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Lietuva atsisakė 
protokolo pasirašymo 

Laukiama Maskvos atsakymo 

Vilnius. 1990 gruodžio 28. — 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
penktadienį pasiūlė Maskvai, 
leisdama savo delegacijai pradė
ti formalias derybas su Sovietų 
Sąjunga, be protokolo pasirašy
mo, kuris turėjo reikšti Lietuvos 
valstybingumo pripažinimą. 

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos prezidentas Vytautas 
Landsbergis, darydamas prane
šimą deputatams derybų statu
so klausimu, pasiūlė tokį pa
siūlymą, nes pasitarimai jau 
nuo praeitos vasaros neįvyko. 
Jis asmeniškai ėmėsi iniciaty
vos šiam klausimui gvildenti, ir 
toks jo pasiūlymas buvo priim
tas be ilgesnių debatų. Par
lamentas priėmė nutarimą dėl 
tarpvalstybinių pasitarimų tarp 
Lietuvos Respublikos ir Sovie
tų Sąjungos, kuriame pasisako, 
jog jo ankstesnis sprendimas, 
šimto dienų moratoriumo klau
simu dėl nepriklausomybės ir jo 
taisyklių, kad prasidėtų de
rybos, jog Lietuva ir Sovietų 
Sąjunga turi pasirašyti specialų 
protokolą, daugiau nebeturi 
legalaus pagrindo, taigi ne
begalioja. Parlamentas nutarė 
leisti Lietuvos valstybinei dele
gacijai pradėti pasitarimus be 
jokių iš anks to nus t a ty tų 
sąlygų, tač iau kad nebūtų 
pažeistas Lietuvos valstybės 
suverenitetas. 

Nebe social is t inė vals tybė 
Kaip žinoma, po mėnesio, kai 

Lietuvos parlamentas kovo 11 
d. paskelbė Lietuvos valstybės 
atstatymą, Sovietų prez. M. 
Gorbačiovas paskelbė Lietuvai 
ekonominę blokadą. Po to. 
birželio 29 d., Lietuvos par
lamentas nutarė paskelbti tam 
Aktui 100 dienų moratoriumą, 
kai prasidės formalios derybos 
su Maskva. Tada Maskva be
veik panaikino blokadą. Buvo 
sudarytos valstybinės delega
cijos, vadovaujant Vytautui 
Landsbe rg iu i ir Nikolajui 
Ryžkovui. Gorbačiovas paskyrė 
delegaciją deryboms su Lietuvos 
Socialistine Respublika, kuri 
kovo 11d. nustojo veikusi. 

Nuolaidų n ė r a 
Lietuvos moratoriumo įstaty

mas reikalavo formalių derybų. 
Todėl dar prieš pradedant tas 
derybas turėjc būti pasirašytas 
protokolas, kuriame būtų aptar
ta derybų sąlygos tarp dviejų 
valstybių. Tai ir buvo pagrin
dinė kliūtis, kad formalios de
rybos neprasidėjo. Tai būtų 
Lietuvos pripažinimas. Maskva 
iš karto tylėjo, o paskui atmetė, 
sakydama, kad Lietuva iš anks
to nustato sąlygas dar prieš 
p a s i t a r i m ų pradžią. Bet 
Lietuvos vyriausybė laikėsi 
nus i s ta tymo, kad Lietuvos 
statusas negali būti derybų ob
jektas. Įvyko konsulataciniai 
pasitarimai ir buvo sudarytos 
abiejų pusių darbo grupės. Jos 
nesurado kompromiso. 

Iš karto tas pasiūlymas — 
pradėti formalias derybas su 
Maskva be protokolo ir be mo
ratoriumo, gali atrodyti lyg 
daromos nuolaidos, tačiau, jei 
Maskva nebereikalaus morato
riumo dėl Lietuvos nepriklau
somybės, tai galėtų būti supras
t a kaip valstybingumo pripaži
nimas. Su šiuo pasiūlymu 
Lietuvos vyriausybė bent lai
k ina i gal i nu t i l dy t i savo 
kritikus iš kairės ir iš dešinės. 

Laiškas Landsbergiui 
Vilnius . — .,Literatūra ir 

menas" 1990 m. gruodžio 22 d. 
savo 51 numeryje atspausdino 
šį garsaus dirigento laišką. 

Didžiai ge rb iamas 
pone Landsbergį! 
Jūsų laiškas sujaudino mane 

iki sielos gelmių. Ypač, kad jūs 
prisimenate mano koncertus 
Lietuvoje ir „Toską" Operoje.. 
Tai buvo mano sunkiausi pa
skutiniai metai prieš išvykstant 
iš Maskvos į Vakarus. Aš iš 
visos širdies sveikinu Jus , kaip 
muzikas — muziką, su puikiu S. 
Sondeckio orkestro pasisekimu. 
Griežti su jais man buvo ne tik 
didelis malonumas, bet ir 
dvigubai malonu buvo susitikti 
su pasiuntiniais šalies, kovo
jančios už savo laisvę, tai yra už 
tai , kas visą gyvenimą buvo 
man svarbiausia ir būtina mano 
egzistencijos sąlyga. Linkiu 
Jums daug jėgų ir sveikatos. 
Meldžiu Dievo, kad Jūsų tauta 
gautų laisvę ir nepriklauso
mybę (tai būtinai įvyks!) be 
kraujo praliejimo. Apkabinu 
Jus , brangus drauge. 

Jūsų M. Rost ropovič ius 
1990. gruodžio»5 
Florencija 

„Leisk, Viešpatie, 
numirti" 

Vilnius. — Chicagoje vieši iš 
Lietuvos rašytojas ir Lietuvos 
Respublikos deputatas. Užsie
nio reikalų komisijos narys Sta
sys Kašauskas. Jis parašė kny
gą „Leisk, Viešpatie, numirti", 
kurią išleido „Minties'' leidykla 
Vilniuje. Joje spausdinami kan
kintų žmonių ar enkavedistų 
nusikaltimus mačiusių žmonių 
prisiminimai. Knyga dedikuota 
„Šventam atminimui dėdės Sta
sio Kašausko. išvežto nebūtin 
1941 m. birželio 14-osios ryt3> i r 

šimtas tūkstančių mano tautos 
žmonių, pasmerktų kančiai tik 
dėl to. kad gimė ir gyveno pačia 
me Europos viduryje kraupios 
netiesios, kruvinos puotos me
tais. 

Knygos pradžioje primenama, 
kad skaitytojas, pirkdamas šią 
knygą, vieną rublį aukoja 
Rainių kankinių koplyčios 
statybai. Mums žinoma, kad ši 
koplyčia bus pašventinta Rainių 
miškelyje šiemet tą naktį, kai 
buvo nužudyti tie kankiniais 
tapę lietuviai. Iki to laiko ši 
koplyčia turi būti baigta pa
statyti. 

Gorbačiovas pasisakė 
Pabaltijo klausimu 

Negali susitarti, kad galėtų tautas 
laikyti pavergtas 

Tūkstančiai žmonių protestuoja Maskvoje prieš dik:atoriaus teisių suteikimą prez. Michailui 
Gorbačiovui ir pasisako už Eudardą Ševardnadzę Kūčių dieną prie Kremliaus. Plakate kairėje 
pusėje pasisakoma už opozicijos vadus prieš Kreri. 

JAV ir Sovietų prezidentai 
pasikeitė linkėjimais 

Maskva. 1990 gruodžio 31. — 
Reuterio pranešimu, prez M. 
Gorbačiovas pasakė šiandien, 
jog padarė rimtų klaidų jo 
vadovaujama vyriausybė, bet 
pranašavo, kad sovietų žmonės 
pastebės pasikeitimą savo gyve
nime kitais metais. 

Gorbačiovas savo Naujų Metų 
kalboje, kuri buvo transliuo
jama prieS pat vidurnakt}, 
ap t a r ė 1990 metus k a i p 
„išimtinai sunkius metus" . 
Ekonominės problemos buvu
sios neišvengiamos didžiuliame 
krašte, kai buvo imtasi pereiti 
į verslo ekonomiją. „Prie to dar 
prisidėjo trūkumai ir klaidos pa
skutiniu metu, klaidos krašto 
vadovybėje ir mūsų bendri ne
galavimai", kalbėjo jis. J is 
reikalavo pasižadėti sunkiai 
dirbti ir susiklausyti, kad kaip 
nors išlaikytų tą patį gyvenimo 
būdą. Nors kraštas esąs didelėje 
krizėje, bet jis manąs, kad įvyks 
pers i laužimas ir tada bus 
geriau. „Bet dėl to mums reikia 

Pavasario premjera, turėjusi įvykti 
Kaune, įvyko tik šį rudenį, jau po 
blokados „Smėlio klavyrai", AM 
Sluckaites pjese, pagaliau išvydo 
rampos šviesą. Čia matyti režisierius 
Jonas Jurašas po premjeros Kaune 
Veikalas moko saugoti istorine at
minti ir lietuviu tautos tradicijas 

Pagalba Lietuvos 
Bažnyčiai 

New Yorkas , 1990 gruodžio 
22. (LIC) - Vysk. Paulius Bal
t ak i s , t a l k i n a n t Lietuvių 
Kata l ikų Religinės Šalpos 
vedėjui kun. Kazimierui Puge-
vičiui, gruodžio 20 d. sukvietė 
lietuvių katalikų organizacijų ir 
vienuolijų pasitarimą koordi
nuoti teikiamą bei planuojamą 
šalpą Lietuvos Bažnyčiai. 

Konsultacijoje dalyvavo 
daugiau 20 žmonių, kur ie 
atstovavo Lietuvių Katalikų 
Religinę šalpą, Nekalto Pra
sidėjimo seseris , j ėzu i tus , 
pranciškonus ir pranciškietes, 
kazimierietes, Kunigų Vienybę, 
Krikščionis Gyvenime leidyklą. 
Katalikų Mokslų akademiją. 
Amerikos Katalikų federaciją. J 
pasitarimą specialiai atvyko 
JAV katalikų episkopato naujai 
paskir tas darbuotojas Rytų 
Europos bažnyčių šalpos rei
kalams kun. Jurgis Šarauskas 
iš Washingtono. Dalyviai , 
susirinkę iš Detroito, Chicagos. 
Pennsylvanijos, Connecticut ir 
New Yorko, aptarė kaip taik
liausiai padėti atsikuriančiom 
katalikiškom institucijom Lie 
tuvoje ir apiforminti tos 
pagalbos telkimą įvairiose 
srityse, kaip pvz. švietime, 
ma inuose , human i t a r i nė j 
našalooi. ir t.t. 

piliečių ir tautybių įtarimo, at
sakomybės ir tvari' s, stropumo 
darbe ir žmonišk* o tarp sa
vęs". 

Busho pasisakymas 
Prez. Busho Nau Metų žodis 

Sovietų Sąjungai pasižymėjo 
tuo, kad jis pagyr< ją už bend
radarbiavimą Pt.'sų įlankos 
krizės reiki. . * p-ragino 
kraštą, kuris esąs paliestas 
tautybių neramuniur ekonomi
nių sunkumų, tęsti savo „sun
kią kelionę" reformų link. 

Reuteris pabrėžia, jog Gorba
čiovo populiarumas praėjusiais 
metais sumažėjo. Jis esąs spau
džiamas iš senųjų komunistų, 
kurie sako, kad kraštas eina į 
chaosą, ir liberalų, kurie mato 
didelį pavojų iš kariškių pusės 
ir nepakankamo ekonominių 
reformų įgyvendinimo. J i s 
priminė jam suteiktas naujas 
teises praėjusią savaitę ir sakėsi 
išlaikysiąs tvarką krašte, gin
siąs žmonių teises ir kovosiąs už 
krašto vienybę. 

Atsargūs žodžiai 
Washingtone prez. Busho 

sveikinimo žodis sovietams 
buvo įrašytas prieš savaitę. 
Sveikinimai buvo kai kuriais 
atvejais labai šilti, bet jautėsi 
tam tikras atsargumas. J a u 
nebebuvo asmeninių ryšių 
priminimo, tik palinkėjimas 
jam laimingų metų. Bushas 
daugiau kalbėj apie sovie-
tų-amerikiečių ryšius, nebemi
nėdamas Gorbačiovo. Jis nepa
minėjo ir viršūni: konferencijos 
Maskvoje, kur turė tų būt i 
vasario 1-13 diciomis. Tačiau 
tai dar nereišk ... kad ši kon
ferencija neįvyks. 

JAV prz. BusK žodis Sovietų 
Sąjungai buvęs ašytas į juostą 
dar prieš Sovie* . Užsienio rei
kalų ministeri< E. Ševardna
dzės pasitraukimą. 

— Privatiza* 
mentas įsteigu-
Respublikos v-
departamentas 
dovaus privati . 
rengs atitinka 
projektus 

— Lietuvon 
ministerija sus 
jos akcine bene 
kad ji sudarys 
viams specialis' 
su vokiečių fab • 
dirba sirupą. 

ijos departa 
prie Lietuvos 
iausybės. Šis 
netodiškai va 
cijos procesui, 
ų dokumentų 

Žemės ūkio 
arė su Vokieti 
ove „Zucker". 
sąlygas lietu
ms susipažinti 
<ais, kurie per-

LIETUVOJE 
— A P žinių agentūra, praneš

dama apie lietuvių protestus 
prieš įvestą žmonių dokumentų 
t ikr inimą Klaipėdos miesto 
gatvėse, ka r tu pranešė, jog tos 
respublikos min. pirm. Kazimie
ra Prunskienė, būdama Tokyo 
mieste, pakeliui į Australiją, 
pasakė užsienio žurnal is tams, 
kad Sovietų Užsienio reikalų 
ministerio E. Ševardnadzės 
pasi traukimas iš pareigų nieko 
gero nežada Lietuvos nepruciau-
somybės reikalui. 

— R e u t e r i o žinios pranešė, 
jog „Tasso" žinių agen tū ra 
jiems perdavė žinias, kad ypač 
padidėjo sovietų kareivių užpul
dinėjimai Latvijoje ir Lietuvoje. 
„Naujos sadistinės provokacijos 
prieš kareivius" — savo žinią 
pavadino „Tassas". „Vaizdas, 
kur is jums nusakomas gali 
atrodyti niūrus, bet yra tikras... 
Laikas centro organams imtis 
labiausiai reikalingų priemonių 
tuose kraštuose..." 

— Vokiečių žinių agentūra ci
tavo Prunskienės pareiškimus 
Tokyo mieste apie sunkią padėtį 
Lietuvoje, bet taip pat ir nuta
rimą nebereikalauti, kad būtų 
pas i rašytas protokolas prieš 
pradedant oficialias derybas su 
Sovietų Sąjunga. 

— Esti jos parlamentas įspėjo 
savo gyventojus laikytis atsar
giai ir organizuoti ta ikius ir 
ramius protestus prieš „antrąją 
okupaciją". 

— Žinių a g e n t ū r o s praėjusį 
savaigalį paskelbė, kad Lietuva 
n e b e r e i k a l a u j a iš Sov ie tų 
pas i rašy t i protokolą ir jos 
vyriausybė tiki, kad Sovietų 
Sąjunga sutiks pradėti pasitari
mus. 

— Dailės akademijos Kauno 
fakulteto pastate pradėjo veikti 
amatų mokykla. Joje veikia 
tekst i lės skyr ius . Veiks ir 
keramikos, medžio drožimo ir 
metalų kalimo skyriai. 

— Lietuvos kamerinis or
kestras, kuriam diriguoja S. 
Sondeckis, paminėjo 30 m. 
veiklos s u k a k t į . T e n y k š t ė 
spauda rašo, kad o rkes t ro 
meninis lygis aukštas. Puikiai 
buvo atliktas Vivaldžio kūrinys 
..Stabat Mater" su soliste L. 
Domeikaite ir P. Bigelio choru. 
Kamerinio kūrinio paskelbtą 
konkursą laimėjo Teisutis Ma-
kačinas su: „Simfonija giocosa" 
kūriniu (Linksma simfonjija). 
J am dirigentas S. Sondeckis 
įteikė orkestro 1,000 rublių 
premiją. 

M a s k v a . — Sovietų prezi
dentas M. Gorbačiovas daug 
kartų kalbėjo TSRS liaudies 
deputatų suvažiavime, kartais 
užsienio spaudoje kongresu 
vadinamu. Eltos koresponden
tas Balys Bučelis puikiai per 
duodavo Lietuvos žmonėms visa 
tai, kas vykdavo tame Krem
liaus suvažiavime. Perduodame 
kelias iš traukas, kurios liečia 
Pabaltijo laisvės klausimus. 

Gorbačiovas gruodžio 19 d. 
įvykusioje improvizuotoje spau
dos konferencijoje per suva
žiavimo pertrauką kalbėjo: 

„Tiktai suverenių valstybių 
Sąjungos idėja, — agitavo M. 
Gorbačiovas, — šiandien gali pa
tenkinti žmones. Tokia Sąjunga 
dar suteikia galimybę išsaugoti 
daugianacionalinę valstybę, be 
šito būtų prapult is". 

Su tuo niekaip negalėjo sutik
ti dalis oratorių, ir pirmiausia 
Estijos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Ar
noldas Riuitelis, kalbėjęs, beje, 
gerokai anksčiau M. Gorbačio
vo ir N. Ryžkovo. Tai buvo 
įspūdingiausia kalba per visas 
suvažiavimo dienas, nors iki 
šios dienos popietės į tribūną jau 
buvo išėję 48 oratoriai. Tiesa, 
pagal suvažiavimo sekretoriato 
duomenis, pageidaujančių joje 
atsidurt i y ra "lybiai i G kartų 
daugiau". 

T v i r t a p rez iden t inė valdžia 
Po pietų baigiamąjį žodį dėl 

pirmadienį savo daryto praneši
mo pasakė Michailas Gorbačio
vas. Tai buvo, atvirai kalbant, 
k a t e g o r i š k a i — u l t imatyv i 
kalba. Kai kuriais atvejais 
p r ipaž inęs kri t iką savo ir 
savosios aplinkos adresu; kai 
kuriais — ją atmetęs, M. Gor
bačiovas pasakė, kad bus taip, 
kaip iš anksto numatyta: tvir
ta prezidentinė valdžia. Visgi 
čia pat jis padarė lyg ir išlygą: 
ta valdžia pasiteisins, jeigu tvir
tai remsis •vykdomąja valdžia. O 
kadangi, jo nuomone. Tarybų 
Sąjunga t ik ra i bus. ta i i r 
vykdomoji valdžia visose gran
dyse — respublikose, srityse, 
miestuose — turės dirbti veiks
mingai. 

Paba l t i j o k laus imu 
Apie dešimt savo kalbos mi

nučių M. Gorbačiovas paskyrė, 
kaip jis pavadino, tarpnacio
naliniams santykiams. Štai dvi 
ištraukos iš šitos kalbos dalies: 

P i rmoj i : „Mums kelia di
džiausią susirūpinimą įvykių 

— „Balt ic A m a d e u s " paroda 
vyko Vilniuje parodų centre. Tai 
bendra įmone su austrais ir pir 
mieji tos įmonės bendradarbiai 
Lietuvoje y r a jos medikai 
kardiologai. 

— L i e t u v o s Žurnalistų Są
jungos suvažiavimas įvyko 
Vilniuje Mokytojų namuose. 
J a m e dalyvavo 257 žurnalistai 
iš 291 išrinkto delegato. Išrink
tas sąjungos vykdomasis komi
te tas , kontrolės komisija ir 
garbės teismas. Lietuvos Žurna
listų sąjungos pirmininku iš
r i n k t a s Rimgaudas Eiluna
vičius. 

— L ie tuvos Rašytojų sąjun
gos suvažiavimas įvyko gruo
džio 14-15 dienomis Vilniuje. 
Są jungos p i rmin inku y r a 
rašytojas Vytautas Martinkus. 

raida Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Kur tai matyta, kad 
nemaža dalis žmonių, kurie 
ištisus dešimtmečius gyveno 
respublikose ir neginčijamu 
indėliu prisidėjo prie ekono
mikos bei kultūros plėtojimo, 
dabar netenka respublikų pi
lietybės. Tai nesiderina su 
jokiomis konstitucijomis ir 
įstatymais, taip pat su tarp
tautiniais paktais dėl žmogaus 
teisių. Manyčiau, k a d mes 
turime išaiškinti šį klausimą. 
Pabaltijo respublikos štai jau 
beveik pusę šimtmečio yra 
TSRS sudėtyje. Tai, be abejo, 
sąlygoja kompleksą savitarpio 
įsipareigojimų, tarp jų ir kitų 
respublikų, visos Sąjungos, — 
ekonominių ir politinių įsi
pareigojimų, susijusių su 
pilietybės, žmonių gyvenimo 
klausimais, o kai kuriais atve
jais — su teritorinėmis prob
lemomis. Mūsų niekada ir nie
kas negalės įtikinti, kad teisin
ga taip nutrūktgalviškai, bea
todairiškai sugriauti visą susi
klosčiusių ryšių kompleksą, net 
nepamėginus išaiškinti liaudies 
valią. Štai kodėl aš pasiūliau 
surengti referendumą, per kurį 
kiekvienas pilietis pasakys, 
kaip jis žiūri į šį klausimą". 

Antroji: „Ten, kur situacija 
učiiOs. V pac u t į . i. iji^y la didelė 
grėsmė valstybes saugumui ir 
žmonių gyvybei, reikės įvesti 
nepaprastąją padėtį arba 
prezidento valdymą. Ir aš ma
nau, kad prezidentas šiuo atve
ju turės prisiimti visą atsa
komybę, nes mano mėginimai 
susitarti ir veikti ka r tu pap
rastai baigiasi tuo. kad mes ne
galime susitarti". 

Lietuvos atstovo 
pareiškimas 

Roma. 1990 m. gruodžio 29 d. 
— Lietuvos atstovas Stasys Lo
zoraitis Jungtinėse Ameri
kos valstijose ir prie Švento 
Sosto, praneša, jog Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos nutarimas nebereika
lauti, kad Maskva, prieš pra
sidedant tarpvalstybinėms de
ryboms su Lietuva, priimtų 
vadinamąjį ..protokolą" apibū
dinantį tas derybas, y ra naujas, 
svarbus Lietuvos pasiūlymas. 
Juo norima palengvinti derybų 
pradžią ir tuo pačiu pagreitinti 
naujų, tarptautine teise pagrįs
tų, santykių užmezgimą tarp 
nepriklausomos Lietuvos Res
publikos ir Sovietų Sąjungos. 

Reikia tikėtis, kad šis pasiū
lymas bus tinkamai įvertintas 
ir. kad Maskva supras, jog iki 
šiol tiktai Lietuva yra paro
džiusi labai daug geros valios ir 
noro, po ilgos, sunkios okupaci
jos, galimai greičiau suregu
liuoti dviejų kaimyninių vals
tybių santykius. 

KALENDORIUS 

Sausio 3 d.: Florencijus. 
Genovaitė. Liesnelė. Viltautas. 
Vyda 

Sausio 4 d.: Arimantas . 
Elzbieta Seton. Balsė, Bene
dikta. Titas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:31. 
Temperatūra dieną 23 L, 

naktį 12 1. 
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CHICAGOS 112-TOS 
KUOPOS VEIKLA 

Sausio 15 dieną 7:30 vai. vak. 
vyks 112-tos kuopos susirinki
mas. Paminėtina, jog susirin
kimų tvarka pasikeitusi — jie 
dabar vyks Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje Marąuet-
te Parke kiekvieno mėnesio tre
čiąjį an t r ad ien į . 7:30 v a i . 
vakaro. 

Šiame s u s i r i n k i m e R i t a 
Zakarkaitė koordinuos laiškų 
rašymą Lietuvos reikalais. Visi 
nar ia i r a g i n a m i d a l y v a u t i 
šiame projekte. Kadangi įvykiai 
artimuose Rytuose kitų pasau
lio kraštų padėtį nustūmė ant-
raeilėn vieton, reikia valdžios 
atstovus bei žinių agentūrų vir
šininkus informuoti, jog yra 
būtina kreipti dėmesį į greitu 
tempu irstančią padėtį Sovietų 
Sąjungoje. 

Šie laikai gali būti kri t iški 
Lietuvai. Atvykite ir padėkite 
Amerikos visuomenę supažin
dinti su mūsų reikalais. 

LIETUVOS VYČIU C H O R O 
VAKARAS 

Lietuvos Vyčių choras švęs 
savo veiklos 75 metų veiklos 
jubiliejų. Choras buvo įsteigtas 
1916 metais. Pasišventę choris
tai organizacijai atstovavo Chi-
cagos mieste bei visose JAV. 

Sausio 12 dieną, 7 vai. vak.. 
Šaulių namuose (2417 W. 43rd 
St.) ruošiamas choro metinis 
banketas ir šokiai. Bilietus 
galima įsigyti pas pirmininkę 
Estelle Rogers, te l . 312-
925-3948. Bus puiki vakarienė 

su šaltais ir karštais patieka
lais, trumpa choro programa bei 
šokių muzika. Laukiame visų 
dalyvavimo. 

CHICAGOS APYGARDOS 
P O S Ė D I S 

Chicagos 112-ta Lietuvos 
vyčių kuopa globos šeštadienį, 
sausio 5 dieną vyksiantį Vidurio 
Amerikos apygardos posėdį. Be 
posėdžio bus aukojamos metines 
mirusių v yčių prisiminimo šv. 
Mišios. Jas aukos apygardos 
dvasios vadas kun. Antanas 
Zakarauskas Marąuette Parko 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Mišių pradžia 12:30 vai. po pie
tų. Nariai kviečiami rinktis 
penkiolika minučių anksčiau. 
Po Mišių bus pietūs (būtina 
rezervuoti vietas iš anksto). Po 
pietų, 2:30 vai., vyks posėdis. 

Rezervacijoms skambinti Pau
liui ir Zuzanai Binkiams, tel. 
312-471-4804 t a rp 5-9 vai. 
vakaro. 

KUOPOS POPIEČIO 
ŽAIDIMAI 

Balandžio 21 dieną tarp 11 
vai ryto ir 4 vai. po pietų 
Chicagos 112-ta kuopa iždui 
padidinti rengia lošimų popietę 
Marąue t te Parko parapijos 
salėje. Rengimo komiteto pirmi
ninkės yra Ann Marija ir Dana 
Jurait is. Vera Paukštis talkins 
maisto paruošime. Laukiama 
atsilankant bent šimto asmenų. 
Bus bingo ir kiti lošimai, veiks 
gėr imų b a r a s . Susidomėję 
dalyvauti prašomi skambinti 
Ann Marijai tel. 708-532-7526. 

Jaunieji vyčiai 36-tos kuopos šventėje. Iš k.: I eil. — Danielius Gudžiūnas, Ona Marija Cius, Marija 
Cius. Gregg Gudžiūnas, Elena Kernagienė. II eil. — Sabina Henson, Danielie Gudžiūnaitė, Lu
kas Gudžiūnas. Andrius Boese. Audronė N'ovvak. III eil. — Lisa Boese ir Juozapina Nowak. 
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VYČIAI N A U J O J E 
ANGLIJOJE 

Massachusetts valstijos gu
bernatorius Dukakis ir valstijos 
senatas įteikė žymenį Tinai 
Anderliūnas Shatos 76 metus 
buvusiai Lietuvos Vyčių nare. 
Ji yra vienintelė gyva išlikusi 
10-tos kuopos steigiamoji narė 
ir galbūt vyriausia amžiumi 
vytė visoje valstijoje. Vyčių 
steigėjas Mykolas Norkūnas 
aplankė Athol miestą 1914 
metų gegužės mėnesį, kur tuo 
metu į vyčius įstojo 98 jauni lie
tuviai. Tada Tina tebuvo 10 
metų amžiaus ir nario mokestį 
tepradėjo mokėti sulaukusi 16 
metų. Jos tėvas į Athol emigra
vo 1889 metais, motina buvo 
aktyvi lietuvių bendruomenėje 
ir Šv. Pranciškaus parapijoje. 

1990 metų birželio mėnesio 
susirinkime Gardner lietuvių 
klube į v yčius įstojo dvi naujos 
narės — Natalija Brigheti ir 
Marija Colo. Sveikiname! 

Vietinis ,.Gardner News" 

laikraštis atspausdino kores
pondenciją, kurioje paminima 
jog Lietuvos vėliavą ilgus metus 
plevėsuoja šalia Amerikos 
vėliavos netoli 2-rojo valstijos 
vieškelio Hov. ie Beaudette gy
venvietėje. 

Užuojautos Eacman šeimai 
mirus sesei Monikai Shields ir 
Valerijos Smith šeimai mirus 
broliui Alfonsui Bražinskui. 

V incukas 

N A U J Ų J Ų METŲ 
SUTIKIMAS 

Detroito lietuviai Naujuosius 
Metus sutiko Dievo Apvaizdos 
Kul tūros centre. Dalyvavo 
daugiau negu 300 asmenų. 
Senieji Metai buvo palydėti prie 
vaišių stalų ir linksminantis 
keturių asmenų s tyg in iam 
orkestrui grojant. 

Praėjusių metų apžvalgą 
humoristiškai pateikė Paul ius 
Baltušis ir Linas Gobis. Naujie
ji metai sutikti su šampano 
taure ir Rimo Kaspučio vado
vaujamo orkestro akordais bei 
sveikinimais. Kultūros centro 
salė buvo meniškai papuošta. 

Naujųjų Metų sutikimą rengė 
komitetas, vadovaujamas Kas
tyčio Giedraičio. K. Giedraitis 
trumpu žodžiu padėkojo komi 

•i 

teto nariams: Pauliui Baltūsiui, 
Linui Gobiui, Rusnei Kaspu-
t ienei , Vilijai Matvekienei. 
Ramunei Miliūnienei, Vidai ir 
Linui Orentams, Vytui Polte-
raičiui, Reginai Puškorienei, 
Kristinai Zubrickienei, Nijolei 
ir Algirdui Plečkaičiams, Ritai 
Polteraitienei, Taurai Unde-
rienei. Dievo Apvaizdos tarybos 
pirmininkui Andriui Butkūnui 
ir klebonui kun. Viktorui Kriš-
čiūnevičiui. 

ŠVENTĖ 90 GIMTADIENĮ 

Ona Janavičienė sausio 1 
dieną šventė savo 90-tą gimta
dienį. Ona Janavičienė yra 
aktyvi Šv. Antano parapijos 
narė, dosni lietuviškų organiza
cijų rėmėja. Buvusi aktyvi 
verslininkė ir lietuvių vaizbos 
buto narė. 

• — — — 

DALYVAVO 
GUBERNATORIAUS 

PRISAIKDINIMO 
IŠKILMĖSE 

Lietuvių Respublikonų pirm. 
Jonas Urbonas ir jo žmona 
Gražina sausio 1 d. dalyvavo 
Lansing, Mich. vykusiose nau
jojo Michigan valstijos guberna
toriaus John Engler prisaikdi
nimo iškilmėse ir po to vyKU-
siame baliuje. 

RUOŠIAMA ANTRA 
VAISTŲ SIUNTA 

Vaistų siuntimui antrojo kon
teinerio pakrovimas bus prade
damas šeštadienį, sausio 12 
dieną, 9 vai. ryto, World Me-
dical Relief pastate, 11745 Rosa 
Parks Blvd.. Detroite. Visuo
menė kviečiama talkon. Smul
kesnes informacijas teikia Ro
bert Boris, tel. 642-4970. 

lm 

Detroito Moterų vokalinis vienetas dainuoja Šv. Antano parapijos 
šventėje. Prie p ianino vadovas muz. St. Sližys. 

choro deSimtmec 10 minėjimo 

Ntintr R. J u š k a i t ė s 

REIKALINGI SENI 
ROŽINIAI 

Marijonas vienuolis kunigas 
J o n a s Savukynas , 112-tos 
kuopos narys, jau kelerius 
metus užsiėmęs nuostabiu dar
bu. Kun. Jonas dirba rožinius, 
kuriuos dovanoja įvairiems ver
tingiems projektams. Šiuo metu 
jis rožinius siunčia į Lietuvą. 
Rožinių dalei ių kainos pasku
tiniu metu astronomiškai paki
lo. Kun. Jonas jas perka savo 
lėšomis. Jis kviečia Lietuvos 
vyčius aukoti senus rožinius, 
kad būtų galima dirbti naujus. 
Je i norėtumėte padovanoti 
rožinį, kre ipki tės į Povilą 
ar Zuzaną Binkius vakarais iki 
9 valandos telefonu 312-471-
4804 arba Es te l le Rogers 
312-925-3948. Be šių pastangų 
112-ta Lietuvos vyčių kuopa 
kiekvieno mėnesio susirinkime 
žada rengti laimėjimus, o pelną 
skirti rožinių medžiagai įgyti. 

LIETUVOS VYČIŲ 
PAGALBA LIETUVAI 

Pirmasis 40 pėdų sunkvežimio 
krovinys medicininių prekių 
Lietuvai, sveriant is 20,569 
svarų, buvo išsiųstas traukiniu 
antradienį, gruodžio 4 dieną iš 
Detroite, MI, veikiančios World 
Medical Relief (WMR) organi
zacijos į Elizabeth, NJ, uostą. 
Pirmadienį, gruodžio 10 d.,siun-
ta buvo pakrauta į lenkų laivą 
„Kosciuszko", kuris tikėjosi at
vykti į Gdynios uostą gruodžio 
24 dieną. Po to krovinys sunk-
vežiniu bus pervežtas „Caritas" 
organizacijai Kaune sausio 6 
dieną. Kaip puiku būtų, jei Lie
tuvos v yčių atstovas galėtų ten 
dalyvauti ir oficialiai įteikti 
dovaną Lietuvai. 

WMR yra siuntą įvertinusi 
679,031.50 dol (587 tūkstančių 
dolerių ver tės vais tų , 91 
tūkstantis dolerių vertės medi
cininių priemonių). Priemonių 
vertė buvo labai nuvertinta, nes 
reikmenys, kaip dantų gydyto
jo kėdė, ar gydytojo patikrinimo 
stalai, buvo ne nauji, todėl jų 
kainos žemos, gi naujų būtų as
tronomiškos. Daugelis reikme
nų, kaip švirkštai, neįmanomi 
gauti Lietuvoje. 

Iki 1990 metų gruodžio 11 d., 
iš 219-kos geradarių esame 
surinkę 26,288 dol. Pinigus per 
siuntėme Brooklyne veikiančiai 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Šalnai (LRCA). 

Pirmosios siuntos išlaidos bus 
arti 12,000 dol. Persiuntimas 
kainuos apytikriai 5,000 dol., 
WMR administracinės išlaidos 
yra 3,400 dol. Krovinio apdrau-
da kainavo arti 3,000 dol. Tai 
buvo netikėta išlaidą, prieš tai 
nenumatyta. LRCA narys Andy 
Adams labai pasitarnavo pasis
tengdamas nusamdyti žymiai 
pigesnį lenkų bendrovės laivą. 
Be to, WMR siuntoje parūpino 
daugiau vaistų nei įprasta (už 
tai esame dėkingi), tai ir ad
ministracinės išlaidos šiek tiek 
pakilo. 

Bendrai paėmus, 12,000 dol. 
kaina parūpinti 679.031.50 dol. 
vertės medicininę siuntą yra 
neblogas biznis! Nenuostabu, 
kad Amerikos lenkai jau yra 
finansavę 55 tokias siuntas 
Lenkijon. Kadangi surinktos 
aukos padengtų antrą sunkve
žimio krovinį, Lietuvos vyčiai 
yra gavę WMR pažadą antrai 
tokiai siuntai vasario ar kovo 
mėnesį. 

WMR prašė mūsų savanorių 
padėti rūšiuoti ir pakuoti prekes 
prieš kraunant į sunkvežimį. 
Didžiuojamės, kad Šv. Antano 
parapijos 102-ros kuopos vyčiai 
bei Dieviškos Palaimos parapi
jos 79-tos kuopos nariai puikiai 
čia patarnavo kartu su kitom 
vietinėm organizacijom. Kęstu
tis Miškinis, Detroito lietuvių 
organizacijų centro pirmininkas; 
buvo paslaugus, kaip ir vietinių 
lietuvių radijo programų vado
vai. Daugiau negu 50 savanorių 
pasirodė dviem atvejais. 

Vasario mėnesį reiktų pradėti 
rek lamuot i trečiąją siuntą. 
WMR pažadėjo Lietuvai skirti 
keturis sunkvežimius kasmet. 
Tai reiškia, kad mums reikia 
susirasti būdus parūpinti jų 
siuntimui lėšas. 

La i ške , kurį a.a. Elena 
Shields man parašė tik kelias 
dienas prieš mirdama, pasiūlė 
paprašyti kiekvieno Lietuvos 
vyčių organizacijos nario kas
met paaukoti 10 dol. šiam pro
jektui . 

Aukas ir komentarus galite 
siųsti: Robert S. Boris, 4940 
Brookdale Drive. Bloomfield 
Hills, MI 48013. Informacijai 
kreipkitės telefonu (313) 642-
4970. 

R o b e r t a s Boris 
Vertė 

Aleksand ra s Pakaln išk is , J r . 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai. (1 -312) 434-5849 '.veik.a 24 vai) 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BOILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valančios Dagai suS'tanmą 

Dievas n e ž i ū r i į t a v o 
medalius, bet į tavo žaizdas ir 
randus. 

Hubbard 

DR. E 8 . GLEVECKAS 
GYDYTOJAS >R CHIRURGAS 
P.PECJALYBE - AKIŲ LIGOS-

3900 W. 95 St Tel. (703) 422-0101 
Valandos pagai susita'iffią 

P>rrr,a 3 v p p -7 v i . antra 12 30-3 vpp 
:rečd uždaryta *etvd 1-3 vpp penMrj 

.- šešta 9 v r -12 v p p 

Cardiac D iagnos is . Ltd. 
Marąuette Medica l Bui ld ing 

6132 S Kedz ie 
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 r Kraujagyslių Ligos 
Vaiandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundoe Ave.. EJgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Keczie Ave.. Chicago 
(1-312) 925-2670 a'ba (1-312) 489-4441 į 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hlckory Hllls. IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

:r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoiu ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Oantų Gydytoja 

3315 W 55 St . Cncago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

3525 S 79tM Ave . HicNon/ H 
Tel. (708) 598 8101 
Vn! paq,i: su* ' •• •• : 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytojas n chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligoninė Eigm IL 

Tel. 708-854-1050 
Skambint; galima 24 vai 

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien '• k' 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt I 2 i k i 4 v a i popiet 

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLES IR =ROS"TATOS 

GYDYMAS BE! CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave.. Sulte 324 ir 

5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 

Tel. (1-312) 565-2960 įveikia 24 vai | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ L IGOS 

4 7 0 0 W . 9 5 St . 
Oak Lawn. IL 6 0 4 5 3 - 2 S 3 3 

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

D R . D A N A M . S A L I K U S 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

10442 W. C e r m a k Rd. 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Tel . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tar imą 

Šviesiausi vainikai, kurie ne
šiojami Danguje, yra išbandyti, 
nušlifuoti ir įvertinti kentėjimų 
ugnyje. 

E. H. Chapin 

Niekas taip nepamoko, kaip 
kentėjimas. 

-/. Hernandez 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
186 East Superlor Sulta 402 

j Valandos pagal susitarimą 
Tel. — (1-312) 337-12*8 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 91st Street 

Kabineto tel. (1-312) 737-1168: 
Rezid. (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Street 
(1-312) 4342123 
P.rm 2-7 Antr -

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR 

PPOSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto tel . (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D.. S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydyloias 
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Kalba apie laisvę, 

BET GELBSTI IMPERIJĄ 

Amerika, kuri labai dideliu 
uolumu ardė Britanijos, Prancū
zijos, Olandijos imperijas, taip 
pat ekonominiai beveik blo
kuoja Pietų Afriką, dar didesniu 
uolumu ramsto griūvančią 
sovietinę imperiją. Jeigu F. D. 
Roo8evelt gelbėjo Stalino vergų 
imperiją, ir jeigu NKVD valgė 
amerikietiškus lašinius, tai dar 
gal galime kiek suprasti. Bet, 
kaip suprasti dabartinį pasi
ryžimą siųsti milžiniškas mais
to siuntas KGB globai? Mes 
džiaugėmės, kad pagaliau Bal
tųjų rūmų vartai buvo su
tvarkyti ir prezidentui Vytautui 
Landsbergiui nebereikėjo pės
čiomis per juos eiti. Taip pat 
niekuomet neužmiršime, kad K. 
Prunskienei buvo iškratytas 
rankinukas (Kremliaus nagai 
toli siekia) ir prezidentūros var
tai neveikė. Dabar, nors vartai 
ir veikė, tačiau džiaugsmui pa
grindo nėra. 

Atrodo, kad Kremlius yra ge
riau informuotas, tad reikia 
sekti jo ženklus ir ėjimus. Nors 
Washingtonas seną giesmelę 
apie „nepripažinimą" gieda, 
tačiau atrodo, kad Kremliui ki
tokius signalus jis duoda. Tiesa, 
prezidentas Landsbergis (su 
šiokia tokia pagarba) buvo 
Baltuosiuose rūmuose priimtas, 
tačiau išskyrus tą „nepripaži
nimo" giesmelę, jokių rimtesnių 
pažadų nebuvo duota. Atrodo, 
kad Kremlius į tokius pažadus 
net dėmesio nekreipia. Pažadai 
tik pažadais tebelieka, jeigu jie 
nėra paremti darbais. Kad tie 
pažadai mažai tėra verti, tai 
mums pamatyti nei dviejų 
dienų nereikėjo. Galbūt dar 
niekas iš mūsiškių net nespėjo 
jam padėkoti, kai kita plokštelė 
pradėjo garsiai groti. Melodija 
jau buvo visai „iš kitos operos", 
kuomet Washingtone lankėsi 
Sovietų užsienio re ikalų 
ministras E. Ševardnadze. Prez. 
G. Bushas su padėka paskubėjo, 
kad Sovietų Sąjunga kooperuoja 
Persų įlankoje (nors jie pasakė, 
kad kariuomenės ten nesiųs). Ir 
kad svečias geriau jaustųsi, dar 
pridėjo: „Aš noriu, kad ,pere-
stroika' pasisektų". Atrodo, kad 
Bushas tebėra vienintelis, kuris 
dar „perestroika" tiki. 

Kad ta „perestroika' geriau 
pasisektų, pažadėjo vieno bili
jono dolerių pradinę pagalbą. 
Žinoma, po to seks ir kiti bili
jonai. Lyg nežinodamas apie ką 
kalba, dar pridėjo „kad padėtų 
demokratijai". Nejaugi jis pats 
tais savo žodžiais tiki? Atrodo, 
kad turėtų būti aišku, jog 
siekiant demokratijos, reikėtų 
remti demokratinius ir išsilais
vinimo sąjūdžius, o ne KGB. 

Jausdamas tokią draugišką 
aplinką, Ševardnadze lenkišką 
vaidino šlėktą: „nors ir biednas. 
bet honoravas". Atvirai pasakė, 
kad Sovietų Sąjunga yra blogoje 
padėtyje ir prašė maisto ir įvai
riopos pagalbos, bet tuojau 
pridėjo, kad „visos problemos 
yra sovietinių žmonių vidaus 
reikalas". Reiškia, vieną ranką 
atkišęs, o antrąja rodo „trijų 
pirštų kombinaciją". Duokite, 
bet į mūsų reikalus prašome no
sies nekišti. Visus reikalus 
KGB sutvarkys, kuri turi tuose 
reikaluose geresnę patirtį. Kad 
būtų aiškiau, tai sekretorius J. 
Baker dar paaiškino: „Mūsų in
teresas yra remti Sovietų Sąjun-

DĖL SOVIETINIŲ NESĖKMIŲ 
KALTI UŽSIENIO AGENTAS 

goję pas tovumą". Reiškia 
vergiją remti. O jūs, vergai, 
nebandykite per tvorą laužtis. 

Kadangi Amerikos politika 
pradėjo visai kitais bėgiais 
važiuoti, tad spaudos ir tele
vizijos žmonės tuojau komen
tavo kaip tuos pasikeitimus 
reikėtų suprasti ir kaip juos 
žmonėms paaiškinti. Tą patį 
vakarą teko stebėti Nite Line 
tuo k l aus imu diskusijas. 
Pirmiausia programos vedėjas 
(host) supažindino su tema, kuri 
bus nagrinėjama. Pasakė, kad 
Sovietų Sąjunga, kuri dabar 
prašo Amerikos ir Vakarų pa
galbos, tuo pačiu metu gink
luoja ir remia Etiopiją, Angolą, 
Libiją ir daugelio k raš tų 
revoliucijas. Busho žadėta 
parama sakoma eis iš privačių 
šaltinių, tačiau su Amerikos 
iždo garantija. Gerai žinome, 
kad vieno bilijono parama sovie
tams — tai tėra tik lašas jūroje. 
Tą bilijoną seks kiti bilijonai, ir 
bijoma, kad tai neišvirstų į kitą 
S & L skandalą. Tuomet jau ne 
Busho, bet mokesčių mokėtojų 
kišenės bus tuštinamos. Nor
maliai tokiose televizijos pro
gramose būna pakviesti žinovai, 
kurie atstovauja skirtingoms 
nuomonėms. Tad ir šiuo atveju 
buvo: amerikietis žurnalistas, 
ku r i s reziduoja Maskvoje, 
Robert Robinson, buvęs 
Tautinio saugumo štabo patarė
jas; viena rusė ir kažkoks ameri
kietis ekonomistas. 

Robert Robinson buvo priešin
gas besąlyginės pagalbos 
teikimui. Dar liepos mėnesį pre
zidentas paminėjo tris sąlygas, 
kurias sovietai turėtų atlikti 
prieš svarstant ekonominę pa
galbą: 1. Sumažinti atominę ir 
kitokią ginkluotę; 2. Nustoti 
remti Kubą, Vietnamą ir kitus 
revoliucinius judėjimus; 3. per
tvarkyti ekonomiją. Kalbėtojo 
žodžiais, nei vienos iš šių sąlygų 
sovietai neišpildė. Dabartiniu 
metu Maskva išleidžia ginklavi
mui 20% savo nacionalinių 
(GNP) pajamų. Prieš ką jie 
ginkluojasi? Ar Amerika rūpi
nasi, kad Raudonoji armija 
ir saugumas būtų sočiau pa
valgę? Minėtas amerikietis eko
nomistas nesąmones nukalbėjo. 
Pasak jo, duodami ekonominę 
pagalbine Sovietų Sąjungą, bet 
Ameriką remsime. Kadangi 
reikės daryti mažesnius primo-
kėjimus Amerikos farmeriams. 
Rusė pasakė, kad sunkiausiai 
su maistu yra Maskvoje ir 
Leningrade. Ji nurodė pagrin
dines dvi priežastis: pirma: Pa
baltijo respublikos pradėjo 
mažinti savo pristatymus; an
tra, tiek Maskva, tiek Leningra
das yra tvarkomi naujų žmonių, 
kurie siekia persitvarkymo, tad 
senieji aparačikai ir Kremlius, 
gal varžtus veržia sąmoningai. 

Kad Busho pažadai pakenkė 
Lietuvos reikalui, tai jau dabar 
aišku. Numatyti Lietuvos pasi
tarimai su Maskva tuoj buvo 
vienai dienai atidėti. Kai pa
aiškėjo, kad Bushas duos bili
jonus be jokių sąlygų, tai Mask
va pasitarimus visai atšaukė. 
Gorbačiovas, nors ir su Nobelio 
medaliu, bet parodė savo dantis. 
Ir vėl Damoklo kardas virš 
Lietuvos pakibo. Kaltininkų 
reikia ieškoti ne vien t ik 
Kremliuje! 

J . Ž. 

Kadaise Brežnevas Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
XXV suvažiavime gyrėsi, kad 
žemės ūkyje padaryta didelė 
pažanga, nes per paskutinius du 
dešimtmečius grūdinių javų 
derlingumas paaugo 40 pro
centų, gi žmonių padaugėjo tik 
10.5 procento. Nežiūrint to, 
Sovietų Sąjunga yra priversta 
kasmet pirkti užsienyje maisto: 
grūdų, mėsos, pieno produktų. 

Neseniai JAV-ėse lankydama
sis Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeris E. Ševard
nadze sakė, kad pas juos mais
to padėtis yra katastrofiška ir 
todėl re ikal inga Amerikos 
pagalba. Ligi šiol Amerikoje 
buvo nusistatymas reikalui 
esant siųsti vaistus, bet ne mais
to siuntinius. Tuo tarpu Vaka
rų Europos tautos, ypač Vokie
tija, jau pasiuntė daug tonų 
maisto ir kitokių reikmenų. 

Transpor to su t r ik imas 

Kaip patiriame iš Sovietų 
spaudos, šiuo metu, kai kitos 
šalys siunčia maistą Sovietų 
Sąjungai, kad žmonėms netektų 
badauti ateinančią žiemą, jos 
pačios žemės ūkio gaminiai 
stovi geležinkelių stotyse 
vagonuose ir sandėliuose ir 
laukia, kad jie būtų iškrauti ir 
išvežioti į paskyrimo vietas. Pa
dėtis katastrofiška, pareiškė N. 
Geriušinas, Sovietų geležin
kelių administracijos virši
ninkas, atsakingas už komer
cinį transportą, partijos laik
raščiui , ,P ravda" . Sovietų 
ekonomistai baiminasi, kad 
toks maisto užsikimšimas gele
žinkeliuose yra ženklas, kad 
artėja geležinkelių transporto 
sistemos katastrofa. Tai rodo, 
kad sovietų ekonomija vis la
biau yra, nes gamintojai negali 
parduoti savo gaminių varto
tojams, kurie yra labai nepa
tenkinti ir irzlūs, negaudami 
nusipi rk t i pa rduo tuvėse 
reikalingų kasdieniniam pra
gyvenimai dalykų; jų tenka 
ieškoti juodojoje rinkoje, kur 
kainos žymiai aukštesnės. 

Sakoma, kad maisto trūku
mas yra ne dėl nederliaus, bet 
dėl bendros sovietų ekonominės 
sistemos sugriuvimo, kad netgi 
kasdieniniai poreikiai, kuriuos 
anksčiau dar buvo pajėgiama 
patenkinti, dabar jau atrodo 
neįveikiami. Vien tik Maskvo
je vieną savaitgalį 300 prekinių 
vagonų laukė iškrovimo ir 
20 tūkstančių dėžių bei kon
teinerių turėjo būti pristatyta 

Kai aš peržvelgiu savo 
gyvenimą, tai atrandu, kad gal 
už pačias laimingiausias savo 
gyvenimo valandas aš turiu būti 
dėkingas knygoms. Geros kny
gos mums visada ką nors do
vanoja, iš mūsų gi nereikalauja 
nieko. Jos kalba, kai mes jų 
norime klausyti, ir tyli, kai mes 
pavargstame. Jos laukia mūsų 
ištisais metais ir nesijaučia 
įžeistos, kai mes pagaliau vėl jas' 
į rankas imame; priešingai, jos 

IGNAS MEDŽIUKAS 

sunkvežimiais į jų paskyrimo 
vietas. Čia buvo apelsinai, bana
nai , arbata, kava, dešros, svies
tas , kiaušiniai, taip pat televi
zijos apa ra t a i , ša ldytuvai , 
dulkių siurbliai, stiklo dirbiniai, 
drabužiai, apavas. Tarp tų neiš
k r a u t ų vagonų stovėjo 101 
vagonas, kuriuose buvo vežama 
užsienyje pirkta mėsa papildyti 
mais to trūkumą miestuose. 
Priežastis — mėsos apdirbimo 
fabr ikas nepajėgė perdirbti 
tur imo kiekio, todėl važma sto
vėjo stotyje jau daugiau kaip dvi 
s a v a i t e s . Anot Geriušino, 
gelžkelių sandėliai, tai lyg 
k a p i n ė s su perpildytomis 
prekėmis, kurios nesulaukia 
iškrovėjų. Apskaičiuota, kad tik 
penktadalis į Maskvą atvežamų 
prekių iš vagonų pristatomos į 
urmo ir mažmenų prekybos vie
tas . Kai kurios prekės atvežtos 
į geležinkelio stotis liepos mėn. 
dar tebėra neiškrautos. 

Užsienio maisto siuntėjai yra 
susirūpinę dėl tokio transporto 
sukrikimo. Turimomis žiniomis, 
lig šiol jau 1200 tonų maisto 
buvo atvežta oro transportu, lai
vais ar kitomis susisiekimo 
priemonėmis. Dar daug tokių 
siuntų yra pakeliui ir toliau bus 
s iunčiama. Biurokratai tei
sinasi, kad pristatomų prekių 
susigrūdimas įvykęs dėl nepa
kankamo sandelių kiekio, o visi 
turimi sandėliai yra perpildyti. 
S u n k u suprasti tokį pasi
aiškinimą, kai parduotuvių len
tynos yra tuščios! J. A. Tulipo-
vas, Maskvos miesto mėsos 
apdirbimo įmonės direktorius, 
pareiškė, kad visa tiekimo sis
tema sutriko. Maskvai šiemet 
t rūko 22,000 tonų mėsos gami
nių, kurie turėjo būti pristatyti 
iš kitų rajonų, bet vietoje be
verčių pinigų jie reikalauja 
statybinių medžiagų ir kitų 
reikalingų prekių. Dėl nepri-
statymo prekių įvairiai tei
sinamasi. Sako, trūksta vairuo
tojų ir sunkvežimių. Sandėliai 
perpildyti ir nėra kur patalpin
t i a tvež tas gėrybes. Dar 
sakoma, kad užsakymai buvo 
pasenę, todėl prekės pervestos 
k i t i e m s pirkėjams. Taipgi 
užsakymai nebuvę t inkamai 
apiforminti. Atrodo, kad tokie 
pasiteisinimai nepamatuoti. 

Kryps t a į d ik ta tū rą 

Neseniai kalbėdamas kagėbis
tas Kriučkovas dėl ūkinių ir 
transporto neskl. ' durnų apkal

tino užsienio agentus, kurie nori 
sugriauti Sovietų Sąjungą. Jis 
svaidėsi panašiomis frazėmis, 
kaip kadaise Stalino laikais. 
Atrodo, kad Sovietų Sąjunga vėl 
krypsta į stalinizmą, autoriteti
nį režimą, diktatūrą. Vėl atgai
vinamas stalinistinis žodynas, 
kaltę suverčiant fašistams, na
cionalistams, separatistams. 
Jeigu ne tie niekadėjai, tai, atro
do, į Kremlių plauktų pieno ir 
medaus upės. Tik semk! 

Prezidentas M. Gorbačiovas, 
stengdamasis išlaikyti Sovietų 
Sąjungą, pasmerkė separatis
tus, kurie sudaro didžiausią 
pavojų, gresiantį beyrančiai im
perijai. J i s ragino respublikas 
atsisakyti „nacionalizmo" ir 
pa s i r a šy t i naują Sąjungos 
sutartį. Jis sakė, sutiktų eiti ant 
kryž iaus , kad tik Sovietų 
Sąjunga būtų išsaugota. Ypa
t ingai Gorbačiovas smerkė 
Baltijos respublikas — Estiją, 
Latviją ir Lietuvą, Moldaviją ir 
Ukrainą, kad joms nerūpi tikri 
savo žmonių siekimai. Jų vadai, 
j i s sakė , spekul iuodami 
švenčiausiais jausmais, nori 
įvykdyti atsiskyrimo planus. 
Gorbačiovas pasiryžęs suor
ganizuoti komunistų partijos 
regionų vadus, įpareigojant juos 
visa daryti, kad nauja sutartis 
bū tų pa s i r a šy t a , kur i , jo 
nuomone, padės politinį pagrin
dą atnaujinti Sovietų Sąjungą 
ka ip t au tą . J a u ke tur ios 
respublikos atsisakė sutartį 
pasirašyti, kitos laikosi labai re
zervuotai. Ši nauja sutartis 
pakeistų 1922 m. pasirašytą 
sutartį. J is grasino respublikų 
vadovybėms, kad jų nusi
statymas paraližuoja pramonę 
ir ekonomiją, kenkia darbo dis
ciplinai ir dargi griauna valsty
bės pagrindus. Kaltindamas na
cionalistus, ekstremistus ir šo
vinistus, sakė, kad tik partija 
gali sulipdyti šalį į vieną jungi
nį. 

Sovietų Aukščiausiosios Tary
bos suvažiavime M. Gorbačiovas 
reikalavo vis daugiau teisių, 
kad galėtų griežčiau reaguoti į 
separatistų planus. J am prieš
taraudamas B. Jelcinas sakė, 
kad jis jau turi daugiau teisių 
negu turėjo Stalinas ar Brežne
vas. Gorbačiovas apgailestavo, 
kad pradžioje buvo leista suskil
ti komunistų partijai, kaip 
įvyko kai kuriose respublikose. 
Kreipdamasis į partiečius, kvie
tė juos savo pastangomis at
sverti vadinamų nacionalistų 
laimėjimus, turinčius kontrolę 

Artūras A. Mičiūdas. Argentinos lietuvi? ir lietuvių atstovas, Lietuvoje 
kalbasi su Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu. 

6 respublikose. Jis pakartotinai 
įrodinėjo, kad neda loma 
Sąjunga yra reikalinga eko
nominiams pas iek imams ir 
tarptaut iniam pastovumui. 

Ar v e r t a r emt i Gorbač iovą? 

Paskutiniuoju metu ameri
kiečių spaudoje pastebima blai
vesnių minčių, ar JAV besąly
giniai turi remti Gorbačiovą, 
kuris nors padarė kai kurių 
reikšmingų žingsnių, bet Sovie
tų Sąjungos žmonėse neturi 
autoriteto. „Jei Gorbačiovas pa
siūlytų savo kandidatūrą Rusi
jos žmonėms, kažin ar surinktų 
15 procentu, o Jelcinas žada tai 
padaryti", sako A. Čekuolis 
(Gimtasis k r a š t a s Nr . 47). 
Daugelis tų, kurie prieštarauja 
Gorbačiovui, siekdami suve
renumo, stengiasi savo kraštuo
se įvesti V a k a r ų s t i l i au s 
demokratiją, kai tuo tarpu Gor
bačiovas, būdamas komunistų 
partijos vadovas, savo veiks
mais aiškiai krypsta atgal į 
stalinizmą. JAV prezidentas G. 
Bushas. remdamas Gorbačiovą, 
kartu žodžiais pasisakydavo ir 
už tautų apsisprendimą, taip 
pat kartojo ir Pabaltjo respub
likų okupacijos nepripažinimo 
formulę. Kai Gorbačiovo įtaka 
Sovietų Sąjungoje yra pašlijus, 
ar ne laikas Amerikai peržiūrėti 
savo politiką, remiant tautas , 

siekiančias suverenumo ir tik
ros demokratijos, o ne gelbėti 
imperiją, kuri anot A. Čekuolio. 
yra ne kas kita, kaip pastipusi 
dvok ian t i karvė (Nat ional 
Geopgraphic Vol. 178, Nr. 5). 

Žinoma, šiuo metu. kai prezi 
dentas G. Bushas yra įklimpęs 
Arabijos smiltynuose, tai jam 
nieko kito neliko, kaip tik paža
dėti viską, ko sovietai prašė: 
bilijono dolerių paskolą ir 
palankiausias prekybos sąlygas. 
Pinigai bus panaudoti maistui 
ir demokratizacijai, kad Gor
bačiovo perestroika pasisektų. 
Yra balsų, kad prezidentas G. 
Bushas daro klaidą, remdama
sis Gorbačiovu, kurio pastangos 
įvesti demokratiją, tokią kaip 
suprantama Vakaruose, pasi
naudojant jėga, yra labai abejo
tinos. O esant netvarkai sovie
tų sistemoje ir siaučiant korup
cijai, abejotina ar ši pagalba 
pateks jos reikalingiems, ku
riems gali tekti t ik trupiniai 
nuo turtuolių (partinių biu
rokratų) stalo. Iš viso ar verta 
remontuoti sovietinį dangoraižį, 
pastatytą an t smėlio pamatų, 
besilaikantį tik imperialistine 
jėga ir komunistine ideologija. 

Istorijos žinojimas vaikus 
padaro seniais ir tų dalyku neži
nojimas senius padaro vaikais. 

Vives 

mums vėl geraširdiškos, kaip ir 
pirmąją dieną. Kas turi knygų, 
negali būti visiškai nelaimin
gas: jis turi geriausią draugystę, 
kokia tik žemėje gali būti. 

Paul Ernst 

Viename gintaro gabale, ras
tame jūros pakrantėje, puikiai 
išsilaikė dvi skruzdėlės darbi
ninkės. Jų amžius, manoma, 
siekia apie 100 milijonų metų. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
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Jūratė paslėpė veidą delnuose ir tylėjo. Aplink juos 

sukosi spalvoti šviesos ratai, juokėsi ir plaukė minia. 
Jūrininkai atostogose, merginos, kareiviai, vienišos 
kariškių žmonos su vaikais arba be jų. Senukai, norį 
prisiminti savo jauną laimę, gyvenimo apeitos senmer
gės, našlėt. su nauja viltimi, paaugliai be globojančios 
rankos. Visi jie pirko bilietus į meilės tunelį, baisybių 
angą ar besisukantį Praterio ratą. Visi norėjo mylėti 
ir būti mylimi. 

— Gasparai, — galvojo Jūratė , — ar tu žinai, kad 
tu metei sėklą, kurios augimą bus sunku užslopinti? 
Nes jei aš ir turėsiu jėgų tau atsispirti, kaip reikės man 
žengti toliau šitam sumaišytam ir vienišam gyvenime? 

Atėjo Kalėdos. Turbūt Jūra tė niekad nebuvo tiek 
verkusi, kaip tą Kūčių naktį. Buvo praėję m< tai nuo 
to laiko, kai ji ėjo sidabrine Vilniaus Katedra aikšte 
ir raudojo dėl Valiaus, dabar gi tiek įvykių buvo nepa
taisomai nuplaukę pavandeniui! Kokios bu v Kūčios 
mūsų nelaimingoje, sutrintoje tėviškėlėje, kur jas 
šventė tėvas, Valius, Danutė, Jonė? 

Vienos lietuviai rengė bendras Kūčias Jūratė 
nebyliai sėdėjo tarp motinos ir Gasparo, o kažkas sakė 
graudžią kalbą apie susitikimą laisvoje tėvynėje. Tur
būt reikia džiaugtis, kad štai dar girdime eimtąją 
kalbą ir esame tarp savųjų, — galvojo Jūrate žiūrė
dama į raudono vyno stiklą. — Nes kol esame ?vvi, tol 

tur ime nešioti savyje viltį. 
Gasparas palietė jos ranką, ir vėl elektros srovė 

nuėjo jos kūnu. 
— Jūrate, jau keli mėnesiai, kai mes draugai, bet 

vis nesi man atvira. Atsakyk šį vakarą, kodėl esi tokia 
nenuoširdi, gal tave varginu, gal tikrai esi palikusi ką 
Lietuvoje, kad niekaip negaliu užkariauti tavo širdies? 

Dabar, — galvojo Jūra, dabar yra atėjęs laikas viską 
pasakyti. Rankos ir kojos buvo kaip ledas, galva 
sukosi. 

— Ką jūs, ponas Gasparai, — linksmai įsiterpė 
Varkalienė, nugirdusi klausimą. — Kuri mergaitė 
neturėjo simpatijų, bet laikas gerai įrodo, kad tai ne
buvo nieko rimto! 

— Ar tiesa, Jūrate? 
— Nežinau, galbūt... bet kodėl jūs nepaliekate 

manęs ramybėje, čia kalbama apie Lietuvą, o jie apie 
meilę... 

Gaspa ra s tylėjo. Monotoniškai skambėjo 
sveikinimų kalbos, paskui visi sustojo giedoti Tautos 
himną. Mes nešame ant savo pečių tautos tradicijas, 
tautos didvyrių palikimą, su mumis mūsų mirusieji ir 
kenčiantieji Rusijos tyruose. Mes esame stiprūs ir 
nenugalimi! — šaukė kalbėtojas. 

Namo Jūra ėjo drauge su motina, bet, atrodė, nė 
viena nenorėjo prisiminti pašnekesio prie stalo. Gal mo
tina blogai jautėsi įsikišusi į svetimą intymų pokalbį, 
gal jautė dukters kovą su savimi, gal iš viso manė 
būsiant gudriau leisti įvykiams riedėti patiems. Jos 
atmintyje Valius tebuvo tik tamsus, bereikalingas 
taškas, kurį reikėjo panaikinti. J i svarstė, kad Jū ra 
dabar jau pati aiškiai gailisi savo greito žingsnio, nors 
nenori prisipažinti. Gasparas pirmas žingsnis pirmyn 
ir, nors jis Varkalienei labai patiko, neskaitė jo 
t inkamu savo dukteriai. 

Naujų Metų dieną jau laukė malonus siurprizas — 
Mindaugas Varkala pasinaudjo Kalėdų atostogomis ir 
nutarė aplankyti savo giminaites. Kazė Varkalienė dar 
daugiau atkuto, paruošė vakarienę net su šokoladiniu 
pudingu ir iš graikų gavo neblogą bonka vyno. Aišku, 
šventėn buvo įtraukti ir Bielskai. 

Mindaugas svieste švietė. Medicinos studijos buvo 
baigtos, jis dirbo vienoje karo ligoninėje. Pamatęs 
Jūra tę , griebė ją į glėb). 

— Mieliausia mano sesute, atrodo, praėjo amžiai 
nuo tos mūsų paskutinės ekskursijos po Vilnių! Kaip 
aš jūsų pasiilgau ir kaip džiaugiuosi,matydamas gyvas 
ir sveikas! 

Jūra tės akys glostė seniai matyta mielą veidą, bet 
staiga ji kai ką prisiminė. 

— Mindaugai, kas ten įvyko tarp tavęs ir Danutės? 
Išvažiavau tada iš Vilniaus įsitikinusi jūsų karšta 
meile, bet Danutės laiškuose nebuvai minimas nė 
vienu žodžiu, nežiūrint mano klausimų! 

— Ak. žinai, Jūra, nusivyliau Danute. Ne tokia 
mergaite, kokia ją įsivaizdavau. 

— Kaip tai? Man atrodo. . 
— Niekai, vieni niekai! Gražus veidelis, tai ir 

buvau atkreipęs dėmesį. Bet panele panoro būti artis
te, tai argi ji man būtų tinkama kompanija? 

Jūra visa užkaito. 
—, Bet. Mindaugai, Danutė turi neeilinį balsą, o su 

jos išvaizda ir darbštumu ji. be abejo, pasieks net operą! 
— Kas man ta jos opera! Nejaugi tu manai, kad 

mano karjera, mano chirurgo ateitis gali būti rišama 
su scenoje besivaipančia moteria? 

— Mindaugai, aš tavim stebiuosi, nejaugi tu tiek 
tevertini meną? 

— Meną? Cha! Tiesa, tiesa, gi ir tu pati i meni
ninką įsipainiojai! 

(Bus daugiau) 

) 
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VYTAUTAS VOLERTAS 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

Retas žmogus neturi rūpesčių. 
Juose braidžioja ir Michailas 
Sergiejevičius Gorbačiovas, 
mirštančio komunizmo vyriau
sias slaugas. Neramios jo min
tys, nuo darbų pavargusios 
rankos. Štai keletas jo nesenų 
nusiskundimų bei svarstymų; 

„Socializmas — giliai įsišak
nijęs mūsų visų viduje.... Nieka
dos nesutiksime su tais, kurie 
nori purvan suminti viską, ką 
per dešimtmečius pasiekė mūsų 
tėvai ir seneliai. ... Privalome 
stiprinti institucijas, kuriomis 
remiasi kiekviena visuomenė. 
Turiu galvoje kariuomenę ir 
KGB. Šitai privalome įvykdyti, 
ir tai jau yra vykdoma". 

Rūpinasi ir Kriučkovas, KGB 
galva: „Egzistuoja rimtas pavo
jus, kad Sovietų Sąjunga su
grius. Tautinis šovinizmas 
kaista. Provokuojami masių 
nusikaltimai ir netvarka. ...Štai 
koks klausimas šiandien iškilo 
mūsų didžiai valstybei: ar ji 
egzistuos, ar ne?" Todėl jis tele
vizijos programoje pabrėžė, kad 
KGB tuojau pradės pilną kovą 
prieš kraštutinius separatistus 
ir juodąją rinką. 

Gynybos ministras D. Jazovas 
taip pat nusigandęs kasdien 
didėjančio dezertyravimo ir 
nepaklusnumo šaukimams į 
kariuomenę, ypač Estijoje, Lat
vijoje, Lietuvoje. Gruzijoje, Azer
baidžane ir Armėnijoje (Šios 
citatos ir faktai yra paimti iš 
„The Philadelphia Inąuirer", 
1990.XII.16). 

Ne visur vargšas Gorbačiovas 
yra teisingas. J is painiojasi, 
manydamas, kad socializmas 
dar egzistuoja daugelio mintyse. 
O ne! Juo seniai persisotino pa
vergtos ir Maskvos satelitais 
buvusios tautos. Socializmas 
yra žlugęs. Markso kulto tarnai 
blaškosi be nuovokos, o eiliniai 
pasekėjai slapstosi tamsiuose 
kampuose. Socializmo vardo ai
dėjimas socialdemokratijoje 
nėra Gorbačiovo suprantamas 
socializmas. Vokietijos, Švedijos 
ir kitų Europos šalių socialde
mokratų parti jos Markso 
neklauso. Tik yra sunku nu
sivalyti gleivų socializmo purvą. 
Pats socializmas yra panašus į 
AIDS ligą, kuri naikina žmo
gaus atsparumą, žlugdo jo fizinę 
gyvybę palaikančias fiziologines 
sistemas. Socializmas pūdo 
visas asmens ir visuomenės 
kūrybines bei ekonomines 
galias. Tačiau jo epidemija pa
gydoma — individų ir tautų 
laisvė kerta šią ligą. 

Gorbačiovas taip pat apsi
rinka, kariuomenę ir KGB 

laikydamas bendruomenių pa
grindiniais ramsčiais. Iš Lenino 
per Staliną ir per jį sekusius 
Rusijos despotus iki Michailo 
Gorbačiovo atėjusi teorija galio
ja tik šiandien bado kankinamo
je Sovietų Sąjungoje, kol ji dar 
yra sovietiška. Netikiu, kad 
Gorbačiovas su kariuomene ir 
KGB drįstų kruvinai liesti Pa
baltijo valstybes. J a s , žinoma, 
pančios ir spaus, ekonomiškai 
plėš ir joms grasins, bet fiziškai 
naikinti bijos. Nors paskutinėse 
Sovietų gyvasties konvulsijose, 
jei viskas byrės be tvarkos, kaip 
be tvarkos byra žemės dre
bėjimo momentais , yra galimos 
įvairios nesąmonės, įskaitant 
brolžudystę. Bet tokiu atveju 
Gorbačiovas jau neįsakinės — jo 
nebus. 

Tokie rūpesčiai verda Mask
voje šįmetinių švenčių laiko
tarpiu. O mūsų šalies prezi
dentas Bush gruodžio 11 pareiš
kė, kad Sovietų Sąjungos desin-
tegracija j am būtų nenaudinga 
(CNN žinios i. Tai visur laisvę 
r ė k i a n č i o s , š a u k i a n č i o s , 
l iberal izmo , ,šmaruojamos". 
Persų įlankos problemose įsipy
nusios garsiosios Amerikos 
šventinė naujiena pasauliui. 
Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų metų^ draugai vergai 
Sovietuose. Peace on Earth. čia 
kalba JAV prezidentas! 

Pabaltijo valstybės yra civili
zacijos m o r a l i n i o iš t iž imo 
ryškus ženklas. Tai lyg vaško 
antspaudas, liksiąs ant dvi
dešimtojo amžiaus istorijos 
sprando. 

Vienas agresijos bendrininkas 
Vokietija suskubo išsilyginti 
pralaimėjimo duobes, pratur
tėjo, i roniškai šaiposi prieš 
laimėtojų akis ir šelpia antrąjį 
agresorių. Sovietai — negirdėto 
barbarizmo šalis, sukurta primi
tyvios rusų tautos nelogiškų 
ieškojimų dėka, jau skaniuojasi 
,supuvusios' Amerikos dovano
ta mėsele. Išvirkščios kapitalis
tų sąž inės , p rask ies tos li
beralizmo ašarėlėmis, pagailėjo 
Kremliaus ir visos Maskvos. O 
Pabaltijo valstybės, pirmosios 
agresorių aukos, kurių išnieki
nimas, skriaudos ir šiandieninė 
būklė y ra gerai žinomi kiek
viename pasaulio kampe, guli 
ištiestos ir laukia Gorbačiovo 
maloningo žvilgsnio arba jo bo
tago. Per jas ropojama, gabe
n a n t i š b a d ė j u s i a i Sovietų 
Sąjungai išmaldą. Nagrinėja 
politinius ir diplomatinius mos
tus kas nori ir kaip nori, teisina 
kaltus a r nekal tus Vakarus, 
kelia Sovietų byrėjimo baiseny-

ALKA GYVUOJA 

Alka, Amerikos Lietuvių 
Kultūros archyvas Putname, 
autonominis Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos padalinys, 
sukaupęs ir toliau kaupiąs lietu
vių kultūrines vertybes, reika
lauja nuolatinės ir kasdieninės 
priežiūros, tvarkymo ir sąlygų 
t a s ver tybes apsaugot i ir 
išlaikyti. Tomis vertybėmis, 
ypač spausdiniais, leidžiama 
pasinaudoti asmenims, ieškan
tiems medžiagos savo mokslo 
darbams. Kasdieninį Alkos 
tvarkymą ir priežiūrą atlieka 
kun. Rapolas Krasauskas ir dr. 
Juozas Kriaučiūnas, kartais pa
dedant vienam kitam asmeniui, 
atvykstančiam iš kitur, kaip pp. 
Simonaičiai iš Hartfordo, p. 
Blažys iš Bostono ir kitiems. 
Tiesa, pastaraisiais Alkos me
tais Alkos bibliotekos knygų 

bes — čia nei teisiama, nei prie
kaištaujama, nei analizuojama, 
kodėl taip yra, čia tik per
duodamas tikrovės paveikslas. 
Vienas Ribbentropo-Molotovo 
pakto nusikaltėlis frakuotas ir 
sotus, antras apsiskarmalavęs 
ir alkanas, ir štai šiam elgetai, 
visiems žinomam nenaudėliui, 
JAV vyriausybe, laisvės šūkių 
čempionė, į sterblę krauna 
gėrybes. Užpuolikas sotinasi, 
kojomis minko Pabaltijo valsty
bes, o dvidešimtasis amžius, 
kiek įmanydamas, skuba prie 
galo. kad paspruktų nuo gėdos. 
Kai Lietuvai. Gorbačiovo bloka
dos nualintai, buvo stengiamasi 
išgauti 10 milijonų dolerių, JAV 
Kongresas net atsisakė šią 
paramą svarstyti. Sovietams 
pagalba ats i rado prezidento 
dekretu be Kongreso — bilijono 
dolerių paskola, kurios niekados 
neatgaus, ir už Maskvos pasi
imtus produktus šio krašto ūki
ninkams savo mokesčiais atsily
ginsime mes — lietuviai, latviai, 
estai, meksikiečiai, juodaodžiai 
ir visas a m e r i k i e t i š k a s i s 
mišinys. 

Čia nėra jokių naujienų, jokių 
svarstymų, jokių pasiūlymų. Jis 
tik primena ryškius moralinius 
kontrastus pasaulyje: du agre
soriai, trys aukos prie Baltijos, 
laisvės čempionas JAV ir viską 
supantis jovalas. 

Kas ir koks y ra Gorbačiovas? 
Koks yra Bush? Ar jie Lietuvai 
galėtų būti žmoniškesni? Gal 
juos, politikos belaisvius, netei
singai smerkiame? Gal esame 
karštakošiai? Ar ne Gruzijai 
laisvės l inkėdamas, šios tautos 
na rys Gorbačiovą išvadino 
diktatoriumi? Kodėl taip nepa
sielgė mūsų Sniečkus, kaip 
drįso elgtis Ševardnadzė? O kad 
dar kiek daugiau suskubtume 
ateit ies pamatyt i . J i duotų 
atsakvmus. 

kataloguoti :a Beatričė Vasa-
ris-Kleizaite prisideda ir prie 
Alkos tvarkymo. 

Lapkričio 10 d. Alkos direkto-
riatas turėj( posėdį, dalyvaujant 
ir keliems svečiams. Iš prane
šimų sužinota, kad: 

1. Alkos kr.ygų katalogavimas 
vis vykdomas. Sukataloguota 
a r t i 8 tūkstančiai knygų ipa-
vadinimų). Katalogavimas bus 
tęsiamas, kol lėšos leis. 

2. Alkos senojo pastato plokš
čias stogas, beveik kasmet taiso
mas, vis prakiūra ir praleidžia 
lietų. Reikalinga kapitalinio pa
taisymo, arba naujo stogo. 

3. Alkos muziejaus patalpoje 
esąs sienos didumo paveikslas, 
vaizduojąs Vilniaus Akademijos 
įsteigimą, sukurtas dail. Adomo 
Smetonos, buvęs išs ta tytas 
Lietuvos paviljone New Yorke, 
1939 m. Pasaulinės parodos 
metu, labai sugedęs ir nyksta. 
Paveikslas reikalingas restau
ravimo. Restauravimo reikalin
g u m ą patvir t ino posėdin 
pakviestas Tadas Sviderskis, 
meno dirbinių restauruotojas 
(prieš kelerius metus atvykęs iš 
Lietuvos). Jis pažadėjo pateikti 
paveikslo restauravimo kainą. 

4. Nusiskųsta mažėjančiu 
rėmėjų skaičium (Alka iš
laikoma rėmėjų aukomis), nes 
vyresnio amžiaus rėmėjai tam
pa finansiniai nepajėgūs ar 
iškeliauja amžinybėn, o jaunes
nioji kar ta nepakankama i 
jungiasi į Alkos rėmėjų eiles. Iš 
penkių tūkstančių rėmėjų, liko 
t ik arti 300. Alką tvarkantieji, 
ypač kun. R. Krasauskas, pasi
stengė, kad daug spausdinių, 
ypač knygų I turimo pertekliaus) 
išsiųsta j Lietuvą — bibliotekas, 
muziejus, vyskupijas, semina
rijas ir „Caritas" organizacijai. 
Pasiuntimo išlaidos sumokėtos 
ne iš Alkos iždo. 

K i t a s Akademijos auto
nominis padalinys „Krikščionis 
gyven ime" , vadovaujamas 
prelato Vytauto Balčiūno, turįs 
Alkos rūsyje kambarį savo lei
dinių perteklių talpinti, buvo 
pripildęs tą kambarį ir kitas 
laisvesnes Alkos vietas savo 
išleistomis religinio turinio 
knygomis. Praėjusią vasarą tos 
knygos pasiųstos į Lietuvą, pa
siuntimo išlaidas apmokant 

Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai. Pasiųsta arti 50 tūks
tančių knygų ir Alkos rūsyje 
bent praėjimai tapo laisvesni. 

Posėdininkų nutarimu per
tvarkyta Alkos direktoriato 
valdyba. Pirm. dr. Alfonsui 
Stankaičiui atsisakius pareigų 
(dėl pašlijusios sveikatos), pirmi
ninku išrinktas dr. Juozas 
Kriaučiūnas. Kun. Rapolas Kra
sauskas liko vicepirm., o ant
ruoju vicepirm. ir sekretorium 
išrinkti Algis ir Lionė Simonai
čiai. Stasys Miknius liko iždi
ninku ir dr. Alfonsas Stankai
tis nar iu . Naujoji valdyba 
pasižadėjo tinkamai rūpintis 
Alkos reikalais ir atkreipti ypa
tingą dėmesį į paminėtas nege
roves ir ieškoti būdų jas taisyti. 

ADVENTINIS 
SUSITELKIMAS 

Gruodžio 10 d. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seselių 
vienuolyne vyko Adventinis 
susitelkimas. Dalyvavo vie
tiniai l ietuviai ir ke le tas 
atvykusių iš artimesnių lietu
viškų telkinių. 

Susitelkimas pradėtas 10 vai. 
ryto visų bendromis atgailos 
maldomis vienuolyno koply
čioje, vadovaujant kun. V. 
Cukurui . Norintieji galėjo 
atlikti išpažintį. 11 vai. ryto 
buvo aukojamos šv. Mišios, o po 
jų — bendri pietūs. 

Po pietų buvo pora paskaitų — 
pašnekesių. Pirma kun. V. 
Cukuro „Dekalogas ir Lietuvių 
tautos dvasinis atgimimas" ir 
antroji — seselės Paulės „Kaip 
Dievas šnekina žmogų". Kun. 
Cukuras ragino ne tik žinoti ir 
įsigilinti į dekalogą (Dešimt 
Dievo įsakymų), bet tuo ir gy
venti, tiek išeivijoje, tiek Lietu
voje. Seselė Paulė daugybe pa
vyzdžių nurodė, kaip Dievas 
laukia ir visada pasiruošęs pri
imti kreipimąsi (kalbėjimą). 
Dievas ne visada išpildo žmo
gaus prašymą, nes ne visada tai 
naudinga žmogui amžinybės 
mastu. Abiejų paskaitininkų iš
reikštomis mintimis kai kas dis
kutuota ir pasiaiškinta. 

Sekė susikaupimas ir maldų 
valandėlė bei Švč. Sakramento 
pagerbimas koplyčioje. Vėliau 
norintieji galėjo atsigaivinti už
kandžiais. 

Juozas Kriaučiūnas 

CLASSIFIED GUIDE 

Šiais metais pagalvok pirma apie kirus. 
Pasidžiauk šios žemės grožiu. 
P ašyk meilės laišką. Pasidalink savo gėrybėmis su kitais. 
Pradžiugink vaiką. Būk draugiškas svetimam. 
Dėkok Dievui už viską, ką turi, būtų tai maži ar dideli dalykai 

Sutaikink besiginčyjančius. Švelniai atsakyk klausiančiam. 
Aplankyk pamirštą draugą. 
\ejtarinek! Pasitikėk! 
Ištesėk, ką pažadėjai. Atrask laiko. 
Pamiršk skriaudą. Atleisk priešui. Atsiprašyk už savo klaidas. 

Paklausyk! Bandyk kitą suprasti. 
Persvarstyk, ar ne per daug reikalauji iš kitu. 
įvertink kitus. Būk švelnus ir malonus. 
Pasi;uok truputį. Pasijuok daugiau! 
Būk vertas pasitikėjimo. Nepamiršk padėkoti! 

Melskis už taiką. Nueik į bažnyčią. 
Mvlek ir pasakyk, kad myli. Sakyk — myliu — vėl ir vėl! 
Visa tai - tik lašas gerų darbų jūroje. 
Pradek )uos daryti! 
Tai paprastos mintys, kurias girdėjai daugelį kartų. 

,au ]U įtaka — neišmatuojama! 
Šiais metais tos mintys gali pakeisti tavo gyvenimą! 

5IBS linkėjimus siunčia pareigūnai ir tarnautojai. 

Marienburgo pilis, iš kurios kryžiuočiai rengdavo karo žygius j Lietuva Karo metu pilis buvo 
beveik visai sugriauta, bet lenkai ja baigia atstatyti 

f Standard Federal Bank 
f ("hi-a^o" I š n e r s (irove • Kvergrff n Park ^ prjic 
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REAL ESTATE REAL ESTATE 

Parduodame greičiau 
už didesnę kalną! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė (Staiga 

ALEXANOER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

R E / M A X GREIT 
R E A L T O R S ' PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šą (Staiga, prašome 
paminėti kad esate arba-norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

3 MLS KOMPIUTERIU 
pagalDa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
8ELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

("R MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . Vol tu i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambin t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimattis.Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ava. 
Tei. 4-J6-7878 

IEŠKO DARBO 

Moteris ieško bet kokio darbo. 
Tel. 1-708-423-9738 

Moteris ieško bet kokio darbo. 
Dėl atlyginimo susitarsim. Skam
binti: 312-776-4513 po 6 v.v. 

FOR RENT 

Gntuijc. KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. Ji 
profes ional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Arti „Seklyčios" išnuomojamas 3 
kamb., 1 mieg. butas su šiluma, 
šaldytuvu, vlrykla ir kilimu. $300 
l men. + „securtty depostt". Tel. 
312-776-4371. 

E L E K T R O S ' ~T" 
(VEDIMAI - PATAISYMAI • 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MISCELLANEOUS 

* 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. - GA 4-8654 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

DRAUGE GAUNAMI „NIDOS" KNYGŲ 
KLUBO LEIDINIAI 

PAVASARIO LIETUS, romanas. Al. Baronas. 261 
psl $3.00 

INTELIGENTŲ STALAS, novelės. A. Tulys. 177 
psl $3.00 

MANOJI DZŪKIJA, atsiminimai. Jonas Miškinis. 
191 psl $3.00 

ŠVIESA LANGE, romanas, Juozas Kralikauskas. 
248 psl $3.00 

DĖL MŪSŲ SOSTINĖS, II d. atsiminimai. Myk. 
Biržiška. 245 psl $3.00 

DĖL MŪSŲ SOSTINĖS, III d. atsiminimai. Myk. 
Biržiška. 312 psl $3.00 

ŠIAURĖS ŽVAIGŽDĖ, atsiminimai. Mykolas 
Vaitkus. 297 psl $3.00 

MILŽINŲ RUNGTYNĖSE 1940-1944, atsimi
nimai. Mykolas Vaitkus. 203 psl $3.00 

NUSKANDINTAS ŽIEDAS, novelės. J. Tininis. 
200 psl $3.00 

TAIKA ATEINA Į SLĖNj, romanas. Irena Joerg. 
138 psl $2.00 

KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ, romanas. Felix Tim-
mermans. 189 psl $3.00 

DANGUS DEBESYSE, autoriaus išgyvenimai 
1918-1919 metais. Juozas švaistas. 325 
psl $3.00 

PURIENOS PO VANDENIU, dykadienio pasako
jimai. Pulgis Andriušis. 154 psl $3.00 

KARNAVALO AIKŠTĖJE, novelės Juozas Švais
tas. 284 psl $3.00 

NEMUNAS TEKA PER ATLANTĄ, novelės. 
Vytautas Alantas 264 psl $3.00 

LAIMĖS IEŠKOTOJAI, novelės. Irena Joerg. 262 
psl $3.00 

PO ANGELŲ SPARNAIS, novelės. Alė Rūta. 191 
psl $3.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Melrose Park, IL 

MELROSE PARKO 
APYLINKĖS VEIKLA 

Melrose Parko ir apylinkės 
Lietuvių Bendruomenė, Liet. 
klubo ir Lietuvos Dukterų or
ganizacijos skaičiumi yra labai 
negausios, bet nuveiktais dar
bais ir dosnumu gali mėginti 
lygintis su daug didesnėmis 
kolonijomis. 

Šiemet, kada iškilo reikalas 
padėti atsikuriančiai Lietuvai, 
buvo įrodyta. Pinigines aukas 
siuntė „Hot Line", „Lithuanian 
Mercy L i f t " , , , L i t h u a n i a n 
Roman Catholic Charit ies", 
Vilijos Vitalijos fondui, Aid to 
Li thuania ir daug kur kitur. 
Kai dr. Račkauskas rūpinosi 
knygų konte iner iu Jaunimo 
centre, buvo nuvežta 4 dėžės 
knygų. Spalio mėn. dr. Adoma
vičius parašė „Drauge apie gali
mybe siųsti Cari tui drabužius 
vaikams ir senelių namams. 
Lietuvos Dukterys M. Rudai-
t ienė, B. Barauskienė, R. Ba
rauskai tė , O. Junkerienė, O. 
Rugelienė, O. Rakauskienė, E. 
Budelskienė, L. Puodžiūnienė, 
B. Markįene ir Z. Sinkevičienė 
perž iūrė jo savo rūbines ir 
supakavo 8 dėžes (180 sv.) 
išsiuntė į Brooklyną (L.R.C.C.). 

New Yorko Lietuvių Bendruo
menės apygardai ruošiant kon
teinerį gruodžio mėn. buvo 
paskelbtas knygų, drabužių bei 
visokių reikmenų vajus. Visi la
bai greitai atsiliepė. Gruodžio 
15 ir 18 d. buvo supakuota 21 
dėžė moksl in ių žurnalų ir 
grožinės l i teratūros knygų (610 
sv.) išsiųsta į Brooklyną N.Y., 
15 dėžių (510 sv.) rūbų ir išsiųs
t a į Rochesterį N.Y. 

Suvežusieji knygas ir dra
bužius aukojo ir persiuntimo 
išlaidom padengti . 

Reikalui esant, bus ir vėl sten
giamasi padėti . Melrose Parko 
lietuvių organizacijų valdybos 
dėkoja visiems prisidėjusiems 
prie šio ki lnaus darbo padėti 
mūsų broliams ir sesėms Lietu
voje. 

B 

Gardner, MA 
Atho l io -Ga rdne r io vyčių 

kuopa surengė Kūčias gruod. 16 
d., David Luko namuose, Gard-
neryje, k u r susirinko apie 35 
nariai bei svečiai. Vakaras 
prasidėjo su malda dalinamomis 
p l o t k e l ė m i s i r ba igės i su 
pasniko vakariene ir giedojimu. 

Abu laikraščiai gražiai aprašė 
įvykį iš Gardnerio, įdėjo 4 
l ietuviškus Kūčių valgius su 
aprašymu. 

MIRIMAI 

J o n a s K a z i n s k a s mirė 
sulaukęs 76 metų amžiaus, 
paliko 3 vaikus dvi seseris. 

Neilgai sirgęs mirė Valius 
Semenav ič ius , su laukęs 76 
metų amžiaus. Buvo kilęs nuo 
Raseinių apskr. Buvo ramaus 
būdo našlys. Žmona mirė pernai 
spalio mėn. Paliko sūnų Joną ir 
seserį Lietuvoje. Buvo Draugo 
skaitytojas ir Lietuvių klubo 
narys. Nariai nešė karstą kaipo 
paskutinį patarnavimą jam. 

Mirė Aleksas Rainis sulaukęs 
netoli 100 metų, So. Caroline 
valstijoje. Būdamas Gardneryje 
daug dirbo klube bei įvairiose 
draugijose. 

Paliko dukrą Aldoną ir sūnų 
Juozą. Kilimo nuo Anykščių 
apskr. 

Tegul j ie visi ilsisi ramybėje. 
Koresp . 

Cook apskr. ligoninė Chicago-
je gavo perspėjimą, kad jei 
nebus reikiamai sutvarkyta ap
sauga nuo gaisro, jei nebus 
p a š a l i n t i k i t i t r ū k u m a i , 
ligoninė fcali netekti akredi
tavimo ir milijoninių federalinio 

KONFERENCIJA 
VILNIUJE ATŠAUKTA 

Vilniuje 1991 m. sausio 7-10 
dienomis turėjusi vykti konfe
rencija apie miestų savivaldy
bių tvarkymąsi demokratiškoje, 
laisvos rinkos santvarkoje, 
kurią bendrai rengė Lino Ko
jelio vadovaujama U.S.-Baltic 
Foundation ir Vilniaus miesto 
taryba, jų bendru pranešimu 

gruodžio 11 d. buvo atšaukta. 
Naujoji konferencijos data bū
sianti paskelbta iki sausio 20 d. 
Organizatoriai tikisi, kad tai 
bus šį pavasarį. USBF yra pelno 
nes i ek i an t i įstaiga, kur ios 
tikslas yra organizuoti pro
gramas apie miestų savivaldy
bių tvarkymąsi, įvairius verslo 
bei sveikatos apsaugos mokslų 
seminarus Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje. 

i%An n a r a m i i 

A.t.A. 
Dr. Gražina Irena Kaganiec 

KRIKŠČIŪNAITĖ 

Gimė Lietuvoje. Gyveno Evergreen Park, EL. 
Po sunkios ligos mirė 1990 m. gruodžio 28 d. ir 

buvo palaidota gruodžio 31 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Liko nuliūdę: vyras Henry Kaganiec, motina Ire
na Krikščiūnienė ir kiti giminės. 

Vyras ir mot ina 

A.tA. 
VYTAUTUI SEREIKAI 

mirus, jo žmonai ERNAI ir sūnui ALGIUI su šeima 
gilią užuojautą reiškiame. 

Aldona ir Kazimieras Jasinskai 
Aldona ir Valentinas Marčiai 

A.tA. 
JONUI KIZNIUI 

mirus, mielą žmoną VERONIKĄ ir dukterį DALIĄ, 
anūkus SUSAN ir ANDREVV nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Zigmas ir Brigita Jakimčiai, 
Ann Arbor, MI 

Andrius ir Julija Jakimčiai, 
Saline, MI 

Irena Jakimčiūtė, Chicago, IL 

A.tA. 
Agronomui ANDRIUI BLIŪDŽIUI 

mirus, jo žmonai STASEI, dukra i VIDAI su šeima ir 
visiems giminėms reiškiame gilią užuojautą. 

L Alantienė 
S. ir C. Bankauskai 
E. Baublienė 
O. ir J. Briedžiai 
E. ir K. Jokšai 

E. ir A. Rašytiniai 
T. ir J. Ribinskai 
Ada Staniulienė 
S. ir A. Vasiuliai 
E. ir K. Karveliai 

Liūdime mūsų Draugijos narės 

A.tA. 
IDOS UKRINIENĖS 

ir guodžiame visus velionės art imuosius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
ONAI BUIVYDIENEI 

Lietuvoje mirus , sūnų DANĮ, jo žmoną ALDONĄ ir 
visą šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Aga ir Viktoras Kubiliai 

A.tA. 
JONUI KIZNIUI 

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai guodžiame mūsų 
Draugijos narę , velionio žmoną VERONIKĄ. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
SESUO EDITH ALICE, 

STRAVIN, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kazimiero Seserų 

vienuolyne 1991 m. sausio 1 d., sulaukusi 83 metų. 
I vienuolyną įstojo iš Šv. Petro parapijos, South Boston, 

Mass. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 58 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seseris, draugus ir 

pažįstamus. 
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 

Marąuette Rd., Chicagoyketvirtadienį, sausio 3 d., 10 vai. ryto. 
Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 

koplyčioje ketvirtadienį, sausio 3 d. 7 vai. vakaro. 
Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse penktadienį, 

sausio 4 d., 10 vai. ryto. 
Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 

Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys . 

Laidotuvių direktorius: Petkus, Marąuette Funeral Home. 
tel . 312-476-2345. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. sausio mėn. 3 d. 

A.tA. 
ANNA JANKINS 

Gyveno Kimberling City, MO, anksčiau Chicagoje, Mar
ąuette Parko apylinkėje. 

Mirė 1990 m. gruodžio 29 d., 9:08 vai. vakaro, sulaukusi 
83 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Albert Bagdonas, 

marti Rhea, anūkai Laura Gallagher, Carol Craven, Linda 
Bagdonas; proanūkai: David ir Matthevv Gallagher. 

Velionė buvo našlė a.a. Stanley Jankins ir a.a. Victor 
Bagdonas. 

Priklausė Našlių-našliukių klubui, Upytės draugijai, 
Šakių klubui, Lietuvių Šaulių sąjungai. 

Laidotuvės įvyks sausio 5 d., šeštadienį. Po apeigų 12 vai. 
Šv. Kazimiero kapinių koplyčioje, velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę s ū n u s , anūka i , p r o a n ū k a i ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

PADĖKA 
A.fA. 

ANTANAS ANTANAVIČIUS 
Mirė 1990 m. gruodžio 2 d. Palaidotas gruodžio 5 d. Šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Dėkojame kun. J. Kuzinskui ir kun. V. Mikolaičiui už 

maldas koplyčioje, kun. J. Kuzinskui už atnašavimą šv. Mi
šių ir kun. V. Mikolaičiui už palydėjimą į kapines. 

Nuoširdus ačiū sol. D. Stankaitytei už giesmes bažnyčioje. 
Dėkojame draugams ir pažįstamiems, aplankiusiems 

velionį koplyčioje ir palydėjusiems į kapus. 
Nuoširdus ačiū už šv. Mišių ir Tautos Fondui aukas. 

Dėkojame karsto nešėjams palydėjusiems velionį į Amžino 
Poilsio vieta. 

Dėkojame D. A. Petkui, laidotuvių direktoriui, už rūpes
tingą patarnavimą. 

Nuliūdęs k r ikš to sūnus J o n a s As t rauskas ir velionio 
d rauga i . 

A.tA. 
JADVYGAI ŠIMKIENEI 

mirus, jos l iūdinčiam vyrui ADOLFUI ŠIMKUI, se
seriai Lietuvoje ir kitiems giminėms nuoširdžią 
užuojautą re iškiame. 

Daytona Lietuvių klubo nariai: 
Stasė ir Valerijonas Balčiūnai 
Sofija ir Antanas Kalvaičiai 
Amalija ir Mykolas Jagučiai 
Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
Ona ir Andrius Mironai 
Marija ir Stasys Šarauskai 
Ona ir Antanas Žindžiai 
Ona ir Kostas Žolynai 

A.tA. 
ELENAI GERHARDIENEI 

mirus, jos vyrui ir seserims ADAI STRIJAUSKIENEI 
ir SOFIJAI VAŠKIENEI reiškiame gilią užuojautą. 

Elena ir Jonas Purtuliai 

A.tA. 
Sesuo M. Maria Scholastica 

Stanevičius, SSC 
Mūsų mylima Sesele mirė Šv. Kazimiero Seserų vie

nuolyne 1991 m. sausio 1 d., sulaukusi 78 metų. 
I vienuolyną įstojo iš Šv. Jono parapijos, Plungė, Lietuva. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 55 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seseris ir artimuosius 

gimines: brolį Petrą Stanevičių Lietuvoje, brolį Vaclovą Sluš-
nį ir jo žmoną May, Detroit, MI, jų šeimas, draugus ir 
pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago, ketvirtadienį, sausio 3 d., 10 vai. ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje ketvirtadienį, sausio 3 d., 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse penktadienį, 
sausio 4 d.. 10 vai.ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Sese rys ir S tanev ič ių šeima. 

Laidotuvių direktorius: Petkus, Marąuette Funeral Home, 
tel. 312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metu 
P R A N E Š A 

kad a t idaro n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. La c k la idotuv ių namai: 
11028 Southvvest H w y . * Palos H i l l s 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory H i l l s 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago. Illinois 60629 
l-(3l2)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s gal i te pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

D O N A L D M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 
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x Kun. Vik to ras Rimšelis, 
MIC, Marijonų vienuolijos pro
vincijolas, vienuolijos reikalais 
yra išvykęs nuo pereito šeštadie
nio. J savo pareigas grįš tik apie 
sausio vidurį. 

x A. a. ses . Edi th Alice 
St ravin , 83 metų amžiaus, Šv. 
Kazimiero seserų ligonių slau
gymo skyriuje mirė sausio 1 d. 
Velione buvo kilusi iš Šv. Petro 
parapijos Bostone. Vienuolyne 
išbuvo 58 metus. Buvo mokytoja 
Šv. Kazimiero akademijoje ir 
Marijos aukšt. mokykloje. 

x Pirmoji naujų metų va
k a r o n ė vyks šį penktadienį 
Jaunimo centro kavinėje 7:30 
v.v. Rašytojas ir Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos narys 
Stasys Kašauskas kalbės apie 
politinę, ekonominę ir kultūrinę 
situaciją šiandieninėje Lietuvo
je. Taipgi bus rodoma vaiz
dajuostė iš Rainių miškelio 
kankinių pagerbimo Lietuvoje. 
Vakaronę r eng ia ir visus 
kviečia Jaunimo centro moterų 
klubas. 

x Mokyt. Bi ru tė Blinstru-
bienė , gyvenanti Oak Lawn, 
111.. gavo raštišką pažymėjimą — 
pranešimą ir Golden Apple 
Award for a 1991, kad ji yra iš
rinkta i dešimt geriausių viso
je IĮlinois valstijoje pradžios 
mokyklų mokytojų skaičių, iš 
kurių bus parinkta geriausia 
šios valstijos pradžios mokyklų 
mokytoja 1991 metams. Birutei 
linkėtina tapti pirmąja. Garbė 
lietuvaitėms. 

x J A V LB Švietimo tary
bos paskelb tas vajus švietimo 
reikalams dar neužsibaigęs, nes 
aukos ateina reguliariai. LB 
Brighton Parko apylinkės pirm. 
Salomėja Daulienė atsiuntė 
JAV švietimo reikalams 944 
dol. ir iš apylinkės „Dovana 
Lietuvai" fondo 1.000 dol. ski
r ia Lietuvos moksleiviams 
trūkstamų reikmenų įsigijimui. 
Lietuvos Švietimo ministeriui 
Dariui Kuoliui lankantis Chica-
goje, aptartas su Švietimo tary
bos pirm. R. Kučiene reikmenų 
paskirstymas Lietuvos mokyk
loms. 

x Rita Dapku tė , pati bū
dama iš Chicagos. dabar jau il
gai besidarbuojanti Aukščiau
siosios tarybos informacijoje, iš 
Vilniaus sveikina ..Draugo" 
redakciją ir visus artimuosius 
per dienraštį. 

x Liet. Mot. Fed. Chicagos 
klubų va ldyba kviečia visas 
199! m. abiturientų motinas į 
informacinį susirinkimą, kuris 
įvyks 1991 m. sausio 5 d. 2 v. 
p.p.. Pasaulio Lietuvių centre. 
Lemonte. Dalyvavimas visoms 
būtinas. 

(sk) 
x Vyr. Lietuvių Centre Chi-

cagoje i šnuomojamas kamba-
rys su pilnu aptarnavimu vy
resnio amžiaus žmogui. Kreip
tis: 2711 W. 71 St., Chicago. 
IL, tel. 312-476-2655. 

/sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federa l Savings, 
2212 West Cermak Road - ei. 
VI 7-7747. 

r.ski 
x TRANSPAK perveda PI

NIGUS doleriais, tvarko PA
LIKIMUS. Video, stereo, tele
vizorius, kompiu ter ius , fa-
xus, mezgimo, siuvimo ma
šinas galime persiųsti apmokė
tu muitu ir pristatyti į namus 
Lietuvoje TRANSPAK. 2638 
W. 69 St. , Chicago. IL, 
60629, tel. 312-436-7772. 

<sk) 

x Pal . a rk iv . Ju rg io Matu
laičio mirties minėjimas bus 
penktadienį sausio 25 d. Palai
mintasis J. Matulaitis bus 
prisimintas šv. Mišiose Jėzuitų 
koplyčioje ir vakaronėje Jau
nimo centro kavinėje. Rengia 
Švč. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo vienuolijos rėmėjai. 

x A.a. ses. Maria Scholas-
tica Stanevičiūtė , 78 metų 
amžiaus, sausio 1 d. mirė Šv. 
Kazimiero seserų slaugymo sky
riuje Chicagoje. I vienuoliją 
velionė buvo įstojus Lietuvoje iš 
Šv. Jono parapijos Plungėje. 
1947 m. atvyko į Ameriką ir 
prisijungė prie Šv. Kazimiero 
seserų. Seselė buvo mokytoja St. 
Alphonso mokykloje Baltimo-
rėje, kai išėjo į pensiją, apsi
gyveno slaugymo namuose 
Chicagoje. Vienuoliškam 
gyvenime išbuvo 55 metus. 

x Šį šeštadieni nuo 12:30 
vai. iki 4:20 vai. po pietų bus 
galima girdėti Charles Gounod 
operą „Faustą", transliuojamą 
iš Metropolitan Operos spek
taklio New Yorke. Pagrindines 
partijas dainuoja beveik visi 
nauji soslistai — Cheryl Studer, 
Richard Leech, Gino Quilico, 
James Morris. Diriguoja Tho-
mas Fulton. Chicagoje šių operų 
transliacijas galime girdėti per 
WFMT-FM radijo stotį banga 
98.7. Kituose miestuose yra per
duodama per vietines radijo sto
tis. 

x Lietuvių Bendruomenės 
Brighton P a r k o apylinkės 
metinis narių susirinkimas 
sekmadienį, sausio 13 d., vyks 
parapijos mokyklos salėje tuoj 
po 10 vai. šv. Mišių Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Visi apylinkes lietu
viai kviečiami susirinkime 
dalyvauti. 

x S t a s y s Bagdanavič ius , 
Kauno elektros tinklų inžinie
rius, 80 metų proga aprašytas 
„Kauno Tiesoje". Jis yra kun. 
Vytauto, dr. Prano Bagdanavi-
čių. Onos Strimaitienės ir Mary
tės Juškienės brolis. Taip pat 
Amerikoje turi labai daug 
giminių. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė ren
gia pusryčius-priešpiečius darbo 
patyrimą turinčioms slaugėms 
(R.N.) sekmadienį sausio 20 d. 
nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p. Pobūvio 
tikslas yra supažindinti slauges, 
svarstančias apie galimybę dirb
ti Šv. Kryžiaus ligoninėje, su 
pačia ligonine ir darbo sąly
gomis. Norinčios dalyvauti 
skambina Wanda Ropa, RN, tel. 
312-471-5946, ext. 5686. 

..Spindulio" tautinių šokių grupė atliko programą Milwaukee Holiday mugėje, o dabar reni 
ateinančiam 15 metų sukakties minėjimui vasario 2 d. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Asta Butvilaitė, 19 m. stu
dentė, nori susirašinėti lietuviš
kai ar angliškai su lietuvių išei
vijos jaunimu. Adresas: Lithu-
ania, Vilnius 232054, Saulė
tekio 12-1204. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " Nr. 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio. 2 kg „Žal
girio" dešros, 2 kg „Suvalkie
tiškos" dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis „Žai
b a s " 9525 South 79th Ave., 
Hickory Hills, 111. 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

x Select Wines & Liąuors , 
3018 Hobson Rd., Woodridge. 
IL 60517 pristato gėrimus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis: Vytas Miceika, tel. 
708-969-3880. 

(sk) 

x Norėdami atšvęsti įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Baltijos res
toraną, 8100 Roher ts Rd., 
Jus t ice , D. tel. 1-708458-1400. 

(sk) 

PRIEŠKALĖDINIS 
SENIORU SUSIRINKIMAS 

Chicagos Lietuvių pensininkų 
organizacijos nar ių susi
rinkimas įvyko gruodžio 13 d. 
Saulių salėje. Susir inkimą 
atidarė ir pravedė valdybos 
pirmininkas Stasys Vanagūnas. 
Pasveikinęs visus taip gausiai 
atsilankiusius į šį ne eilinį susi
rinkimą, palinkėjo linksmai 
praleisti šią popietę. Ypač 
p i rmin inkas aps idž iaugė 
pranešdamas, kad nuo pasku
tinio susirinkimo iki šios dienos 
nė vienas iš narių neiškeliavo į 
Amžinybę. Be to, į organizaciją 
įstojo penki nauji nariai. 

Toliau pirmininkas padarė 
keletą svarbių pranešimų: pri
imant 1991 valstybės biudžetą 
ir mažinant išlaidas visose sri
tyse, buvo a p k a r p y t a s ir 
Medicare draudimas. Dabar 
mums teks pradžioje įmokėti 
daugiau, ir tik tada Medicare 
pradės mokėti. Daugiau bus 
atskaityta iš gaunamų pensijų 
Medicare draudimui ir t a s 
mokestis per 5 metus didės. 

x Kun. Vaclovas Aliulis, 
„Katalikų pasaulio" vyr. redak
torius ir vyskupų liturginės 
komisijos pirmininkas, sveikina 
„Draugą" ir jo bendradarbius. 

x Dr. J o n a s G. Byla, Chica
go, 111., Nijolė ir Rimas Baniai. 
Western Springs, 111., Romas 
Augaitis, Lockport. 111., už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė po 50 dol. aukų. Nuošir
dus ačiū. 

x Vida Ba lč iūnas Toliver, 
Overland Park. KS., Z. Korius, 
Santa Monica, Cal., Kęstutis 
Petrauskas, Costa Mėsa, Cal.. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 50 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , I N C . , 
9525 S. 79th Ave., H ickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

Turintieji metinių pajamų 
mažiau negu 14,000, gali gauti 
pašalpą, bet turi užpildyti Cir
cuit Breaker formą iki gruodžio 
31 d. 

Atsižvelgiant į pragyvenimo 
lygio pakilimą, nuo 1991 sausio 
1 d. bus pakeltas Sočiai Security 
atlyginimas 5.4<>r. 

Po šių trumpu pranešimų 
buvo pakviestas buvęs Sibiro 
tremtinys dr. Algirdas Stat-
kevičius ta r t i žodį visiems 
mums rūpimais klausimais. Dr. 
A. Statkevičius trumpai ir vaiz
džiai papasakojo jo ir kitų 
tremtinių Golgotos kelią. Jis 

katalikų federacijos atstovas. 
Pirm. VI. Šoliūno vadovavimas 
pasižymi posėdžių tvarkingumu 
ir sumaniu pravedimu, vicepir
mininkų įtraukimu į komisijų 
veiklą. Tokiu būdu tinginiams 
nėra vietos nei valdyboje, nei 
taryboje. Visi dirba. 

Be t iesioginių s k y r i a u s 
uždavinių Baisiojo birželio mi
nėjimo surengimo, parašų, pe
ticijų ir telegramų siuntimas 
prez. George Bush, senatoriams 
bei kongresmanams, finansi
niai, o taip pat ir dalyviais 
rėmusiems demonst rantus , 
vykstančius į Washingtoną, 

papasakojo nuostabių dalykų, skyrius surengė tris visuomenės 
kokių priemonių imdavosi 
komunistai tremtinių veiklos iš
aiškinimui arba prisipažinimui 
prie kaltės. Tremtiniams buvo 
tik vienas būdas susikalbėti 
tarp savęs, t.y. parašant ant 
popieriuko, vadinamu „špar-
galkos" būdu. 

Kadangi Statkevičius nese-. 
niai buvo grįžęs iš Lietuvos, tai 
pa l i e tė dabar t in į Lietuvos 
gyvenimą. Jo manymu Lietuva 
bus laisva. 

Po trumpos, bet įdomios 
paskaitėlės, kurios susirinkę 
dalyviai taip atidžiai išklausė, 
sekė dar keletas paklausimų. Po 
to Apol inaras Bagdonas 
paskaitė keletą savo kūrybos 
eilėraščių. 

Po to pirmininkas pakvietė 
renginių vadoves E. Paketu-
rienę ir J. Skamienę patiekti jų 
pačių su padėjėjomis pa
gamintus pietus. Tuojau ga
ruojantis maistas buvo ant 
stalų. Susirinkimo dalyviai 
buvo labai dėkingi šeimi
ninkėms už maisto paruošimą. 

J au gerokai užkandus, prasi
dėjo dovanų paskirstymas, ku
rį pravedė P. Padvaiskas. Gaila. 
ne visi buvo laimingi. Baigiant 
pirmininkas padėkojo dr. A. 
Statkevičiui, A. Bagdonui, šei
mininkėms ir v šiems nariams 
bei svečiams už dalyvavimą, 
palinkėjo linksmų švenčių, ir 
tuo susirinkimą- buvo baigtas. 

A. Zaura 

VEIKLUS ALIOS SKYRIUS 
Amerikos L; uvių Tarybos 

Chicagos skyrių nuo darbo kon
ferencijos baia: -:žio 22 d. vado
vavimą perėm. Vladas Šoliū-
n a s , Amerir...s Lietuvių 

susitikimus su žymiais Lietuvos 
vyriausybės asmenimis. 

Pirmasis visuomenės susiti
kimas buvo su Algirdu Brazaus
ku, Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos deputatu ir ministerės 
pirmininkės K. Prunskienės pa
vaduotoju, liepos 23 d. 7 v.v. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Visuomenės susidomėjimas 
buvo didelis. Tautiniai namai 
nepajėgė sutalpinti žmonių. Viii 
išgirdo gyvu žodžiu A. Brazaus
ko pranešimą ir atsakymus į 
klausimus. 

Antrasis visuomenės susiti
kimas su Lietuvos Aukščiausio
sios tarybos vicepirmininku 
Kazimieru Motieka įvyko rug
sėjo 17 d. Liet. Tautiniuose 
namuose. Po trumpo pranešimo 
atsakinėjo į klausimus. Pub
likos prisirinko užtektinai. 

Trečias ir paskutinis susiti
kimas su Lietuvos Aukščiausio
sios tarybos deputatu, užsienio 
reikalų komisijos vicepir
mininku ir LKDS pirmininku 
dr. Egidijum Klumbiu įvyko 
lapkričio 14 d. tose pačiose pa
talpose. Dr. Egidijus Klumbys 
yra jaunosios kartos veikėjas, 
vos 38 m. amžiaus, gerai 
susipažinęs su išeivijos gyve
nimu. 

Altos centro valdybos pirm. 
inž. Grožvydas Lazauskas 
kiekvienam iš jų įteikė knygą 
..Amerikos Lietuvių Taryba", 
Leonardo Šimučio parašytą. 

Šiuo metu skyrius kruopščiai 
ruošiasi paminėti Lietuvos Ne
priklausomybės 73 metų atkū
rimo sukaktį, kuri bus vasario 
17 d., sekmadienį. Minėjimas 
prasidės šeštadienį, vasario 16 
d.. 12 vai. dieną prie Laisvės 
kovų paminklo Jaunimo centro 

sodelyje bus pakeltos vėliavos. 
Ceremonijas atliks aukštesnio
sios lit. mokyklos direktorius J. 
Masilionis su savo mokiniais. 
Visuomenė kviečiama vėliavų 
pakėlime gausiai dalyvauti. 
Nepalikime tik mokyklai ir 
Altos valdybai. Sekmadienį, 
vasario 17 d., 10 v. ryto vėliavų 
pakėlimas parapijos aikštėje, 
10:30, iškilmingos pamaldos 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje, 2 vai. po pietų 
akademinė dalis Marijos aukš
tesniosios mokyklos auditori
joje. Viskas jau beveik paruoš
ta. Visuomenė kviečiama daly
vauti. 

Altos suvažiavime, įvyku
siame spalio 13-14 d. Chicago
je, centro valdybos pirm. Gr. La
zauskas kvietė visus skyrius iš
kilmingai paminėti šios garbin
gos Amerikos lietuvių įkurtos 
organizacijos kova i pr ieš 
okupantą 50 metų sukaktį. 

Chicagos Altos valdyba ir 
taryba savo posėdyje šį kvietimą 
mielai priėmė ir yra numatę šią 
sukaktį iškilmingai paminėti 
1991 m. rudenį. Pradiniai 
žingsniai jau padaryti. Sekantis 
posėdis įvyks 1991 m. sausio 9 d. 

Ant . Repšienė 

SENELIU PRIEŽIŪRA 

Senelių priežiūra yra vienas 
pagrindinių rūpesčių toje kai
mynystėje, kurią aptarnauja 
seselių kazimieriečių vedama 
Šv. Kryžiaus ligoninė Chicagos 
Marąuette Parke. Tiems po
reikiams patenkinti ji prieš 
keturis metus įsteigė Marijos 
Kaupaitės Suaugusiųjų Priežiū
ros centrą (Maria Kaupas Adult 
Day Care Center), veikiantį 
seserų motiniškame name, 2601 
W. Marąuette Road. 

Centras įkurtas namuose glo
bojamiems seneliams, kurių glo
bėjai dieną dirba, ar kurie nori 
vieną kitą dieną kur nors iš
vykti, bet negalėtų palikti glo
botinių be priežiūros. Centre 
yra ga l imybės sene l iams 
bendrau t i su va ikuč ia i s , 
gyvuliukais; yra pravedami 
rankdarbių bei žaidimų užsi
ėmimai ir ku l tū r inės pro
gramos, taip pat ir įvairi mankš
ta. Pavasarį, vasarą ir rudenį 
centro klientai gali pasivaikš
čioti gražiame seserų sode. Cen
tras veikia nuo pirmadienio iki 
penktadienio tarp 7 v.r. ir 5:30 
v.v. Dienos globa, į kurią įeina 
priešpiečiai bei visos medžiagos 
užsiėmimams kainuoja 30 dol. 
Centro vedėja Nancy Brooks, 
CSW, ACSW. praneša, kad cen
tras turi galimybės prižiūrėti ir 
Alzheimerio ar panašiomis 
ligomis sergančiuosius. Šis cen
t ras padeda žmonėms dar 

namuose globoti senelius, ku
riuos kitaip reiktų per anksti 
atiduoti į senelių namus. Besi
domintieji gali skambinti (312) 
471-8032. 

x Norint pirkti bei p a r d u o 
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis i Vyt. a r Genę Belec
kus , 540 A m b a s s a d o r Ct . 
Sunny Hills, Fla. 32428, te l . 
904-773-3333. 

(sk) 
x KARGO Į LIETUVA! G. 

T International praneša, kad 
nuo gruodžio 24 d. dėl sunkios 
ekonominės padėties, labdaros 
vardan, visus rūbus ir maistą 
VISIEMS galime siųsti KAR
GO j Lietuvą be MUITO. Siun
čiame oro linija: $1.45 sv. Mi
nimumas 50 kg. arba 110 sv. 
Kreiptis į: G. T. In te rna t iona l , 

tel. 708-430-7334, 9525 S. 79th 
Ave., Hickory Hills, IL 60457. 

'sk) 

PABŪKIME KARTU 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus kviečia vieną kartą 
per mėnesį praleisti 

„Vyturio' 
bos pirm 
reikalu. 

leidyk vyr. redaktorius Liudas Pilius tariasi su Švietimo tary
ti K-; ne Lietuvoje spausdinamu jaunimui knyjrų platinimo 

vakarą 
jaukioje aplinkoje, pabendrauti 
ir praturtėti žiniomis. Čia gali
ma sutikti įvairių profesijų žmo
nes, kurie su malonumu pasida
lina ir išklauso pageidavimus. 

1991 m. sausio 11 dieną, penk
tadienį, 7 vai. vak. Mūsų vieš
nia bus Rūta Juškienė. Rūta 
puikiai kalba lietuviškai. Ji yra 
Standard banke viceprezidentė, 
dirbanti 14 metų. Jai labai gerai 
pažįstami darbdavių, įvairių 
firmų, įstaigų reikalavimai 
samdant darbininkus, jų norai 
ir teisės šiame krašte, kaip čia 
atvažiavusieji galėtų pasinaudo
ti šia gerove. 

Kiekvienas penk tad ien io 
vakaras bus skirtingas, kaip ir 
pats gyvenimas, kuris kelia 
naujus klausimus ir netikėtu
mus. Besidomintys prašome 
skambinti Gailutei Valiulienei. 

įėjimas visiems laisvas, bus 
visi pavaišinti ir jausis kaip 
namuose. 

IS ARTI IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— A n t a n a s V. Dundzi la ui 
novelę laimėjo Aloyzo Barono 

vardo konkursą . Novelė 
„Likimui mus apvogus" buvo 
visos komisijos p r i paž in t a 
geriausia ir premija įteikta 
Lietuvių Rašytojų draugijos, bet 
autorius Antanas V. Dundzila 
500 dol., kurių mecenatas buvo 
dr. Adolfas Šležas, skyrė Lietu
vos Pasiuntinybei ir pranešė P. 
J u r k u i , Rašytojų draugijos 
pirmininkui, išmokėti pasiunti
nybei. 

— Prof. V y t a u t a s Bieliaus
kas , PLB pirmininkas ir Xavier 
u-to, Cincinnati, OH, profeso
rius emeritas, yra vienas iš 90 
žymių asmenybių, kur iems 
1990 m. buvo paskirtas Ellis 
Is land garbės medalis. Šią 
premiją skiria JAV Etnikų Or
ganizacijų Koalicija asmenims, 
kurie iškilo, keldami amerikie
t i škus idealus, išsaugodami 
savosios etninės grupės verty
bes, jas puoselėdami ir stip
r indami ryšius ta rp etnikų 
amerikiečių ir jų kilmės kraštų. 
Ši premija pirmą kartą buvo 
skiriama 1986 m., JAV Laisvės 
statulos šimtmečio jubiliejaus 
proga ir antrąkart šįmet. 

Kar tu su prof. Bieliausku, 
premiją gavo Chicagos kard. J. 
Bernardin, New Yorko gub. Ma
no Cuomo, gen. Alexander Haig 
ir buvę JAV prez iden ta i 
Reagan, Carter, Ford ir Nixon, 
kaip ir dabartinis prez. Bush. 
Premijos buvo įteiktos gruodžio 
9 d. Waldorf-Astoria viešbuty 
New Yorke. 

— Lie tuviškos radi jo pro
g r a m o s , transliuojamos iš Se-
ton Hali u-to stoties South 
Orange, N.J. , VVSOU 89.5 FM, 
keičia savo laiką. Nuo gruodžio 
23 d., ši stotis nukelia visas 
etniškas programas į sekma
dienį. „Music of Lithuania",jau 
27 metai transliuojama anglų 
kalba, bus girdima sekmadie
niais tarp 1 ir 2 v. p.p. „Lietu
vos a ts iminimų" programa, 
duodama jau 50 m. lietuvių 
kalba, bus girdima sekmadie
niais tarp 2 ir 3 v. p.p. Abiems 
programoms vadovauja šio u-to 
prof. emeri tas dr. Jokūbas 
Stukas. 

KANADOJE 

— A.a. Bron ius Ščepana -
v ič ius , karininkas, 78 metų 
amžiaus, staiga mirė pereitų 
metų gruodžio 20 d., atosto
gaudamas St. Petersburge, Flo
ridoje. Palaidotas Šv. Jono lietu
vių kapinėse Mississaugoje prie 
Toronto. Nuliūdime liko žmona 
Z u z a n a Paul ionytė-Ščepa-
navičienė, duktė Nijolė su vyru 
Vaidevučiu Draugeliai, anūkai 
Gailius ir Gintas, žmonos brolis 
Vytautas Paulionis su šeima ir 
Augustinas Paulionis su šeima 
ir kt . 

— K a n a d o s Lietuvių mo
t e r ų ka t a l ikų Montrealio sky
rius gruodžio 9 d. paminėjo savo 
met inę šventę. Šv. Mišiose 
narės su vėliava dalyvavo 11 
valandą. Pamokslą pasakė kun. 
Izidorius Sadauskas. Minėjime 
pirmininkavo skyriaus pirm. 
Genovaitė Kudžmienė ir sekre
toriavo Julija Adamonienė. 
Invokaciją sukalbėjo kun. Jonas 
K u b i l i u s . P raneš imą apie 
Katalikių moterų suvažiavimą 
Toronte pasakė G. Kudžmienė. 
Garbės narėmis pakeltos Mari
ja Adomaitienė. Helena Berno
tienė, Ona Čečkauskienė ir An
tanina Grigelienė. Pabaigoje 
buvo parodytos G. Kudžmienės 
skaidrės iš kelionės po Azijos 
kraštus . 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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