tai vyks vyriausybėje 
be Boris Fyodorov. 

K A L E N D O R I U S 

Saus io 20 d.: Šv. Fabijonas ir 
Sebastijonas; Daugvydas, Vai
de, J u r g ū n a s . 

S a u s i o 21 d.: Šv. Agnietė; 
Epifanas, Garsė, Rungailė. 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
V A S A R I O 16 M I N Ė J I M A S 

Detroito lietuvių organizacijų 
centro valdyba paskutiniame 
1993 m. posėdyje svarstė Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mo programą pasikeitusioje po
litinėje padėtyje. Buvo siūloma 
j minėjimą kviesti Lietuvos kai
mynų konsulus reziduojančius 
Detroite. Nutarta turėt i t ik 
vieną įdomų lietuvį kalbėtoją. 
Juo sutiko būti mums gerai pa
žįstamas adv. Povilas Žumba-
kis. 

Minėjimas vyks vasario 13d.. 
12:15 p.p.. Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje.Aukos renka
mos ALT'ai. Neužmirškime, kad 
Lietuvai dar gresia dideli pavo
jai . ALT'a ir jo atstovas bal tų 
jungt in iame komitete atlieka 
labai svarbų darbą. 

P A S T A N G O S SULAIKYTI 
RUSŲ IMPERIALIZMĄ 

Michigano baltų komiteto 
delegacija: Dainis Rudzi t is , 
Jean Riters ir Bernardas Briz-
gys diskutavo JAV kongresma-
no Joseph Knollenberg. Farm-
ington Hills. MI įstaigoje su jo 
štabo viršininku Paul Welday 
imperialistinę rusų grėsmę. Bal
tijos kraš tams ir visai rytų ir 
vidurio Europai komitetas reiš
kė susirūpinimą esančia rusų 
kariuomene Latvijoje. Estijoje ir 
Rytprūsiuose. Prašė ragint i 
JAV prezidentą paremti Balti
jos valstybių įstojimą \ NATO. 

P. Welday padėkojo delegaci
jai už suteiktą informaciją, kur i 
kongr. J. Knollenberg yra labai 
reikalinga. J is užtikrino, kad 
kongresmanas tikrai perduos 
mūsų reikalavimus prezidentui. 
J . Welday sakė. kad baltų rei
kalai kongr. Knollenberg yra 
gerai žinomi. Pernai jis buvo 
pagrindinis kalbėtojas Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime. 
Detroite. 

B. Br izgys 

Š A U N U S NAUJŲ M E T Ų 
SUTIKIMAS 

Naujų Metų išvakarėse visi 
keliai vedė į ..Paryžių", t.y.. į 
Detroito Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros centro ypatingai 
papuoštą salę. Jau prie įėjimo, 
tarsi žalių eglučių šile, šneku
čiavosi gausus būrys jaunimo, 
nekantr ia i laukdami eilės prie 
bilietų stalo. įėjus vidun, jautėsi 
lyg esi Paryžiaus centre: vieno
je pusėje salės sieną puošė pa 
slaptingo Paryžiaus miesto vaiz
das į kur i vedė žibintais ap
smaigs ty ta pasivaikščiojimo 
alėja; kitoje salės pusėje — 
didingas Eifelio bokštas; į sceną 
vedą platūs, minkštu kilimu ap
dengti laiptai, o ten - jauki 
kavinė. Visur raudonomis stal
tiesėmis stalai, žiba žvakučių 
šviesa. Salės viduryje džiazo 
o rkes t ras pasitinka ba l iaus 
dalyvius. Patarnautojos nešioja 
gardžius užkandžius; svečiai. 
j aun i ir vyresni, gurkšnoja 

kokteilius ir dalinasi pirmais 
įspūdžiais įžengus į „Paryžių". 

Netrukus Paulius Jurgut is , 
pagrindinis Naujų Metu pokylio 
rengėjas, sveikina daugiau negu 
400 svečių, kurių tarpe bent 250 
jaunimo — iš Čikagos, Hamilto
no, Toronto. Clevelando, Detroi
to, Californijos ir Lietuvos. Pau
lius džiaugėsi jaunimo gausumu 
ir linkėjo smagiai ir nuotaikin
gai praleisti Šį gražų vakarą. 
Tiek šaunaus jaunimo Detroitas 
dar nėra matęs! Pasipuošę fra
kais ir elegantiškomis vakari
nėmis suknelėmis jaunimėlis 
šoko ir linksminosi prie vėliau 
atvykusio Rimo Kaspučio „Ro
mantikos*" orkestro. 

Nedelsiant karšta vakarienė, 
saldumynai ir „gourmet" kava. 
Čia ir šampanas, nes jau pra
slinko senų metų paskutinės 
minutės ir visi vieni kitiems 
linki gerų, sveikų, džiaugsmin
gų 1994 metų. 

Dar ilgai visi „Paryžiaus 
mieste" susitikę šoko ir ben
dravo, megzdami naujas drau
gystes ir atnaujindami senas. 
Paįvairinimui galima buvo sve
tainėje užsukti į „meno ateljė", 
k u r gabi dailininkė p i e į i kari
katūrinius portretus. O vėliau, 
kad besilinksmindami ..Pary
žiuje" nejustume alkio ar nuo
vargio, buvo galima pasmagu
riauti prie naktipiečių bufeto. 

Dievo Apvaizdos parapija šir
dingai dėkoja Pauliui Jurgučiui 
ir jo talkininkams: Vytui ir 
Andriui Viskantams, Danutei ir 
Kariui Petruliams, Undinei 
Mulokaitei. Danutei Rugieniū-
tei , Natai Zarankaitei, Rimui, 
Pauliui ir Dariui Gilvydžiams ir 
visiems kitiems, prisidėjusiems 
prie šio iškilmingo Naujų Metų 
pokylio. Parapijos Tarybos 
pirmininko Andriaus Butkūno 
žodžiais: „mes džiaugiamės, kad 
mūsų jaunimas yra talentingas 
ir pajėgus suorganizuoti tokį 
sėkmingą renginį ir tvarkingai 
jį pravesti. Sis jaunimas yra 
mūsų parapijos ateitis ir ta 
ateitis bus ilga ir šviesi. Kaip ir 
visada, šis didelis darbas nebūtų 
pavykęs be pasišventusio žmo
gaus, kuris sukūrė viziją, su
būrė jaunimą, sukėlė entuzi
azmą ir paaukojo daug savo 
laiko ir energijos. Tas talentin
gas parapietis — Paulius Jurgu
t is . Mes dėkojame Pauliui ir 
visiems jo pagalbininkams už 
labai gerai atliktą darbą ir 
linkime jiems gero pasisekimo 
ateities siekiuose". 

Džiugu, kad Detroite, jaunų 
rengėjų iniciatyva, pasisekė 
suburti jaur>i:- ir vyresnius -
jaunimas suteikė jaunatvišką 
dvasią ir linksmumą, vyresnieji, 
stabilumą ir orumą. Smagu, 
kad visos kartos šeimyniškai ir 
nuotaikingai šventė Naujuosius 
Metus. 

J . U d r i e n ė 

VISUOMENINĖ P O P I E T Ė 

LB Detroito apylinkės ruo
šiama visuomeninė popietė 
sausio 30 d., sekmadienį, vyks 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen-

Muziko Giedraičio, buvusio Vyčiu choro vadovo, šeimos stalas Lietuvos Vyčių 112 kuopos kalė
diniame pobūvyje. Stalo gale — muz. Leonardas Šimutis ir jo žmona Zita. 

tre. Pradžia 12:15 v. p.p. Pagrin
dinis kalbėtojas — politinių 
mokslų profesorius dr. Jul ius 
Šmulkštys. 

V A K A R O N Ė S U 
V I R G I N I J A 

K O C H A N S K Y T E 

Sausio 14 d. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre vykusi vaka
ronė buvo ski r ta sausio 13 d. 
įvykių prisiminimai. Šį kartą 
aktorė supažindino detroitiš-
kius lietuvius su Lietuvos poe
tais, ypač Sigito Gedos kūryba. 

G I E D R Ė S Ž U M B A K I E N Ė S 
K Ū R I N I U P A R O D A 

Menininkės Giedrės Žumba-
kienės kūrinių paroda Detroite 
vyks sausio 29-30 d. Parodos 
at idarymas bus šeštadienį, sau
sio 29 d., 7 v.v. Sią parodą Dievo 
Apvaizdos K u l t ū r o s centre 
rengia LB Detroito apylinkės 
valdyba. 

„ V I R G O " K O N C E R T A S 

Vi ln iaus un ive r s i t e to stu
denčių „Virgo" choro koncertas 
Detroite, Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre vyks ketvirtadienį, 
vasario 17 d., 7:30 v.v. Atvyksta 
35 studentės ir keli vadovai. 
Choristėms re ikės nakvynių 
kel ioms n a k t i m s . Galintieji 
choristes pri imti prašomi pra
nešti LB valdybos nar iams — 
Nijolei Ze lwinder , J a n i n a i 
U d r i e n e i , A lg iu i Bražėnu i , 
Juozui Orentui, Benediktui Ne-
verauskui, Algiui Rugieniui, Jo
nui Urbonui a r Daliai Gaškai
tei, tel. 313-971-2207. 

DAYTONA BEACH, FL 
GRAŽIOS V E I K L O S METAI 

Šauniame pokylyje, Detroite, jaunimas ; ioše> nkamai sutikt: Naujuo
sius Metus. Iš k. - Edis Kuliava. Linas Udn «. Gytis Udrys ir Jillian Findlay 

Palyginant, negausus Dayto-
na Beach lietuvių telkinys ir 
1993 m. vystė gana gražią kul
tūrinę veiklą. Darbus apžvelgti. 
Lietuvių klubo valdyba, vado
vaujama Gedimino Lapeno, sau
sio 9 d. sukvietė apylinkės 
l ie tuvius į metinį Lietuvių 
klubo susirinkimą, Prince of 
Peace parapijos salėje, Ormond 
Beach. Pradžioje bažnyčioje 
gražiose lietuviškose pamaldose 
pasimeldėme, dėkodami Dievui 
už praėjusius metus . Kun Ri
čardas Grasso, sveikindamas 
Naujų metų proga, pasidžiaugė 
lietuvių sėkminga veikla, o šv. 
Mišių skaitymuose, tikinčiųjų 
maldoje, Gediminas Lapenas 
prašė Aukščiausiojo palaimos 
sergant iems klubo nar iams, 
sėkmės visiems šio telkinio 
lietuviams. Choras „Sietynas", 
a tšventęs savo veiklos dešimt
metį, sugiedojo keletą giesmių. 
Chorui vadovauja muz. Antanas 
Skridulis. 

Po pamaldų salėje vyko susi
r inkimas. Šį kar tą pamaldose ir 
susir inkime dėl ligų ir negala
vimų dalyvavo maždaug pusė 
šio telkinio lietuvių. 

Susir inkimą pradėjo klubo 
pi rmininkas Gediminas Lape
nas , pasveikinęs dalyvius, pa
garbiai pr is imindamas ir nega
luojančius. 

Susirinkimui vadovauti buvo 
pakv; as Atgudo.s Siiha.i <• i.-. 
sekretore — Msrytė Šar auskienė. 

Darbotvarkę priėmus, praėjusių 
metų metinio susirinkimo pro
tokolą perskaitė Aniceta Mažei
kienė. 

Išsamų klubo veiklos praneši
mą at l iko pirmininkas Gedimi
nas Lapenas. Telkinio ir klubo 
veikla 1993 m. pasigėrėtina: su
ruošti Naujų metų pietūs, gra
žiai paminėta Vasario 16-toji, 
Kovo 11-toji, su geromis progra
momis, kalbėtojais ir choro „Sie
tyno" menine programa. Minė
t a Motinos diena, Birželio įvy
kiai , ALT s-gos skyrius, vado
vaujamas Vytauto Abraičio, su
ruošė iškilmingą Tautos šventės 
minėjimą, kuriame buvo pa
gerbtas Lietuvos ambasadorius 
Stasys Lozoraitis, o programą 
atliko rašyt . akt. Birutė Pūke-
levičiūtė. Vytauto ir Joanos 
Grybauskų, klubo valdybai ir 
dar keliems asmenims talki
nant , gėrėjomės Lietuvos liau
dies ansamblio . .Armonikos" 
gražiu koncertu. . .Saulutės" 
organizacinio komiteto pirmi
ninkė Birutė Kožicicnė su talka 
suruošė Danutės Grauslytės 
koncertą. 

LB apyl. pirmininkės dr. S. 
Ramanauskienės ir valdybos 
pastangomis suruošta literatū
r i n ė popie tė su sveč iu iš 
Lietuvos poetu akt. Kęstučiu 
Grausl iu . Klubo valdyba dirbo 
nuoširdžiai , gerai , o metus 
baigiant, 1993 m. gruodžio mėn. 
12 d., „Sie tynas" atšventė savo 
veiklos dešimtmetį šauniu kon
certu, kurio metu pagerbti dail. 
Juozas Sodaitis, suruošęs tą 
dieną savo darbų parodą ir 
Verutė ir Jurgis Janušaičiai , 
mecenatai , švenčiantys savo 
vedybų auksinę sukaktį . 

Išsamų finansinį pranešimą 
atliko iždininkė Danutė Šilba-
jorienė. Tai darbščioji valdybos 
bitelė, labai rūpestingai tvar
kanti klubo iždą. Iš pranešimo 
aiškėjo, kad klubui priklausan
čių yra 114 narių. Iš jų 104 
susimokėję nario mokestį už 
1993 m. Pernai išsikėlė kitur, ar 
mirė, 5 nariai. Naujų į klubą 
įstojo 4. Vasario 16-tosios proga 
klubo valdyba surinko Lietuvos 
Vaikų Vilties labdarai 557 dol. 
Klubas pridėjo dar savo auką. 
Viso 600 dol. Iš klubo iždo 1993 
m. paaukota: Lietuvos našlai
čiams — 1,131.39 dol.; Išeivijos 
lietuvių spaudai — 300 dol.; 
Lietuvos t remtinių sąjungai — 
200 dol.; Kauno Prisikėlimo 
bažnyčiai — 200 dol.; Vytauto 
Didžiojo universitetui — 100 
dol.; Prince of Peace parapijai — 
250 dol.: kunigams ir bažnyčios 
tarnautojams — 665 dol. Ižde 
liko 2.029 dol. 

Šio telkinio lietuviai nesi
gailėjo klubui paramos, o pasta
rasis gražiomis sumomis parė
mė labai gerus ir naudingus 
projektus ir Lietuvoje. Baig
dama gerai paruoštą pranešimą 
Danutė 

lietuvių pamaldas aukų per 
metus buvo gau ta 1699 dol. Su 
likučiu ižde buvo 1,874 dol. Iš
mokėta 1,725 dol. Liko ižde 149 
dol. Iš tų sumų mokama kuni
gui, už salę ir k i t as paslaugas . 

Gediminas Lapenas po prane
šimo prašė dosniau aukoti , nes 
surinktų bažnyčioje aukų nepa
kanka padengti išlaidas. 

Šio telkinio lietuviai Ona ir 
Pe t ras Lania i Mari jampolės 
vaikų namams paaukojo net 
5,000 dol. Balfui suaukota 560 
dol., vadov.: Onai Karašienei ir 
Onai Daržinskienei. 

LB apyl. valdybos vicepirm. 
Eduardas Senkus padarė poli
tinį, pranešimą raginantį rašyti 
laiškus ir skambint i JAV prezi
dentui , kongreso na r i ams ir se
natoriams, kad prezidentas ne
duotų teisės Rusijai kišt is į 
Baltijos valstybių reikalus . 

Susir inkimas turėjo išr inkti 
dalį klubo valdybos. Aiškėja vis 
didesni sunkumai sudaryti val
dybą. Ir šį kar tą nebuvo en
tuziastų kandidatuoti Iš val
dybos a t s i sakė p i r m i n i n k a s 
Gediminas Lapenas, Algima 
Dautar t ienė , F. Dippel, Stasys 
Daržinskis. Salėje buvo siūlomi 
nauji kandidatai . Bet niekas 
nesutiko eiti padirbėti . Ačiū 
t i ems , toms, pas i l i kus i ems : 
Anicetai Mažeikienei, Danute i 
Šilbajorienei ir Alfonsui Bace
vičiui. Prie jų prisidėjo sava
noriškai Onutė Daržinskienė ir 
Onutė Lanienė. Taigi buvo iš
r inkt i 5 asmenys valdybon, su 
sir inkimas pavedė ki tus valdy
bos narius kooptuoti. 

Taigi tur ime moterų daugu
mos valdžią. Visos darbščios, 
e n e r g i n g o s , t i k ė k i m e , k a d 
veikla vyks, o Alfonsas Bace
vičius bus didelis valdybos 
ramst is . L inkė t ina valdybai 
pas i sk i r s ty t i pa re igomis ir 
sėkmingai dirbti, o visų nariu 
pareiga valdybai padėti. 

Pirmininkaujant is Algirdas 
Š i lba jor i s p a r o d ė d ide l į 
sugebėjimą vadovauti susirin
kimui ir surast i išeitį iš pasi
taikiusių gana keblių padėčių. 
J is padėkojo klubo valdybai už 
atliktą našią veiklą, palinkėjo 
naujajai valdybai sėkmės darbe. 

Gediminas Lapenas, baigda
mas savo kadenciją, išreiškė 
padėką valdybos nar iams , cho-

ATIDARYTAS 
MONTESORI METODO 

C E N T R A S 
Vilniuje surengtas Marijos 

Montesori auklėjimo centro pri
s tatymas. J i s įsikūrė sostinės 
Jovaro gatvėje. 

Žymios i talų gydytojos psi
chiatrės Marijos Montesori auk
lėjimo nu odas Lietuvoje atgai
vintas prieš kelerius metus. Tai 
pasaulyje papli tusi auklėjimo 
sistema, kurios esmė — pagar
ba vaikui, o t iks las — taur ios 

Šilbajorienė išreiškė asmenybės ugdymas. Pagal šį 
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metams 
JAV $90.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $100 00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $50 00 
Kanadoje ir kitur (U.SJ $55 00 
Užsakant j IJe tuvą — 
Oro paštu $500 00 
Tik šeštadienio laida $160.00 
Paprastu paštu $100 00 
Tik šeštadienio laida $55.00 

'-2 metų 
$50 00 
$55.00 

$35 00 
$35.00 

$250.00 
$85.00 
$55.00 
$35.00 

3 men. 
$30 00 
$35.00 

$25.00 
$30 00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nedirba 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus Redakcija 
už skelbimų turini neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą 

rui „Sietynui"' , jo vadovui A. 
Skriduliui , žurna l i s tams, apie 
klubo ir šio telkinio veiklą 
rašiusiems spaudoje, ak t . rašyt. 
P ū k e l e v i č i ū t e i už įvai r ių 
programų p ra tu r t in imą savo 
kūryba, Vytautui Abraičiui, už 
Tautos šventės gražų suruošimą, 
moterų būriui už talką klubui. 
P i rmin inkas padėkos žodyje 

padėką loterijai aukojusiems do
vanas, moterims už talką ruo
šiant vaišes susirinkimų metu. 

Kontrolės komisijos a k t a 
perskaitė Juozas Sodaitis. Pat
virtino iždininkės pranešime 
suminėtas sumas, pripažino, 
kad iždas tvarkomas pavyzdin-

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGE PODIATRE 
Carrozza Foot Clinic 

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.O.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W.171s t 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Re*. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

prisiminė visus prisidėjusius prie 
klubo veiklos, o Algirdui Šil-
bajoriui už puikų vadovavimą 
šiam susirinkimui. 

Po susirinkimo dar valandėlę 
pabendravę, skirstėsi šį kartą 
ne per gausi šio telkinio lietuvių 
šeima, vildamiesi, kad klubas 
savo veiklą ir šiais metais sėk
mingai vykdys. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

K a b . tol. ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S. K a d z i a Ava). , 

Chicago , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquatta Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzia 
Chicago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Vaiandos pagal susitarimą 

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

3MO W. 99 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 
•132 S. Kodzia Av«.. Chicago 

(312) 778 6969 arba (312) 489 4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St Chicago. IL 
Tai. (312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabineto ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava. , Cicaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai p p 

metodą vaikas y ra auklėjamas 
darbu, be prievartos ir bausmių. 

Vi lniuje į k a r t a m c e n t r u i 
vadovauja Vida Gasparkai tė , 
k u r i y r a b a i g u s i M a r i j o s 
M o n t e s o r i me todo k u r s u s 
Čikagoje. 

C e n t r e v e i k s m o k y t o j ų 
gai, prašė pareikšti iždininkei rengimo kursai , klasė, kurią du 
padėką, ką susir inkimas ploji- ka r tus per savai tę lankys mo-
mais ir išrpi^k^ ^nos su n i k a i s i1"' fr*»T»i metu 

Bažnytin< KO n..-įjos putiesi- amžiaus, pi antį- ia 
mą atliko ozas Bar tkus . Per pradinę rrokyklą. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst. IL 80126 

708-9412606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais re 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

. U i t i II L 

Kab. tai. (312)585-0348; 
Bai . (312) 779 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W. 63rd St. 
pagal su* tą pirm ir ketv 1 
6 9 antr i ? 6 penki 10 1? | f, 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vision Cantor, 7152 W. I27th St 
Palos Hgts m Ketv vai 3-6 v.v. 

Tai . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzia 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tai. (312) 778-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campue 
1020 C. Ogdan Ava. , Sulte 310, 

Naparvllla IL 80563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1 312)586-3188 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

874S Waat 63rH «»reat 
Vai pirm. antr. ketv i pe^kt 3-8; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

( 



DAR APIE LITĄ 
ANTANAS K. GRINA 

Girdimos žinios iš Lietuvos 
dažnai linksniuoja lito pririšimą 
prie bet kurios tvirtos užsienio 
valiutos ar kokio valiutų krep
šelio. Man tai primena Kristo
foro Kolumbo kelionę į „Naująjį 
Pasaulį", į nežinią — tiktai, kad 
ši kelionė vyksta ne 1592-ais 
metais, o 1994-ais, kai „Nau
jasis Pasaulis" jau surastas 
prieš keturis šimtus metų. 

Piniginė sistema, siūloma Lie
tuvoje, buvo vartojama visame 
pasaulyje prieš I pasaulinį karą 
ir net iki 1930-tų metų pasauli
nės finansinės ir ekonominės 
krizės. Tai buvęs klasikinis 
„aukso" standartas. Kiekviena 
šalis nustatydavo savų pinigų 
vertę auksu. Krašto pinigų 
kiekis buvo ribojamas turimų 
aukso bei užsienio valiutų rezer
vais. Jei kokios šalies piniginis 
vienetas susilpnėdavo, praras
damas savo vertę, tos šalies 
iždas ar centrinis bankas pri
valėdavo ginti savąją valiutą, 
perkant ją už savo aukso ar už-
sieno valiutos rezervus. Bet, 
praradus šiuos rezervus, ribo
jančius savų pinigų kiekį 
apyvartoje, šie supirktieji 
pinigai likdavo išimti iš cir
kuliacijos. Tuo būdu krašte 
krisdavo kainos, algos, prekyba, 
užsidarydavo įmonės, kildavo 
nedarbas — trumpai, atsiras
davo defliacija. Ir, tik kai atpigę 
krašto gaminiai būdavo ekspor
tuojami užsienin, tuo būdu 
uždirbant užsienio valiutą ar 
auksą, šie padidėję rezervai vėl 
išleisdavo apyvarton daugiau 
savų pinigų, pakeliant krašto 
ekonominę veiklą. Sunkumai 
taip pat iškildavo, kai savas 
pinigas sustiprėdavo labiau, 
negu jo nustatytas kursas. 
Tuomet vietiniai ir užsieniečiai 
prekybininkai bei investitoriai 
patiekdavo iždui ar centriniam 
bankui užsienio valiutą, reika
laudami vietinių pinigų pagal 
nustatytą kursą. Tai stipriai 
padaugindavo pinigų apyvartą, 
keliant kainas, algas ir gamybą, 
kol sukelta infliacija sumažin
davo krašto gaminių eksportą į 
užsienį, tuo sumažinant krašto 
užsienio valiutos įplaukas ir 
turimą infliaciją. Kiekviena 
valstybė, pririšusi savojo pinigo 
vertę prie užsienio valiutos ar 
aukso, prarasdavo galimybę 
tvarkyti savo vidaus ekonomiją 
ar finansus pagal savo porei
kius. Jau po I pasaulinio karo 
daugelis valstybių nebesilaikė 
griežtų laisvos prekybos bei 
konvertabilumo dėsnių. Po 1930 
metų krizės konvertabilumas 
išnyko, nes kiekviena valstybė 
panoro tvarkyti savo finansus ir 
ekonominį gyvenimą pagal savo 

poreikius. Šiandieną visos 
pasaulio šalys, išskyrus kelete 
išimčių, naudojasi „plaukiojan 
čio kurso" pinigų įvertinimu 
tuo būdu turėdami galimybe 
tvarkyti savo fiskalinę (biudže
to) bei monetarinę (piniginę) po
litiką nepriklausomai nuo kitų 
valstybių pinigų vertės ar jų 
ekonomijų. Tuo nerizikuojama 
savo krašto rezervais, nes, pasi 
keitus sąlygoms ir patyrus 
pinigų vertės nelygybę per 
rinkos pareikalavimus, keičiasi 
kursas, ir neleidžiami to krašto 
rezervai, palaikant nebėgai iojan 
tį kursą. Praradusi rezervus, 
valstybė bankrutuoja. Kiek
viena valstybė savo rezervus 
papildo trims pagrindiniais 
būdais: 1) eksportuojant dau
giau, negu importuojant, tuo 
užsidirbant užsienio valiutos; 2) 
gaunant užsienio paskolas ir 3) 
pritraukiant užsienio investi
cijas. 

Kokia yra Lietuvos dabartinė 
padėtis? Eksportai už kietą va
liutą bent šiuo metu, nepakan
kami, kad padengtų importus, 
žaliavas bei energiją. Lietuvos 
galimybės skolintis užsienio 
valiutą labai ribotos. Atmetus 
„pagalbos" paskolas iš tarp
tautinių organų, kitų paskolų 
beveik nėra ir nebus, kol kraš
tas įgaus pasitikėjimą užsienio 
rinkose. Užsienio investicijos 
taip pat mažos. Išvada — Lietu
vos aukso ir valiutų rezervai 
riboti ir jų pavartojimas, ginant 
neteisingai įvertintą ar sumen
kusį litą, yra nepaprastai rizi
kingas. Šie rezervai gali greitai 
ištirpti kaip sniegas kovo mė
nesį! Be to, turime numatyti 
galimybę, kad ir gerai įvertinus 
litą, šis įvertinimas gali pa
sikeisti, nes visos kietos valiutos 
„plūduriuoja". 

Atminkime, kad ir Europos 
Bendrijos piniginė sąjunga 
neišbūna be krizių. Jau nuo pat 
pradžių Italija, Ispanija turėjo 
išimtines lengvatas, leidžiant jų 
pinigams „plūduriuoti" iki 4%% 
nuo bendros vertės, kai visos 
kitos valiutos keisdavosi tik 
2Y4%. Didžioji Britanija ir 
Prancūzija bent keletą kartų 
pasitraukė iš sąjungos, gin
damos savo interesus. Per 
praėjusius 10 metų turėjom 
bent tuziną pinigų nuvertinimų 
vadinamoje „Europietiškoje gy
vatėje". Be to, Europos piniginė 
sąjunga ir šiandieną „plūdu
riuoja" savo kursu prieš kitas 
pasaulio valiutas. 

Anksčiau minėtos išimtys, 
veikiančios nustatytu savo 
pinigų kursu kitų valiutų 
atžvilgiu, yra Hongkongas 
(kuris savo dolerine prekyba 
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uždirba užtenkamai rezervų 
apginti savo dolerinę rinką 
nebesirūpinant savo vidaus 
pasekmėmis); Argentina (kuri, 
griežta privatizacija sutvarkius 
ilgai trukusią infliaciją, dabar 
turi nepaprastai daug ir didelių 
kapitalo investicijų, kuriomis 
laikinai — kartoju laikinai — 
palaiko peso kursą pagal JAV 
dolerį) ir Estija, kurios žingsnis 
į „aukso" standarto praeitį yra 
„šoko" metodas pasmaugt i 
krašto infliaciją ir atsukti Estiją 
į Vakarus. Tas pasiekta, bet už
mokant didelę kainą. Krašte pi
nigų trūkumas, sunkiai verčiasi 
įmonės bei žmonės, eksportas į 
rytus merdi. Daug padeda ar
timoji Suomija, prekyba ir in
vesticijomis. Kalbant su Estų 
Centrinio Banko žmonėms aiš
ku, kad dabartinė politika lai
kina ir paaugus ekonominei 
veiklai klasikinis „aukso" stan
dartas bus keičiamas taip, kad 
pinigų kiekis atitiktų krašto 
ekonomijos pareikalavimams. 
Tiesa, Afrikoje yra Liberija, 
kuri, kaip savo pinigą vartoja 
JAV dolerį. Tai valstybė, kuri 
buvo sukurta praeitame šimt
metyje grįžusių išlaisvintų 
vergų. Deja, šio krašto politinė 
ir ekonominė padėtis tokia, kad 
nei JAV doleris, (kaip jų pini
gas) nepadeda. 

Mano išvados tokios: pririšant 
savo pinigą prie kurios užsienio 
valiutos, rizikuojame importuo
jama infliacija, defliacija, re
zervų praradimu, ir, žinoma, 
pamačius, kad sistema nevei
kia, pinigo nuvertinimu, užsie
nio valiutos kontrole, suvaržy
mais bei biurokratiniu chaosu. 
Dabartinė „plaukiojančio" ar 
rinkos nustatomo kurso sistema 

Nuotr. R. Urbakavičiaus 

AR TIKRAI SUPRANTAME, KAS YRA 
DEMOKRATIJA? 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Išeivijos spaudoje pastebime 
piktus kritikos žodžius naujojo 
Lietuvos Respublikos ambasa
doriaus atžvilgiu, turbūt net ir 
nepagalvojant, kad toji kritika 
jį padaro savotiškos demokra
tijos sampratos „auka". Dažnu 
atveju nekorektiškais klau
simais bandoma jį kompromi
tuoti. Moralinis demokratijos 
pagrindas yra „laisvės, lygybės 
ir brolybės principų krikščio
niško artimo meilės įsakymo 
įgyvendinimas viešumoje". Taip 
demokratijos moralinė prasmė 
nusakoma LE IV tome. Visas 
pasaulis pripažino, kad Lietuvos 
prezidentiniai rinkimai buvo 
teisingai ir demokratiškai pra-

sudaro galimybes tvarkingai 
valdyti krašto pinigų kiekį bei 
jų vertę krašto monetarinės po
litikos priemonėmis, išlaikant 
pastovų lito kursą kitų užsienio 
valiutų atžvilgiu. Žinoma, kaip 
ir kiekvieno jautraus aparato 
valdymui, tam reikia supratimo 
ir įgudimo. Tačiau išmokus, ši 
sistema, vartojama beveik vi
same pasaulyje, sudaro geriau
sias sąlygas tvarkyti krašto 
pinigų kiekį, jų vertę ir pasto
vumą. Tačiau esant reikalui ir 
keičiantis aplinkybėms bei sąly
goms, ši sistema taip pat leidžia 
atsižvelgti į rinkos įtakas, joms 
pritaikant atitinkamą, rinkos 
diktuojamą, kurso pakeitimą, 
nerizikuojant krašto ribotais 
rezervais ar vidaus ekonominiu 
gyvenimu. 

vesti, tai patvir t ino ir 
objektyvūs užsienio stebėtojai. 
Ar turime teisę jų nepripažinti? 
Didžiuojamės savo žinojimu, 
kad esame neklystantys poli
tiniuose ar moraliniuose reika
luose, bet laikas paanalizuoti 
pačius save, pasiremiant 
pagrindiniu teisės principu, kad 
„kaltinamasis nėra kaltas, kol 
jo kaltė neįrodyta". Kuo kaltas 
ambasadorius Eidintas? 

Išeivija, išgyvenusi nuostabų 
Lietuvos laisvės atgavimo 
džiaugsmą, dabar išgyvena 
nuotaikų krizę, nusivylusi 
Lietuvos balsuotojais, nepa
tenkinta populiaraus ambasa
doriaus Stasio Lozoraičio I 
atleidimu iš pareigų ir jo vieton i 
paskirtu dr. Eidintu. Naujojo Į 
ambasadoriaus puolimai neiš
sprendžia jokios problemos, tik 
rodo išeivijos keistą demokra
tijos principų interpretavimą. 
Ar ambasadorius Eidintas yra 
kaltas, kad jam paskirtos tos 
pareigos? Juk tai buvo padaryta 
pagal tarptautinės teisės prin
cipus. Kas nors turėjo tą vietą 
užimti, ir nebūtinai buvęs pre
zidento Brazausko konkurentas 
rinkimuose. Ne asmuo čia yra 
svarbus, bet jo užimama vieta, 
kuri simbolizuoja Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybę, 
o ambasadorius yra jos teisėtas 
atstovas. Žemindami jo vardą, 
žeminame ir tai, už ką mes il
gus dešimtmečius kovojome: 
Lietuvos suverenitetą. 

Išeivijos daugumą sudaro ti-

Dra ugas " jungia 
rašančius ir 
skaitančius 

Tikėjomės, kad apsieisime be 
pasiaiškinimo, nes mūsų dien
raščio skaitytojai labai pasta
būs, imlūs pasikeitimams ir 
tikrai kantrūs, jeigu kuris 
pakeitimas ne visai pavyksta. 
Tačiau jau girdėjome pakan
kamai klausimų; kas čia darosi 
trečiame puslapyje, kodėl 
redaktorės straipsnis spaus
dinamas kasdien (matyt, jau 
nusibodo...), kodėl puslapio 
laužymas įvairuoja? Kai kas 
mano, kad šis puslapis labai 
svarbus ir reikšmingas, tačiau 
„Drauge" nėra „nesvarbių" 
puslapių, ar nesvarbios 
medžiagos. 

Laikraštis, ypač dienraštis, 
yra tarytum gyva būtybė, 
nuolat besikeičianti, judanti, 
pulsuojanti, veikiama aplinkos 
ir į ją veikianti. Pats lengviau
sias ir kartu pavojingiausias 
dalykas yra neatplėšiamai įsi
kibti j „visuomet taip buvo" ir 
priešintis bet kokiam pasikei
timui. Ypač nelengva naujam 
asmeniui, atsisėdus į redak
toriaus kėdę. Visuomet kyla pa
gunda ir spaudimas eiti saugiu, 
nusistovėjusiu, jau daugelį 
metų išbandytu keliu. Bet taip 
pat vilioja nauji keliai ir take
liai, nors jie kartais ir vingiuo
ti, ir akmenuoti. Pirmasis at
vejis yra iš tikrųjų sunkesnis. 
Kaip gali nuolat statyti kojas į 
buvusių redaktorių, ypač kun. 
Prano Garšvos, pėdas ir nejaus
ti baimės suklupti, nebijoti savo 
nepatyrimo? 

Mūsų pirmtakų redaktorių 
sukauptas milžiniškas kraitis, 
kuriuo dabar džiaugiamės ir 
naudojamės. Tai keli tūks
tančiai kantrių skaitytojų, 
remiančių savo dienraštį ne tik 

prenumeratomis, aukomis, bet 
ir gerais žodžiais. To kraičio 
skrynioje yra ir geri, pareigingi 
bendradarbiai. Tai tvirtoji uola, 
ant kurios pasta tyta visa 
„Draugo" egzistencija. Pra
dedant trumpomis žinutėmis ir 
korespondencijomis, baigiant 
išsamiais straipsniais, visi kar
tu kasdien paruošiame lietuviš
ką dienraštį, kuris mus visus — 
skaitančius ir rašančius — 
jungia į bendrą, darnią šeimą. 

Dar grįžkime vėl į tą trečiąjį 
puslapį. Jame paprastai spaus
dinama atkarpa, vedamieji ir 
kiti straipsniai įvairiomis te
momis. Visuomet taip buvo ir 
dabar puslapio sudėtis nepasi
keitė, išskyrus tai, kad nuo šių 
metų pradžios kasdien yra re
daktorės vedamasis. Kodėl gi 
ne? Juk tai redaktoriaus darbo 
dalis — pasisakyti dienos ar ki
tomis aktualiomis temomis, juo 
labiau, kad ne kasdien pasitaiko 
toms skiltims skirtas straipsnis 
iš šalies. 

Nereikia išsigąsti puslapio iš
dėstymo pasikeitimų. Niekur 
akmenyje nėra iškalta, kad jis 
tik taip, o ne kitaip, turi būti 
laužomas. Jokiu būdu neat
sisakome savo nuolat inių 
bendradarbių — Juozo Žygo, dr. 
Lino Sidrio, Vytauto Volerto, R. 
K. Vidžiūnienės ir kitų įnašo. 
Jų įžvalgūs ir aktualūs straips
niai ir toliau praturtins „Drau
gą". Tačiau turime ir apsidraus
ti, jeigu dėl nenumatytų priežas
čių atsiranda spraga (o ji dainai 
pasitaiko, nes tik J. Žygo savai
tiniu straipsniu galime pasto
viai pasitikėti). Kad redakcijai 
paskutinę minutę nereikėtų „į 
paniką pulti", nutarėme po 
straipsnį rašyti kasdien. Štai ir 
visa paslaptis! 

kintys žmonės, kurie kas 
sekmadieni vieni kitiems 
palinki ramybės ir prašo 
Viešpatį „atleisti mūsų kaltes, 
kaip ir mes atleidžiame savo 
kaltininkams". Kodėl tai nėra 
taikoma gyvenime? Dvigubas 
moralės supratimas priešta
rauja krikščioniškos artimo 
meilės idealui, kurio privalome 
siekti visi. Nekaltinkime to. 
kurio kalčių nežinome, bet 
džiaukimės tuo. ką po daugelio 
dešimtmečių atgavome. Padė
kime naujajam ambasadoriui 

sėkmingai atstovauti Lietuvai, 
kad jos vardas kiltų tarptau
tinėje plotmėje, o savo nepasi
tenkinimą slėpkime, kol 
gyvenimas atneš tai, kas mums 
patinka. Aišku, gal ilgokai teks 
laukti, bet gyventi viltimi yra 
gera, o dar geriau yra gyventi 
su atlaidumu ir krikščioniška 
meile, nes tai teikia dvasinę 
ramybę. 

• Karo muziejus įsteigtas 
Kaune 1921 m. sausio 22 d. 
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Lietuvė valttieU ni trispalve. 

— Palengva, Vytautai, sargybos irgi dalis kariško 
mokslo, viską ir mes turime žinoti, kareiviu nebuvęs 
— generolu netapsi, — pajuokavo Vincas. — Sako, 
neilgai mums teks eiti sargybas, susiformuos kitas 
batalionas, ir vėl mes eisime savo keliu. Juk ir sargy
bos kažkas įdomaus, ar ne, Vytautai? 

— Kas čia per įdomumas? Mes ne tam Čia atvažia
vom! Jei taip ilgiau bus, aš čia nebūsiu, be reikalo tik 
laiką gaišinti, - pasakė Vytautas. 

Vaikščiojo abu viduriu gatvės, netoli geležinkelio 
stoties. Buvo tylu ir Vincui priminė vėlyvą pasivaikš
čiojimą gimnazijos laikais, kai išeidavo prasiblaškyti 
pavasario aplinkoje. 

Pirmą kartą neprailgo laikas, kita pamaina juos 
pakeitė. Neskubėdami grįžo į sargybos būstinę. Niūri 
aplinka juos prislėgė, kitų pamainų vyrai dar nemie
gojo, nes buvo dar gana anksti. Kambarys darė sle
giantį vaizdą: lubose spinksėjo silpna elektros lempu
tė, grindys priklotos sutrintų šiaudų, ant kurių vyrai, 
visokiose pozose pasitaisę, dalinosi aktualiausiomis 
temomis. 

Prie vienos sienos ir Vincas atsisėdo. Pasekęs kitus 
ir jis nugara atsirėmęs į sieną pradėjo svajoti, kokia 
ilga bus naktis ir kaip tas laikas slinks palengva. Žiū
rėjo jis į tuos jaunuolius ir gaila darėsi: „Gyvenimo pa
juoka, — galvojo jis, — ar jie kada nors galvojo tokioje 
padėtyje atsirasti? Argi jų tėvai galvojo, kad jų vaikui, 
kurį leido tokį ilgą laiką į mokslą, tokia laimė bus lem

ta?" Ne, jie apie tai nepagalvojo, krėtė vaikiškus špo
sus, vedė neprasmingus pokalbius, o kiti prie stalo iš 
nuobodumo sklaidė kortų kaladę. Ir kaip dabar Vin
cas gailėjosi, kad su savim neatsivežė nė vienos mokslo 
knygos, kurioje nors šiek tiek rastų pasitenkinimo. 

Pirmoji naktis sargyboje paveikė Vincą. Tik dabar 
jis pamatė tikro kariško gyvenimo prasmę kasdie
niniame gyvenime, kurį buvo nudažęs šviesiomis 

. spalvomis, beskaitydamas visokius karo nuotykius. 
Taip praslinko jau kelios savaitės. Priprato Vincas 

ir prie to. Sargybos jam buvo lyg laiko paįvairinimas, 
šalia monotoniško aplinkos gyvenimo. Jis su noru tas 
pareigas atliko: ir patruliavo, ir stovėjo sargybų 
postuose, net ir sargybos viršininku teko būti, 
neatsisakė net savanoriškai pasitarnauti. Jis ir čia įžiū
rėjo kažką svarbaus, reikalingo kiekvienam kariui, 
apsaugojant kitus, kartu neprarandant savo gyvybės. 

Vieną dieną Vincas buvo laisvas. Rytinis kuopos 
patikrinimas buvo blankus. Būrių vadai nepasirodė, 
tad jokios dienos programos nebuvo numatyta. Vyrai 
išsisklaidė kas sau. nes nieks net ir iš būrininkų ką 
nors daryti neturėjo noro, visi kažko laukė. 

Vincas sumanė aplankyti Feliksą. Savųjų tarpe 
daug jaukiau, negu su kitų gimnazijų to pačio likimo 
draugais, kurie nors ir atrodė draugiški ir sugyvenami, 
bet kažkaip tolimesni. Užsuko į antrą kuopą, tikė
damas rasti Jurgį, su kuriuo norėjo kartu pasi
vaikščioti. Bet Jurgio nerado, jis buvo sargybų tarny
boje, tad pasiryžo nueiti vienas, pasikalbėti, sužinoti 
jų nuotaikas, gal ir daugiau kokių naujienų. 

Vincas nustebo, kai pamatė, kad taip mažai vyrų 
tesirodė, nebuvo lauke, nebuvo ir kambariuose, vieta 
lyg ištuštėjusi, tik vienas kitas neuniformuotas jau
nuolis slankiojo koridoriais. Felikso kambaryje irgi 
buvo tuščia, tik pora jaunuolių tingiai žiūrėjo pro langą 
į tuščią parką. Vincas manė, patekęs į ne tą pastatą, 

buvo begrįžtąs atgal, bet sumanė paklausti: 
— Kur visi vyrai? Išėję kur nors? — paklausė tų 

jaunuolių. 
Pažvelgė jie į uniformuotą Vincą, nežinodami, su 

kuo turi reikalo, drausmingai atsakė: 
— Daugelis į namus išvažiavo. Leidžia važiuoti iki 

atskiro potvarkio sugrįžti atgal. Gauna neribotas ato
stogas. 

— Išvažiavo namo? — nustebo Vincas. 
— Daugelis jau išvažiavo. Plechavičius nemato 

prasmės tiek vyrų čia varginti. Sako, tarp jo ir vokiečių 
ne per sklandžiai viskas eina. Du viskas paaiškės, vyrus 
leidžia paatostogauti. Kai reikės, vėl pašauks, — 
aiškino jaunuoliai. 

— Čia, šitame kambaryje mano geras draugas 
Feliksas prisilaikė, ir jis išvažiavo? — teiravosi Vincas. 

— Tas iš Utenos? Jis jau kelios dienos išvažiavo. 
— Neribotoms atostogoms, — pagalvojo Vincas. — 

Kazys nebegrįžo, Feliksas, net nieko jam nepasakęs, 
išvažiavo, tik jis vienas paliko čia. 

Dar pasidalinęs temomis su jaunuoliais, kurie irgi 
nesiryžo taip skubiai šią vietą palikti, patraukė savo 
gyvenvietės link. Jis buvo nustebintas, kad niekas 
kuopose dar negirdėjo apie tokį potvarki, apie neribotas 
atostogas, o čia, karo mokykla baigė ištuštėti. 

Pirmiau galvojęs, ką darys su ta mase idealistų jau
nuolių, atskubėjusių į šią mokyklą, dabar Vincas jau
tė, kad jie čia taip reikalingi, o jie, nors ir ne savo noru, 
ją palieka. Savotiško jausmo ir slegiančių minčių apim
tas, Vincas nė nepastebėjo savo klasės draugo Antano. 

— Vincai, kur skubi? Palauk, kur vienas taip 
vaikštinėji? Kas pas tave naujo? Ar dar nesii 
važiuoti į namus? — apipylė klausimais Vincą. 

(Bus daugiau) 
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Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

LIETUVIŲ FONDAS 

14911 127th STREET 
LEMONT, IL 60439 
Tol.: ? S 57-1616 
Fax.: ; J8-257-1647 

LITHUANIAN FOUNDATION 

ŠILČIAU IR PATOGIAU TŪNOTI 
„PO TĖVELIO KEPURE" 

ŽVILGSNIS Į LIETUV- J 
FONDĄ NAUJŲJŲ METŲ 

PROGA 
JURGIS JANUSAITIS 

Ir Lietuvių fondas, didžiau
sioji ir svarbiausioji lietuvių 
išeivijos institucija, atskleidžia 
naują savo našios veiklos lapą. 
Naujieji 1994 metai, be abejo, 
bus kupini LF rūpesčių, idėjų, 
planų. O jų įgyvendinimui rei
kės daug darbo rankų, išmin
ties, sugebėjimų. Į šį darbą turės 
jungtis ne tik LF taryba ir 
valdyba, bet taip pat ir visuose 
dideliuose ir mažuose lietuvių 
telkiniuose egzistuojantys LF 
įgaliotiniai. Darbas nebus leng
vas. Planų ir prašymų turi ir 
kitos organizacijos. Rankas, 
pagalbos prašančias, tiesia ir iš 
Lietuvos įvairiausios organiza
cijos. Ir visų tikslai kilnūs, 
prasmingi, gražūs. 

Tad Lietuvių fondo uždaviniai 
ir šiais naujaisiais metais 
nekinta, o gal dar daugiau įpa
reigoja išeiviją suglausti gretas, 
kad galėtume šią finansinę in
stituciją išauginti bent iki 
10 ties milijonų dolerių. 

Apie Lietuvių fondo veiklą, 
planus, atliktus darbus, paramą 
įvairiausiems tikslams dažnai 
kalbama. Bet reikia ir vis reikia 
kalbėti, kad lietuvių visuome
nėje negestų LF idėja ir parama 
fondui kasdien augtų. To reika
lauja išeivijoje egzistuojantys 
uždaviniai — švietimas, kultū
ra, jaunimas, mokslas, įvairi 
parama studijuojantiems ir 1.1. 

Tad ką planuos LF šiais me
tais? Metų pradžioje keičiasi 
išrinktoji LF vadovybė. Tarybos 

postą perima nuostabaus darbš
tumo moteris, ilgametė LF vei
kėja, visuomenininke, gera 
organizatorė, Marija Remienė. 
Lietuvių fondo valdybos pir
mininko postas teko didelio 
takto, tolerantiškumo ir didelių 
gabumų bei sumanymų įgyven
dintojui, taip pat LF gyvavimu 
besisielojančiam Stasiui Barui. 

Šių dviejų žmonių rankose — 
Lietuvių fondo ateities planai. 
Be abejo, jų talkininkai, taip pat 
entuziastai LF darbininkai — 
tai taryba ir valdyba. 

Paprastai sakoma, kad nauja 
šluota geriau šluoja. Su tomis 
mintimis pasitinkame naują LF 
vadovybę ir linkime, kad jai vi
sapusiškai sektųsi įgyvendinti 
didžiuosius LF uždavinius, jų 
tarpe surasti bent keletą šimtų 
naujų narių. 

O jų reikia. Štai praėjusiais 
metais i LF teistojo tik 50 naujų 

narių, o buvo tikėtasi daugiau. 
Kur yra mūsų mokslo žmonės, 
jauni akademikai, gerai įsikūrę, 
dalyvaujantys Mokslo ir kūry
bos simpoziumuose? Jų LF na
rių gretose, sakoma , labai 
nedaug. Tad šie metai tebūna 
LF naujos narių medžioklės 
metais. Surasti reikia visus, 
save laikančius lietuviais, ir 
įjungti į Lietuvių fondo narių 
gretas su didesniu įnašu. Juk 
dabar LF sąrašuose tėra tik apie 
7.000 nariu. Ar tiek mūsų tebė
ra išeivijoje. Amerikoje? Čia 
pagalbon gali ateiti ir LF 
įgaliotiniai, nes jie savo tel
kiniuose tokius žmones pažįsta. 
Pensininkų gretos retėja. Jų 
eiles turėtų papildyti t ie, 
kuriuos tėvai augino, į mokslus 
leido, lietuvišką gyvenimą davė 
ir kurie save laiko lietuviais. 
Suraskime juos! 

Daytona Beach, FL, sausio 2 
d.. Naujųjų metų pietų metu, šio 
telkinio lietuviams kalbėjo 
svečias, Vytauto Didž. univer
siteto rektorius Kaune, prof. 
Bronius Vaškelis. Jis tarp kita 
ko su dėkingumu užsiminė LF 
paramą studijuojančiam jauni
mui, stipendijas Lietuvos stu
dentams, studijuojantiems 
Amerikoje. J is teigė, kad, gavę 
iš LF stipendijas, pinigus pasi
ima, pastudijuoja Amerikoje, 
baigia mokslą ir į Lietuvą ne
grįžta, o čia eina dirbti į res
toranus ar kitur. 

Stipendijas, esą. gauna dau
giausia aukštu nomenklatūri
ninkų vaikai, kurie pasirūpina 
geriausiomis rekomendacijomis. 
Profesorius teigė, kad ir stipen
dijom atrinktų tuos, kurie 
mokosi, yra gabūs, kurie grįžtų 
tėvynėn dirbti, kurie bent iš 
dalies atsilygintų LF. Ir tai 
turėtų LF kooperuoti tik su 
Vytauto Didž. universiteto arba 
Vilniaus universiteto vadovybe. 
Tada būtų išvengta protek
cionizmo. Manytina, kad LF 
vadovybė šiais metais į tai rim
tai atkreips dėmesį. 

Apskritai yra nuomonė, kad 
gaunantys stipendijas būtų 
įpareigojami, mokslą baigę, 
grįžti tėvynėn ir dirbti jos 
gerovei, o Amerikos lietuvių 
jaunimas, baigės mokslus, 
gavęs gerus darbus, bent taptų 
LF nariais su stambiais įnašais. 

Lietuvių fondas ir šiais 
metais, be abejo, stipriai parems 

Jau būsime skaitę vietinėje, o 
taip pat ir spaudoje iš Lietuvos, 
aprašymus apie Lietuvos ka
riuomenes atstatymo 75 metų 
sukakties minėjimus. Ta su
kaktis visur, kur tik yra didesni 
ar ir mažesni lietuviški telki
niai, buvo stengtasi atitinkamai 
prisiminti. Ypač iškilmingai 
buvo minima Lietuvoje. 

Lygiagrečiai su ta sukaktimi, 
Lietuvoje išeinančioje spaudoje, 
pasirodė straipsnių ir apie da
bartinę atsikuriančios Lietuvos 
kariuomenę — su kokiais rūpes
čiais jai tenka susidurti. 

Šiaulių rinktinės teritorinės 
gynybos vadas Jonas Zaturskis 
sako („Lietuvos aidas" Nr. 205, 
1993 m. spalio 21 d.): „Surinkti 
kiek numatyta jaunuolių bus la
bai sunku. Visų pirma todėl, 
kad nėra reikiamų įstatymų". 
Užklaustas, ką jis labiausiai bus 
įsiminęs iš naujokų šaukimo 
komisijos darbo, atsakė, kad iš 
Joniškio papildomam patikri-

išeivijos lietuvių šakotą veiklą 
— lituanistinį švietimą, kultū
rinę veiklą, kultūrininkus ir 
kitus organizacijų planus. 

Ypatingą paramą reikėtų 
skirti mūsų kultūrinių vienetų 
išlaikymui, jų ugdymui ir są
lygų sudarymui jų viešiems 
pasirodymams. Per pastaruo
sius keletą metų mus lanko 
Lietuvos meno ansambliai, o 
paskutiniuoju laiku poetai-ak-
toriai ir, sakoma patys gar
siausi. Turime ir mes išeivijoje 
dar gerų, gabių rašytojų, teat
ralų, poetų. Tegul su LF parama 
jie aplanko ir mūsų mažesniuo
sius telkinius. Laukiame. 

Tai tik keletas minčių apie LF 
veiklą šiais metais. 

Lietuvių fondas vertas visu 
paramos, tad jį remkime nuola
tos! 

nimui atvežtų 42 vaikinų, net 
38 esą psichiškai nesveiki. 
Paklaustas, kiek tiesos yra kur
suojančiuose ganduose, jog ka
riuomenėje naujokai ir silpnes
nieji būna mušami, santūriai 
atsakė, kad nestatutinių san
tykių esą. „50 metų esam auklė
ti sovietinėj sistemoj ir per 
metus ar porą", — kalbėjo Jonas 
Zaturskis, — pakeisti žmogaus 
sąmonę neįmanoma. Į dabartį 
atsinešėme anos visuomenės 
įpročius ir elgesį... Iš sovietų ar
mijos tą patį atsinešė ir kari
n inkai , nemažai jų neturi 
karinio išsilavinimo". 

Gintaras Miksiūnas rašo: 
(„L.A." Nr. 224.1993.11.18) „Po 
poros savaičių baigsis šaukimas 
į tarnybą Lietuvos ginkluotose 
pajėgose. Pagal planą naujokų 
reikia pašaukti irečdaliu dau
giau negu pavasarį. Tik bėda, 
kad Vyriausybe ir ministerija 
neduoda pakankamai lėšų ka
reiviams išlaikyti. Kai kurie 
daliniai jau dabar vos galą su 
galu suduria". Toliau tame pa
čiame straipsnyje rašoma, jog 
Lietuvos ginkluotų pajėgų šta
be buvo sužinota, kad dėl lėšų 
stygiaus gali būti išformuotos 
dvi ar trys lauko brigados 
„Geležinis vilkas" batalionai. 

Lauko kariuomenės brigados 
„Geležinis vilkas" informacijos 
tarnybos viršininko pavaduo
toja Svetlana Pedaniuk, gana 
atvirai rašydama („L.A." Nr. 
229, 1993.11.25 d.) sako, kad 
naujokų šaukimas esąs užsi
tęsęs. Iš planuotų pašaukti 
2,000 vyrų, iki lapkričio 15 d. į 
„Geležinio vilko" brigadą 
atvykę tik 1,625. Iš jų net 360 
ne t inka karinei t a rnyba i . 
(Pagal „Akiračius" Nr. 10, iš 18 
metų sulaukusių jaunuolių, 
pašauktų atlikti karinės prie
volės, tik kas penktas tinka 

tarnauti kariuomenėje). Itin ne
džiuginančiai atvykusius nau
jokus apibudindama, S. Peda
niuk sako: „Negana, kad dalis 
būsimų karių purvini, nevalyvi, 
vos vos ant kojų pastovi ir daž
nas be keiksmažodžių intarpų 
sakinio suregzti nesugeba. 
Nemaža dalis iš viso karo tarny
bai netinka — su iškrypusiu stu
buru, širdies ydom, galvos trau
mom, trumparegiai, plokščiapa-
džiai, daltonikai". 

„Geležinio vilko" medicinos 
viršininkas K. Mickevičius 
sako, kad per kiekvieną šau
kimą jaučiama itin ryški išsi
sukinėjimo nuo karinės tarny
bos tendencija. Esą ne ka
riuomenės baiminasi, o veikiau 
savęs gailimą, nes, girdi, šilčiau 
ir patogiau tūnoti po tėvelių 
sparneliu užuot krosus bėgio
jant, mankštinantis, mokantis. 
Paprasčiausia, sako K. Mickevi
čius, jauno vyro krūvis dau
gumai atrodo per sunkus, nes 
išlepę jau nuo mokyklos suolo. 

O provincijoje ir mažesniuose 
miesteliuose, kur žmonės vieni 
kitus gerai pažįsta, su „reikalin
gais žmonėmis stengiasi už
megzti glaudžius santykius. 
Todėl ir tapusiu „savu" gydy
tojui, išlepusio sūnelio kortelėje 
esą, nesunku brūkštelėti: 
„Karinei tarnybai netinka", o 
ypač kada dar ši paslauga dar 
ir finansiškai „paremiama". 

Koks didelis kontrastas! Mes 
visi vyresnieji mename, su 
kokiu entuziazmu į prieškarinės 
Lietuvos kariuomenę jaunimas 
verždavosi. Ir buvo didelė negar
bė, jeigu kas nors į kariuomenę 
nepatekdavo. 

P. Palys 

• Erie kanalas, pirmasis 
Amerikos dirbtinis vandens 
kelias, buvo atidarytas 1825 m. 
spalio 25 d. Jis sujungė Didžiuo
sius ežerus su Atlanto vandeny
nu. 

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

KVIEČIAME! 
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į: 

Lietuvių fondo naujoji Tarybos pirm. Marija Remienė sveikina autorę Audrą 
Kubiliūte jos knytfoa ,.Mįslingos kaladėlei)" sutiktuvėse, Lemonte. LF finan
savo sio« knygv>« jaunimui išleidimą. 

NEW YORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
OETROIT 
WASHINGTON 

$725.00 
$750.00 
$750.00 
$750.00 
$825.00 
$850.00 
$850.00 

MIAMI 
DALLAS 
HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
VANCOUVER 

$850.00 
$850.00 
$850.00 
$925.00 
$925.00 
$950.00 

CLASSIFIED GUIDE 

MISCELLANEOUS 

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

FRANKZAPOUS 
3209 V* Wti t 95th StrMt 

TsL — (708) 424-8654 
(312) S81-88S4 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Kainos yra abipusin+s. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti iki 1994 m. 
vasario 28, Iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia. 

Dabar Jau galima registruotis grupinėms kelionėms: 
1. Dainų šventė - „Lietuvos Vyčiai" 29 biriallo Iki 13 Hagos. 
2. Dainų šventė - „Uatuvos Vyčiai" 29 biriallo iki 13 Nagos, Grupė „B" 
3. „Draugo" kallonė po Pabaltijį, baigiant su Dainų švente Uatuvoja, 28 biriallo 

iki 12 llapos. 
4. Kallonė po PabaKIJĮ „A" 26 llapos iki 08 rugpjūčio. 
5. Kallonė po PabahiJĮ „B" 16 rugpjūčio Iki 29 rugpjūčio. 

Jau aštunti metai kaip sėkmingai siunčiame jūsų paketus. Air Cargo (oro) $1.45 už svarą 
iš Čikagos į Lietuvą. Minimumas — 100 kg. 

SIŪLOME: 
Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)kelk>nes po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų. 

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 79TN AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TSLS«AX: (708) 430-5783 

Member 

•JI) 
Amtricon Soctefy 
ot Tra*«l Afltflt* 

f 3 CKV OT 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TILITOHAI: (870) 2-223-147 
2-223-154 

TBLSFAJC (370) 2-223-149 

REAL F S f A T E 

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

H. Decfcys 
Tai. 585-6624 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS A 

(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. 
• PensminKarns Nuolaida. 

FOR SALE 

VILEIŠIAI 
TRIJŲ BROUŲ DARBAI TAUTAI 

Autorius Antanas Kučys 
Inž. Petro, adv. Jono ir gyd. Antano 
Vileišių biografijos, susijusios su 
svarbiaisiais mūsų tautos ir Lietu
vos valstybės įvykiais. Petras — 
žymiausias kovotojas už lietuviško 
rašto laisvę ir pirmojo lietuviško 
dienraščio steigėjas. Jonas — 
Nepriklausomybės akto signataras, 
pirmųjų Lietuvos vyriausybių narys, 
pirmasis Lietuvos atstovas Va
šingtone; Antanas — vienas žy
miausių ano meto Vilniaus lietuvių 
visuomenininkų bei kultūrininkų. 

Visų trijų brolių darbai — tai 
reikšminga atgimusios lietuvių tau
tos istorijos dalis. 

Knyga yra 624 puslapių, iliustruo
ta istorinėmis nuotraukomis ir įrišta 
kietais viršeliais. Išleido Devenių 
kultūrinis fondas. Gaunama „Drau
go" administracijoje. Kaina 27 dol. 
Užsakant paštu dar pridedama: 
JAV-bėse 3.50 dol., j Kanadą — 
4,00 dol.. į visus kitus kraštus — 
4.50 dol. Illinois valstijos gyvento
jai sumoka dar 2.36 dol. mokesčių. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Chicago, IL 50529. 

-R; Ortr 
, - * # 
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REALMART, tNC 

6602 S. PuLaski, 
Chicago, Ii. 60629 

312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja {vairių nuosavy
bių pirkime bti pa.-davime, mieste ir 
prremie><*iuo»e. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČJUi 
8us 312-585-6100, re*. 312-778-3*71 

Orrtuifc K.MIfCIK REALTORS 
"Ofl 7922 S. Pulaski Rd. 
" • 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduot i ^r pirkti namus, 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

II.S. SAVINOS BONOS 
THF GRcAT AMERiČAN \;VtSrV.:N|T 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

„DRAUGE5 f » 

ŠILKO TINKLAI, pasakojimai. Al. Baronas. 182 psl. 
ĮLŪŽĘ TILTAI, romanas. Pr. Naujokaitis. 235 psl. 
VIENIŠI PASAULIAI, romanas Alė Rūta 265 psl. 
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J Vaišnora, MIC 443 

psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. Jurgis Jankus. 213 psl 
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ, romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, atsiminimai. A Gervydas. 221 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės Sudarė Povilas 

Gaudys. 197 psl. 
PRAEITIES PABIROS, rinkinys straipsnių iš Lietuvos praei 

ties. Vaclovas Biržiška. 352 psl. 
VAIKŲ AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Kun. J. Danielius. 80 psl. 
RUCĖ IR DANDIERINAS, novelės. Jonas Žmuidžinas. 110 

psl. 
ABRAOMAS IR SŪNUS, prem. romanas Al. Baronas. 206 

psl. 
DABARTIES SUTEMOSE, žvilgsnis į dabartį. Bronius 

Zumeris. 187 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI, novelės. C. Grincevičius. 131 

psl. 
BENAMIAI, atsiminimai. Mikelionis. 213 psl. 
SLĖPININGOS NOVELĖS, R. L. Stevenson. 248 psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, reportažai. A. Vilainis. 173 psl. 
LIKIMO ŽAISMAS, romanas. H. Lukoševičius. 231 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Karvelienė. 360 

psl. 
DAIKTAI KASDIENINIAI, eilėraščiai. A. Baronas 71 psl. 

W W H Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai turi 
dar pridėti Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi 
— tiek Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai, dar turi 
pridėti $2.75 supakavimo. išsiuntimo ir pašto išlaidų 
apmokėjimui. 

' 



BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

A. JAKŠTO SPAUSTUVĖ 
NEGAUS ŽADĖTŲ 

ĮRENGIMŲ 
Kaišiadoryse statoma Adomo 

Jakšto katalikų spaustuvė, kuri 
turėtų pradėti veikti 1994 m. 
vasario mėnesį, iš Vokietijos 
katalikų šalpos organizacijos 
„Kirche in Not" kol kas negaus 
visų žadėtų įrengimų. Spaustu
vės kūrimo darbus prižiūrinčio 
MEDEC eksperto H. Bijnevelto 
teigimu, „Kirche in Not" nutarė 
laikinai susilaikyti nuo našios 
dvispalvės „Speedmaster" tipo 
spausdinimo mašinos tiekimo. 
Eksperto nuomone, žengti šį 
žingsnį „Kirche in Not" organi
zaciją paskatino iškilusios abe
jonės, ar katalikų leidyklos pa
jėgsiančios panaudoti bent 10% 
tokios mašinos pajėgumą. Kata
likų leidyklų draugijos steigia
majame susirinkime Bijnevel-
tas pareiškė, kad „Kirche in 
Not" organizacijos abejones 
lemia ir tai , jog ji neturint i Lie
tuvos katalikų leidyklų planų, 
išlaidų ir pajamų balanso. 

Būsimasis spaustuvės direkto
rius Romanas Aukščiūnas infor
mavo, kad spaustuvė gausianti 
dvi nedidelio pajėgumo vien
spalves spausdinimo mašinas, su 
kuriomis praktiškai nebus įma
noma spausdinti spalvotų žur
nalų, didesnio formato laikraš
čių, knygų kietais viršeliais. Per 
mėnesį spaustuvė būsianti pajė
gi išspausdinti t ik vieną „Nau
jojo Židinio" žurnalo pobūdžio 
tiražą bei vidutiniškai dvi vien
spalves knygas minkštais virše
liais. Kainos už šiuos darbus 
būsiančios du-tris kar tus dides
nės negu dirbant su „Speed
master" tipo spausdinimo ma
šina. Direktoriaus nuomone, to
kio pajėgumo mašinos niekada 
nepadengtų pastatų eksploata
cijos išlaidų. 

Kalbėdamas apie perspekty
vą, Bijneveltas pridūrė, jog 
„Kirche in Not" nepasakiusi, 
jog ateityje ji nepadovanos 
reikiamos spausdinimo maši
nos. Daug kas, jo nuomone, pri
klausys nuo katalikų leidyklų 
leidybinės politikos ir jų bendrų 
pastangų. 

MOKYKLAI SUTEIKTAS 
KUN. ALFONSO LIPNIŪNO 

VARDAS 

Kaip rašo laikraštis „Panevė
žio balsas" (1993.10.12, Nr. 198) 
Panevėžio 16-ajai vidurinei mo
kyklai suteiktas tautos šviesuo
lio bei kankinio už Lietuvos 
laisvę kunigo Alfonso Lipniūno 
vardas. Ta proga šv. Mišias 
Kris taus Karaliaus katedroje, į 
kurią susirinko daug mokinių, 
aukojo mokyklos kapelionas 
kun. G. Jonikas. Prie kun. A. 
Lipniūno kapo susikaupimo va
landą kalbėjo jo sūnėnas A. Lip-
nickas ir dukterėčia A. Abroma
vičienė. Mons. J . Antanavičius 
papasakojo kapo atsiradimo is
toriją. „Dabar iš šio kapo sklin
da šviesa, ir norisi t ikėti , kad 
netolimoje ateityje jis gali tap
ti dar vienu šventuoju", užbaigė 
savo žodį monsinjoras, kurio rū
pesčiu kunigo palaikai buvo iš 
Lenkijos pargabenti ir palaidoti 
šventoriuje tos pačios katedros, 
kurioje jis darbavosi. 

Iškilmių mokyklos salėje me
tu mokyklos direktorius pasakė, 
jog j i s ir pedagogų kolektyvas 
suprantą, kad Lietuva laukia 
tauraus ir dvasingo jaunimo. 
Vardas žmogaus, kuris savo 
gyvenimą atidavė Dievui, tėvy
nei ir jos žmonės, didžiai įparei-
gojąs. Nors atsakomybė esanti 
didelė, bet kokia našta pake
liama su Dievo pagalba, pasakė 
direktorius. 

• 1919 m. sausio 5 d. bolše
vikai pirmą kartą užėmė Vilnių. 

Į V E R T I N O R O M O S 
T I K Ė J I M O D O K T R I N O S 

K O N G R E G A C I J O S D A R B Ą 

Popiežius Jonas Paul ius II 
teigiamai įvertinto Romos Tikė-
jimo doktrinos darbą, ypač mo
r a l i n ė s t eo log i jos s r i t y j e . 
Audiencijoje, suteiktoje lap
kričio 19 d. kongregacijos 
v isuot in io s u s i r i n k i m o na
r iams, j is pasakė , kad i t in 
svarbus esąs gilus nėštumo ap
saugos, sterilizacijos, aborto, 
organų persodinimo ir eutanazi
jos k laus imų nagrinėjimas. Šie 
tyrinėjimai įgalinę pateikti Baž
nyčiai atsakymus į neretai labai 
sudėtingus bei keblius klausi
mus. Popiežius padrąsino kon
gregacijos nar ius ir toliau tęsti 
šią liniją „drąsiai ir ištvermin
gai", nepaisant jokių s u n k u m ų 
ir pasit ikinti kongregacijos pre
fektu kardinolu Josephu Rat-
zingeriu. 

Susi t ikime popiežius Jonas 
Paulius II ypač vertino kongre
gacijos dokumentą apie Bažny
čią ka ip bendriją. J ame vysku
pams, teologams ir visiems ti
kintiesiems aiškiai parodoma, 
kad krikščionių bendrija turin
ti būt i išgyvenama ne t ik kaip 
„horizontalus ir išorinis elemen
tas" , bet ir kaip vidinė malonė 
ir drauge kaip regima Kr is taus 
dovana. 

KATALIKŲ J A U N I M O OR
G A N I Z A C I J Ų SUSITIKI-
M A S SU V Y R I A U S Y B Ė S 
P A T A R Ė J U R E L I G I J Ų 

K L A U S I M A I S 

Tarpdiocezinio katechetikos 
centro jaunimo sielovados sky
riaus iniciatyva spalio 29 d. 
katechetikos centro patalpose 
Kauno katalikų organizacijų at
stovai, LKMA Kauno židinio ir 
Katal ikų mokytojų sąjungos 
Kauno skyriaus nariai susit iko 
su Vyriausybės patarėju religijų 
klausimais Pet ru Plumpa. 

Svečias informavo, jog šiuo 
metu Lietuvoje įregistruotos 9 
tradicinės konfesijos, iš kur ių 
šešios yra krikščioniškos: dvi 
katalikų (Romos ir graikų apei
gų), dvi ortodoksų (stačiatikių ir 
sentikių), ir dvi protestantų (liu
teronų ir evangelikų). Įregis
truotos ir t rys nekrikščioniškos 
konfesijos — judėjų, musulmonų 
ir karaimų. P. Plumpa pažymė
jo, k a d neseniai Seimo 11-ajai 
sesijai svarstyti pateiktą religi
nių bendrijų įstatymo projektą 
kritikavę netradicinių konfesi
jų ir krikščionių nekatal ikų 
Bažnyčių ats tovai , neva 5 ir 6 
straipsniai pažeidžia valstybės 
piliečių teises, diskriminuoją 
n e t r a d i c i n i ų konfes i jų t i 
kinčiuosius. 

Apibūdindamas Lietuvoje pa
plitusias sektas, Vyriausybės 
patarėjas pasakė, jog esama ne
maža nusiskundimų indų kil
mės judėjimais ir „Tikėjimo žo
džio" bažnyčia. I šiuos judėjimus 
įsijungęs j aun imas stokoja tei
singos informacijos, kuri padėtų 
surasti reikalingą dvasinę gyvy
bę bei dvasinę potenciją katal i 
kybėje. Ponas Plumpa akcen
tavo, kad pasukti šiuo keliu jau
nimą neretai paskatina „nuobo
dulys" katalikų tikėjime, dvasi
ninkų neveiklumas, mėgėjiškas 
priešinimasis sektoms, katal ikų 
organizacijų dvasinis ša l tumas 
visuomenės atžvilgiu. Ki ta ver
tus, iki šiol nesama komisijos 
sektų veiklai t i r t i bei a t i t inka
mų teisinių aktų. 

ATSAKOMYBE PAGRISTA 
ŽURNALISTIKA 

Popiežius Jonas Paul ius II 
paragino visus žurnalistus siek
ti, kad jų pranešimai a t i t ik tų 
tiesą i r būtų atsakingi. Audien
cijoje, suteiktoje Jungt in ių Vai-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. sausio men. 20 d. 

Vasario 16 gimnazijos mokiniai ragauja įvairius patiekalus 11 klasės mokinių suruoštame 
kulinarijos konkurse. 

N'uotr. M. Šmitienės 

stijų žinių agentūros „Associa
ted Press" (AP) vadovams, po
piežius pasakė, jog, žurnalisti
ka i norint išlikti „ taur iu menu 
ir visuomeniškai naudingu da
lyku", žinių rinkimo ir per
davimo pagrindinis tikslas turė
tų būti „žmogaus asmens ge
rovė". Popiežiaus žodžiais, per
duodant žinias t u r ė t ų bū t i 
siekiama kuo didesnio objek
tyvumo. 

Kaip ir bet kokioje kitoje žmo
nių veiklos srityje, žurnalistiko
je ta ip pat gali atsirasti pagun
da panaudoti masinių infor
macijos priemonių galią savo 
tikslams. Tačiau jis tikįs, kad 
žurnalistai, dirbdami savo dar
bą, visada vadovausis „išlaisvi
nančia tiesos galia", teisingumo 
troškimu ir „objektyviais visuo
t inės gerovės poreikiais". J i s 
t a ip pat pridūrė: „Šiandien no
rėčiau padėkoti t iems puikiems 
žurnalistams, kurie, teisingai 
atlikdami savo profesines parei
gas — kartais su didele rizika —, 
prisidėjo prie žmonių bendrijos 
pagerinimo: demaskavo tai, kas 
bloga, i?*'skelbė apie tai, kas 
gera" . 

A N D R E O T T I P A S K I R T A S 
„30 G I O R N I " 

V Y R I A U S I U O J U 
R E D A K T O R I U M I 

Kaip spalio 11 d. pranešė 
buvęs tarptaut inio katal ikų 
žurnalo „30 Giorni" vyriausias 
redaktorius Roberto Rotondo, 
šio leidinio vyriausiojo redakto
riaus pareigas perima buvęs Ita
lijos ministras pirmininkas Giu-
lio Andreotti. Rotondo pareiškė, 
jog jis pats pasiūlęs Andreotti 
š ias pareigas. Pasak Rotondo, 
krikščionių demokratų politikas 
j au ir anksčiau buvo tampriai 
susijęs su žurnalu. Rotondo 
tol iau pasakė, kad jis pats 
galbūt liksiąs vyriausiojo redak
toriaus pavaduotoju. 

Katalikų judėjimui „Comu-
nione liberazione" (CL) art imas 
žurnalas pasirodo kar tą per sa
vaitę įvairiomis kalbomis. And
reotti laikomas savotišku šio ju
dėjimo „tėvu". Beveik 74 metų 
amžiaus politikas šiuo metu yra 
kal t inamas ryšiais su mafija. 
Tačiau jis kategoriškai neigia 
visus kaltinimus. Rotondo irgi 
pareiškė, jog niekas iš redak
cijos narių tuo netiki. 

BAŽNYČIOS UŽDAVINYS -
KOVA SU M O R A L I N E 

KRIZE 

Popiežius Jonas Paulius II 
pagrindiniu Bažnyčios uždavi
niu laiko kovą su moraline 
krize, apėmusią š iandieninę 
visuomenę. Spalio 9 d. Australi
jos vyskupams suteiktoje au
diencijoje j i s p a b r ė ž ė , j og 
Bažnyčia ske lb ian t i t ikrąją 
sąžinės prigimtį, ginant i mora
linių vertybių visuotinumą ir 
ilgalaikiškumą ir ugdanti au
tentiškos žmogaus laisvės jaus
mą. Drauge atkreipė dėmesį, 
kad Bažnyčios nuostata funda
mentalių klausimų atžvilgiu 

MYKOLO ROMERIO LAIŠKAS 
PILSUDSKIUI 

E. R I N G U S 

1992 meta i s išleistos dvi 
knygos apie Romerių šeimą ir jų 
į t aką Lenki jos istorijoje. 
Medžiaga surinkta iš šeimos 
narių užrašų, užimančių apie 
tris šimtus metų. Dalis užrašų 
užsiliko Varšuvoje, dalis Vil
niuje. Romerių šeimos istorija 
prasideda su vokiečių kalavi-
ninkų atvykimu į pietinę Latvi
ją. Šešioliktame šimtmetyje t a 
sritis priklausė Lietuvos-Lenki
jos sąjungai ir vokiškų šeimų 
lenkinimas prasidėjo ypač po 
švedų pabaigos okupacijos. Ne
norėdama paklusti švedų kara
liui, Romerių šeima persikėlė 
Vilniun ir taip pasiliko Lie
tuvoje, tarnaudama lenkų kara
liams bei Lietuvos didikams. 

Mums įdomi paskutinė Rome
rių kar ta , nes dalis tos šeimos 
pasiliko lenkais, dalis garbingai 
dirbo Lietuvos naudai. Eugeni
jus Romeris (1871-1943), vedęs 
turtingą dvarininkę, įsitvirtino 
Tytuvėnų dvare ir, drauge su 
kitais dvarais, valdė 4.500 hek
tarų. 1918 metais, turbūt neno
rėdamas prarasti tokio tur to , 
liko gyventi nepriklausomoje 
Lietuvoje. Žemės reforma tačiau 
privertė visų dvarų atsisakyti , 
paliekant jam 80 ha ir Tytuvė
nų dvarą, kur jis gyveno su dai
lininke žmona iš Dembovskių. 

Jo pusbrolis Mykolas Pijus Ro
meris (1880-1945), teisininkas, 
išmokslintas Peterburge, Kro
kuvoje ir Paryžiuje, liko dirbti 
Lietuvos naudai, įsijungdamas 
į valstybės kūrimo aparatą. 
Reprezentavo Lietuvą Hagos 
Tribunole, vėliau buvo Kauno 
un-to rektorius. I pasaulinio 
karo metu Mykolas Romeris 
kovojo su bolševikais drauge su 
Pilsudskiu ir buvo gan artimi 
tiek, kad Pilsudskis net galvojo 
pavesti Mykolui sudaryti Vil
niuje vyriausybe, susidedančią 
iš lietuvių ir lenkų. Išėjo kitaip. 
kas privertė Mykolą išdrožti 
savo nuomonę Pilsudskiui ketu
rių puslapių asmeniškame laiš
ke. Štai to laiško dalinis verti
mas: 

„Savo kalboje, Pone, tvirtinai, 
kad priklausai Lenkijos ir Lie

tuvos istorijai, kad Tavo lai
mėjimai pr ik lauso abiems tau
toms, todėl istoriškai esi atsa
kingas prieš abi tautas . Lenkas 
tokios kalbos, kaip Tavo, nebūtų 
galėjęs pasakyt i . Pirma Tavo 
kalbos dalis, kurioje išreiškei 
pagarbą senai Lietuvai, kurios 
kūrinys yra Vi ln ius — simbolis 
gilios p rae i t i e s ir užkerėto 
likimo, didelės tautos sostinė, 
yra pilnas grožio ir jėgos. Tavo 
kalboje, kurioje išryškinai ryšį 
tarp Vilniaus ir Lietuvos negali 
būti kitaip suprantama, kad 
čionai Vilniuje buvo Lietuva, 
kol neatėjome mes (lenkai). Bet 
ši sri t is buvo ir l iks lietuviška, 
nesvarbu, kokia bus ateitis. Ki
taip sakant , Vilnius — Lietuvos 
kūrinys, liks toks, o ne kitoks, 
nes jį sukūrė t au tos valia ir jos 
likimas. Vilnius atgaus savo is
torinę rolę, grįš prie Lietuvos, 
kaip teisėta jos sostinė. T u pats 
savo kalboje vos nepatvirtinai 
mano teigimų ir joks lietuvis ne
būtų sugebėjęs išreikšti tokių 
minčių, ger iau ir giliau. 

Suprantu tragediją Lietuvos 
lenkų, kurie patys nėra gryni 
lenkai ar gryni lietuviai. Pats 
toks esi. Ir todėl. Pone. kuris 
buvai didelis, a tkurdamas Len
kiją. Lietuvos reikalų supratime 
esi silpnas ir j au nugalėtas. 
Tavo ..rytinė politika" turėjo 
subankrutuot i ir ..federacinės" 
svajonės nėra erelio skrydis, o 
tik žvirblio trypsenimas. Tikiu, 
kad Tavo pastangos, nors ir kil
nios, tampa lenku šovinistinio 
elemento užmačios ir nejučiomis 
pakliuvai j jų pinkles. Nenuga
lėsi, Pone, ir Lietuvos istorijoje 
nebūsi įrašytas drauge su kitais 
Lietuvos didvyriais, nes VVallen-
rodu nesi ir viską, ką darai 
Vilniuje, nėra garbinga ir nėra 
Tavo. Tai y ra elementarinio 
lenkų nacionalizmo gruboniški 
siekimai. Tai nėra Dmovskio 
(lenkų nacionalistų vadas',bet 
arkivyskupo — Teodorovičiaus ir 
kitų panašių — siekimai... 

Kovojau d rauge su Tavim del 
Lenkijos nepriklausomybės, nes 
tikėjau, kad šis kelias prives prie 
nepriklausomybės ab'ejų tautų 

išdėstyta naujoje moralės en
ciklikoje „Veritatis splendor". 
Šiandieninė „mirties kul tūra" , 
kylanti iš „moralinės sąžinės 
užtemdymo". Del šio „užtemdy-
mo" esančios kaltos tam tikros 
antropologinės ir etninės teori
jos bei per didelis klaidingai 
suprantamos laisvės akcen
tavimas. Atsižvelgdamas į seku
liarizuotą Australijos visuome
nę, Jonas Paulius II pabrėžė 
krikščioniško liudijimo „reikš
mę" ir paragino vyskupus akty
viau skatinti kunigystės bei 
vienuolystės pašaukimus. 

REIKALAUJA S P R Ę S T I 
MAŽUMU P R O B L E M A S 

Vatikanas Jungtinių Tautų 
organizacijoje p a r e i k a l a v o 

aktyviau spręsti tautiniu ;nažu-
mų problemas ir laikytis religi
jos laisvės principo. Vatikano 
..užsienio re ika lu ministro" 
Jean-Louis T a u r a n kreipimesi, 
kuris buvo paskelbtas Romoje 
lapkričio 17 d., sakoma, jog bet 
kokia tauta tur in t i turėti gali
mybę organizuotis j nepriklau
somą valstybę. Kaip alternaty
vą nepriklausomai valstybei 
Tauran pasiūlė federacinės val
stybės arba valstybių sąjungos 
formas. Tokiu būdu galima už
tikrinti valstybės nacionalinę 
vienybę ir sykiu suteikti kiek
vienai taut inei bendrijai gali
mybę išsaugoti etninę, kultūri
nę ir religinę tapatybę ekonomi
nio ir socialinio vystymosi 
procese. 

PASIRŪPINKIME, 
KAD NEŽŪTŲ 

Vilniuje yra Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejus. Jo is
torijos pradžia — Balio Sruogos 
ir Vinco Krėvės rūpesčiu 1924 
m. pradėti kaupti Valstybės 
teatro muziejaus rinkiniai. Nors 
muzieius, kaip ir visa mūsų 
kultūra, patyrė visokių negan
dų, šiandien jame yra beveik 
200,000 saugojimo vienetų. Tai 
koncertų bei spektaklių afišos, 
programos, kitokie dokumentai 
(pradedant XVIII a., jų yra 
72,000), apie 52,000 nuotraukų 
bei 39.000 negatyvų, liūdniau
si artistų atvaizdai — pomir
tinės kaukės, muzikos kūrinių 
bei dramos veikalų rankraščiai, 
laiškai, 11,000 sceninių rūbų 
bei scenovaizdžių eskizų, 65 
maketai, kitokie dailės darbai 
(aktorių bei muzikų portretai, 
biustai, šaržai), apie 250 lėlių, 
apie 200 sceninių rūbų, 418 
muzikos instrumentų, dirigentų 
batutos, memorialiniai daiktai 
(baldai, meno kūriniai , smul
kesni asmeninia i daiktai) , 
plokšteles, natos, knygos (ir su 
autografais), laikraščiai, žur
nalai bei jų straipsnių iškarpos 
ir t.t. 

ir mano tėvynei su t ikra jai ga
rantija. Gerbiau Tave visose 
kovose, nes buvai didelis. Nesi 
tačiau toks Lietuvos reikaluose. 
Pakęsk mano pastabas, vieno iš 
Tavo draugų. Rašau Tau. nes 
pats save laikei lietuviu ir net 
lietuviškai prašnekai, taigi Įver
tins Tave ir lietuviai. Užjaučiu 
likimą lenkų, likusių gyventi 
Lietuvoje, kurie nėra tikri lenkai. 
ar lietuviai. Jiems reikės surasti 
naują ,,modus vivendi". Tikrai 
Lietuvoje išs ivystė naujas 
žmogus, abiejų tautų mišinys iš 
kurio išaugo tokios asmenybės, 
kaip Mickevičius, Kosčiusko, 
Plateriai. Narutavičius (vienas 
brolis buvo Lenkijos prezi
dentas, kitas Lietuvių Tarybos 
narys). 

Su Eugenijum ir Mykolu Ro
merių šeimos genealogija Lie
tuvoje ir Lenkijoje baigėsi. 
Lenkija turi būti dėkinga dviejų 
tautų mišiniui, nes išjoji turėjo 
sau daugiau naudos, negu Lie
tuva. Noras toliau bendradar
biauti su Lietuva dar vis pasi
reiškia Lenkijos gilumoje, kaip 
buvo rašyta ..Drauge" (Lietuvos 
Mylėtojų Draugija). Mūsų reika
lavimas, kad Želigovskio ..žy
gis" į Vilnių būtų pasmerktas, 
vis dar neturi pakankamo pri
tarimo lenkų tarpe. Kažin, ar 
nevertėtų ir mums atsisakyti to 
nelemto ..želigovskinio" komp
lekso ir pradėti naują istorinį 
laikotarpį, reikalaujant tole
rancijos ir pagarbos iš abiejų 
kaimynu. 

Muzie jus n e t u r i p a t a l p ų 
nuolatinei ekspozicijai ir šie tur
tai kol kas tėra menkai pri
e inami visuomenei . Tač i au 
muziejui restauruojami puikūs 
rūmai senamiestyje. Dėl lėšų 
stokos remontas vyksta labai lė
tai , bet 1994 m. pabaigoje j is 
turė tų būti baigtas (tik mokslo 
darbuotojams, administracijai , 
fondų saugyk loms , r e s t a u 
ravimo dirbtuvėms, bibliotekai 
ir pan. skirtų dviejų kiemo 
namelių ateitis labai neaiški). 
Artėja laikas, kuomet vienin
te l i s t oks k raš to muz ie jus 
pagaliau bus at idarytas . J a m e 
s u k a u p t o s ver tybės ne t i k 
nuolatinės ekspozicijos dėka, 
bet ir kitais (mokslo konfe
rencijų, minėjimų, susi t ik imų 
ir t.t.) būdais įsilies į kasdieninį 
viešąjį k r a š t o k u l t ū r o s 
gyvenimą. 

Daugiau kaip 100 metų tęsia
si išeivijos kultūros veikla įvai
riuose pasaulio kraštuose. N e 
sykį ją pastiprino iš Lietuvos 
atvykę menininkai, ypač galin
gai — 1944 m. gimtąjį kraš tą 
priverstų palikti meno žmonių 
daugybė. Ne vienas l ietuvis 
tapo svečių šalių meno gyveni
mo apskritai įžymybe. Tačiau 
medžiagos apie šią nepapras tą 
veiklą Lietuvoje yra labai ne
daug. Mažai jos te tur i ir Lietu
vos teatro, muzikos bei k ino 
muziejai. Tuo tarpu muziejaus 
uždavinys yra deramai parodyti 
ir išeivijos kul tūros veiklą. 
Pastaruoju metu muziejui labai 
vertingų dalykų ats iuntė Vincė 
Jonuškaitė-Zaunienė. Monika 
Lembertienė ir Vitalis Lem-
b e r t a s , Juozas S t a n k ū n a s , 
Alfonsas Tumas, Aleksas Ber
tulis, Anatolijus Kairys, Vytau
tas Mickūnas. Tačiau tai t ik 
nedidelė dalelė. O laikas bėga ir 
kar ta is , deja, nusineša užmarš
tin ar net prapultin ne vieną 
kultūros gyvenimo paliudijimą. 

Muziejaus darbuotojų vardu 
drįstu kreiptis į jus su prašymu 
— padėkite muziejui (o iš t iesų 
tautinės kultūros dabarčiai ir is
torijai) sukaupti reikalingą me
džiagą. Tai galėtų būti šio 
rašinio pirmojoje pastraipoje 
paminėti dalykai ir tai , kas t en 
ne spė t a paminė t i . — t i e k , 
sakysime, žymiųjų ar t is tų a r 
didelių meno renginių vaizdo 
bei garso įrašai, t iek li tua
nis t inės mokyklos va ikuč ių 
chorelio nuotraukėlė . Išsau-
gotina. sukaupt ina ir ž inotina 
yra viskas, kas liudija l ietuvių 
kūrybos dvasios gyvumą bei jo 
apraiškas. 

Muziejaus adresas dabar y r a : 
Trakų 2, 2024 Vilnius (jis dau
giau tiktų korespondencijai iki 
1994 m. rudens). Ki tas bū tų 
toks: Lietuvos muzikos aka
demija (TMK muziejui), Gedi
mino 42. 2001 Vilnius. 

J o n a s B r u v e r i s 
Muziejaus di rektor ius 

A.TA. 
mokyt. ONAI ROZNIEKIENEI 

mirus, jos dukrai LILIJAI KIZLAITIENEI ir anū
kams nuoširdžią užuojautą re i šk ia 

Leontina Blažaitienė 
Laimutė M. Tornau 

A.tA. 
BRONEI PALIULIONYTEI 

Lietuvoje mirus, jos brolį Čikagoje, Tauragės k lubo 
p i r m i n i n k ą VLADĄ P A L I U L I O N I i r ž m o n ą 
ELENUTE nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu l iūdime 
su malda. 

Ona ir Petras Peteriai 
Ema ir Petras Padvaiskai 
Janina ir Leonas Juozapavičiui 
Anelė ir Kostas Ramanauskai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Ar esate pasi i lgę gražaus 

lietuviško žodžio, skambančio 
įdomios p rogramos metu? 
Ateikite šį sekmadienį, sausio 
23 d., 3 vai. po pietų į Jaunimo 
centro kavinę ir pasiklausykite 
aktoriaus-poeto Kęstučio Genio, 
kurio rečitalį Čikagoje ruošia 
..Draugas". 

Petras J o k u b a u s k a s ir Ro
mas Cesas sukurs pavasarines 
dekoracijas, ku r iomis bus 
papuošta Lemonto Pasaulio 
lietuvių salė. Maironio lituanis
tinės mokyklos pokylio metu. 
sausio 29 d. Puota ruošiama 
paminėti mokyklos 30 metų 
gyvavimo sukaktį. 

L i e tuvos v y č i ų Vidurio 
Amerikos distr ikto 34-tasis 
metinis žymenų banketas įvyks 
vasario 6 d., 4:30 v. p.p. Marti-
niąue re s to rane . Bankete 
dėmesys bus skiriamas vienin 
telėms dviem tebegyvuojan
čioms lietuviškoms parapijoms 
Čikagoje — Švč. M. Marijos 
Gimimo Marąuette Parke ir 
Nekalto Prasidėjimo Brighton 
Parke. Šios parapijos reika
lingos mūsų visokeriopos 
paramos, todėl planuokime 
dalyvauti bankete. 

Fil. Vladas Žukauskas , va
dovaus senų. studentiškų dainų 
dainavimui, o skautininkas 
Algimantas Kezys pritars akor
deonu per filisterių ruošiamą 
dainų ir filmų prisiminimų 
vakarą sausio 22 d. Vakaro pra
džia 7:30 vai. Visi akademikai 
yra kviečiami gausiai daly
vauti. Prisiminimų vakaras bus 
Lemonte. PLC. 

Dėl nepakankamo aktyvaus 
susidomėjimo įvykiais Lietu
voje, pranešama visuomenei, jog 
paskutinė ,,Vakarinių naujie
nų" laida, perduodama iš 
WCEV radijo stoties 1450 AM, 
bus š.m. sausio 21 d., penkt. 6:30 
v.v. 

Marijos N e k a l t o P r a s i 
dėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke š.m. sausio 2 d. 
įvyko , ,Li ra" ansambl io 
religinės muzikos koncertas. 
Dainininkės, vadovaujamos 
Lucyna Madala, programą 
atliko lenkų, lietuvių, ispanų ir 
anglų kalba. Koncertas susi
laukė daug dėmesio ir bažnyčia 
buvo pilnutėlė klausytojų. 

x Brighton Pk. Lietuvių 
Namų savininkų dr-jos me
tinis susir inkimas įvyks š.m. 
sausio 23 d., sekmadienį 11 v.r. 
po lietuviškų Mišių Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave., 
Visi nariai prašomi susirinkime 
dalyvauti ir atsinešti nario 
mokesčio knygutes. Po susirin
kimo — vaišės. Kviečia drau-
jrijos valdvba. 
8 (sk) 

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

(sk) 
x Parduodame bilietus ke

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

(sk) 

„DRAUGO" 
ADMINISTRACIJOS 

PRANEŠIMAS 

,,Draugo*' administracija in
formuoja dienraščio skaitytojus 
ir ne skaitytojus, jog visi pini
giniai reikalai — prenumeratų 
čekiai, laikraščio užsakymai, 
užuojautos, mirimų pranešimai, 
oficialios padėkos, skelbimai bei 
įvairūs komercinio pobūdžio 
pranešimai, knygų užsakymai 
ir visi atsilyginimai už patarna
vimus turi būti siunčiami 
..Draugo" administracijai, bet 
ne dienraščio redakcijai. 

Kanados lietuviai yra prašomi 
savo čekius siųsti US doleriais, 
nes kanadiško dolerio \ertė yra 
mažesnė. 

Taip pat dar kaną pranešame, 
jog mūsų organizacijų renginių 
pranešimai pirmą kartą yra 
spausdinami nemokamai kaip 
žinia, tačiau, jei norima tuos 
pačius renginius pakartotinai 
skelbti, tuomet jie jau yra ap
mokami pranešimai. Skelbimų 
bei pranešimų kainas galima 
sužinoti laikraščio administra
cijos skelbimų skyriuje. 

Čikagos skyriaus filisterių 
valdyba visus filisterius, senjo
rus, junjorus, tikrąsias nares ir 
kandidates dalyvauti prisi
minimų vakare, kuris bus 
Pasaul io l ietuvių centre 
Lemonte sausio 22 d. 

Indrė Tijūnėlienė, ,.Saulu 
tės", Lietuvos našlaičių globos 
būrelio pirmininkė, visą mėnesį 
praleidžia Lietuvoje, lanky 
dama našlaitynus ir ieškodama 
labiausiai pagalbos reikalingų, 
kad, grįžusi namo, galėtų 
sėkmingai tęsti paramos veiklą. 
Ji rašo, kad jau aplankė daug 
našlaičių namų ir, kai kuriu 
našlaičių gyvenimo sąlygas 
pamačius, ,,širdis plyšta". I. 
Tijūnėlienei viešnagės metu 
talkininkauja PLB, kuri turi 
savo įstaigą Vilniuje. Apie 
..Saulutės" sėkmingą ir greitą 
pagalbą plačiai rašo ..Lietuvos 
aidas" (1993 m. gruodžio 31 d.) 
straipsnyje ..Graudžiai laiminga 
istorija". 

x Trūksta Jū^ų gyvenime 
pačių naujausių, necenzu-
ruotų žinių iš Lietuvos? Nuo 
Miivvaukee 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 R a d i o . 5306 W. 
Lawrence, Chicago. IL 60630. 
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo 
te? Jūsų patogumui VAKA
R I N Ė S N A U J I E N O S 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) 

x TALPINTUVAI PER 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Pinigai 
pervedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312436-7772. 

(sk) 

SAUSIO 13 D. PAMINĖJIMAS IR 
SUSITIKIMAS SU LIETUVOS 

AMBASADORIUM 

Alto suruoštame Sausio 13-sios paminėjime ir susitikime su Lietuvos ambasadoriumi dr. A. Eidintu 
sausio 15d Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Iš kairės: Valdemaras Sadauskas, dr. Jonas 
Valaitis, Eugenijus Bartkus, Stasys Briedis. Petras Buchas, Kazimieras Oksas, dr. Adolfas Eidin
tas, Viktoras Motušis, Grožvydas Lazauskas, Viktoras Naudžius, Kostas Burba, Vytautas Jokū
baitis, Stasys Dubauskas ir Teodoras Blinstrubas. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Tokių didelių šalčių metu, 
kaip dabar išgyvena Čikaga ir 
apylinkės, dažnai užšąla 
vandens vamzdžiai, sudarydami 
įzyventojams daug nepatogumų 
ir išlaidų. Miesto Vandens 
departamentas pataria nuo 
vamzdžių užšalimo apsisaugoti 
šiais būdais. 

Jeigu vamzdžiai nešildomoje 
patalpoje, apvynioti juos 
specialia izoliacine medžiaga, 
bet neblogai veikia popierius, 
senos antklodės ar kuri kita 
apsauga. Patikrinkite rūsyje 
vamzdžius, kurie liečia išlau
kines sienas. Juos reikia izoliuo
ti. Sutaisykite įskilusius langų 
stiklus, laikykite uždarytas 
duris, kad vieta, kur vandens 
vamzdžiai įeina j narna, būtų 
šilta. Patikrinkite visus vamz
džius, kuriais vanduo atiteka j 
vonią, prausyklą, virtuvę — 
visus izoliuokite. Ypač svarbu 
apsaugoti vamzdžius. 

Kadangi vandentiekio proble
mas namo viduje turi spręsti 
namo savininkas, o ne miestas, 
tai ir vandentiekio vamzdžių ap
sauga yra savininko reikalas. 
Vandens vamzdžiams užšalus, 
galima vartoti elektrinį plauku 
džiovintuvą ir juos pakaitinti, 
bet jokiu būdu nevartoti atviros 
liepsnos. Jeigu reikia skubios 
pagalbos. Vandens departamen
to tel. Keikia 24 vai.) yra 
WATER-11. 

Mūsų nuolatinis bendra
d a r b i s rėmėjas Vytautas 
.Šeštokas iš Los Angeles, CA, 
rašo: ..Los Angeles Lietuvių 
radijo valandėlė palaiko glaudų 
ryšį su Vilniaus ir Kauno radio
fonais. Jau anksčiau esu 
užprenumeravęs ..Draugą" Vil
niaus radiofonui (Laimai Jonu
šienei'. Sį kartą siunčiu vienų 
metų ,,Draugo" prenumeratą 
„air-cargo" Kauno radiofonui. 
Rita Banienė, kuri yra Kauno 
radijo pranešėja ir redaktorė, 
pasinaudos „Draugo" medžiaga 
ir paskleis straipsnius Lietuvoje 
rodijo klausytojams'". 

ŽURNALISTO PREMIJOS 
ATGARSIAI 

Žurnalistas Juozas Žygas 
buvo pagerbtas pernai metų 
pasižymėjusio žurnalisto premi
ja (mecenatas — Lietuvių fon
das; skyrė LB Kultūros tarybos 
sudaiyta komisija: -Jurgis Janu
laitis. Jonas Daugėla ir Vytau
tas Volertas; įteikta VIII 
Mokslo ir kūrybV simpoziumo 
muzikos bei dailiojo žodžio vaka
re, lapkričio mėn. Jaunimo cen
tre i. Tačiau taip jau reikalai 
susiklostė, kad laureatas pats 
savo premijos atsiimti negalėjo 
(liga buvo ,,ant menčių" pagul
džiusi) ir, atrodo, dėi to jautėsi 
truputį nuskriaustas. Norė
damas atitaisyti tokį .,likimo 
neapdairumą", sausio 15 d. 
sukvietė būrelį bičiulių ir 
bendradarbių į 01d Barn resto
raną, kad galėtų artimųjų tarpe 
pasidalinti premijos gavimo 
džiaugsmu. 

Vaišių šeimin.nke J. Žygas 
pasikvietė Ireną Kriaučeliū-
nienę. kuri šmaikščiu ir net 
rimuotu žodžiu visus smagiai 
nuteikė ir sukūrė šiltą nuotaiką 
(o šilumos tikrai reikėjo, nes 
lauke šaltis taip spigino, kad 
net tvoros poškėjo). Kokia būtų 
lietuvių puota be kalbų? 
Neapsiėjo ir šioji. Laureatą 
sveikino Lietuviu fondo Tarybos 
pirm. Marija Remienė, jo 
bendradarbiavimu dienraštyje 
džiaugėsi redaktorė Danutė 
Bindokienė, gražiai pakalbėjo 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, visus 
įtikindamas, kad ir du labai 
skirtingi individai gali būti ar
timi draugai. Kalbėtojas iš
ryškino ir tuos skirtumus (ne tik 
fizinius, bet ir politinius, pvz.. 
Žygas yra už Lozoraitį ir Lands
bergį, o dr. Kriaučeliūnas — už 
Brazauską ir Bobelį...). Buvo 
dar ir daugiau gražių žodžių 
pasakyta J. Žygo adresu, bet 
visų pagrindinė mintis: jis 
premijos tikrai vertas, todėl 
linkima laurus skinti ir ateity
je. Kad linkėjimai būtų tvir-

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 
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tesni, susirinkusieji ryžosi net 
„Ilgiausių metų" padainuoti, o 
maldą prieš valgį kalbėjo prel. 
Juozas Prunskis. 

Paskutinis žodis, aišku, pri
klausė pačiam laureatui, kuris 
ypač dėkojo LF už premijos 
skyrimą ir apskritai už lietu
viškos kultūros apraiškų išei
vijoje skatinimą. Dėkojo mūsų 
laikraščių redakcijoms („Drau
go" ir ,,Dirvos"), kurios ne tik 
spausdina jo straipsnius, bet 
nuolat ragina rašyti ir įvertina 
bendradarbiavimą. J. Žygas 
taip pat pasidžiaugė susirinku
siųjų linkėjimais ir šilta popie
tės nuotaika, tikėdamasis, kad 
tokių malonių progų pabendra
vimui pasitaikys ir ateityje. 

A. T. B. 

SVARBUS NAMŲ 
SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS 

Jau daug kartų buvo kalbėta 
ir rašyta, kad Marąuette Parko 
Lietuvių namų savininkų or
ganizacija buvo įsteigta 1937 
m., t.y. prieš 57-rius metus, kuri 
ir dar dabar tebeveikia. Or
ganizacijos pradininkai matė 
reikalą įsteigti tokią organiza
ciją, arba kitaip sakant, subur
ti namų savininkus į vieną gru
pę, kuri, reikalui esant, galėtų 
kalbėti visų vardu. Anais 
laikais gyvenimo sąlygos ir ap
linkybės buvo skirtingos nuo šių 
laikų. O tą sudaro įvairios 
priežastys, kurias mes patys 
gerai žinome ir suprantame. 

Si graži, lietuvių gyvenama 
apylinkė, dabar žymiai pasikei
tė. O tam pasikeitimui yra tam 
tikrų priežasčių: vieni, sulaukę 
gilios senatvės, pasitraukė į 
Amžinybę. Jaunesnieji, baigę 
aukštuosius mokslus ir gavę 
pelningus darbus, išsikėlė į 
gražesnes apylinkes — priemies 
čius. Reikia džiaugtis, kad atsi
rado daug dar tokių, kurie 
nenusisuko nuo šios vietovės, 
kurioje jie gimė ir augo. Reikia 
pastebėti, kad organizacijos 
vadovai deda visas pastangas, 
kiek sąlygos leidžia, pagerinti 
gyvenimo sąlygas. Kad gyve
nimo sąlygos yra pablogėjusios, 
nekaltinkime kitų, nes esame 
patys kalti. Nepalikime savo 
gražiai išpuoštų šventovių, 
muziejų, lietuviškų įstaigų bei 
krautuvių ir Jaunimo centro. 
Juk ne visuomet „ten gera, kur 
mūsų nėra". 

Kad darbai ir veikla nesu
stotų, sausio 21 d., penktadienį, 
6:30 vai. vakare, Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salėje 
įvyks Namų savininkų susirin
kimas, kuriame bus svarstomi 
labai aktualūs apylinkės klau
simai. Vienas iš tų t.y. „Dainos" 
valgyklos pastato klausimas, o 
kitą sužinosite, atėję į susi
rinkimą. Kviečiami dalyvauti 
nariai ir svečiai. Po susirinkimo 
— kavutė. 

Ant. Repšienė 

Žurnal isto prem įjos laureatas Juozas Žygas prem tjos proga suruo&ame pobū- — _ — ^ _ — _ _ 
vyje sausio 15 d. Iš kairės: Lietuvių Fondo vardu sveikinusi Mari)* Remienė, • V a i k a i n u s t e b i n k i t e savo 
žurn. J. Žvgas. duktr- Ramoną: stovi - sūnus Edmundas ir žentas AleisGrau- 4 . . . .. , , 
ž inj s tėvus, užprenumeruokite (arba 

prateakite) jiems „Draugą". 

Lietuvos ambasadorius Wa-
shington, DC atvyko į Čikagą 
š.m. sausio 15 d. Su juo susi
tikimas įvyko tą pačią dieną 5 
vai. p.p. Balzeko Lietuvių 
kul tūros muziejaus salėje. 
Dalyvavo Amerikos Lietuvių 
Tarybos nariai, spaudos, radijo 
atstovai ir visuomenė. Susi
tikimą pravedė Alto vicepirmi
ninkas Petras Buchas. Kan. 
Vaclovas Zakarauskas jautriu 
žodžiu paminėjo 1991 m. sausio 
13-ąją Vilniuje žuvusius už 
Lietuvos laisvę. 

Alto pirmininkas G. Lazaus
kas, pristatydamas Lietuvos 
Respublikos ambasadorių dr. 
Alfonsą Eidintą, pažymėjo, kad 
Altui 1940 metais įsisteigus, tuo 
laikotarpiu Amerikoje nebuvo 
nei Vliko, nei Bendruomenės. 
Tuo laiku buvo atlikti patys 
pagrindiniai Lietuvos lais
vinimo darbai: nepripažinimas 
Lietuvos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą ir kad paliktų 
veikti Nepriklausomos Lietuvos 
atstovybę ir konsulatus. Altas 
pasirūpino, kad po II pasaulinio 
karo pabėgėliai iš Lietuvos prie
varta nebūtų grąžinti į 
okupantų kontroliuojamas sri
tis. Priimtas specialus įsta
tymas, plačiau atidaręs duris 
naujiems lietuvių emigrantams 
į JAV. 

Alto statute įrašyta: „koope
ruoti su Lietuvos Respublikos 
įstaigomis". Amerikos Lietuvių 
Taryba palaiko artimus ryšius 
su Lietuvos atstovybėmis ir 
konsulatais, su kitais politiniais 
ir bendriniais veiksniais. 

Po to ambasadoriui buvo 
įteikta istorinė L. Šimučio 
knyga „Amerikos Lietuvių 
Taryba" su Alto valdybos 
parašais. 

Lietuvos ambasadorius, pra
dėdamas savo kalbą, padėkojo 
visiems Amerikos lietuviams už 
jų ilgametį ir labai svarbų 
darbą, atstovaujant Lietuvai, 
tuo laikotarpiu, kai okupuota 

NAŠLIŲ KLUBO VEIKLA 

Našlių, našliukių ir pavienių 
klubo narių susirinkimas buvo 
1993 m. gruodžio 10 d. Kojak 
salėje, Čikagoje. Atsilankė 45 
nariai. Pirm. Bernice Žemgulis 
at idarė susirinkimą, svei
kindama narius ir pranešė, kad 
yra mirusi klubo narė Anna 
Gilvis (mirė spalio 5 d., 
palaidota spalio 9 d.). Prašė 
visus susikaupti ir pagerbti 
mirusią, o šeimai buvo išreikš
ta užuojauta. 

Nutarimų raštininkė Helen 
Dybas perskaitė protokolą iš 
praėjusio susirinkimo, buvusio 
rugsėjo 10 d. Protokolas pri
imtas su pagyrimu, o valdybos 
pranešimai priimti vienbalsiai. 
I klubą įstojo trys naujos narės: 
Genovaitė Pivoris, Jadviga 
Aukščiūnas, Jadviga Rumšą. 
Jos sutiktos gausiu plojimu. 
Klubas nutarė ruošti gegužinę 
liepos 10 d. Šaulių salėje. Šven
čių proga klubas nutarė pasvei
kinti spaudą, radijo laidas ir Da
riaus Girėno veteranus, visiems 
paskiriant po 25 dol. J revizijos 
komisiją išrinktos: Estella Kas 
manskas, Helen Vilkelis ir 
Bernice Avelis. Taip pat per
rinkta ta pati valdyba, kurią 
sudaro: pirm. Bernice Žemgulis, 
vicepirm. Alex Šimkus, nutari
mų raštininkė Helen Dybas, 
finansų raštininkė Rožė Didž-
galvis, iždininkas Viktoras Uta-
ra, korespondentė Rožė Didž-
galvis, o šeimininkės — Bernice 
Avelis ir Ieva Apanavičienė. 
Valdyba perrinkta plojimu. 

Po susirinkimo visi nariai 
buvo pavaišinti ir skirstėsi, 
l inkėdami vieni kitiems 
linksmų švenčių. 

Rožė Didigalvis 

Lietuva pat i to padaryt i 
negalėjo, už jų aukas ir pasi
šventimą lietuviškai veiklai, o 
taip pat ir už ambasados pasta
tą Vašingtono centre. 

Jis papasakojo, kuo dabar 
gyvena ambasada. Pagrindinis 
uždavinys iš Lietuvos vyriau
sybės ambasadai yra kaip 
galima labiau sudominti ameri
kiečius Lietuva, kad Lietuva 
gautų kuo daugiau kapitalo, 
lėšų ir Lietuvos ūkis pradėtų 
judėti į priekį. Kita svarbi pro
blema yra Lietuvos saugumo 
garantijų problema. Čia ypač 
svarbus glaudus JAV lietuvių 
organizacijų ir ambasados 
bendradarbiavimas, nes po 
komunistų ir fašistų pergalės 
Rusijos rinkimuose situacija 
Lietuvoje po pusmečio ar metų 
gali suaktualėti. Tuomet bus 
reikalinga ryžtinga orientacija 
ir pasisakymai Lietuvos 
saugumo klausimu. Ambasado
riaus nuomone, šis bendradar
biavimas padėtų spręsti ga
rantijų iš Vakarų gavimo 
klausimą. 

Taip pat ambasadorius pa
reiškė, kad Lietuvos situacija 
yra nebloga dėl šių dalykų: 1) 
Lietuva po ilgų metų yra be 
svetimos kariuomenės; 2) Lietu
va neturi su Rusija bendros 
sienos, išskyrus Karaliaučiaus 
sritį; 3) Lietuva neturi tautinių 
mažumų problemos. Šie pozi
tyvūs momentai leidžia 
Lietuvai jungtis prie Lenkijos, 
Čekijos, Slovakijos ir Vengrijos. 

Prisimindamas Sausio 13-
osios aukas, ambasadorius pa
brėžė, kad šios kruvinos aukos 
buvo ne veltui ir kad dabar 
galime daryti tai, ką norime, 
galime dirbti sau ir jaustis savo 
valstybės žmonėmis, o tai yra di
džiausia dovana. 

Po savo kalbos ambasadorius 
dr. A. Eidintas įteikė prezidento 
A. Brazausko 1993 m. lapkričio 
27 d. Vliko įsikūrimo 50-mečio 
proga padėkos laiškus kanau
ninkui V. Zakarauskui, G. La
zauskui, T. Blinstrubui, E. Bar
tkui, I. Petrauskui, E. Jasiūnui, 
J. Danilevičienei, A. Kačins
kienei, Kurtui Vėliui, K. Bur
bai. Kitiems, tuo metu salėje 
nedalyvavusiems, laiškų ne
galėjo įteikti; J. Jurkūnui, M. 
Pranevičiui, dr. V. Dargiui, dr. 
L. Kriaučeliūnui, P. Naručiui. 

Po to vyko klausimai ir pasi
sakymai. Buvo išreikštas susi
rūpinimas, kad prezidentas 
Clintonas, nuvykęs į Rusiją, ne
daug dėmesio kreipė į Pabalti
jo kraštus. Ambasadorius pri
tarė šiam susirūpinimui ir 
pareiškė, kad būtų blogiausia, 
jei įvyktų nerašytas pasidali
jimas sferomis, nes tai nu
stumtų Lietuvą į trečiaeilių 
valstybių tarpą. Iš NATO 
formalaus atsakymo preziden
tas A. Brazauskas dar negavo, 
bet numatomas jo susitikimas 
su NATO. 

Atsakinėdamas į klausimus, 
ambasadorius kalbėjo apie tai, 
kad užsienyje jau mokosi bū
simieji Lietuvos karo atašė, 
kurių dabar Lietuvai labai 
trūksta, kad JAV yra įtraukta 
į sąrašą šalių, kurioms Lietuva 
ruošiasi panaikinti vizas; kad 
desovietizacija yra netikslinga, 
nes kiltų nauji niekam ne
reikalingi tarpusavio mūšiai; 
kad naujasis Lietuvos Vytis yra 
visų ankstesnių Vyčių vidurkis, 
jis yra konstitucionuotas ir teks 
priėjo priprasti. Ambasadorius 
apgailestavo dėl netvarkos 
pašte ir muitinėse, pajuokau
damas, kad visiems Lietuvos pi
liečiams reikėtų leisti padirbėti 
po pora savaičių muitinėse ir 
Lietuva taptų turtinga. Taip pat 
ambasadorius atsakė į klau
simą, kaip jis buvo paskirtas 
šioms atsakingoms pareigoms. 

Susitikimas baigtas Lietuvos 
himnu. (ALTO Info.) 
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