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Pabaltijo užsienio reikalų 
ministerius išprašė iš 

Paryžiaus konferencijos 
Bet jie yra Prancūzijos svečiai 

P a r y ž i u s . 1990 lapkričio 19. 
(LIC) — Šiandien Paryžiuje 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
užsienio reikalų ministrai buvo 
išprašyti iš Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos 
salės. Pasak Latvijos užsienio 
reikalų ministro Jan i s Jurkans , 
sovietų delegacija reikalavo 
Baltijos ministrų pasišalinimo, 
k i t u atveju, sovie ta i patys 
grasino apleisti konferenciją. 

Nors š'andien rytą Prancūzija 
visiems t r ims min is t rams išda
vė ypatingo svečio įgaliojimus 
dalyvauti konferencijoje, prieš 
atidaromąjį posėdį juos iškvietė 
konferencijos organizacinio ko
miteto atstovas, nurodydamas, 
kad kai kurios neišvardintos 
delegacijos protestuoja prieš ju 
da lyvav imą . Todė l , p a s a k 
„Amerikos Balso" bendradar
bės Žibos Klimienės, konferen
cijai p r a s i d ė j u s , Paba l t i j o 
ministrai nebuvo įsileisti į salę 
Po šio n e l a u k t o incidento, 
Prancūzijos Užsienio reikalų 
ministras Roland Durnas su 
Baltijos ministrais tarėsi 45 
minutes ir juos vaišino. 

Sovieta i u ž p r o t e s t a v o 
Šiandien Grand Hotel viešbu 

tyje sušauktoje Baltijos mi
nistrų spaudos konferencijoje, 
kurioje nepasirodė Lietuvos 
užsienio r e i k a l ų m i n i s t r a s 
Algirdas Saudargas, Estijos ir 
Latvi jos užs i en io r e i k a l ų 
ministrai paskelbė, kad mi
nistras Dūmas j iems patvirtino 
sovietų ultimatumą. Pasaulinės 
Laisvųjų Latvių Federacijos 
žiniomis, TSRS Užsienio reikalų 
ministras Eduardas Ševardna
dze užprotestavo Prancūzijos su
teiktus įgaliojimus pabaltie 
čiams ir pasiūlė Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos min i s t rams 
įsijungti į Sovietų delegacijos 
sudėtį. Baltijos ministrai šį 
pasiūlymą atmetė . 

Pasak „Amerikos Balso", šios 
dienos p l e n a r i n ė j e sesijoje 
sovietų l yde r i s M i c h a i l a s 
Gorbačiovas k a l b o s me tu 

Stažas lietuviui 
sostinėje 

W a s h i n g t o n a s . — Kongres-
meno Ričardo Durbino įstaiga 
pranešė, jog j is sudarė sąlygas 
lietuviui H. Subačiui iš Lietuvos 
susipažinti per kelias diena? 
kaip y ra dirbama JAV Kongre 
se. Naujasis demokratiškai iš
rinktasis Lietuvos parlamentas 
turįs suprasti , kaip yra palai 
komi ryšiai su tais žmonėmis, 
kurie jį išrinko. Subačius dirba 
Lietuvos parlamente. Todėl jam 
svarbu susipažinti su Amerikos 
Kongreso kontaktais . Subačius 
dvi dienas galėjo stebėti jo 
įstaigoje darbą. J a m viskas 
buvo aiškinama. Šią savaite jam 
buvo sudarytos sąlygos praleisti 
Atstovų rūmų daugumos vado 
R. Gephardo įstaigoje, o taip pat 
ir mažumos vado Bob Michel'! 
įstaigoje i r kongres in iuose 
komitetuose. Prieš tai Subačius 
praleido pustrečio mėnesio New 
Yorke, kur jis dirbo Batuno 
įstaigoje ir Jungtinėse Tautose. 
Kongr. Durbinas pasakė esąs 
pa tenkinus , kad tokias sąlygas 
galėjo sudaryti lietuviui, kuris 
grįš į Vilnių ir visa tai galės pa 
naudoti ir Lietuvos parlamente 

pasisakė prieš nacionalistinius 
judėjimus TSRS ir bet kokį 
sienų keitimą. Tačiau Danijos 
atstovas pareiškė, kad Baltijos 
valstybės turė tų pilnai daly 
vauti Helsinkio procese, o tai 
idėjai pri tarė Čekoslovakijos 
prezidentas Vaclavas Havelis. 

Ga l t i k l a iko klausimas 
Pasak Valstybės departamen

to šaltinio, kurį „Amerikos Bal
sas" citavo su sąlyga, kad nebus 
atskleista jo tapatybė, tolesni 
JAV — Baltijos valstybių ryšiai 
stiprės. Kaip praneša Reuterio 
žinių agnetūros korespondentas 
iš Paryžiaus, „daugelis JAV 
pareigūnų yra įsitikinę, kad 
Baltijos valstybių nepriklau
somybė yra tik laiko klausimas 
ir nėra reikalo spausti Gorba 
čiovą pagreitinti neišvengiamo 
proceso". 

Nepa isan t šių tvirtinimų, 
k e l i a s d e š i m t Amerikos 
senatorių neduoda prez. George 
B u s h u i r amybės i r prieš 
Paryžiaus konferenciją jį ragino 
viešai paremti Pabaltijo vals
tybių siekį. Spalio 28 d. datuo 
tame laiške, jie pastebėjo, kad 
, je igu Jungt inės Valstijos, ant 
popieriaus remdamos Pabaltijo 
prašymą dalyvauti Helsinkio 
procese, nepateiks šio klausimo 
svarstyti viršūnių susitikime 
Paryžiuje, mes atrodysime ge
riausiu atveju nenuoseklūs, o 
blogiausiu atveju, akivaizdžiai 
veidmainiški". 

Sovie tų šan tažas 
Šalia diskusijų apie sutartį dėl 

įprastinio ginklavimosi Europo
je sumažinimo, pasitarime s u 
Bakeriu iškilo ir Lietuvos-TSRS 
derybų klausimas. Lietuvos 
m i n i s t r a s Sauda rgas ap i 
būd ino iški lus ias k l iū t i s 
r imtam dialogui tarp Vilniaus 
ir Maskvos Po TSRS premjero 
Nikalajaus Ryžkovo lapkričio 
10 d., išreikšto reikalavimo 
Baltijos valstybėms pasirašyti 
sąjunginę sutartį ir grasinimo 
nut raukt i ekonominius ryšius 
su Lietuva, Latvija ir Estija 
kyla klausimas ar prasidėjęs 
dialogas iš viso gali vesti prie 
derybų Mano tikslas buvo už
t ikrint i , kad JAV vyriausybe 
patenkinamai suprastų procesą. 
kad dialogą nutraukė viena 
pusė. ...kad Tarybų Sąjunga 
naudojasi ekonominiu šantažu". 

ša l i a oficialiosios Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos eigos, šeštadieni 
Paryžiuje Sorbonos universitete 
vyko trijų Baltijos frontų su
rengtas simpoziumas ..Baltijos 
šalys — teisėti Europos bendri 
jos nar ia i" . Iš Lietuvos <̂ pe 
cialiai į Paryžių atvyko grupė 
Sąjūdžio seimo tarybos narių 

Baigėsi vienos 
partijos valdžia 

Sara j evas , Jugoslavija. -
Centrinėje Jugoslavijos Bosnijos 
— Herzegovinos respublikoje 
sekmadienį įvyko pirmipyi daug 
p a r t i n i a i r i nk ima i , kur ių 
nebuvo daugiau 50 metų. Šie 
balsavimai panaikino vienos 
par t i jos kandida tus , k u r 
komunistinis režimas buvo čia 
pats griežčiausias visoje valsty
bėje. Nors serbų ir kroatų tau 
tinių partijų vadai kaltino, kad 

Popiežius Jonas Paulius II priima Vatikane Sovietų Sąju sos prezidentą Michailą Gorbačiovą 
ir jo žmona Raišą. 

Popiežius kviečiamas į 
Sovietų Sąjungą 

V a t i k a n o m i e s t a s . — 
Reuterio žinių agentūra sako. 
jog Sovietų prezidentas Michai
las Gorbačiovas ir popiežius 
Jonas P a u l i u s II sus i t iko 
praėjusį sekmadienį beveik kaip 
seni draugai. 

Gorbačiovas sustojo Romoje 9 
valandoms, skrisdamas į 34 
tautų konferenciją Paryžiuje. 
Jis taip pat tarėsi su Italijos 
prezidentu Francesco Cossiga ir 
ministeriu pirmininku Giulio 
Andreotti, su kuriais pasirašė 
draugiškumo ir bendradarbia
vimo sutartį ir dar kitą susi
tarimą, kad Italija suteiks 
beveik 5 bilijonų doler ių 
paskola per 5 metus. Panašias 
su t a r t i s j is pasirašė ir su 
Prancūzija ir Vokietija. Taip pat 
buvo Italijos Fiuggi Tarptautinė 
premija 450,000 dol. vertės 
suteikta Gorbačiovui už žmo
gaus teisių įgyvendinimą. 

Kalbėjosi rus iškai 
Nepraėjus nė metams. Gorba

čiovas antrą kartą aplankė 
popiežių. Susitikimas buvęs at
v i ras ir nuoširdus, lab iau 
draugiškas negu, kad būtų 
susitikę du protokolu saistomi 
vadai Popiežius jį vizituojan 
čius valstybės vadus sutink? 
prie savo darbo studijos durų. 
bet ši kartą jis ėjo pasitikti 
Sovietų vadą per tris didelius 
kambarius ir taip pat palydėjo 
jį išeinant. Abu labai šypsojosi 
ir nuoširdžiai sveikinosi. 

Susitikimas buvo privatus, 
todėl nepranešama apie ką jie 
kalbėjosi. Bet Vatikano spaudos 
sekretorius Joaąuin Navarro 
pasakė, jog kalbėtasi naujaisiais 
įvykiais Sovietų Sąjungoje, reli
gijos laisve ir aptarė skirtingus 
vidaus klausimus tarptautinėje 
plotmėje. N<~>rs dalyvavo ir ver 
tėjai, bet šį kartą popiežius ir 
Gorbačiovas daugiausiai kalbė
josi rusiškai, šiek tiek lenkiškai 
ir ukrainietiškai Kai jis išėjo iš 
Vatikano, trumpai atsakė į ke 
lis sovietų reporterių klausi 
mus. ir pažymėjo, kad sekantis 
susitikiams su popiežium bus 
Maskvoje, tarė šypsodamasis 
Gorbačiovas. 

Is torinis įvykis 
Vatikano šaltinių žmiomis, 

popiežius negalėsiąs iki 1992 
metų lankytis Maskvoje. I tai 
Sovietų spaudos sekretorius V. 
Ignatenko atsakė, kad . .tai pui
kiausia data. Milijoųa^ žmonių 
norės pamatyti pop;ezių". Gor
bačiovas jau praėjusiais metais 
gruodžio 1 d. pakvietė popiežių 
apsilankyti Maskvoje. Bet po
piežius neskuba tai daryti. J is 
norįs dar įsitikinti Gorbačiovo 
patikimumu, kad t ikrai religi
jos laisvės bus įgyvendintos. 
Spauda primena popiežiaus 
pasakymą, jog jis nevažiuosiąs 
į Sovietų Sąjungą, jei negalės 
aplankyti katalikišką Lietuvą 
ir Ukrainą. Abi šios respublikos 
šiuo metu siekia nepriklau
somybės. Be to. popiežius 
reikalavo, kad būtu įteisinta 
Ukrainos Katalikų Bažnyčia, 
kuriai Stalinas uždraudė veikti 
1946 m. 

Spauda taip pat pažymi, kad 
ši popiežiaus kelione būtų jo 
didelis istorinis laimėjimas. 
Jonas Paulius II norįs t ikrai 
pagerbti tuos, kurie išlaikė 
Bažnyčią gyvą pogrindyje per 
tiek daug metų Sov>*»tų Sąjun
gos kraštuose. 

— Washingtone -
senatoriai, kurie Et 
te to kal t inami p* 
kuriuos palankius s 
Charles Keating. 
Taupymo ir skolinir 

vės vadovui už jo st 
kas jų rinkimam 
paneigė bet ką nor^ 
padarę ir neigiam" 

isi keturi 
kos komi-
darę kai 
>rendimus 
ienam iš 
io bendro-
mbias au-
. griežtai 
palankaus 
itlikę. 

kai kur žmonės buvo sulaikyti 
nuo balsavimų, bet rinkimai 
bus laikomi teisėtais ir jų 
rezultatai bus pranešti šios 
savaitės gale. 

Susirėmimas su okupanto 
kariais 

Šūviai mitingui pasibaigus 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Ukra inos parlamente, Ki
jevo mieste, kalbėjo atvykęs 
Boris Jelcinas, kuris pasakė, jog 
Gorbačiovas viską nori centrali
zuoti ir tai nėra priimtina Ru
sijos respublikai, nes „kai cent
ras vadovaus viskam tai bus 
galas bet kokioms reformoms". 

— Pa les t in ieč ia i bėga iš 
Kuwaito, nes po Irako invazijos 
ir jie nukentėjo dėl Irako karei
vių brutalaus elgesio. Daugelis 
nebepalaiko Irako prezidento 
Husseino ir tai atsiliepia į Jor
dano politinį nusistatymą. 

— Krymo totoriai, kur ie 
Stalino buvo apkaltinti nacių 
bendradarbiais ir maždaug 
250,000 1944 metais ištremti, 
šiuo metu grįžta atgal į savo 
gyventas vietoves prie Jaltos 
kalnų. Jie visi yra avių augin
tojai ir pasinaudoję esama ne
tvarka, sugrįžta iš centrinės 
Azijos ir Sibiro. 

— Vokietija praėjusią savaite 
pakrovė į Sovietų laivą 200,000 
tonų bulvių, kaip humanitari
nės pagalbos dalį. To prašė 
Sovietų vyriausybė, kad išsi
gelbėtu nuo galimo bado šią 
žiemą. 

— T u r k i j o s p rez iden tas 
Turgut Ozai paneigė žinias, kad 
Turkija atidarys antrą frontą 
priš Iraką, jei Amerika pradės 
karą. Bet Turkija eina kartu su 
kitomis valstybėmis prieš Iraką, 
tačiau nemano kariauti. 

— I rakas paskelbė, kad jei 
„niekas nesutrukdys taikos at
mosferos", tai Kalėdų dieną 
paleis visus amerikiečius ir 
užsieniečius, kuriuos laiko pa
grobęs šiuo metu. 

Vokietyoe kancleris H -nut Kohl, kairėje, sveikina prer G Ruahą praejuaj 

Vilnius, 1990 lapkričio 19. 
(LIC) - Šeštadienį, lapkričio 17 
d., Vilniuje, pr ie Š iaurės 
miestelio sovietinės kariuome
nės įgulos, susirėmė grupė 
lietuvių su Raudonosios armijos 
kareiviais. 

LIC iš Vilniaus šiandien 
teleksu gavo šį Lietuvos Eltos 
žinių agentūros pranešimą apie 
lapkričio 17 d. įvykius. „Šešta
dienį 17 vai. Eltos naujienų 
telefonu paskambinęs vilnietis 
pranešė: Kalvarijų gatvėje iš 
važiuojančio šarvuočio buvo 
paleistos t rys au tomat in io 
ginklo serijos. Atrodo, į orą. Kas 
atsitiko, kodėl prabilo ginklai? 

„Vilniaus miesto vidaus rei
kalų valdybos viršininkas Vy
tautas Leipus painformavo: 
visuomeninės organizacijos 14 
vai. Katedros aikštėje sukvietė 
mitingą paremti Lietuvos sie
kimui dalyvauti Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo pa
sitarimo Paryžiaus konferenci
jos darbe. Mitinge buvo sako
mos antimilitaristinės kalbos, 
reikalaujama išvesti iš Lietuvos 
okupacinę TSRS kariuomenę. 
Šaukiamojo amžiaus jaunuoliai 
buvo pakviesti eiti prie karinio 
miestelio ir sudėti savuosius pri
rašymo liudijimus. 

Provokacija? 
„Demonstracija, kurioje daly

vavo apie du šimtus žmonių, ir 
karinių bilietų sudėjimas vyko 
taikiai. Kariškiai susirinku
siems atsakė vandens srovėmis, 
gąsdino šūviais iš automatinių 
ginklų, po to išpuolė į gatvę ir 
ėmė mušti mitingo dalyvius. 
Yra nukentėjusių: aštuoni žmo
nės kreipėsi medicininės pagal
bos, vienas ligoninėje. 

„Šūviai, kuriuos girdėjo Eltai 
paskambinęs vilnietis, buvojau 
pasibaigus incidentui". Taip 
Elta praneša iš Vilniaus. 
Pasak vietinį Vilniaus radiją, 
demonstraciją Katedros aikštėje 
organizavo Vilniaus Sąjūdis, 

Bushas pas kanclerį 
Oggersheim, Vokietija. — Iš 

Čekoslovakijos sekmadienį 
prez. G. Bushas atskrido į 
Vokietiją ir aplankė kanclerį 
Helmut Kohl jo namuose. Čia 
Bushas pagyrė kanclerį, kuris 
turi už dviejų savaičių rinki
mus, kaip „tą didį vyrą, kuris 
sujungė Vokietiją". 

Bushas čia išbuvo 5Vfe valan
dos ir susirinkusiems vokie
čiams pasakė, kad jie turi savo 
kancleriu patj geriausią vyrą ir 
padėkojo jam už palaikymą jo 
politikos prieš Iraką. Vokietija 
pažadėjo maždaug 2 bilijonus 
dolerių padengti išlaidoms ve
dant kovą su Iraku, bet atsisakė 
siųsti savo dalinius, nes to 
neleidžia dabartinė konstitucija. 

Kancleris Kohl padėkojo 
prezidentui Bushui už paramą, 
pasakydamas, jog Vokietija 
nebūtų buvusi sujungta be 
Amerikos pagalbos. Kancleris 
Bushą nusivedė, kaip prieš 
savaitę ir Gorbačiovą, į Į l o jo 
amžiaus katedrą ir ten kartu 
išklausė vargonų muzikos 
koncertą-Bacho Toccatą ir Fugą 
in D Minor Speyer mieste ir po 
to kanclerio namuose papietavo 
Po pietų aptarė Persų įlankos ir 
Sovietų pagalbos klausimus 

— Waahingtone Darbo depar
tamentas pranešė, jog pragyve
nimo išlaidos spalio mėnesį 

jaunalietuviai , šauliai, Trem
tinių sąjunga bei kitos organiza
cijos. Kiti šalt iniai, į skai tant 
sovietų l inksniuoja La isvės 
Lygą kaip demonstracįjų Kated
ros aikštėje bei prie Š iaurės 
miestelio karinės įgulos pagrin
diniu organizatorium. 

Sov i e tų p r a n e š i m a s 
Sovietų šaltiniai tvirtina, kad 

lietuviai susirinkę prie įgulos 
pradėjo kol iot i i r g r a s i n t i 
sovietinei kariuomenei. Pasak 
, , I zves t i jos" , k a r i u o m e n ė s 
paleistų vandens srovių neuž
teko „apramin t i " demonstran
tų, todėl iš įgulos buvo išvesti 
kareiviai su automatais , kurie 
be kulkų šaudė į orą. Po kurio 
laiko, susirėmimui pasibaigus, 
kareiviai šarvuočiuse patrulia
vo Vi ln iaus gatves prie įgulos, 
ka r t s nuo kar to paleisdami 
š ū v i u s į orą, pasako jo 
„Izvestija". 

Aš tuonių sužeistųjų t a rpe 
buvo du Vilniaus miesto tarybos 
nariai (pasak Vilniaus vietinį 
radijo) ir nė vienas kareivis 
'pasak „Tassą"). 

Šeštadienį vakare Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos pir
mininkas Arūnas Grumadas 
V i l n i a u s televizijos laidoje 
ramino miesto gyventojus, visą 
kal tę už smurtą priskirdamas 
sovietų kariuomenei. 

P r o t e s t o r a š t a s 
Sekmadienį Laisvės Lyga, 

Kauno Sąjūdis bei jaunalie
tuvia i suorganizavo panašią 
demonstraciją Kaune prie ka
r iuomenės įgulos. Kauno de
monstracija praėjo ta ikingai . 

Šiandien Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos p i rmin inkas 
Vytautas Landsbergis AT prezi
diumo vardu pasirašė du pa
reiškimus ryšium su šeštadienio 
įvykiais. Pi rmas ta ikomas so
vietų kariuomenės veiksmams: 
„Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiumas 
r e i šk i a gr iežtą p ro tes tą ir 

smerkia TSRS karinės įgulos 
Vilniuje lapkričio 16 d. įvykdytą 
išpuolį ir smurto panaudojimą 

prieš taikaus piketo dalyvius bei 
šaudymą miesto gatvėse, suda
ran t pavojų gyventojams". 

Antro AT prezidiumo pareiš
kimo tekstas nukre ip tas į de
monstrantus: „Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumas yra tos nuomonės, 
kad bet kuriuose protesto mitin
guose prieš svetimos kariuome
nės neteisėtą buvimą Lietuvoje 
neturėtų būti šūkių, įžeidžiamai 
nukreiptų prieš žmonių tautybę, 
visuomenės įtampą, didinančių 
grasinimų ir veiksmų, nesude
r inamų su demokratijos prin
cipais ir teisės normomis". 

K A L E N D O R I U S 

L a p k r i č i o 21 d.: Honorijus. 
Eibartė , Alberta. Gomantas . 

Lapkr i č io 22 d.: P a d ė k o s 
d i e n a . Cecilija. Dainė, Dar-
gintė. Filomenas. S te ikmtas . 

L a p k r i č i o 23 d.: L ie tuvos 
k a r i ų š v e n t ė . K l e m e n s a s , 
Liukrecija, Liubarte. Adelė. Do-
viltas, Kolumbanas, Felicija 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:45. leidžiasi 4:27. 
Temperatūra trečiadienį 63 1., 

ketvirtadieni 44 1 . penktadienį 
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LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ 
PREZIDIUMAS PRANEŠA 

LSS vadovybės rinkimų balsų 
skaičiavimas vyko Chicagoje, 
ASS būkle — Vydūno Jaunimo 
fondo patalpose 3000 W. 59th 
St. , Chicago, IL 60629. 
1990X24, 26, ir 29 d. vakarais. 

Balsų skaičiavime dalyvavo 
LSS vadovybės rinkimo pre
zidiumo nariai: 

fil. Liudas Volodka — Balsų 
skaičiavime komisijos pirmi
ninkas, 

v.s. Jonas Paronis — Mandatų 
komisijos pirmininkas, 

v.s. fil. Halina Plausinaitienė 
— N u t a r i m ų komisijos 
pirmininkė, 

ps. fil. Svajonė Kerelytė — 
Prezidiumo sekretorė ir 

s. fil. Leonas Maskaliūnas — 
Prezidiumo pirmininkas. 

Stebėtojais dalyvavo: v.s. 
Halina Moliejienė, v.s. fil. 
Jonas Dainauskas, v.s. fil. 
Vytautas Mikūnas. 

Balsų ska ič i av ime buvo 
skaitomi tik už (U) pažymėti 
balsai. 

V.s. Malvinos Jonikienės 
raštišku pareiškimu jos kan
didatūra į Seserijos Garbės 
gynėjos pareigas balsavimo lape 

buvo įrašyta jos neatsiklausus 
ir ji nesutinka priimti Seserijos 
Garbės gynėjos pareigų; tad 
Seserijos garbės gynėją, LSS 
statuto pagrindu, išrenka LSS 
taryba. 

Vienodą skaičių (po 36) balsų 
gavo fil. Vytautas Kamantas ir 
fil. Aleksandra Likanderienė. 
Prezidiumo pirm. fil. L. Maska
liūnas 1990X29. telefonu krei
pėsi į fil. V. Kamantą ir, jam 
sutikus, į LSS tarybą ASS sąra
šu išrinkta įrašoma fil. A. Li
kanderienė, o fil. V. Kamantas 
lieka kandidatu į LSS tarybą, 
ASS sąrašu. 

Su biuleteniu Nr. 4 siunčiami 
lapai su pasiūlymais ir pasisa
kymais už kuriuos prašoma 
a t i t i n k a m a i paba l suo t i . 
Balsavimų rezultatai bus per
duoti naujajai Tarybai, kuri 
LSS suvažiavime p r i imtus 
pasiūlymus svarsto pirmuose 
LSS tarybos posėdžiuose. 
Balsavimai už „Pasiūlymus ir 
pasisakymus" tur i būti grąžinti 
LSS vadovybės rinkimų prezi
diumui ne vėliau š. m. gruodžio 
1 d. (pašto antspaudas). 

LSS Vadovybės rinkimų prezidiumas Iš k vs Jonas Paronis, vs fil Halina Plausinaitienė, s. fil 
Leonas Maskaliūnas — pirmininkas, ps :'I Svajonė Kerelytė ir fil Liudas Volotka. 

LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ 
REZULTATAI 

I. J LSS TARYBĄ 
(bendruoju sąrašu) 

Išr inkt i : 
287 vs tn Stefa Gedgaudienė, 

Cleveland Heights, OH 
241 vs Irer.~ Kerelienė, Palos 

Park, IL 
269 vs Česlovas Kiliulis. Lex-

ington, MA 
274 vs fil Sigitas Miknaitis, 

Clarendon Hills, IL 
317 vs fil Lilė Milukienė, 

Plainview. N.Y. 
218 s. fil Rūta Žilinskienė, 

Mississauga. Ont. 
Kandidata i : 
175 vs fil Dalė Lukienė, Wa-

shington, DC 
174 vs fil Pe t ra s Molis. 

Shrevvsbery, MA 
132 jvs Vytau tas Vitalis 

Vaitkus, Macedon, VIC 
122 vs fil Nelė Mockųvienė. 

Yucaipa, C A 
115 vs Jonas Zinkus, Picnic 

Pou*, NSW 
II. I LSS (JARBĖS TEISMĄ 
Išrinkti: 
277 vs Danutė Keršienė. 

Toronto. Ont. 

331 vs Česlovas Senkevičius, 
Islington, Ont. 

321 jvs Marija Vasiliauskienė, 
Toronto, Ont. 

Kand ida tė : 
235 vs Nijolė Užubalienė, 

Chicago, IL 
I I I . Į LSS KONTROLĖS 

KOMISIJĄ 
366 vs Antanas J a rūnas , 

Bartlett, IL 
IV A. I L S S TARYBĄ 

(LSB sąrašu) 
Išr inkti : 
90 vs fil Balys Barkus, Con-

cord, NSW 
84 vs Remigijus Balzinskas, 

Richmond Heights, OH 
91 vs fil Algis Glodas, Holden, 

MA 
112 vs fil Kazys Matonis, 

Ocean, NJ 
Kand ida ta i : 
68 vs Algirdas Karpavičius, 

North Geelong, VIC 
IV B. I LSS TARYBĄ 

(LSS sąrašu) 
I š r inktos : 
163 vs fil Dalia Dundzilienė, 

Chicago. IL 
133 vs Laima Jarašūnienė, 

Santa Monica, CA 
152 s. fil. Laima Švarcaitė, 

Wicklife, OH 
140 s. J u l i j a Taor ienė , 

Cleveland, OH 
K a n d i d a t ė s : 

93 vs Danutė Lynikienė, Don-
caster, VIC 

84 vs I rena Markevičienė. 
Worcester, MA 

78 vs R ū t a Dauk ienė . 
Chicago, IL 

IV C. I LSS TARYBĄ 
(ASS sąrašu) 

I š r ink t i : 
39 vs fil Danutė Eidukienė, 

Chicago, IL 
36 ps fil Aleksandra Likande 

rienė, Chicago, IL 
39 s. fil. Virginija Mačiulienė, 

Palos Park, IL 
38 vs fil Apolinaras Treinys, 

Hyannis, MA 
K a n d i d a t a i : 
36 s. fil. Vytau tas Kamantas , 

Sparta, MI 
27 ps fil Danguolė Vodopalie 

nė, Highland Heights. OH 

V A. I L S B VYRIAUSIĄ 
SKAUTININKĄ IR 

P A V A D U O T O J Ą 
I š r ink t i : 
123 vs Gediminas Deveikis. 

McHenry, IL VS PAV. s. Gin 
t au ta s Taoras, Cleveland, OH 

V B . Į L S S VYR. 
S K A U T I N I N K E IR 
P A V A D U O T O J Ą 

I š r i n k t o s : 
141 s. Bi ru tė Banaitienė. 

Abington, MA. VS PAV. vs Laim • 
Kiliulienė, Lexington, MA 

K a n d i d a t ė s : 
70 vs I r e n a L i l e ik i enė . 

Omaha, NE . PAV. vs Zita 
Rahbar Dudėnienė, Los Ang<> 
les, CA 

42 s. Aldona Palukaitienė, 
Chicago. IL. Pav. s. Nijolė Bal-
zarienė. Chicago. IL 

V. C. I ASS V A D U O S 
P I R M I N I N K Ą IR 
P A V A D U O T O J Ą 

I š r ink t i : 
111 vs fil Edmundas Korzo 

nas, Chicago. II. PAV. vs fil 
Kęstutis Jėčius, Villa Pk., II. 

VI A. I LSB G A R B Ė S 
GYNĖJĄ 

121 s. Jus t inas Kirvelaitis. 
Lockport, IL 

V I B. I LSS GARBES 
GYNĖJĄ 

224 vs Malvina Jonikienė, Le-
mont, IL 'Žiūr.: Bendros pasta
bos). 

VI C. \ ASS GARBĖS 
GYNĖJĄ 

140 vs fii Jonas Dainauskas, 
Chicago, IL 

I RAJONŲ VADUS,-ES 
18 s. Na'tizas Ramanauskas, 

Forest H ii . VIC — Australijos 
raj. 

21 s. Aldona Baltakienė, 
Hamilton. ONT - Kanados 
raj . 

53 jvs Genovaitė Treinienė, 
Hyannis, MA — At lanto raj. 

96 s. fil. l rena Gedrienė, Rich
mond Hts. ()H - JAV Vidurio 
raj . 

25 s. fil Albinas Sekas, La 
Crescenta. C A — Ramiojo 
Vandenyno ra j . 

12 vs J i ras Alkis, Essex, 
England - Europos ra jonas . 

LSS Vadovyb** Rinkimų duo*«ny« »k«iči»i» xr nuo*i«cni»: 

612 - Į O O . 0 % 
4 3 9 - 7 1 . 7 % 

2 - 0 . 3 7 . 
2 - 0 . 37. 
2 - 0 . 3 7 . 
4 - O. 77. 

1 6 3 - 2 6 . 6 * / . 
6 1 2 - 1 0 0 . 0 7 . 

V i » o L S S n a r i ų u ž » i r t q i * t r » v u » i ų b a l s u o t i 
balsavo LSS registruotų narių 
grižo pastų nspasiaką adresato 
at««sti d*l ^r«sų balsavimo lopo 
atmvsti dOl adresato ant slapto vokel io 
atmesti dėl pavėluoto gavimo 
nebalsavo 

Statistiniai duomenys: 

Pirmoje Sutigoj*: 
LSS Seserį ja: 
LSS brolija: 
LSS ASS Nariai: 

Antroje* Sueigoje: 
LSS Seserija: 
L SS Broli ja: 
LSS ASS Njrui : 

Viso: 
LSS 
LSS 
LSS 

Seserį ja: 
Brol i ja: 
ASS Nariai 

Užsiregistravo -
USsirsgistravo -
USsiregistr <vj -

Užsiregistravo 
Užsiregi stravo 
Už si regi str Avo 

Užsi regi stravo 
Užsiregistravo 
U*si registravo 

349 
196 
67 

612 

15 
12 
77 
104 

364 
208 
144 
716 

Balsavo 
Balsavo 
Balsavo 

- 245 
- 135 
- 59 

70.27. 
68.97. 
88. 17. 

439 t 71.77. ) 

Balsavo 
Balsavo 
Balsavo 

Balsavo 
Balsavo 
Balsavo 

14 
9 

76 

93.37. 
75.07. 
98. 77. 

99 ( "95. 27. i 

259 
144 
135 

71 . 
69. 
93. 

27. 
27. 
87. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Chicagoje 

Gruodž io 16 d. — „Kerna
vės" tunto tradicinės kūčios 3 
vai. p.p. Jaunimo centro maž. 
salėje. 

Saus io 27 d. Jūrų skautų ir 
skaučių iškilminga Klaipėdos 
dienos sueiga Lietuvių centre. 
Lemonte. 

Clevelande 
Gruodžio 17 d. — „Neringos" 

ir „Pilėnų" tuntų bendra kalėdi
nė sueiga. 

Gruodž io 23 d. — Skautų 
vyčių ir vyresniųjų skautų 
kūčios. 

Vasa r io 9 d. — Tradicinis 
blynų balius. 

Kovo 17 d. — Kaziuko mugė. 
Balandžio 21 d. — Šv. Jurgio 

dienos iškilminga sueiga. 
Birželio 3 d. - Veiklos metų 

užbaigimo sueiga. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUAN1AN WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589 

Second claas postage paid at Chicago, IL and additional maihng offices 
Subscnption Rates:$80 00. Foreign countries$90 00 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd St . 

Chicago, IL 60629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO pranumorata mokama i i anksto 

metams '"» metų 3 men. 
U S A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (USA. doli $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis (šešt. laidai $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur įsešt. laida 
USA dol ; savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien • Redakcya stnupsrmis taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotu straips 
nuo 8 3 0 iki 12:00 m«» nesaugo Juos grąžina tik is 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:304:00; šeštadieniais nedirba skelbimų tunnj neatsako Skelbi 

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W 71 Stroot, Chicago 
Tol. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 va i ) 

Pirm antr . ketv . penkt n u o l 2 i k i 6 w 

Ksb. (1-312) 735-4477; 
Ras. (708)246-0067; ar&a (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulookl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GVDVTOJAS IR CHIR'JRGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

39C0 W. 95 St SOt ( 7 M ) 422 0101 
Vala^aos pagal susitarimą 

Pirrnd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
t-ecd uždaryta ketvd 1 -3 v p p penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kaozlo Ava. , Chicago 
(1-312) 925-2670 ar ta (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitanmą 

Laimė glūdi ne darbe, kurį 
mėgstame, o pamėgime darbo, 
kurį privalome atlikti. 

J.M. Barrie 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Bui ldmg 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

5132 S. Kodzla. Chicago. IN. 
Tai. (1 312)925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgin, III. 90129 
Tai. (709) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd„ Hlckory HMa, IL 
1 myl'a Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (709) 599.4055 
Valandos pagal susitarimą 

Su^ipažinkitie. Naujai kadencijai išrinktos LS Seserijos vadoves. Iš dešinės: 
LS Vyriaus i? skautininkės pavaduotoja išrinkta vs fil Laima Kiliulienė ir 
I S Seserijom Vyriausia skautininke išrinkta s. Birutė Banaitienė. Sveikinam! 
r i lr t IIIIVI m rugsėjo mėn L*monte vykusio skautininkų suvažiavimo. 

Nuotr. VI. B a c e v i č i a u s 

LANKĖME MIRUSIUS BROLIUS 
IR SESES 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specaiybe vidaus ir krauio ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

'r nemoroidų gydymas 
5540 S. Puloskl Road. 
Tol. (1-312) 595-2902 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 w 55 St . Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

95?5 S 79tn Ave . Hickcy Mate. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagnl susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2819 W. 71 »t St. 

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

Paloa Vlaion Contor, 7152 W. 127Th St. 
Palos Hgts. Hl Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (709) 448-1777 

5 3 8 ( 71 17. ) 

„Nerijos" jūrų skaučių tunto 
„Juodkrantės" laivo sesės ir jų 
vadovės Vėliniu proga lapkričio 
3 d., po pamokų lituanistinėse 
mokyklose, nuvyko į Šv. Kazi
miero lietuvių kapines aplan
kyti ten amžiną poilsį radusius 
mūsų brolius ir seses. Mūsų 
tarpe buvo ir „Nerijos" tunto 
tuntininke jps Violeta Paulienė 
bei LS Rrolijos jūrų skautų 
skyriaus vedėjas js dr. Algis 
Paulius. 

Mūsų tuntininke iš anksto pa
sirūpino žiniomis, kur palaidoti 
mūsų mirusieji broliai ir sesės. 
Nustebome, nes tas sąrašas 
buvo gana ilgas. Keis tas 
jausmas apėmė susimąsčius, 
kad jau tiek daug iš mūsų tar
po iškeliavo j amžinybę. Poros 
valandų laikotarpyje nespėjome 
jų visų aplankyti. 

Prie lankomų kapų susimąs-
tėm, tuntininkei sesei Vijai 
apibūdinant jų gyvenimo nueitą 
kelią. r n e visų kapų sesės 
uždegė žvakutes, sukalbėjo 
„Amžina -tįlsį"... Ypač visas 
paveikė jūrų jaunės Lisos Blin-
strubaites kapo aplankymas. 
Visoms buvo liūdna suvokus, 
kad jų račių amžiaus mergaitė 

Aplankėme kapą ir jvs kun. 
Jono Raibužio, išgyvenusio ilgą 
ir prasmingą gyvenimą, ku
riame daug dėmesio buvo ski
r iama ir lietuviškajai jūrų 
skautijai. 

Šis apsilankymas kapinėse, 
prisiminimas visų mirusių jau
nesniųjų ir vyresniųjų sesių ir 
brolių, priminė mums žmogaus 
gyvenimo trapumą. Suvokėme, 
kad kiekvieną iš mūsų Dievas 
bet kada gali pašaukti... 

g.v.v. Laima P a u l i ū t ė 

KERNĄVIETĖS R L O Š : ASI 
KŪČIOMS 

..Kernavės" tunto tradicinės 
kūčios vyks Jaunimo centro ma
žojoje salėje, s e k m a d i e n į , 
gruodžio 16 d.. 3 v.p.p. Kvie
čiame visas kernąvietes ir jų šei
mas šioje gražioje tradicinėje 
mūsų tunto šventėje dalyvauti. 

Vadi ja ir sesės 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Ta*. (1-312) 797-7575 
5790 Archor Ava. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Avo.) 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kablnato Ir boto: (708)952-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcoro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
•sskyrus treč šešt 12 iki 4 vai pop<e; 

DR. PETRAS V. KISIELIUS DR. EUGENE McENERY DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlflan Ava.. Sutto 324 ir 

5835 S. Pulaskl Rd Chicagc IL 
81 St. ir Kaan Ava.. Just ica. IL 

Tai. (1-312) 585-2990 įveikia 24 vai | 
Valandos Dagai susitanmą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman liqonme. Elgin. IL 

Tai. 709-954-1090 
Skambinti gal'ma 24 vai 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 95 St . 
Oak L t w n , IL 90453-2533 

Tol . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W Cermak Rd. 
VVostchostar. IL 60153 

To l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8 la t Straat 

Kablnato tol. (1-312) 737-1168: 
Razld. (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS L'GOS 

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

ketv 9 -12 Penkt 2 7 

K a b . ta i . ( 1 - 3 1 2 ) 5 8 5 - 0 3 4 8 : 
R a * . ( 1 - 3 1 2 ) 7 7 9 - 5 5 3 3 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 83rd St 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12 

6-9 antr 12-6 penki 10-12 16 

Kab. tai (1 312) 471-3300: 
Ras. (709) 442-9297 

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

7722 9 . Kodzla Avo. . 
Chicago. III 80952 

Pirm antr kelv ir penkt 
pagal susitanmą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2559 W. 63rd Straat 

Vai antr 1 -4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Sešt pagal susitarimą 

rablnoto tol. (1-312) 779-2890. 
Roz. (708) 449-5545 

EDMUNDAS V1ŽINAS. M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
8165 S. Archar Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitanmą 
Tol. (1-312) 595-7755 

A R A S ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samantan Modlcai Contor-

NoporvHIo Campua 
1020 9 . Ogdan Avo. . Sutto 310. 

NaporvMo IL 90993 
Tol. 1 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 599-3199; 
Nomy (709) 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9745 Waat 93rd Straat 
Vai CHrm. antr . ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitanmą 



Lietuvybę gaivinantis šaltinis 

LIETUVIŲ FONDAS 
Jau per spaudą ir radijo ban

gomis nuskambėjo žinia, kad 
fondas perkopė penkių milijonų 
slenkstį. Ta žinia turėtų būti 
džiugi visai išeivijai! Dažnai 
apie fondą kalbame, tai, atrodo, 
kad jis yra visuotinė lietuvių in
stitucija ir beveik visuotinai 
remiama. Tai faktinai yra gana 
priešingas vaizdas. Tikrumoje 
šiuo metu fondas turi apytik 
riai 3500 gyvų narių, ir gal be
veik t iek p a t į jį r a n k a s 
tiesiančių. Gal beveik.... jeigu 
visus laiškus ir visus aima
nuojančius suskaičiuosime! O 
galėtų daug daugiau į jį įsi
jungti, jeigu norime daugiau 
darbų atlikti. Iki šiol fondas 
galėjo, tik maždaug ketvirtadalį 
prašymų pa t enk in t i . Dabar 
prisidėjus Lietuvai, viskas aukš
tyn kojomis apsiverčia. Jeigu ir 
atmesime viąus nelogiškus pra
šymus, tai t ik maža dalelę rim
tesnių prašymų patenkint i te
galėtume. Visiems turėtų būti 
aišku, kad re ik ia žymiai dides
nio fondo. Dabar fondas jau pa
siekė penkis milijonus neliečia
mo kapitalo. Tai yra labai džiu
gus momentas! 

Bet netur ime ant laurų už
migti ir sus to t i . Per fondo 
banketą, kuomet susir inku 
šiems buvo pranešta, kad jau su 
perviršiu yra pasiektas tikslas, 
pasibaigus ovacijoms ir ploji
mams, buvo mestas šūkis... 
toliau dirbti ir siekti dešimties 
milijonų. Je igu tik pusė akty
vios išeivijos į jį įsijungtų, tai 
fondas būtų mažiausiai trigubai 
didesnis. N ė r a jokios ten
dencijos ateityje fondo dirvo
nams mažėti, o tik didėti. Ma
žos l i tuanist inės mokyklos yra 
pašalinės paramos reikalingos. 
Lietuviškos spaudos padėtis irgi 
negerėja, o greičiausiai blogėja. 
Be to. teatro festivaliai, kultū
ros premijų šventės ir sim
poziumai, visi į fondo pusę 
žvelgia. Kai kurie kultūriniai 
renginiai nebūtų planuojami, jeigu 
fondo paspirt ies nebūtų. Ra
šančiajam teko asmeniškai pa
stebėti, kad net vidurinės kar
tos akademikai įvairiems savo 
renginiams paramos į fondą 
kreipiasi, tač iau prašymus ra
šantieji, net nėra fondo nariai. 
O je igu t a s f a k t a s j iems 
nurodomas, t a i net užsigauna! 
Atrodc net nenorima suprasti, 
kad jeigu norima iš aruodų sem
ti, tai kas nors juos tu r i ir pri
pilti. Įžangos pradžioje paly
ginome fondą su gaivinančiu 
šaltiniu. Skirtumas yra tik toks, 
kad vandens šaltinis trykšta iš 
žemės gelmių, o lietuvybę gai
vinantis šalt inis trykšta iš susi
pratusios išeivijos gelmių. Tą 
„susipratusios" ' re ikėtų dar 
kartą paminėti . Nes jeigu išei
vija bus t ik ekonomiškai stipri, 
bet nesusipratusi , t a i lietu 
viškai visuomenei naudos iš to 
nebus! L i e tuv i škam darbui 
reikia darbščių rankų, širdžių ir 
protų Malonu matyt i ir di
džiuojamės ekonomiškai gerai 
įsikūrusiais tautiečiais, žinoma, 
jeigu jie įsijungia į vandenis, 
kurie palaiko ir gaivina lietu
vybę, ir jos kultūrinę veiklą. 

Lietuvių fondo pradžia buvo 
sunki, daugeliui tas siekiamas 
milijonas, atrodė t ik utopija. 
Net to laiko visuomenes veikėjų 
laiškuose buvo rašoma: ..pasi
reklamavo, pašokinėjo ir nieko 
iš to neišėjo". Bet tie pirmieji 
fondo steigėjai ir ugdytojai, 
nebuvo ..šokinėtojai", jie turėjo 
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viziją ir užsispyrusiai jos siekė. 
Steigėjai buvo ir pirmieji auko
tojai. Pradžioje aukos labai lė
ta i plaukė. Viena, išeivija dar 
nebuvo finansiškai gerai įsikū
rusi , o antra , fondas buvo kaž
koks „naujagimis", kuriam vi
suomenė daug dėmesio nekreipė 
ir gal pasitikėjimo neturėjo. 

Po keleto metų, kai fondas 
nors ir nedidelėmis sumomis, 
pradėjo remti lietuvišką švie
t imą ir kultūrinius renginius, 
tuomet visuomenė atkreipė į jį 
d idesnį dėmesį . S u k a u p u s 
pirmąjį milijoną ir pats fondas 
pradėjo drąsiau ir plačiau save 
reklamuoti. Fondui tapus „mili
jonier iumi" , apie jį pradėjo 
visuomenė plačiau kalbėti ir jo 
pinigus skaičiuoti. Ypač juo 
rūpintis pradėjo tie, kurie prie 
jo augimo visai nebuvo pri
sidėję. Ir kepures laikančiųjų 
eilės kasmet ilgėjo. 

Jau buvo minėta, kad pradžia 
buvo sunki. Pirmąjį milijoną su
telkti užtruko net 12 metų. 
Sekančiųjų milijonų sutelkimas 
vis greičiau ėjo. Antrasis mili
jonas buvo užbaigtas per 6 
metus, o trečiajam tik 4-rių me
tų tereikėjo (1984). Užbaigus 
penktąjį ir pradėjus šeštąjį mili
joną, fondas vis drąsiau į ateitį 
žiūri. Šiam įvykiui atžymėti yra 
numatomas išleisti fondo lei
dinys — vardynas. Jame bus ne 
t ik fondo istorija ir jo augimo 
eiga, bet surašyti visi gyvi ir 
mirę fondo nariai, kurie savo 
įnašais jį išaugino. Beje. fondas 
n e u ž m i r š t a ir į amžinybę 
iškeliavusių savo narių, už juos 
kasmet dusyk yra užprašomos 
šv. Mišios, kuriose dalyvauja 
fondo vadovybė ir jo draugai. Ta 
tradicija yra tęsiama, kadangi 
fondas yra didžiulė susipratusių 
lietuvių šeima. 

Prieš pradedant jį kritikuoti, 
kiekvienas turėtų sustoti ir 
pagalvoti, kas būtų — jeigu jo 
nebūtų? Kas būtų, jeigu tie 
svajotojai prieš 30-tį metų. ne
būtų tos vizijos turėję! Iš mažo 
pasėto grūdo jis išaugo į didelį 
medį, kurio pavėsiu ir užuovėja 
daugelis naudojamės. Iki šiol 
jau išdalinta 2,800.000 dol. 
lietuviškai veiklai paremti. Be 
tų milijonų, daug vadovėlių ir 
mokslinių veikalų nebūtų išėję, 
be jų nebū tų ir Kul tūros 
premijų, kurios skatina mūsų 
veikla. Be jų, dar daug ko 
nebūtų! 

Dabar t in iu metu atsivėrė 
nauji dirvonai, kurie yra tokie 
platūs, kad net akys jų neap
rėpia . Tai a tg ims tanč ios 
tėvynės reikalai ir bėdos. Ka
dangi fondas nėra užtenkamai 
didelis, bent dalį jų pagei
davimų paremti, tai reikia ypa
tingo dėmesio ir atsargumo! Nes 
prašytojai gali būti nebūtinai 
tie, kuriuos būtų prasmingiau
sia paremti. Čia gal jau reke
tų ir ati t inkamų Lietuvos įstai
gų bendradarbiavimo. Ir bai
giant reikėtų dėmesį atkreipti 
į išeiviją. Per fondo banketą jau 
teko pastabų girdėti, kuriose 
buvo nenuslėpta priegaidė, kad 
b e s i r ū p i n d a m i tėvyne — 
neužmirštumėme išeivijos! Tos 
nuomonės buvo dėl to pareikš
tos, kadangi stipendininkai iš 
išeivijos tik mažąją dalį tesu
darė. Šiaip ar taip, fondas buvo 
sukurtas išeivijai. Tad remiant 
tėvynainius, nereikėtų ir pa
grindinio tikslo iš akių paleis
ti! 

J . Ž. 

„Mes atnešime darbo žmo
nėms laisvę ir taiką ant durtu
vų. Pirmyn į Vakarus!" Taip 
buvo skelbiama įsakymuose 
raudonarmiečiams 1918 m. pa
baigoje. J ie žengė vėl pavergti 
apsisprendusias būti laisvo
mis Pabal t i jo tautas . Tik 
paskubomis susiorganizavę 
savanoriai, o vėliau pašaukus j 
karo tarnybą ir daugiau jaunų 
vyrų, Raudonosios armijos dali
niai kruvinose kovose buvo 
atstumti atgal į rytus. 

Kai 1940 m. buvo suvaidinta 
Kremliuje parašyta liaudies 
seimo komedija, šio seimo atsto
vas Petras Cvirka pirmoje seimo 
sesijoje liepos 21 d. kalbėjo: 
„Pačią pirmąją dieną, kai tik 
Lietuvos liaudies herojiškos 
Raudonosios armijos padedama 
nubloškė nuo savo kūno sme
toninį priespaudos, paniekinimo 
ir darbo žmonių išnaudotojų 
valdymą, plačiausios Lietuvos 
darbo žmonių masės pareiškė 
nepapras t ą džiaugsmą ir 
dėkingumą Tarybų Sąjungai už 
jos išmintingą, t a ik ingą 
politiką, nešančią tau toms 
išsilaisvinimą". Toliau Cvirka 
savo kalboje minėjo, kad nuo 
pat pirmosios Tarybų valdžios 
įkūrimo dienos Rusijoje įvairios 
tautos savo noru emė dėtis į 
laisvų respublikų sąjungą. 
Reikia stebėtis, kad rašytojas, 
veidmainiaudamas ir meluo
damas nė kiek neraudonavo, 
nors gerai žinojo, kad tik Raudo
noji armija užgniaužė daugelio 
tautų nepriklausomybės siekius 
ir prievarta įjungė jas į Sovietų 
Sąjungą. 

Panašiai Raudonąją armiją 
liaupsino ir kiti to seimo atsto
vai. Kostas Korsakas tvirtino, 
kad Lietuva jausis visai saugi, 
ginama nenugalimos Raudonos 
armijos, o Vladas Mozūriūnas, 
kalbėdamas jaunimo vardu, 
sakė, kad jaunimas su meile žiū
ri į nenugalimą Raudonąją 
armiją, pirmą armiją pasaulyje, 
kuri vietoje kraujo, milijonų 
invalidų ir ligonių, vietoj nesi
baigiančio skurdo, vargo ir gais
ro pašvaisčių neša laisve ir 
taiką. Koks šlykštus cinizmas! 
Ta atnešta Raudonosios armijos 
„ l a i s v ė " iš mūsų t au tos 
pareikalavo beveik trečdalio jos 
gyventojų gyvybių aukų. O kiek 
invalidų grįžo dar ne taip seniai 
iš Afganistano karo lauko! 

Sovietiniam režimui žlugus 
R. Europoje, tarybinė armija 
dar laikinai ten liko. Tačiau 
vietiniai gyventojai neapkenčia 
okupanto dalinių ir už visus 
nepriteklius ne be pagrindo 
kaltina sovietus. Neretai kyla 
inc iden ta i su okupac ine 

IGNAS MEDŽIUKAS 

kariuomene. Rugpjūčio mėn. 
netoli Rytų Berlyno kelio rastas 
nušautas sovietų pulkininkas. 
Vengrijoje du rusų kareiviai 
r a s t i nužudyti. Apšaudomi 
sovietų kariai Lenkijoje. Mesta 
ivaodingų dujų granata į sovietų 
ka re iv ines prie Varšuvos 
sužeidė daugelį karių. 

Iš kitos pusės matome, kad 
sovietų okupacinės kariuo
menės drausmė y r a labai 
pairusi. Vokietijoje per pasku
tiniuosius 8 mėnesius sovietų 
kariai įvykdė 409 įsilaužimus ir 
apiplėšimus. Iš spaudos pati
riame, kad tokie nusikaltimai 
vyksta ir Lietuvoje. 

Net ir sovietų armijos vadų 
moralė yra kritusi. Vengrijoje 
Tab vietovėje sovietų įgulos 
viršininkas pareikalavo išsi
pirkimo mokesčio 5 milijonų 
florinų, grasindamas sunaikinti 
maisto krautuve ir mokyklą. 
Kito dalinio vadas i rgi 
pareikalavo išsipirkimo. Kai 
reikalavimas buvo atmestas, į 
upelį išpylė žibalo atliekas, 
užnuodijant vandenį. Esant 
prekių trūkumui, gyventojai 
yra nepatenkinti, kad kariai 
stengiasi viską supirkti i r 
išsivežti į namus, nes žino. kad 
tenai — didžiausias prekių 
trūkumas. Okupacinė sovietų 
kariuomenė jau ateinančių 
metų liepos men. turi pasi
traukti iš Čekoslovakijos ir 
Vengrijos, o iš Rytų Vokietijos 
1994 m Žinodami sunkią padėtį 
Sovietų Sąjungoje, daugelis 
karių nenori grįžti, o kiti ne t 
dezertyruoja. 0 t ie , kuriems 
nėra galimybės pasilikti, iš 
anksto stengiasi įs igyt i 
reikalingų ge ib ių , vadovau
damiesi šūkiu „Griebk viską, ką 
tik gali, kol dar ne per vėlu.". 

Neseniai vykusiame Demok
ratinės Rusijos suvažiavime M. 
Gorbačiovui teko daugiausia 
prakeiksmų iš sovietinių karių 
motinų, nes per trejus „pere-
stroikos" metus armijoje žuvo 
20 tūkstančių jaunuolių. Ne 
nuostabu, kad daugelis, nepa-
kęsdami žiaurių sąlygų. 
dezertyruoja a rba šaukiami 
karinės prievolės atlikti slaps
tosi. 

Moldavijos vyriausybė pa
tvarkė, kad jos piliečiai nepri
valo tarnauti svetimos vals
tybės (šiuo atveju Sovietų 
Sąjungos) ginkluotose pajėgose. 
1991 m. moldavai numatė 
suformuoti tautinę armiją. Tar
naujantieji sovietinėje armijoje 
bus iš jos atšaukti. Jei kurie 

norės pasilikti, turės paduoti 
raštišką pareiškimą. 

0 kokia padėtis Lietuvoje? 
Kariniai komisariatai siunti
nėja šaukimus, stengdamiesi 
surinkti reikalingą kontingentą 
naujokų, vartodami psichologini 
spaudimą. Lietuvos Aukščiau
siosios tarybos deputatai priėmė 
nutarimą, kuriame pabrėžiama, 
kad Lietuvoje galioja t i k 
Respublikos įstatymai. Tačiau 
jaunuoliai, kurie savo ar tėvų 
valia nori tarnaut i sovietinėje 
armijoje, nedraudžiami. Pasku
tiniuoju metu, kaip rašoma 
Lietuvos spaudoje, dėl šaukia
mojo amžiaus jaunuolių susi
tarta su sovietų generalinio 
štabo viršininku Moisejevu. iki 
derybų pradžios ir per derybas 
jie pažadėjo netaikyti prie
vartos. Dar tariamasi dėl pasi
traukusių iš karinių dalinių 
jaunuolių padėties. 

Latvija ir Estija, kaip ir 
Lietuva, t ikisi greitu laiku 
a t s ipa la iduo t i iš Sovie tų 
Sąjungos, todėl jų nusistatymas 
dėl karinės prievolės svetimos 
šalies kariuomenėje panašus 
kaip Lietuvoje. Panašūs dalykai 
dėl karinės prievolės bręsta 
Ukrainoje, Kaukazo, Užkauka
zės respublikose. Netrukus gali 
imti kurtis ir musulmoniškų 
k raš tų respublikų k a r i n i a i 
daliniai. 

Iš patikimų šaltinių nustaty
ta, kad ir iš rusiškų miestų šį 
rudenį į armiją eis t ik 40 pro
centų šaukiamųjų, apie pusė jų 
bus atleisti dėl nesveikatos. 
Imant šias aplinkybes dėmesin, 
sovietų a rmi ja i p r i t r u k s 
r e i k a l i n g a m k o n t i n g e n t u i 
rekrutų. Manoma, kad karinė 
vadovybė turės pakeisti savo 
mobilizacijos sitemą, pereinant 
į savanorišku pagrindu apmo
kamą profesionalią armiją. 

ATSIKĖLĖ I CHICAGA 

Šiaurės Airijos bendrovės 
Pramoninio vystymosi taryba 
savo būstinę iš New Yorko 
perkėlė į Chicagą. Bendrovė 
specializuojasi medicinos tech
nologijoje, automobilių reikme
nyse, elektronikos ir tekstilės 
prekėse. 

GM UŽDARO ĮMONE 

General Motors bendrovė, 
trečiame ketvirty turėdama 
1.98 bil. dolerių nuostolių, 
n u t a r ė vis iškai užda ry t i 
keturias savo įmones, jų tarpe 
vieną ir Eik Grove Village 
priemiesty, netoli Chicagos. 

Bonos vyriausybė nepripa
žįsta t a r y b i n ė s Balt i jos 
valstybių aneksijos ir remia jų 
nepriklausomybės bei sava
rankumo siekius. Tai pažymėjo 
kanclerio Kohl patarėjas, at
sakydamas į Lietuvos bičiulio 
profesoriaus Bammesbergerio 
laišką. 

Profesorius daktaras Alfredas 
Bammesbergeris, Vakarų Vo
kietijos Eichstaetto katalikų 
universiteto anglistikos ir ly
ginamosios kalbotyros katedros 
vedėjas, yra ir lietuvių kalbos 
žinovas, gerai kalba lietuviškai, 
jau daugelį metų domisi lietuvių 
kultūra ir rūpinasi Lietuvos rei
kalais. Jis dalyvavo Šią vasarą 
Einsiedelne, Šveicarijoje, vyku
sioje 37-je Europos lietuviškųjų 
studijų sava i t ė j e , kur ioje 
susipažino su Aukščiausiosios 
tarybos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu. Tai ir paskatino 
Bammesbergerį kreiptis į kanc
lerį Kohl su prašymu Vokie
tijos susijungimo proga parem
ti Baltijos nepriklausomybės 
pas tangas ir p r ipaž in t i jų 
vyriausybes. Kanclerio vardu 
profesoriui atsakė jo patarėjas 
niinisterijos direktorius Horstas 
Tel tschikas. Raš to t u r inys 
įdomus, nes jame išdėstomas da
bartinis Bonos vyriausybės 
nusistatymas Baltijos valstybių 
reikalu. Štai to rašto turinys: 

(Ponui profesoriui dr. Alfredui 
Bammesbergeriui, Kalbų ir lite
ratūros mokslų fakul tetas . 
Eichstaetto katalikų universi-
tatas). 

Didžiai gerbiamas pone profe
soriau Bammesbergeri, dėkoju 
jums, kad rugsėjo 11-šios raštu 
atkreipėte pono federalinio 
kanclerio dėmesį į Baltijos 
respublikų padėtį, ryšium su 
vokiečių vienybės realizavimu. 
Su dėmesiu perskaičiau Jūsų 
mintis apie jūsų trumpą pokalbį 
su Lietuvos prezidentu Lands
bergiu. Kaip jūs žinote, Vokieti
jos federalinė respublika nie
kada nepr ipaž ino Balt i jos 
va ls tybių p r i jung imo prie 
Tarybų Sąjungos. Federalinė 
vyriausybė drauge su savo part
neriais Europos Bendrijoje pa
brėžtinai gina Baltijos valstybių 
apsisprendimo teisę ir remia jų 
nepriklausomybės bei savaran
kumo siekimą. Tačiau šių tikslų 
įgyvendinimo galima pasiekti 
ne vienašališkais pareiškimais, 
bet t iktai kaip derybų eigos 
rezultatą taikingu visų besita
riančiųjų sprendimu. Drauge su 
Prancūzijos prezidentu Mitter 
randu ponas federalinis kancle
ris šiemet balandžio mėnesį 
išdėstė Lietuvos prezidentui 
Landsbergiui savo bendrą įsi
tikinimą, kad daugeriopų ryšių 

su Tarybų Sąjunga pertvarky
mui visuose lygiuose reikia 
laiko bei kantrybės, ir t iktai 
dialogas tarp tarybinės centro 
vyriausybės ir Baltijos valstybių 
galėtų vesti prie patenkinamo 
rezultato. 

Su draugiškais sveikinimais 
(pasirašė) Hors t Tel tschik. 

Vokietijos kanclerio įstaigos 
vedėjo atsakymas profesoriui 
Bammesberger iu i pab rėž ia 
bendrą Vakarų valstybių nusis
tatymą nepripažinti sovietinės 
Pabal t i jo aneksi jos . Ta i 
visuomet buvo ir y ra svarbus 
tarptautinės teisės ir dorovės 
principas Baltijos valstybių 
laisvės byloje. Nauju reikš
mingu dalyku reikia laikyti 
pareiškimą, kad Bona nesiriboja 
abstrakčiu neteisėtos padėties 
nepripažinimu, bet stengiasi 
drauge su kitais Europos Ben-
dijos partneriais remti Baltijos 
valstybių nepriklausomybės 
siekimus. Teltschiko r a š t a s 
įdomus dar ir tuo, kad jame 
išryškinama Bonos pažiūra, 
kokiu būdu pabaltiečių siekimai 
galėtų būti įgyvendinami. Rašte 
pakartojamas bendras Federali
nės Vokietijos ir Prancūzijos 
vadovų Kohlio ir Mitterrando 
įsitikinimas, kad patenkinamo 
sprendimo reikia siekti dery
bomis su Maskva. Dėmesio ver 
t a s Bonos požiūris, kad Baltijos 
valstybių nepriklausomybė reiš
kia daugeriopų saitų su Maskva 
persitvarkymą, kur iam reikia 
, . laiko ir k a n t r y b ė s " . Ta i 
konstruktyvus požiūris, nors gal 
ir ne visai pabaltiečius paten 
kinantis. Kaip neseniai pažy
mėjo Vytautas Landsbergis, 
Baltijos valstybės tikisi, jog 
susijungusi Vokietija neužmirš 
savo ypatingos atsakomybės už 
jų likimą. Kiekvienu atveju 
galime džiaugtis turėdami pro
fesoriaus B a m m e s b e r g e r i o 
asmenyje įtakingą Lietuvos bi
čiulį, kurio raštas kancleriui 
Kohliui padėjo išryškinti Bonos 
poziciją Baltijos va l s tyb ių 
nepriklausomybės atžvilgiu. 

Beje, šio mėnesio pradžioj 
Vokietijos universitetų laik 
rastis paskelbė profesoriaus 
Bammesberger io s t r a ipsn į , 
kuriame keliama mintis steigti 
baltistikos katedras ir įvesti 
sistemingą šios mokslų šakos 
dėstymą į šio krašto aukštąsias 
mokyklas. 

Malonu būtų, kad skaitytojas 
nors trumpu laiškeliu lietuvių 
bičiuliui pasakytų ačiū už jo 
rūpestį mūsų tėvynės reikalais. 
Jo adresas: 

Prof. Dr. A. Bammesberger 
Richard Strauss Str. 48 
8078 Eichstaett 
Germanv 

Labai naudinga dažnai šiaip 
savęs klaust i , kuo galiu Vieš
pačiui šioje valandoje patar
nauti? Ką galiu Viepačiui pada
ryti šiame atsitikime, ką galiu 
šioje valandoje, ką galiu šiem 
asmenim padaryti, kad būtų 
Vi ešpačiui garbė. Painu 

Darbas yra geriausias vaistas 
kūno ir dvasios sveikatai lai
kyti, tam. kad žmogus pats 
savimi tenkintųsi. Darbas yra 
tautos subrendimo, kultūrin 
gumo ir nepriklausomybės sai-

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė p e r penk i s kontinentus 
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Muziejuje užtrukom bevaikščiodami ir žiūrėdami 
dvi valandas, tai t ik bendrą vaizdą gavome. 
Neįmanoma atpasakoti ar aprašyti kiek čia tose 
didžiulėse salėse sukrauta to istorinio turto.reikia savo 
akimis tą pamatyti. Ištisos, po keliasdešimt pedq tu
rinčios kapų ir paminklų dalys, čia suvežtos iš laido
jimo vietų. Išrikiuotos eilės sarkofagų su egiptietiš-
kais įrašais, keturios sfinksų statulos iš granito, 
faraonų statulos. Kai kurios statulos iš medž;< nors 
tūkstančių metų senumo, bet gerai išsilaikiusio* Papi
ruso seniausias radinys išskleistas ant sienom 

Antrame aukšte atskiram kambaryje -udėta 
Tutankhamun aukso rodiniai rasti jo paslėptam kape 
iš 1350 m. prieš Kristaus erą. Vien tik jo auksina kars
tas sveria 110 kg. Labai daug įvairių papuošalu kaip 
Ozirio figūra, kaklo papuošalai, auksinė veido kaukė, 
2 pėdų ilgio auksinis durklas ir daugyh< kitų 
smulkesnių papuošalų, rastų jo kape. Tik šiam kam
baryje negali ilgai stoviniuoti, nes sargai varo h" stab
telėjimo praeiti ir užleisti vietą kitiems laukiartiems. 

Kitose salėse — faraonų dviračiai vežimai, namų 
apyvokos dalykai, alebastro figūros, dėžutės, net ant 
papiruso seniausias žinomas piešinys — 6 žasvs įvai-kas. 

J. Jablonskis " < ^ pozose iš IV dinastijos laikotarpio. Einam ir einam, į S k i a i matosi atskiri pluoštai 'kurie a'usijungę sudaro 

nespėdami pažvelgti nei atidžiau įsidėmėti ką vadovė 
pasakoja kokio senumo ar kurios dinastijos tie rodiniai 
yra. Tik stebiesi kiek čia visko sukrauta, išdėstyta, su
grupuota. Tikrai įspūdingas ir tur t ingas rodiniais 
muziejus. Gaila, kad mumijų skyrius buvo uždarytas 
ir publikai nerodomas. O šiam muziejuje mumijų rinki
nys yra labai didelis, kurį teko matyti pirmą kartą 
lankantis Egipte prieš penkis metus. 

P a p i r u s o pergamentas 
Iš muziejaus išėję, sėdom j autobusus, kurie vežė 

aplankyti papiruso instituto. Papiruso gamyba buvo 
Egipte beveik išnykusi, nes popieriaus vartojimas iš 
stūmė šį, faraonų laikais naudotą, popierį. Todėl šian
dien Egipto valdžia atgaivino ir remia papiruso 
naudojimą moderniame amžiuje. Papiruso žaliava gau
nama iš aukštų žolių, panašių į meldus, kurios au
ginamos drėgnoje vietoje. Atvykę prie papiruso in
s t i t u to , p i rmiaus i a m a t ė m e p a p i r u s ų meldus, 
auginamus Šalia pastato. Tai aukštos, kelių pėdų 
aukščio drėgnų vietų,pelkių žolės. Kol iš jų pagamina 
papiruso popierių praeina gan ilgas,sunkus,ka»p ir lino 
pluošto kelias. 

Pirmiausia tas žoles su pjausto neilgais gabalais ir 
šešias dienas supjaustę laiko pamerkę vandenyje. Po 
to išėmę sutrupina ir gauna tik paviršiaus sluoksnį, 
kuriuos deda prie viens kito ir kiša po presu, kur iš 
pavienio pluošto gauna norimo dydžio gabalus. Po to 
dar mirko kituose skiediniuose, džiovina, presuoja ir 
tik po eilės dienų paruošimo gaunamas papiruso per 
gamentas naudojamas rašymui ar paveikslams. Toki 
papiruso pergamento lakštą pažiūrėjus prieš šviesą 

vientisą lakštą. 
Pamatę papiruso pergamento gamybos procesą 

perėjom \ pačio instituto širdį, kur ant to pergamento iš
daryti gražūs meniški paveikslai,daugiausia Egipto 
faraonų temomis Paveikslai visokiausio dydžio ir 
kainos prasidėjo nuo kelių dol. iki kelių šimtų už didelio 
formato. Čia beveik visi pirkome ir rinkomės tuos pa
veikslus. 

Nešini papiruso paveikslais toliau važiuojam Kai 
ro gatvėmis, kuris yra Egipto sostine ir didžiausias 
miestas Afrikoje, kuris stovi prie Nilo upes jau virš 
tūkstančio metų Pravažiuojame pro moderniškus 
didelius bankų ir įstaigų pastatus, o ta ip pat papras
tus pilkus keturių aukštų apartamentinius namus šoni
nėse gatvelėse. 

Mieste judėjimas chaotiškas ir mums nejprastas, 
nes nieks nesilaiko tvarkos, lenkia iš dešinės ir kairės, 
dideliu greičiu lekia visai nežiūrėdami \ pėsčiuosius, 
kurie turi bėgte perbėgti per gatvę Gatvėse ant šąli 
gatvių vyksta prekyba ir vietomis net tiršta. Moterys 
skubina užsidėjusios pintines ant galvos su nešuliais, 
o vyrai daugiausia su cigarete rankoje stovi gatvių 
kampuose, sukišę nosis kaioasi Taip pat visur ant 
šaligatvių pardavinėja gėrimus ir kepa. verda maistą, 
prie kurių sustoję praeiviai perka ir valgo gatvėje Atro
do šiuose kraštuose visur yra populiarus gatvių mais
to paruošimas ir pardavimas. 

Apsilankymas Egipte ir Kaire butų be tikslo, jei 
neturėtum kelionės į Giza aukštumą, kur sfinksas jau 
gerokai aptrupejęs laiko amžių paliestas sėdi jau ne
beįžiūrimu veidu j pakalnėje auganti miestą, kuris kas
kar t artėja prie jo papėdes ( g u s d a u g i a u ) 
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BOSTONO ŽINIOS 
LAIMĖJO RINKIMUS 

Lapkričio 6 d. vykusiuose rin
kimuose laimėjo abu lietuvių re
miami kandidatai. Tai senato
r ius John Kerry, lengvai per
rinktas naujam terminui, o taip 
pat Joe Malone, išrinktas valsti
jos iždininku. Senatorius John 
Kerry dalyvavo ir kalbėjo So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
metiniame „Šurum-burum", o 
už Joe Malone lietuviai pasisa
kė „Laisvės Varpo" laidoje. 
Pažymėtina, kad senatorius 
John Kerry yra demokratas, o 
J-.e Malone — respublikonas. 
Taigi, abudu kandidatai susi
laukė lietuvių paramos ne par
tiniu pagrindu, bet pagal tai, 
kiek jie yra palankūs lietuvių 
reikalams. Reikia manyti, kad 
jie neapvils lietuvių po laimėtų 
rinkimų, kaip lietuviai neapvy
lė jų rinkimų metu. 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Lietuvos kar iuomenės at
kūrimo šventės minėjimą ruošia 
Lietuvos karių veteranų s-gos 
Ramovės Bostono skyrius. Mi
nėjimas vyks lapkričio 25 d. Jį 
sudarys šv. Mišios už žuvusius 
už Lietuvos laisvę ir iškilmin
gas susirinkimas. Šv. Mišios bus 
atnašaujamos šv. Petro lietuvių 
parapijos koplyčioje, o iškil
mingas susirinkimas vyks So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje. Ten bus 
trumpa,aktuali paskaita, o me
ninę programą, specialiai tai 
šventei pritaikytą, atl iks Vil
niaus filharmonijos solistas — 
baritonas Danielius Sadauskas, 
dabar viešintis šiame krašte. 

ŠV. MIŠIOS UŽ 
BRONIU KVIKLĮ 

Gruodžio 9 d. 8 vai. ryto Šv. 
Jurgio lietuivų parapijos baž
nyčioje Norvvoode bus atnašau
jamos šv. Mišios už mirusį 
Bronių Kviklį. Po Mišių, salėje 
po bažnyčia, įvyks velionio 
veikalų parodėlė. Ten dr. Jurgis 
Gimbutas ir klebonas kun. Vin
cas Valkavičius pasidalins savo 
p r i s imin imais apie Bronių 
Kviklį. 

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS RENGINYS 

Tradicinis metinis Bostono 
aukštesniosios l i tuanis t inės 
mokyklos renginys įvyks lapk
ričio 24 d.. 6:30 vai. vakaro So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje. Bus šilta 
vaka r i enė , vaidinimėl is ir 
šokiai, grojant geram orkestrui. 
Renginį organizuoja mokyklom 
tėvų komitetas. Gintaras Suba-
tis, Marius Žiaugra, Šarūnas 
Norvaiša, Rima Knašienė ir 
Danutė Volavenko. 

ŽAISLAI IR DRABUŽIAI 
NAŠLAIČIAMS 

Religinei šalpai paskatinus. 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
Norvvoode pravestas žaislų ir 

rūbų vajus Lietuvos našlai
čiams. Jo pagrindu sudaryta ar 
ti 400 plastikinių maišų įvairių 
dovanų; jos nugabentos į So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
namą, iš kur bus nukreiptos į 
New Yorką, o iš ten — į Lietuvą. 
Tai klebono kun. Vinco Valka-
vičiaus, Lietuvos Vyčių pir
mininko Jurgio Bartono ir sava
norių Jon Cofsky, Albino Jarvis 
ir Leonoros Jarvis kruopštaus 
darbo rezultatai. 

SĖKMINGAS KONCERTS 

Smuikininkės Elenos Kupre-
vičiūtės-Bergienės ir pianistės 
Loretos Slovak koncertas lap
kričio 4 d. Cape Code buvo sėk
mingas. J i s sutraukė daug 
vietos ir apylinkės lietuvių, o 
taip pat amerikiečių. Programo
je buvo atlikti ir lietuvių 
kompozitorių kūr in ia i . Po 
koncerto Česlovo ir Irenos 
Mickūnų sodyboje įvyko priė
mimas koncerto programos 
atlikėjoms. Jame dalyvavo 
apsčiai lietuvių ir amerikiečių, 
kurių tarpe buvo ir lietuvių 
kilmės South Congregational 
bažnyčios klebonas. 

PRIMINTA LIETUVA 

Rinkiminės kampanijos įkarš
tyje prezidentui George Bush 
besilankant Maskpee, Cape 
Code, LB vietos apylinkės 
valdybos nariai — Genovaite 
Treinienė, Regina Petrutienė, 
Bronius Markeliūnas ir Alfon
sas Petrutis su Lietuvos vėlia
vomis ir plakatais dalyvavo pre
zidento sutikime prie mokyklos, 
kurioje prezidentas kalbėjo. Pla
katuos buvo įrašyta: „Mr. Presi-
dent, don't forget Lithuania'". 
Tai kėlė didžiulės minios 
dėmesį, ką vėliau pastebėjo 
„Cape Cod Times" savo repor
taže iš prezidento viešnagės 
Cape Code. 

BENDRADARBIAVIMAS 
MOKSLO SRITYJE 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

„Laisvės Varpo" lapkričio 11 
d. laidoje Vilniaus universiteto 
profesorius Leonas Grinius, 
pasikalbėjime su programos 
vedėju Petru Viščiniu, aiškino 
Lietuvos mokslo žmonių bend
radarbiavimą su šio krašto 
mokslo įstaigomis. Jis pats tuo 
pagrindu jau antrą kartą yra 
atvykęs į Bostoną. Jo žiniomis 
šiuo metu Amerikoje įvairiose 
mokslo įstaigose dirba daugiau 
negu 20 Lietuvos jaunų moksli
ninkų. Bostone, šalia jo, dar 
reiškiasi Jolanta Vidugirienė. 
Toks Lietuvos mokslininkų 
bendradarbiavimas su šio 
krašto mokslo įstaigomis yra 
labai reikšmingas Lietuvai, 
kuri per 50 metų buvo aklinai 
atskirta nuo laisvojo pasaulio. 
Dabar Lietuvoje maždaug 70^ 
jaunimo mokosi anglų kalba 
mokyklose. Tai daroma pagal 
mokinių pasirinkimą. Vidurinė
se mokyklose privalomos dvi 
svetimos kalbos, kur iomis 
laikomos rusų. anglų, vokiečių 
ir prancūzų kalbos. 

P.V. 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kalną! 

Įkainojimas veltui1 

Perkame • parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di-
deies nuosavybes 
Vietine įstaiga 
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JAV senatorius John Kerry su Bostono lietu-ių organizacijų atstovais. Iš k.: Alt'o pirm. Gin
taras Čepas, Šv. Petro lietuvių parapijos kleb nas kun. Kontautas, Lietuvos Vyčių kp. pirm. A 
Akule, Lietuvių klubo direktorius R. Bačiulis ALIAS atstovas B Veitas, Sandaros pirm. M. Dap 
kus, Jaunimo sąjungos atstovė R. Kalvaitytė, JAV senatorius John Kerry, LB Bostono apyl. pirm 
R. Buivydas ir Jaunimo sąjungos pirm. R. Kulbytė. \uo t r J R t 1' 

„ŠALTKALVIS" BOSTONE 

VIII t e a t r o f e s t iva l iu i 
Chicagoje pasibaigus, į Bostoną 
a tvyks ta Kos to O s t r a u s k o 
„ Š a l t k a l v i s " . V a i d i n i m a s 
gruodžio 9 d., 3 vai. p.p. vyks 
South Bostono Lietuvių piliečių 
klubo salėje. 

Trumpa K. Ostrausko pjesė, 
režisuota Klaipėdos dramos 
t e a t ro r e ž i s i e r i a u s Juozo 
Ivanausko. Vaidina: aktorius 
Vytautas Juodka, ilgą laiką 
dirbęs H e n r i k o K a č i n s k o 
dramos studijoje, Bostone, ir 
va id ines p a g r i n d i n i u s 
vaidmenis Chicagos lietuvių 
scenoje; ir La ima Šulaitytė, 
baigusi dramos studijas Illinois 
universitete ir dirbanti Chica
gos teatruose, radijo stotyse ir 
televizijos programose. 

„ša l tkalvis" vaizduoja Vinco 
Kud i rkos k a p o t e m ą . Tai 
reta proga pamaty t i veikalą 
vieno iš m ū s ų i š k i l i a u s i ų 
dramaturgų ir kūrybingai jį 
atliekančius aktor ius . 

Spektaklis y ra koordinuoja
mas su Tautodailės instituto 
rankdarbių muge ir South Bos
ton Piliečių klubo metiniais 
rinkimais. Paroda vyksta nuo 
12 iki 6 vai. vak. Rinkimai nuo 
12 iki 4 vai. p.p. 

Vaidinimą remia JAV LB 
Kultūros taryba. Rengėjai — LB 
Bostono apylinkės valdyba. 

PUIKŪS KONCERTAI 
B O S T O N E 

Naujoji Opera iš Chicagos. ku
riai atstovavo kompozitorius 
Darius Lapinskas, spalio 20 d. 
Bostono Lietuvių Piliečių salėje 
surengė koncertą. Susirinkę 
klausėsi dviejų solistų iš Lie
tuvos: pasaulyje pagarsėjusio 
klarnetisto Algirdo Budrio ir 
kamerinio dainininko, Vilniaus 
Filharmonijos solisto. Danie
l i aus S a d a u s k o . S o l i s t a m s 
akompanavo kompozitorius Da
rius Lapinskas. Koncertas buvo 
baigtas Dar iaus sukur tu op
tiniai muzikiniu veikalu „Tau
tos a tgimimas" . 

Algirdas Budrys atliko Karol 
Kurpinski Koncertą klarnetui ir 
k i tus veika.us. Algirdas Budrys 
išryškino rr.inkštą, aksominį in
strumento *oną, pabrėždamas jo 
šviesiąsias ir tamsenes puses, 
reiškiančiai veikalų nuotaikas. 
Budrio technika be priekaišto; 
buvo ma l inu k l ausy t i s šio 
pasaulinio masto klarnetisto. 
Danielius Sadauskas, baritonas, 
t u r i n t i s malonų, m i n k š t a i 
skambant į balsą, kur is buvo 
puik ia i valdomas, re iškiant 
emocijas ir jų pobūdį; Sadauskas 
tu r i puikia dikciją. Solisto iš
vaizda ir judesiai prisidėjo prie 
gero įspūdžio. Pabaigoje už 
pe ršv ieč iamos uždangos 
matėme judančias mergaites, 
t a u t i n i a i s d r a b u č i a i s pasi
puošusias. Girdėjome balsus 
dainuojant, o iš kairės pusės 
buvo nuotraukos. Tai Dariaus 
Lapinsko veikalas „Tautos at
g i m i m a s " Spausd in tų pro
gramų nebuvo, patys solistai 
ap ibūd indavo a t l i e k a m u s 
veikalus. 

Konceras antrą kar tą vyko 
spalio 24 dieną Dante Alighieri 
ku l tū r in i ame cen t re , Cam-
bridge. I šį koncertą atsilankė 
ir amerikiečiai. Buvo spausdin
t a programa. Šio koncerto 
p rograma b u v o s k i r t i n g a , 
l a b i a u t a r p t a u t i n ė . Sal ia 
liaudies dainų išgirdome puikų 
kamerinį dainininką, Vilniaus 
Filharmonijos solistą, turintį 
didelę praktiką ir repertuarą. 
Čia jis kerėjo ne t ik mus, bet ir 
kitataučius. Programa buvo 
pradėta Fr-ancesco Cavalli. italų 
kompozi to r iaus ar i ja iš 
„Giasone"; Alessandro Scarlat
ti italo kompozitoriaus ir mo
dernaus rečitatyvo kūrėjo „Carą 
e dolce". Francesco Durante, 
bažnytines muz ikos kūrėjo 
veikalą .Danza, danza. fan-
ciulla gentile". Solistas puikiai 
išgavo a n k s t y v ų j ų i t a lų 
kompozitorių charakterį, reči
tatyvą ir Duran te melodin
gumą Solistas buvo Danielius 
Sadauskas, kuris šį kartą žavėjo 
ir kitataučius. Algirdas Budrys 
pasirodė scenoje ir a t l iko 
koncertą k larnetui , kompozi-
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t o r i aus Karol Kurpinski , 
romantinį veikalą. Baritonas 
Danielius atliko italų kompozi
torių veikalus: Giovanni Le-
grenzi ..Arietta", A. Scarlatti 
„O Cessate di piagarmi" ir W. 
A. Mozart Don Giovanni ariją. 
Po pertraukos išgirdome Franz 
Schubert tris dainas. Solistas iš
gavo Schuberto melancholiją ir 
jo dainose slypintį skausmą. 

Klarnetistas Algirdas Budrys 
atliko Kari Maria von Weber 
„Fantasie" ir Rondo. Veikalas 
skambėjo įdomiai. 
Ir vėl Danielius Sadauskas. Šį 
kartą lietuviškas repertuaras 
Gerai pažįstama mums liaudies 
daina .Tykiai , tykiai" Vytauto 
Klovos arija iš operos „Vytau
tas", Jakovs Medins, latvių 
kompoz i to r i aus ..Roman
s a s " , Juozo Naujalio ,,Oi 
neverk, motušėle", Jurgio Kar-
n a v i č i a u s ar i ja iš operos 
„Gražina". Visi tie veikalai 
sukėlė plojimų audrą. Klau
sytojai šaukė „bis", ir atėjo bis 
— „Mamyte, pirk man žirgelį" 
jau pirmam koncerte girdėta, 
lengvo turinio dainelė, labiau 
mėgiama dėl savo žodinio 
turinio. Dar ilgai tęsėsi plojimai 
abiems solistams ir jų akompa-
niatoriui Dariui Lapinskui, nuo
širdžiai atlikusiam savo svarbią 
dalį. 

Po koncerto įvyko priėmimas 
mūsų kultūrinių ir meninių 
renginių mecenato inžinieriaus 
Juozo ir Irenos Rasių namuose. 
Tai buvo malonus ir širdingas 
priėmimas iškilių svečių iš 
Lietuvos. 

E lena Vasyliūnienė 

- 1991 m. kovo 24 d.. 3 vai. 
po pietų First & Second Church 
salėje Bostone sol. Lilijos 
Šukytės koncertas, akompanuo
jant dr. Vyteniui Vasyliūnui. 
Koncertą rengia Naujosios 
Anglijos Baltų draugija. 

— 1991 m. balandžio 7 d.. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje koncertas. 
Programą atliks sol. Irena Mil
kevičiūtė, sol. Virgilijus No
reika ir pianistė Gražina Lands
bergienė — visi iš Lietuvos. 

RIMAS L. STANKUS 
( 312 ) 586-5959 (708) 425-7161 

Normtieti PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kaa esate a r b a « * i t e būt! 
Rimo Stankaus K lemais Nuosa
vybes Įkainavimas namokamai . 

ONE STOP REAL 
ESTATE, INC . 

Norintieji pirkti ar parduoti namus. 
prašau kreiptis Į BUDRAITĮ. 
312-77C-3971 arba 312-7V7-0M0 

LB MIS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavypių paraavirnas. Income Tax 

5953 S. Kedzla Ava. 
Tai. 4-»6-7878 

MISCELLANEOUS 

OntuiK. 21 
KVMECtK REAITORS 
7922 S. PoUsk: Rd. 

43b5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkite* • Danutę Mayer. h 
profesional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

i 

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

Tel. 376-1882 ar 378-5998 

IEŠKO DARBO 

Vidutinio amžiaus moteris 
ieško darbo bet kok'am mieste. 

Tel. 1-312-847-3824 

GLASS CUNICAL I A B 
2434 W. 71 St., CMcaoo, IL 

Dr. Ba)a| BMg. 
We do ai! as tests including. glucose. 
cholesterol & pregnancy Aecapt: 
Medicare. Medicaid & other msurance. 

Call: 312-434-SS49 or 
70S-79S-2211 

Kalbame lietuviškai 

LITHUANIA MY HERITAGE 
Edite by Vladas Vijelkls 

Knyga anglų kalboje, pagrin
dinės žinios apie Lietuvą. 1300 
iliustracijų. 400 psl. Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista „Tėviškėlės" lei
dyklos Chicagoje, 1989 m. Spau
dos darbas ViVi Printing. Tai graži 
dovana įvairiomis progomis. Kaina 
su persiuntimu 22.75 dol. Illinojaus 
gyventojai dar prideda 1.60 valsti
jos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI -

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirpu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

— . . • ' • « 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių šildymo sistemas: vandens k 
kambarių. 

A. Bany* 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
antrame aukšte, Brighton Pk. apyl. 
vienam arba dviem suaugusiems 
be gyvuliukų. Tai. 312-247-3838. 

Brighton Parka išnuomojamas 
apšildomas butas 4 kamb. pirma
me aukšte. Be valkų. 

Tel. 312-378-5992 

fc3 midlcind Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
indeliai iki $100.000.00 

Apdraust* Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S H A R L E M AVE 

;708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 A R C H E R AVENUE 

(1-312) 254-4470 

Bostono Lietuvių klubo renginyje Is k. — Alt'o pirm Gintaras Čepas. 
Lietuvos Vyčių kuopos pirm A Akule. Lietuva klubo pirm A Skabeikis. 
LR Bo8t/>no apylinkes pirm dr R Buivydą* ir svečias — JAV senatorius John 
K e r r y Nuotr J . R*m>lto 

ESUC 
UENOER 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ANTANAS SMETONA, politinės biografijos bruo
žai. A. Eidintas 243 psl $8.00 

KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ, antrojo pas. 
karo dienoraštis. Aig. Gustaitis. 941 psl. $30.00 

DOKUMENTAI, Lietuvos Vietinės Rinktinės is
torijai. Sud. Z Raulinaitis. 405 psl $12.00 

ATSIMINIMAI, II dalis. Vai. Šimkus. 253 psl.. . $10.00 
EGZODO, išeivių literatūros kritika. Liūtas Mockū-

nas 667 psl $15.00 
ŽMOGAUS GELBĖJIMAS, sofiokratija ir geodo-

rovinai jos pagrindai Dr. Alg. Statkevičius. 
464 psl $20.00 

PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE Kęst. K. Gir
nius. 422 psl $1000 

TANKĖJANTI ŠVIESA, enėrašciai Tomas Venclo
va. 67 psl $8.00 

VILNIAUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE. G. 
Knvickienė-Gustaitytė 208 psl $20 00 

SERVING UTHUANIAN. V Valiūnas. 288 psl. $18 00 
AMERICAN NATIONAUTY. domestic and foreign 

policy. Peter Iron 504 psl $15 00 
AVVAKENING LITHUANIA. Jack J. Stukas. 191 

psl $8.00 
THE CHRONICLE OF THE CAHOTLIC CHURCH 

IN UTHUAANIA 6 tomas. 678 psl $10.00 
LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN Stasys 

Maziliauskas 311 psl $10 00 
AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE. Sibiran tremtinių atsi

minimai. 303 psl $10 00 
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA. 

Monografija. Al. Merkelis 416 psl $1500 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS Sudarė L. Andrius . . $6 00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos 
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PENKI MILIJONAI 
PARAŠŲ UŽ LIETUVĄ 

Ar priimtina kitataučių talka? 

Prieš keletą savaičių prie Di
džiojo vandenyno prisielau-
dusiame Santa Monica mies
t e Californijoje j u d r i a m e 
prekybiniame miesto centre 
pasirodė su lietuviškomis vėlia
vėlėmis kelios japoniukės , 
kurios rinko parašus po peticija 
už Lietuvos laisvę. Sužinota, 
kad parašai buvo renkami ir 
kitose Los Angeles vietose. 
Parašų rinkėjai pasirodė ir dvi 
dienas Los Angeles vyskupijose. 
„Lietuvių, dienose", k u r atsi
lankė keli tūkstančiai žmo
nių, daugiausiai nelietuviai. 
Pasiekė žinios, kad kažkas para
šus renka ne t ik Amerikoje, bet 
ir Australijoje, Europoje, Pietų 
Amerikoje. Žinią patvirtino iš 
atostogų Ispanijoje spalio pra
džioje į Los Angeles grįžusi 
Sakaičių šeima. Mečys Šilkaitis 
papasakojo, kad Madride prie 
garsiojo „Prado" muziejaus, kur 
kasdien į jį patekti eilėse laukia 
šimtai žmonių, jie sutiko tokius 
rinkėjus. Parašus rinko jauni 
vyrai raudonom tunikom, an t 
stalelio pasidėję l ietuviškas 
vėliavėles. Pasirašė ir Šilkaičiai 
ir nusifotografavo. 

Kas t a organizacija, tokia for
ma talkinanti Lietuvai, ir kas 
tam sąjūdžiui davė pradžią? 

P r a d i n i n k a s — dr . Algi rdas 
S ta tkevič ius 

Atvykęs į Chicagą nugirdau, 
kad tuo klausimu yra gerai 
informuotas dr. Algirdas Stat-
kevičius, ilgai kalintas sovietų 
lager iuose ir k a n k i n t a s 
psichiatrinėse ligoninėse, kelių 
knygų autorius, dabar gyvenąs 
Chicagoje. Aplankiau jį, apsi
gyvenusį dr. Jono Adomavičiaus 
sodyboje, kur įsikūręs Alvudas. 
Dr. Statkevičius Alvudui daug 
talkina. 

Dr. Statkevičiaus informacija 
gana įdomi. Trumpa šios talkos 
Lietuvai penkiuose kontinen
tuose schema tokia: dr. Algirdas 
Statkevičius Lietuvos Laisvės 
lygos tautinės tarybos atstovo 
užsienyje vardu 1989 sausio 24 
d. Australijos „Tėviškės ai
duose" paskelbė „Pareiškimą", 
kuriame buvo dešimt siūlymų, 
tarp jų — visame pasaulyje or
ganizuota i r i n k t i p a r a š u s , 
reikalaujant atstatyti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklau
somybes. „ P a r e i š k i m ą " 
ne t rukus atspausdino Bra
zilijoje le idž iama „ M ū s ų 
Lietuva" ir kiek sutrumpintą 
versiją „Draugas" Chicagoje. 
Per „Mūsų Lietuvą" parašų 
rinkimo idėja pasiekė veiklų 
Kolumbijos lietuvį muziką J . 
Kaseliūną. Jam parūpo idėja, 
k u r i a i s t i p r i a i p r i t a r ė , 
realizuoti. Susijungė su Bogo
toje veikiančia ta rp tau t ine , 
antikomunistine, krikščioniš
kas vertybes ginančia organiza
cija „The American Society for 
the Defense of Tradition, Fami
ly and Property", trumpai va

dinama TFP, kurios centras 
New Yorke. Bogotos padal iniui 
stipriai rekomenduojant, T F P 
centras New Yorke ėmėsi akci
jos ir savo skyrių Chicagoje su
rišo su dr. Statkevičiumi, kur i s 
parašų rinkimo akciją Aust
ralijoje j a u buvo pradė jęs . 
Chicagos TFP biuro vadovas 
Philipp Moran 1989. V. 19 parašė 
pirmą laišką dr. Statkevičiui, ir 
prasidėjo intensyvus bendradar
biavimas. 

Ne t rukus į Chicagą atvyko 
T F P atstovai iš New Yorko, 
Romos ir k i t u r i r su j a i s 
Lietuvos Laisvės lygos tau t inės 
tarybos nariai — dr. A. Stat
kevičius ir dr. K. Eringis — ir 
Altos re ikalų vedėja Daiva 
Meilienė aptarė parašų pasauli
n iu mastu r inkimo klausimą. 

Toks buvo kelias į parašų už 
Lie tuvą r ink imą penk iuose 
kontinentuose. 

Ve iksn ių n u s i s t a t y m a s 

Ši parašų rinkimo akcija išėjo 
iš privačios iniciatyvos, o praei
t ies patirt is rodo, kad veiksniai 
be t kokią privačią iniciatyvą 
dažniausiai l inkę nuslopinti, 
k a d „ p r i v a t i n i n k a i " nepa
kenk tų jų au tor i te tu i . Tam 
t ikrą išimtį re ik tų padaryti 
Lietuvių Bendruomenei, kurioje 
nėra ar bent ilgesnį laiką neiš
silaiko „neklaidingi" vadai ir 
todėl p r ivač ios in ic ia tyvos 
neskuba a tmes t i . Dr. Stat
kevičius pa informavo, kaip 
veiksnių vadai reagavo į TFP 
organizacijos aps isprendimą 
p a r a š ų r i n k i m u pasau ly j e 
patalkinti Lietuvai . 

Krašto valdyba iš ka r to tą 
akciją parėmusi 1000 dol. auka, 
bet greitai a tsuko nugarą, nors 
pati neseniai parašų rinkimą 
vykdė. PLB valdyba i škar t šiai 
akci jai p a s i p r i e š i n o . Altos 
va ldyba , k u r i o s a t s tovė 
da lyvavo p r a d i n i a m e pasi 
tar ime su T F P vadovais, dr. 
S ta tkevič iaus „Pa re i šk imą" 
svarstė , be t j a m nepr i tarė . 
N e p r i t a r ė i r T F P p a r a š ų 
rinkimui. Vlikas dr. Statke
vičiaus išsireiškimu, „labiau 
negu kas k i tas sabotavo parašų 
r inkimo akciją". Tuo būdu 
prieš lietuviškų veiksnių valią, 
ki tataučiai penkiuose konti
nentuose už Lietuvą j au surin
ko per 5 milijonus parašų. 

Paklaustas Statkevičius, ko
kios pagrindinės priežastys, kad 
veiksniai į jo „Pareiškimą" 
k r e i v a i p a ž i ū r ė j o i r TFP 
vykdomo parašų r inkimo ne
r ė m ė , a t s a k ė : „ S i a u r o s 
asmeniškos ambicijos buvo iš
keltos aukščiau už pavergtos 
Lietuvos gelbėjimo reikalą. Kai 
kurie veiksnių žmonės teigė, 
kad apie p a r a š u s būtų buvę 
galima kalbėti , jei „Draugas" 
nebū tų a t s p a u s d i n ę s mano 
„Pareiškimo". Labiausiai jiems 
nepatiko mano siūlymas suda
ryti tarpveiksminį koordinacinį 

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. lapkričio mėn. 21 d. 

Lietuvių Fondo pokylyje tarybos pirm. Stasio Baro stalas. Iš kairės sėdi: J. Kregždys, A. 
Steponavičiene. V. Lapiene, E. Barienė ir St. Baras; stovi: E. Vitkus, dr E Ringus. D. Aukš-
tuolienė. G. Aukštuolis, R. Kisielienė ir dr. T. Kisielius. Nuotr J. Tamulaičio 

komi te t ą ve ik la i derint i . 
Viename Altos posėdyje buvau 
išvardintas „nedemokratu". 
„diktatoriumi", „apakusiu va-
distu". Ir ta i vien dėl to. kad 
drįsau viešai padaryti tam 
t ikrus siūlymus. Pasikartojo t a 
pati trigokomedija, kaip prieš 
kelerius metus Vliko žmonių 
buvo niekinamas ir šmeižiamas 
dr. Vytautas Dambrava vien už 
tai . kad išdrįso savo kandidatū
rą pastatyt i į Vliko pirmi
ninkus. Vietoj konsolidavę dėl 
L ie tuvos laisvės išeivijos 
dvasines jėgas ir medžiaginius 
resursus, kai kurie veiksnių va
dai veržte veržiasi prie svar
biųjų Lietuvos valdžios 
pareigūnų, kad įsiteiktų jiems 
ir asmeniškai laimėtų sau jų 
s impa t i j a s . Autoreklama 
d a u g e l i u atvejų nurungia 
šventųjų kovojančiai t au ta i 
Lietuvoje pareigų atlikimą". 

Atgars ia i iš Lietuvos 

Pagal dr. A. Statkevičiaus 
informaciją, parašų rinkimą 
TFP tebevykdo. Taip pat reali
zavosi dar vienas jo „Pareiški-
no slaptų protokolu fotokopijas 
p a s t a n g a s , kad pačiu ar-
timiausu laiku būtų gautos 
antrojo ir trečiojo slaptųjų Pa
baltijo okupaciją liečiančiųjų 
pro tokolų fotokopijos. Tuo 
pasirūpino, Statkevičiaus žo
džiais, „ilgametis Sibiro poli
tinis kalinys Kęstutis Joku-
bynas, dabar dirbąs Laisvosios 
Europos radijuje Miunchene. 
Susipažinęs su mano „Pareiš
kimu", j is kreipėsi į Vakarų 
Vokietijos užsienio re ikalų 
ministeriją ir abi Hitlerio-Stali-
me" pateiktas siūlymas: dėti 
be jokio vargo gavo. Vlikas, per 
beveik pusę šimtmečio nesuge
bėjęs tų dokumentų gauti, nė 
kiek nesidrovėjo pirmasis tų 
dokumentų paprašyti, nors 
mano „Pareiškimą" niekino ir 
parašų rinkimą sabotavo. Prašė 
tų dokumentu panaudoti laisvi
nimo veiklai. Juos gavo. bet jais 
pasinaudoti taip ir nesugebėjo". 

TFP centras New Yorke ir 
biuras Chicagoje dr. Statkevičių 
ir dr. K. Ėringį pastoviai infor 
muoja apie parašų r inkimo 
pažangą. Prisiunčia ir jiems 
rašytų laiškų iš Lietuvos kopi 

j a s . E m a n u e l i s Zingeris. 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios tarybos užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas, padėkos 
laiške VI. 18 rašo: „Tai yra 
viena iš pačių svarbiausių 
paramų kovoje už mūsų šalies 
nepriklausomybę, kurią mes 
sulaukėme iš Vakarų". Beveik 
tais pačiais žodžiais padėką TFP 
organizacijai V1.19 laiške pa 
reiškia užsienio reikalų minist 
ras Algirdas Saudargas. 

Dr. Aleksandras Mauragis. 
žymus nepriklausomoje Lietu
voje prieš karą teisininkas, 
skautų veikėjas, VIII.25 Stat 
kevičiui rašė: „Mielas kolega, 
prieš 18 mėnesių į Australiją at 
vykai kaip LLL atstovas ir pra 
dėjai organizuoti peticiją Lietu 
vai išlaisvinti. Daug kas nepri 
tarė, baiminosi sunkaus darbo. 
Mudu sutarėm, kad tokia peti 
cija būtina, ir •Hai Jums šian 
dien galiu pranešti, kad jau su
rinkta 4,039,080 parašų. Tai 
pasaulinis rekordas". 

Taip Mauragis rašė rugpjūčio 
mėnesį. Dabar parašų skaičius 
pašoko per 5 milijonus. 

P a r a š ų r ink imo naudą 
sva r s t an t 

Nuo to laiko, kai II pasaulinio 
karo politiniai pabėgėliai atsi 
dūrė Amerikoje, parašai Lietu
vos laisvės r e i k a l u buvo 
renkami kelis kartus. Rinkėjai 
rodė daug idealizmo ir pasi
aukojimo, tačiau kokių ta i 
apčiuopiamesnių rezultatų ne 
davė. Labai išgarsintas vienas 
milijonas parašų, 1921 m. įteik 
tų Amerikos prezidentui War 
ren G. Hardi ng, irgi vargu buvo 
lemiantis veiksnys pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybe 1922 
m. Tačiau, imant dėmesin anų 
laikų sąlygas, išreklamuotas 
milijono parašų prezidentui 
Harding j t l ikimas sustiprino 
Amerikon l ie tuvių t a u t i n ę 
morale ir pasitikėjimą savo jė 
gomis. 

Taip pat reiktų suprasti skir
tumą nuotaikų Amerikos lietu
viuose po 1918 Lie tuvos 
nepriklausomybės a tkūr imo 
deklaracijos ir po 1990. Tada 
Lie tuvos nepriklausomybės 
a tkūr imas pastūmėjo patrio
tines Amerikos lietuvių jėgas 
konsolidacijos ir planingos 
veiklos linkme, dabar. dr. Stat
kevičiaus žodžiais, į nesveikas 
varžybas įsiteikti svarbiems 
Lietuvos valdžios pareigūnams. 
Narsiausiai bėga čia, kurie save 
laiko „vyriausiais" ir „neklai 
dingais", paneigdami demokra 
tiją, moralę ir paprastą džen
telmeniškumą. 

Jei Amerikos lietuviai turėtų 
politinės akcijos planavimo ir 
vykdymo viršūnę, kaip anks 
čiau kit i , o dabar dr. Stat
kevičius siūlė, tai būtų buvęs 
apsvarstytas ir TFP parašų 
r i n k i m o re ika las Ik i šiol 
neaišku, kodėl veiksniai kita
taučių pasiūlytą ir vykdomą 
talką atmetė. Motyvų nėra pa
skelbę. 

TFP organizacijos vykdomą 
parašų rinkimą reiktų kiek ki
taip vertinti, negu mūsų pačių 
tokią pat veiklą. Savo užmoju 
tas projektas lenkia iki šiol 
visus mūsų bandymus. Dr. 
Mauragio žodžiais „pasiektas 
pasaulinis rekordas". Nelie
tuviai rinkėjai ir nelietuviai 
parašų davėjai penkiuose kon
t inen tuose , - t a i naujas 
elementas Lietuvai pagelbėti 
pastangose. Pagaliau reiktu 
suprasti, kad penkiems mili 
jonams parašų surinkti reikia 
bent kelių tūkstančių rinkėjų. 
Kas pasirašo, ir ypač kas 
parašus renka, susipažįsta su 
Lietuvos klausimu ir tampa 
Lietuvos laisvės rėmėjas. Vado
vybių žmonės iš išeivijos 
veiksnių turėjo susilaukti bent 
ti»k padėkos, kaip iš Saudargo 
ir Zingerio. 

J u o z a s Kojelis 

Mielam Bičiuliui 

A.tA. 
Kunigui VIKTORUI DABUŠIUI 

iškeliavus į Amžinybę, Lietuvoje gyvenantiems 
broliams FELIKSUI, VINCUI ir seseriai ONUTEI bei 
jų šeimoms, artimiesiems ir draugams reiškiame 
nuoš džią bičiuliška užuojautą. 

Lietuvių Fronto Bičiuliu Taryba 

Lietuvos Nepriklausomybes dieną minint Lietuvoje.vėliava ir dangus džiaugiasi 
Nuotr Raimundo Kulbio 

A.tA. 
EMILIJAI VILCINAITEI 

BAJORIŪNIENE1 

Lu * ivoje mirus, broliui VLADUI, kaimynui iš 
Lietuvos, reiškiame giliausią užuojautą 

Pliūrų šeima 
Paukštelių šeima 
Petrutaičių šeima 

A.tA. 
MONICA GAUČIENĖ 

GAVCUS 

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. lapkričio 19 d., 2:30 vai. p.p , sulaukusi 77 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Plungės apskrityje, Smilgių kaime. 

Amerikoje išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Rūta Kosmopoulos, 

Kristina Norkienė, žentas Algis, sūnus Romas Gavcus-
Gaučys. marti Loma; anūkai: Melissa ir Chad Gavcus. Alisa 
Kosmopoulos ir Krista Norkutė Lietuvoje liko brolis Alfon
sas ir seserys Agnieška Kučinskiene Barbora Burbienė su 
šeimomis; sūnėnai, svečiai iš Lietuvos. Danielius ir Albinas 
Burbai. 

Kūnas pašarvotas antradienį, lapkričio 20 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkų? Marųuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, lapkričio 21 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę duktė, sūnus, brolis, seserys, anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Tel. 312476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - U-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9662 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

k a d a t idaro n a u j u s la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Parke 

Kit i S. C. Lack la idotuvių nama i : 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Palos H i l l s 
9236 S. Rober t s R d . * Hickory H i l l s 

2424 VV. 69 St . * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 VVeM 71st Street 
C hkago, Illinois N*«2U 

l-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

(. kero, Illinois 60650 
708-86 V2108 

Fetkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

( uero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių namus galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 
1 AVVRFNCE C. GASUNAS 

file:///1arquette


DRAUGAS, trečiadienis. 1990 m. lapkričio mėn. 21 d. 

x Kun. Bon i facas Vaišno
r a s , MIC, Marianapolio vy
resnysis, yra vienuolijos rei
kalais atvykęs į Chicagą ir apsi
stojęs Marijonų namuose Chica-
goje. Žada čia pabūti kelias 
dienas. 

x Da inavos ansambl io reli-
g inis-kalėdinis koncertas bus 
gruodžio 16 d., sekmadienį, Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje Brighton 
Parke. Bilietus bus galima įsi
gyti Vaznelių prekyboje. 

x A.a. Kaz imie ra Karavai -
t y t ė - S p r i n d i e n ė m i r ė Ar
gentinoje lapkričio 10 d. Šiaurės 
Amerikoje liko jos dukra Palmi
ra su vyru Alfredu Žukaus
kai , Elvira ir sūnus Jonas su 
šeima. 

x P o 15 do l . a t s iun t ė ir grą
žino laimėjimų šakneles: John 
Kiznis, Rockford, 111., O. Alek
na, Miami Beach, Fla., Stanley 
Drevinskas, Hartford, Conn., V. 
M. Matūzas, La Grange, 111., Al
dona Umbrasas, Worth, 111., N. 
Balčiūnas, Cleveland, Ohio, Fe-
lix Jarašius, Wisconsin, Delis, 
Wisc., Bruno Mikėnas, Wood-
ridge, 111., P . Galiūnas, Worces-
ter, Mass. Visiems tariame nuo
širdų ačiū. 

x P o 15 d . a t s i un t ė ir graži 
no laimėjimų šakneles: dr. Vla
das Lelis, Rochester, N.Y., T. 
Alinskas, Ridgevvood, N.Y., V. 
Narušis, Millgrove, Ont , Kana
da, Donatas Sukelis, New Buf-
falo, Mich., R. Didžgalvis, Chi 
cago, 111., Vladas Zinkevičius, S. 
Visčius, J. Guobužis, taip pat iš 
Chicagos, Leokadija Packaus-
kas, Union Pier, Mich.. B. Se
maška, New Britain, Conn. La
bai dėkojame už aukas. 

x J u l i u s š i r k a , Palos Hills, 
111., K a z y s R a m a n a u s k a s , 
Chicago, 111., Aldona Sandargas, 
Ormond Beach, Fla., American 
1 , avel Service Bureau, Chicago 
111., pratęsdami prenumeratą, 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
Labai dėkojame mūsų rėmė
jams, garbės prenumerato
riams. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
15 dol. auka: Al. Jaras, Ke-
nosha, Wisc., V. Kuodys, So. 
Boston, Mass., Sofia Tekorius, 
Indianapolis, Ind., Ona Li-
t e r sk i s , Rivers ide , 111., A. 
K a n a p k a , Ont . , Kanada . 
Visiems tar iame ačiū. 

x Šį ketvir tadienį , lapkričio 
22 d., bus Padėkos diena — 
Amerikoje šven tė , no r s 
neprivaloma išklausyti šv. Mi 
šių. „Draugas" ketvirtadienį 
neišeis. Trečiadienį, lapkričio 21 
d., dirbs visa redakcija, admi
nistracija ir spaustuvė ir paruoš 
, .D raugo" p e n k t a d i e n i o , 
lapkričio 23 d. laidą. Penkta
dienį visi dirbs kaip papras 
tomis dienomis. 

x Šv. Kryžiaus l igoninės 
medicinos personalas duos visą 
mėnesį informaciją paskaitomis 
apie osteoporosį, akių pro
blemas, jų saugojimą, apie 
cholesterolio sumažinimą ir t.t. 
Reikia t ik susisiekti su viešosios 
informacijos departamentu ir 
sužinoti, kada bus įdomesnis 
pranešimas. 

x Dal ia Kučėnienė, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė, su 
dėkingumu atsiliepia apie visus 
Teatro festivalio rengėjus, ak
torius, režisierius ir žiūrovus, 
atsilankiusius į festivalį. Viešai 
pareikštas jos žodis buvo tik 
asmeniškos nuomonės iš
reiškimas. 

x P r a n e š a m a , kad a.a. inž. 
V ladas Kuodys Bostone mirė 
lapkričio 19 d. vakare. Liko 
žmona Emunuele. sūnus Kęstu
tis ir duktė su seimą Lietuvoje. 
Apie laidotuves praneš vėliau. 

x J a n i n a Ivanovas , Cicero, 
111., Lidija Strazdas, New Bri
tain. Conn., Algirdas Ruzgas, 
Woodhaven, N.Y., M. Kiemai
tis, St. Petersburg, Fla., Ana 
Andriulionis, So. Boston, Mass., 
E. Kleinas, Wollaston, Mass., 
M. Dūda, Ont., Kanada, „Drau 
go" garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, atsiuntė po 20 dol. 
aukų ir pratęsė prenumeratą. 
Labai dėkojame. 

x V. Mikalonis, San Dimas, 
Ca l . , • p ra t ę sė „ D r a u g o " 
prenumeratą su 50 dol. auka. V. 
Mikalonį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už mielą 
paramą labai dėkojame. 

x Dail . R a m u n ė s Kmie-
1 j au skaitės darbų paroda Čiur
lionio galerijoje tęsiama ir šį sa
vaitgalį lapkričio 23, 24,25 die
nomis tokia tvarka: penktadie
nį 7-9 v.v., šeštadienį 11 v.r.-9 
v.v., sekmadienį 11 v.r.-4 v. p.p 
įsigytus paveikslus prašome 
atsiimti sekmadienį tarp 12 ir 
4 v. p.p. arba skambinant Lion 
K r a m e tel. (312) 778-6322. 

(sk> 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M*) VV. 63 St.. Chicago, IL t>0(,2<* 

Tel. (1-312) 776-5H2 
14300 S. Bell Rd , lockport, U. 60441 

Tel. (708) 301-486* 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kediie Avenue 

Chicago. U 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

I)arbo vai 
<Wstad 

nuo ų iki 7 vai 
u v r iki 1 vai 

i a k 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th SLeet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K. Ogden Ave . . Ste. 18-2 
Hinadale. II. 60521 
Tel . (70«) 325-3157 

Valandos patfal susitarimą 

x P a t r i a dovaninių p rek ių 
ir e lekt ronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų. Lietuvoje pageidau
jamų, reikmenų didelį pasirin
kimą. Priimam užsakymus ir iš 
kitų miestų. Siunčiame prekes 
į Vilnių kargo-oro linija. Tel. 
312-778-2100. 

(sk) 

x Nau jus Metus sut ik i te 
Lietuvoje! Kelionė gruodžio 
28-sausio 13 d. 1991; 14 naktų 
Lietuvoje, viena naktis Kopen
hagoje. Kelionės ka ina : iš 
Chicagos $1,675, iš New Yorko 
$1,575. Nedelskite registruotis 
Amer ican Trave l Service Bu
reau , 9727 S. Western Ave., 
C h i c a g o , I L 60643, t e l . 
312-238-9787. 

(sk) 
x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų Seimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S t ankus , tel. 312) 586-5969 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk^ 

x Ar reikia paskolos? Kaso
je galima geromis sąlygomis 
gauti paskolų: namų. automobi 
Hų pirkimui, asmeniškų, ir 
..Home F,quity" Pirma kreipki 
tės į mus. tada nebereikės nie
kur kitur kreiptis. KASA, 2615 
W. 71 St., te l . 312-737-2110. 

(sk) 

x „JAV LB Cape Codo apy
l inkės valdybos nu t a r imu , 
siunčiu 50 dol. auką, spaudai 
paremti. Valdyba linki ir toliau 
sėkmės kilniame jūsų darbe". 
Pasirašė Irena Jansonienė, 
iždininkė. Nuoširdus ačiū už 
linkėjimus ir auką. 

x LŠST Jono Vanaga ič io 
šaulių kuopa, Boston, Mass., 
„Draugo" išlaidom sumažinti 
atsiuntė 25 dol. auką. Nuošir
dus ačiū už rėmimą lietuviškos 
spaudos. 

x J u o z a s Šulaitis su žmona 
Aldona iŠ La Grange Park, 111., 
prieš išvykdami nuolatiniam 
gyvenimui į Floridą, lankėsi 
„Drauge" ir pratęsė prenumera
tą su visa šimtine. Labai 
dėkojame. Malonu paminėti, 
kad bulaičiai yra nuoširdūs 
dienraščio rėmėjai, garbės 
p r e n u m e r a t o r i a i . L ink ime 
sėkmės saulėtoje Floridoje. 

x Kazimiera Skėrys , Chi
cago, 111., Stanley Raštutis, Oak 
Lawn, 111., „Draugo" garbės 
prenumerator ia i , nuoširdūs 
l i e tuv iško žodžio rėmėjai , 
lankėsi „Drauge" , pra tęsė 
p renumera t ą v iener iems 
metams su visa šimtine. Labai 
dėkojame. 

x Dr . Raymond Baužys , 
Tampa, Fla., Aldona ir Vy
tautas Čepėnai, Downers Grove, 
UI., Albinas Kurkulis, Wheaton, 
111., Vincas Geležunas, St. Louis, 
Mo., Marta M. Trupjonas, 
Naperville, 111., „Draugo" gar
bės prenumeratoriai, rėmėjai, 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū už paramą 
dienraščiui. 

x Arūnas K. Draugelis , Na
perville, 111., Birutė Bilvaišas, 
Lawton, OK, Vincas Viltrakis 
Chester, Pa., Ben Paulionis, 
Cleveland, Ohio, A. Lukas, 
Toronto, Kanada, įvairiomis 
progomis paremia „Draugą" 
aukomis. Pratęsdami prenu
meratą, kiekvienas atsiuntė po 
visą šimtinę. Nuoširdus ačiū 
mūsų „Draugo" rėmėjams, gar
bės prenumeratoriams. 

x Inž . Kazimieras Poc ius , 
Beverly Shores, Ind., Leonas 
Kezenius, Willowick, Ohio, 
Kazys Griauzdė, Cicero, 111., 
Algis Strikas, La Grange, 111., 
Anna Kizlauskas, Broadview, 
111., Jonas Indriūnas. Roseville, 
111., P. Vizgirda, Aurora. 111., 
„ D r a u g o " rėmėjai , garbės 
p renumera to r i a i , p r a t ę sė 
prenumeratą su 20 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

W^9 ^ c l • 

m i k . ŽVAIGŽDUTE 
Redaguoja J. Purfas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 05th Place, Chicago, 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
IL 60629 

• , 

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės dalinys žygiuoja. Lapkričio 23 d. 
Lietuvoje buvo švenčiama kariuomenes šventė. Prisiminkim karius, 
gynusius Lietuvos laisvę. 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
B a c e RE, tel . 778-2233. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
I N C . rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G . T . I N T E R N A T I O N A L , 
INC. , 9525 S. 79th Ave., 
Hickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

VĖLINĖS 

Vėlinės yra po Visų Šventųjų 
šventės. Mes tą dieną pasimel-
džiam už mirusius žmones. 
Lietuvoje per Vėlines žmonės 
nueidavo į kapines ir vakare už
degdavo žvakutes. Komunistai 
to neleisdavo daryti, bet dabar 
žmonės vėl uždega žvakutes. 
Vaizdas labai gražus. 

Da ina L u k a i t ė , 
7 sk. mokinė. 

Vėlinės yra mirusiųjų prisi
minimo d i ena . Lie tuvoje 
Vėlinių dieną gerbdavo miru
siuosius gedulingomis pamal
domis ir eisena i kapines . 
Žmonės aplankydavo savo mi
rusiuosius artimuosius ir va
kare ant jų kapų uždegdavo 
žvakutę. Žvakučių Šviesa reiškė 
meilę ir bendravimą su miru
siaisiais. Giesmės skambėdavo 
ir varpai gausdavo. Ryšys su mi
rusiaisiais tą dieną būdavo 
labai stiprus. 

Vėlinių dieną taip pat pagerb
davo savanorius ir tuos kar ius , 
kurie krito kovoje už Lietuvos 
la isvę. Įspūdingos ape igos 
būdavo atliekamos Kaune Karo 
muziejaus sodelyje prie Neži
nomojo kareivio kapo. 

Bolševikų okupacijos metu , 
Lietuvoje t ik slaptai uždegdavo 
žvaku tes an t a r t imųjų ir 
kritusių partizanų kapų. Tik 
tyliai būdavo kalbamos maldos 
už mirusius. 

Kar ina T u r n e r y t ė , 
7 sk. mokinė. 

Vėlinės yra lapkričio mėn. 2 
d. Ta diena yra paskirta prisi
minti ir pagerbti mirusiuosius. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Vėlinių dieną žinonės prisi
mindavo savo artimus mirusius. 
Tą dieną Žmonės eidavo procesi
joje į kapines. Jie ten uždegdavo 
žvakes prie kiekvieno kapo. Tą 
nakt į kapinės a t rodė , lyg 
žvaigždės danguje. Taip pat 
buvo paprotys pasimelsti už 
savo ir kitų mirusiųjų vėles, nes 
dvasios gali padaryti blogo. 
Žmonės tą diena neidavo į pa
silinksminimus, skirdavo mal
dai ir susikaupimui Po penkias
dešimt metų komunistų bedie
vių priespaudos. Vėlinių papro
tys šiandien vėl atsinaujino. 

Vytas J u r j o n a s , 
7 sk. mok. 

S E N O NAMO P A S L A P T I S 

Dana, Rima ir Tomas buvo 
draugai. Vieną kartą jie nuėjo 
pas Tomą. Jo namas buvo labai 
senas. Tas namas turėjo daug 
bokštų. Vaikai, baigę žaisti, 
grįžo namo. 

Rytą Tomas mergaitėms pa
sakė, kad naktį girdėjo įvairius 
garsus. Dana ir Rima galvojo, 
kas ten galėtų būti. Po pamokų 
jos nuėjo pas Tomą ir ieškojo 
laiptų į bokštus. Negalėdamos 
surasti, jos paklausė Tomo tėvų, 
k u r yra laiptai. Tėvai atsakė: 
„Mes nežinome, bet Tomas, 
turbūt , žino". Mergaitės laukė, 
kol Tomas grįš iš krepšinio 
treniruotės. 

Joms nereikėjo ilgai laukti, 
nes Tomas greitai grįžo. Jos 
pradėjo jo klausinėti , kur yra 
laiptai. J is atsakė, kad nežino. 
Tada jie visi pradėjo ieškoti 
laiptų. Už rūbinės buvo durys. 
Kai duris atidarė, už jų pamatė 
laiptus. Vaikai, užlipę laiptais, 
surado kitas duris. Už jų jie rado 
didelį kambarį pilną senų pa-

GRYBAS 

Kyla grybas iš po lapo, 
Sako — kepurė sušlapo. 
Geriau lapas tas kabotų, 
O ne grybui galvą plotų! 
Grybas stiepiasi ant koto, 
Sako, lapams trūksta proto. 
Krinta, byra nuo šakų, 
Ant galvos, ir ant takų. 
Aš gi grybas samanotas! 
Man priklauso miško plotas! 
O ne lapams nuo šakos 
Kristi tiesiai ant galvos. 

Alb. Kaš iubienė 

MANO KELIONĖ Į 
LIETUVĄ 

Laukiu aerodrome lėktuvo 
skristi į Lietuvą. Lietuvoje va
žiuosiu į Ukmergę. Ukmergėje 
aš būsiu pas savo gimines. Tada 
aš važiuosiu į Kauną, kur mano 
mama gimė. Aš ten pamatysiu 
Karo muziejų ir Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklą Karo 
muziejaus sodelyje. Sekmadienį 
eisiu į Vytauto bažnyčią. 

Paskui važiuosiu į Vilnių, 
Lietuvos sostinę. Ten aš aplan
kysiu Vilniaus universitetą. 
Taip pat eisiu į Aušros Vartus 
pasimelsti. Prie Bibliotekos 
rūmų stovi Lenino statula, 
kurią padėsiu nuversti. Aš no
riu nueiti į Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią. 

Anksti rytą aš važiuosiu į 
Klaipėdą. Ten aš žuvausiu. 
Tada aš važiuosiu į „Žuvėdros" 
žuvies fabriką. Klaipėda yra 
Lietuvos uostas. 

Kai mano kelionė pasibaigs, 
aš laivu plauksiu namo. Aš su 
giminėmis gražiai atsisvei
kinsiu. 

Arūnas Bilus, 6 kl . 
K. Donelaičio lit. m-la. 

GALVOSŪKIS N R 32 

Kudirkos Naumiesčio viduri
nės mokyklos 46 mokiniai nu
tarė suruošti laiveliais iškylą 
Šešupės upe į Marijampolę, 
buvo pasamdyta dviejų rūšių 
valčių: kur telpa 4 mokiniai ir 
kur te lpa 6 mokiniai. Visi 
mokiniai susėdo į 10 valčių ir 
laisvų vietų neliko. Kiek buvo 
pasamdyta didesnių ir kiek 
mažesnių valčių? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR, 33 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

x „ŽAIBAS" NR. 6 - mais
t o p rodukta i bus pristatyti 
jūsų nurodytu adresu bet kur 
Lietuvoje 10 d a r b o d ienų 
la ikotarpyje . 10 sv. miltų, 10 
šv. cukraus, 5 sv. ryžių, 5 sv. 
konserv. druska, 4 sv. valg. 
druska, 18 oz. riešutinis svies
tas . 2 dėž. džiovintų slyvų, 2 dėž. 
razinų. 64 oz. aliejus, 1 dėž. įvai
rių arbatų. 39 oz. pupelių kavos. 
12 oz kakavos. Pilna kaina 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS" 
9625 South 7»th Ave., Hicko
r y Hills, IL 60457. Telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

Vėlinės yra mirusiųjų mi
nėjimo šventė Ta dieną visi 
žmonės eina į kapines. J ie pa
puošia mirusiųjų kapus gėlėmis 
ir vainikais. Vakare uždega 
žvaku tes . Visos k a p i n ė s 
nušvinta nuo mažųjų liepsnelių 
šviesos. Visi žmones meldžiasi. 
Kiti gieda giesmes. Taip gyvie
ji išreiškia savo meilę miru
siems Žmonėms Jie t a ip pat 
prisimena, kad ir jų gyvenimas 
šioje žemėje nėra amžinas. 

Andrius P a u l i u s , 
~ sk. mokinys. 

Dariaus Girėno lit. m-la. 

veikslų. Vienoje kambar io 
pusėje rado kitas duris, už kurių 
buvo laiptai einantys žemyn. Jie 
nulipo laiptais ir surado duris, 
pro kurias išėjo į lauką. Tada 
Dana pasakė: Tas vagis norėjo 
pavogti paveikslus. Jis iš lauko 
įeina pro tas duris ir kiekvieną 
kartą vieną paveikslą paima ir 
parduoda". Tomas atsakė: „Aš 
žinau kaip jį pagauti . Mes 
padėsime virvę, ir kai tik jis eis, 
užkliuvęs pargrius. Tada mes jį 
surišę pašauksime policiją". 

Taip j ie ir padarė . Vagį 
pagavo ir policija jį nuvedė į 
kalėjimą. Paveiks lus Tomo 
tėvai galėjo laikyti arba par
duoti. Tėvai sugalvojo t r i s 
paveikslus parduoti, o likusius 
laikyti. 

Va iva Rašyt inytė , 6 sk. 
(„Sekimas") 

K. Donelaičio lit. m-la 

Seniausias pasaulyje medis 
auga Japonijoje. Tai kedras, 
kurio liemens apskritimas yra 
16 metrų. Medžio amžius — dau
giau kaip septyni tūkstančiai 
metų. 

GALVOSŪKIS NR. 31 

Jums reikės parašyti dvylika 
žodžių, turinčių žodžio k a t ė 
šaknį kat. Čia duodami tų 
žodžių reikšmių paaiškinimai. 
Už tų visų žodžių teisingą para
šymą gausite 10 taškų, o jei bus 
klaidų — tik 5 taškus. 

1. Vieta, kur rusai komunistai 
nužudė daug lenkų karininkų. 
2. Naminis gyvulys. 3. Didelė 
nelaimė (accident). 4. Svarbiau
sioji vyskupijos bažnyčia. 5. 
Grupė, skyrius, klasė, kvali
fikacijos laipsnis. 6. Didelis 
metalinis indas maistui virti 
didesnėms grupėms žmonių. 
7. Katės vyriškosios giminės pa
vadinimas. 8. Augalas (anten-
naria). 9. Aviečių giminės miško 
augalas, kurio raudonos uogos 
yra valgomos (rūbus saxatils). 
10. Dirbtiniai arba natūralūs 
požeminiai labirintai, sudaryti 
ii koridorių ir nedidelių 
patalpų. 11. Sistemingas kokių 
nors vienarūšių daiktų (pvz. 
Knygų) sąrašas. 12. U i nusi
kaltimus skiriami sunkūs pri
verčiamieji darbai. 

Mergai tė kambary je valė 
dulkes. Ant mažo staliuko buvo 
vazelė su įmerkta gėle. Neat
sargiai ji užgavo vazelę su 
šluostuku ir vazelė sutruko, 
kaip matote piešinėlyje. Kas ją 
sutaisys, t a s gaus 5 taškus. 
Atsiųskite piešinėlį. 

GALVOSŪKIS NR. 34 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Kurie š iame piešinėlyje da
lykai yra vartojami apsiren
gimui? Parašykite jų pavadini
mus. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 35 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Matote nupieštus du stačia
kampius. Vieno stačiakapmio 
s ienelės bal tos , antrojo — 
juodos. K a t r o s tačiakampio 
sienelės y r a platesnės? Jei nėra 
platesnės, ta i kokios? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR, 13 
ATSAKYMAS 

Sis vokiečių laivas vadinosi 
„Vater land" (Tėvynė). Ameri
kiečiai jį pavadino ,JL<eviathan'\ 

GALVOSŪKIO NR. 14 
ATSAKYMAS 

Tėvelis tortą pirmiausia pjovė 
į keturias dalis dviem vertika
liais pjūviais (iš viršaus žemyn). 
Paskutinis pjūvis buvo horizon
talinis; pusę torto aukštumo 
gražiai, lygiai perpjovė ir gavo 
4 viršutines dalis, ir 4 apatines 
dalis. 

GALVOSŪKIO NR. 15 
ATSAKYMAS 

Berniukui susirgus, širdies 
plakimas padidėjo 25 procentus. 


