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NATO įspėjimas Sovietų 
respublikoms 

Pabaltijo ministrai pakviesti į Briusselį 

R o m a . (UPI) — V a k a r ų 
sąjungininkai, baigdami savo 
NATO viršūnių konferenciją, 
įspėjo Sovietų Sąjungą ir jos 
respublikas, kad jų branduolinis 
arsenalas būtų Centro kontro
lėje, kad būtų ir toliau laikomasi 
tarptautinių nusiginklavimo su
tarčių ir kad sulaikytų kon-
vencionaliųjų ginklų plitimą iš 
savo pusės. 

Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl čia pareiškė, jog Sovietų 
Sąjungos išsiskirstymas sudaro 
„pavojingą situaciją", kai bran
duoliniai ir konvencionalieji 
ginklai nebėra vien tik Maskvos 
kontrolėje. Čia 16 NATO vals
tybių vadų bandė aptart i naują 
NATO rolę greitai besikeičian
čioje Europoje, kai neliko priešo 
— sovietų vadovaujamo Varšu
vos pakto. 

Konferencijoje buvo sutar ta , 
j og ir tol iau Europoje bus 
a t s t o v a u j a m o s Amer ikos 
kar inės pajėgos ir pri imta nau
j a karinė doktrina visų 16 vadų, 
kad NATO pajėgos bus perorga
nizuojamos į mažesnius, grei
č i au p e r k e l i a m u s k a r i n i u s 
vienetus su mažesniu bran
duoliniu arsenalu. 

Evoliuci jos d o k u m e n t a s 
Tačiau kiek k i ta ip j Sovietų 

Sąjungos įspėjimą pažiūrėjo 
Prancūzijos prez. F . Mitterrand, 
pr imindamas, kad tai panašu į 
„pamokslaujantį vyresnį brolį'". 
Mitterrand, kuris yra Gorbačio
vo rėmėjas, pasakė reporte
r i ams , jog NATO ne turė tų 
„bandyti kištis į kitų kraštų 
r e i k a l u s ir d i k t u o t i savo 
pol i t iką" . Tačiau dauguma 
NATO narių pasirašė oficialų 
dokumentą, pavadintą „Evoliu
ci ja Sovietų Są jungoje" , 
kur iame pareiškiamas susirū 
pinimas nepriklausomai galvo
jančiomis respublikomis, ypač 
kreipiant dėmesį į Ukrainos 
Respubliką, kur daugelis bran
duolinių ginklų sukrauta ir kuri 
planuoja turėti savo kariuo
menę, galinti tu rė t i nenuma
tomą atominę galią prie Rytų 
Europos sienų, kai naujosios de
mokratijos pradeda savo naują 
gyvenimą. 

Yra labai svarbu, jog Sovietų 
Sąjunga ir respublikos imtųsi 
visų atsargumo priemonių už
t ikrint i tarptaut iniams susi
ta r imams, kuriuos pasirašė So
vietų Sąjunga, rašoma tame do
kumente. Minėtame dokumente 
rag inama susilaikyti respubli
kas nuo karinių jėgų organiza
vimo, k a s galė tų padidinti 
politinę įtampą, ir kad respub
likos viena su kita Sovietų 
Sąjungoje palaikytų tamprius 
ryšius be grasinimų, įtikinėjimų 
prievartos ir smurto veiksmu 
prieš viena kitą. 

B e n d r o s b r i g a d o s b a i m ė s 
Britanijos ministras pirminin

kas John Major kalbėjo, jog, kai 
ateina žiema ir t rūks ta maisto. 
Sovietų sąjunga turėtų sustoti 
mėtyti savo išteklius tuščioms 
kar inėms programoms. J i s pa
stebėjo, kad Europos parama 
maistu gali būti sulaikyta, jei 
vyks karinių jėgų stiprinimas 
Sovietų respublikose. Esą nėra 
jokio pagrindo nei ekonomiškai 
nei po l i t i ška i t u r ė t i savo 
karines pajėgas respublikoms. 

JAV prezidentas G. Bushas 
pasakė žurnalistams, jog jis turi 
skirtingą nuomonę dėl organi 

zuojamos bendros vokiečių-
prancūzų brigados, kuri turėtų 
b ū t i a t s a k i n g a Europos 
Bendruomenei, bet ne NATO 
vadovybei. Bet Britanijos min. 
pirm. J. Major čia reagavo, jog 
t a kariuomenė negaus įsaky
mų iš EB tarybos ir nebus jos 
įrankis. J is manąs, kad tai bus 
t i k Europos jėgų sustiprinimas 
sąjungininkų tarpe ir nebus 
duplikuojama NATO veikla. 
Bet ši bendra vokiečių-prancūzų 
brigada yra dar t ik pradinėje 
organizavimo stadijoje. Prancū
zijos prez. Mitterrand taip pat 
pasakė, jog tas planas nebus 
prieš NATO. kuriam pritarė ir 
Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl. 

Pakvie tė ir Pabalt i j į 
Galutinėje dokumento redak

cijoje ši viršūnių konferencija 
nutarė kad ta „brigada bus kaip 
gynybos komponentas Europos 
susijungimo procese ir kaip 
Europos sąjungininkų stiprybės 
stulpas". Atrodo, kad toks pa
aiškinimas nuramino prez. Bu-
shą ir jis buvęs patenkintas, kad 
ir toliau Amerikos pajėgos bus 
Europoje, nors ir mažesnės. 
Britų Užsienio reikalų minis
t r a s Douglas Hurd pasakė, jog 
niekas nenori, kad amerikiečiai 
pasi trauktų iš Europos. 

Baigiant konferenciją, NA.TO 
vadovybė pakvietė Sovietų Są 
jungos, Pabaltijo valstybių, 
Lenkijos, Vengrijos, Čekoslova
kijos, Bulgarijos ir Rumunijos 
užsienio reikalų minis t rus 
pasitarimui su NATO užsienio 
reikalų ministrais Briuselyje 
gruodžio 20 d. politiniais ir 
saugumo klausimais. 

A. t A. 
Povilas Gaučys 

Gimė 1901 m. lapkričio 18 d. 
Vyžuonose, mirė 1991 m. lapkričio 12 
d. Kaune. Buvo literatas, kritikas, 
daugelio knygų vertėjas į lietuvių 
kalba, rašytojas, vicekonsulas 
Daugpilyje, konsulas Buenos Aires, 
konsulas Sao Paulo ir Lietuvių 
Bendruomenės veikėjas. Laidojamas 
Kaune. 

Ar grįš Lietuvos 
auksas? 

Vilnius. Lapkričio 12 d. 
'Elta) — Šiandien į Londoną. 
Didžiosios Britanijos vyriausy
bei pakvietus, išvyko ušsienio 
reikalų ministro pirmojo pava
duotojo Valdemaro Katkaus va
dovaujama Lie tuvos 
vyriausybinė delegacija. 

Kelionės tikslas tartis dėl iki 
kariniais metais Anglijoje depo-

Amerika jungiasi su 
Europa prieš Jugoslaviją 

Kroatijos kareivis, labai trumpam užbėgęs j 17-ojo amžiau- katedrą Dubrovniko mieste, meldžiasi. 
kad priešas nesugriautų šį 900 metų senumo miestą. 

Bushas įspėjo Gorbačiovą, 
kad ruošiamas perversmas 

Maskva. Lapkričio 12 d. — 
Šiandien Sovietų prez. M. 
Gorbačiovas pranešė viešai, jog 
jį prez. Bushas įspėjo iš anksto, 
kad yra prieš jį ruošiamas per-
versams ..kietųjų komunistų" ir 
kad jis atsakęs amerikiečių pre
zidentui nekreipti į tai dėmesio, 
rašo prancūzų žinių agentūra. 

Gorbačiovas apie tai papasa
kojo savo spaudos konferenci
joje, kai buvo išleista jo nedidelė 
knyga apie įvykusį perversmą, 
tačiau jis nerašo, kada jam 
skambino Bushas ir apie ką jie 
kalbėjosi. Jis buvo klausiamas 
apie atspausdintą „Times" 
žurnale parašymą, jog buvu
sį Užsienio reikalų ministrą 
Bessmertnyką birželio 20 d. 
JAV Valstybės departamento 
sekretorius Bakeris Berlyne 
įspėjęs apie rengiamą pervers
mą prieš Gorbačiovą Maskvoje. 
Si informacija pas amerikiečius 
buvo gauta iš neskelbiamų 
žvalgybos šaltinių. Ministras 
Bessmertnykas tą žinią privačiu 
būdu tuoj perdavęs Gorbačiovui 

Estijos-Rusijos 
diplomatiniai ryšiai 
Maskva. Spalio 24 d. (LR) -

Čia Estijos Užsienio reikalų mi
nistras Lennart Meri ir Rusijos 
Užsienio reikalų ministras 
Anrei Ozyrev pasirašė proto
kolą, kad atsteigiami diplo
mat in ia i ryšiai abiejuose 
kraštuose ambasadų lygio. Abi 
šalys ta ip pat pasi rašė 
susitarimą tarp Estijos ir Rusi
jos kaip galima greičiau pradėti 
pasitarimus ne piliečių teisėms 
aptarti — estų, gyvenančių Rusi

joje, ir rusų. gyvenančių Estijo
je. Sutarta, kol bus pasirašytas 
oficialus susitarimas, kad abie
jų valstybių piliečiams taiko
mas status-ųuo, nes bendra sie
na šiuo metu to reikalauja. 

nuoto Lietuvos aukso likimo. 
Kaip žinoma, Anglijos bankas 
čia deponuotą Baltijos valsty
bių auksą panaudojo padengti 
nuostoliams ryšium su sovietų 
įvykdyta Baltijos valstybių 
Anglijai, jos piliečiams pri
klausiusio turto nacionalizacija. 

ir jis buvo apie tai pilnai in
formuotas. 

Pamišę t a ip galėję daryti 
Gorbačiovas tada pasakęs 

prez. Bushui, jog riskas yra 
tvarkoje. Bet maždaug tuo pačiu 
metu — birželyje, buvęs 
tuometinis min. pirm. Valen
tinas Pavlovas pasisakė prieš 
Gorbačiovą, kai jis norėjo gauti 
daugiau teisių ir jam pritarė 
tuometinis KGB viršininkas. 
Vėliau jie visi dalyvavo per
versme. 

Bet pats Gorbačiovas 
pažymėjo, jog tada jis buvo 
nuolat puolamas tų pačių ir kitų 
senųjų komunistų, kurie vėliau 
išaiškėjo, kad prisidėjo prie per
versmo. Tačiau jis manęs, kad 
tik pamišę gali tai daryti ir kad 
žmonės jų nepalaikys. Jis sako, 
jog prieš išvažiuodamas 
atostogų į Krymą rugpjūčio 
pradžioje, turėjęs pasitarimus, 
kad Sovietų naujosios sąjungos 
su ta r t i s būtų pasirašyta 
rugpjūčio 20 d. Dabar jis manąs, 
kad tie jo pasitarimai buvo slap
ta užrašyti į juostą ir iš to jie 
sužinoję, kad jiems naujoje situ
acijoje nėra pramatyta vietos. 
J is paminėjo KGB viršininką 
Vladimirą Kriučkovą, kuris 
tuos pasitarimų pokalbius su 
respublikų vadais perdavęs ir 
kitiems „pučistams'. 

Prasideda derybos 
T a l i n a s . Lapkričio 12. 

(RFE/RL) — Pasku mio pasita
rimo metu, kuris įvyko lapkričio 
10 d., Estijos ir Sovietų derybų 
delegacijų vadai <;.arė, pasira
šydami protokolą, cadėti tikras 
derybas. Abi pi^ės išleido 
bendrą tuo klaus-mu komuni
katą, kuriame pareiškiama, jog 
derybos vyks ketuiose srityse 
— bus aptariamos -alstybės sie
nos, humanitarinei — teisiniai 
klausimai (pilietybės klausi
mas), piliečių socialinių teisių 
apsauga ir daliniu įvedimas bei 
nuosavybių išspręsimas. Po šio 
pasitarimo aiške.'i. jog pats 
sunkiausias klausimas bus gin 
čijamų žemių klausimas. Visi 
delegacijų naria pradės for
malias deryba- gruodžio 
mėnesio pradžioje 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Va t ikane popiežių Joną 
Paulių II vizitavo JAV preziden
tas George Bushas, kuris Romo
je dalyvavo NATO viršūnių 
konferencijoje. Jį ten pasitiko 
Amerikos kolegijos choras su 
..God Bless America" giesme. 
Tai buvo antarasis prezidento 
vizitas popiežiui. Vizito metu 
buvusios peržvelgtos pasaulinės 
problemos. 

— Maskvoje Sovietų prez. M. 
Gorbačiovas vakar pasakė, jog 
jis pasitrauks iš pareigų, jei 
nebus greitai įgyvendinta pasi
rašytoji respublikų unijinė 
sutartis. Respublikos vis iškelia 
naujus klausimus ir reikalavi
mus. 

— Iš Estijos Voru apylinkėje 
išvyko sovietų parašiutininkų 
dalis. Tačiau tie, kurie yra Vil
jandi apylinkėje, dar nesiruošia 
išvažiuoti. Sovietų gynybos 
ministras Sapošnikovas pažadė
jęs, kad šį mėnesį išvyks ir kiti 
parašiutininkai. 

— Filipinuose nuo baisaus 
potvynio surasta jau daugiau 
2,500 žmonių žuvusių. Maždaug 
3,000 asmenų yra pradingę. 

— Rusi jos carų giminaitis 
Vladimir Kiriilovič Romanov į 
St. Petersburgą atskrido iš 
Paryžiaus, kuriame jis su šeima 
gyveno, Aerouoste jis pasakė, jog 
„Petras Didysis įsteigė šį miestą 
kaip vieną europietiškiausių 
miestų. J is norėjo, kad tai būtų 
langas į Europą. Miesto meras A. 
Sobčiak tada atsakė, jog „dabar 
mes atidarome Rusijos langus į 
Europą". 

— Latv i jos parlamentarų 
tarpe sudaryta nauja frakcija — 
Ravnopravie iš buvusių komu
nistų. Kitaip ji dar vadinasi 
Demokratinės iniciatyvos cen
t r u . J i pradėjo veikti po 
nepasisekusio perversmo Mask
voje ir po rugpjūčio 23 
dienos, kai buvo uždrausta 
veikti Latvijos Komunistų par
tijai. 

— Brazilijos ekspertų grupe 
vyksta į Pabaltijo šalis aptarti 
bendradarbiavimo sąlygas, pra
nešė j Rygą atvykusi Brazilijos 
atstovė Teres Machada Cuen-
tella. J i pasakė, jog Brazilija 
turės vieną pasiuntinį visom 

1 trim Pabaltijo valstybėm. 

Haga. — Vokiečių žinių agen
tūra pranešė, jog prez. Bushas 
šeštadienį paskelbė, kad JAV 
įveda plačias ekonomines 
sankcijas prieš Jugoslaviją, bet 

jis pastebėjo, vargu, ar jos padės 
sustabdyti kovas, nors įskaitant 
ir alyvos embargo. 

Nežiūrint, jog JAV jungiasi 
prie Europos Bendruomenės 
kraš tų paskelbtų sankcijų, 
Bushas pasakė, kad JAV pasiū
lys rezoliuciją Jung t inėms 
Tautoms paskelbti ir alyvos em
bargo ir kad būtų sulaikytas 
ginklų pardavimas Jugoslavijai. 

Bet tuo pačiu metu Serbija 
nustebino politikus savo pasiū
lymu, kad Jungtinės Tautos 
atsiųstų taiką palaikančius 
dalinius į Kroatiją sulaikyti 
kruvinoms kovoms, kurios jau 
tęsiasi 4 mėnesius. įteiktame 
laiške Saugumo tarybai serbai 
siūlo sudaryti saugumo zoną 
tarp serbų ir kroatų, tačiau 
nieko nemini , kad serbai 
pasitrauktų iš Kroatijos terito
rijos, kurią jie pasigrobė. 

Simbolinės sankcijos 
Europos 12 tautų Bendruo

menė paskelbė ekonomines 
sankci jas , į ku r i a s įeina 
Jugoslavijos tekstilės importo 
sustabdymas ir atšaukimas 
prekybos lengvatų bei suspen
davimas Jugoslavijos Europos 
ekonominėje atsistatymo pro

gramoje. Tačiau A m e r i k o s 
prisidėjimas prie šių sankcijų 
yra labiau simbolinis, kadangi 
Jugoslavija su Amerika t e tu r i 
labai menkus p r e k y b i n i u s 
ryšius, mažiau negu 5%. Serbi
ja pasakė, jog Kroatija negali 
pasitraukti iš Jugoslavijos savo 
dabartinėse sienose. Kroatijoje 
gyvena maždaug 600,000 serbų 
mažuma, tad Serbija turinti ap
saugoti juos nuo kroatų perse
kiojimo. 

Vokietija pasiūlė pripažinti 
Kroatijos i r Slovėnijos respub
likas, tačiau kiti Europos Bend
ruomenės k r a š t a i t a m 
nepritarė. 

Nauji o k u p a n t a i 
Pranešama, jog Jugoslavijos 

kariuomenė, kurioje vyrauja 
serbai, tur i paėmusi trečdalį 
Kroatijos teritorijos. Vyksta 
nuolatinės kovos, o paskut iniu 
metu bombarduojamas Dubrov
niko uostas ir miestas. Ten j a u 
buvo skelbiamos civilinio ka ro 
paliaubos 12 kartų ir visos buvo 
sulaužytos. Vokietijos Užsienio 
reikalų ministras Hans-Dietrich 
Genscher pasakė, jog pakvietė 
atvykti Kroatijos ir Slovėnijos 
prezidentus pas i t a r imui , su 
kuriais norįs išdiskutuoti tei
sinius tų respublikų klausimus, 
įskaitant ir garantijų reikalą 
mažumoms, gyvenančioms jų 
respublikose. 

Pabaltijo valstybės pakviestos 
į olimpinius žaidimus 

Vilnius. Lapkričio 12. (UPI) -
Ta rp tau t in i s Olimpinis 
komitetas nutarė priimti Estiją, 
Latviją ir Lietuvą į kitų metų 
vasaros ir žiemos žaidimus. To 
komiteto prezidentas Juan An-
tonio Samaranch lapkričio 11 
dieną išs iuntė Pabalti jo 
valstybėms oficialius pakvieti
mus dalyvauti žaidimuose. 

Tarptautinio Olimpinio komi
teto vykdomasis organas jau 
anksčiau pripažino Pabaltijo 
tautinius komitetus praėjusio 
rugsėjo mėnesį Berlyne, kai 
Sovietų Sąjunga pripažino Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos 
valstybių nepriklausomybę. Ži
n ia apie oficialų Pabaltijo 

Lietuva išleidžia 
lakštus 

Vilnius. Lapkričio 8. (Elta) — 
Aukščiausioji Taryba, siekdama 
atkurti ir plėtoti sovietinės 
santvarkos sužlugdytą Lietuvos 
ūkį ir tuo įtvirtinti Lietuvos ne
priklausomybę, priėmė nutari
mą dėl Lietuvos Respublikos 
ypatingosios užsienio paskolos 
Lietuvos nepriklausomybės 
į tv i r t in imui remt i lakštų 
išleidimo. 1992 m. lakštų iš
pirkimą Lietuvos Respublika 
garantuoja valstybės turtu. 
Paskolos lėšos sudaro atskirą 
nebiudžetinį fondą, skirtą Lietu
vos ūkiui ir verslams kredituoti. 
Šiuo fondu disponuoja Lietuvos 
Vyriausybė. 

Vyriausybei pavesta 1992 me
tų pradžioje išleisti paskolos 
l akš tus ir organizuot i jų 
platinimą užsienyje, nustatyti 
lakštų išpirkimo tvarką ir ter
minus, taip pat iki 1992 metų 
kovo 10 dienos pateikti Aukš
čiausiajai Tarybai nutai .mo dėl 
paskolos fondo lėšų panaudoji
mo tvarkos projektą. 

valstybių pakvietimą dalyvauti 
olimpiniuose žaidimuose buvo 
paskelbta antradienį Vakarų 
Europos spaudoje, televizijoje ir 
radijų žinių pranešimuose. 

Superka ir parduoda 
Vilnius. Spalio 30 d. (Elta) — 

Lietuvos bankas toliau iš visų 
asmenų superka valiutą. Ją par
duoda t ik tiems, kurie t u r i 
dokumentus vykti į užsienį. 
Nuo spalio 30 dienos nustatytos 
tokios valiutos supirkimo ir par
davimo kainos bei normos 
vienam asmeniui: JAV doleriai 
superkami po 50 rublių, par
duodami po 53,50. Vienas asmuo 
gali pirkti iki 300 dolerių; VFR 
markės at i t inkamai 29,30 — 
31,40 — 510; Austrijos šilingai 
4.10 - 4,40 - ą600; Anglijos 
svarai sterlingų 81,10 — 86.60 
— 170; Olandijos guldenai 26.00 
— 27,80 — 570; Danijos kronos 
7.50 - 8,00 - 1,980; Kanados 
doleriai 44.40 - 47,50 - 340; 
Prancūzijos frankai 8,50 — 9,10 
— 1,700; Švedijos kronos 8,00 — 
8,60 -}860; Australijos doleriai 
39,20 - 41,90 - 380; Šveicarijos 
frankai 33.50 - 35.90 - 440; 
Norvegijos kronos 7„40 — X,90 
— 2,000; Suomijos markės 9,00 
— 12,90 - 1240. 

K A L E N D O R I U S 

Lapkričio 14 d.: Emilis. Judi
ta, Klementinas. Ramantas , 
Saulenė. 

Lapkr ič io 15 d.: Albertas. 
Leopoldas. Gintaras, Vaidilas, 
Žadvyde. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 6:37. leidžiasi 4:32. 
Temperatūra dieną 56 1., 

naktį 39 1. 

• 
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VYTAUTAS LANDSBERGIS 
DETROITE 

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininką Lands
bergį, atvykusį į Detroitą 
sekmadienį, lapkričiolO d.. 5 v. 
p.p. aerodrome sutiko daugiau 
negu 250 detroitiečių lietuvių. 
AFL-CIO suvažiavimo pri
ėmimo komiteto atstovai, Lietu
vos vyriausybės Kontrolierius ir 
AT narys Kazimieras Uoka su 
žmona, Lietuvos Darbininkų u-
nijos atstovė Aldona Balsienė ir 
Lietuvos Ambasados VVashing-
tone spaudos informacijos ve
dėjas. Viktoras Nakas. Detroito 
WWJ ir \VPON radijo stotis, 
televizijos 4 kanalas ir Detroi
to dienraščių atstovai. 

Detroito dienraštis ,.FREE 
PRESS" atspausdino aprašymą 
ir fotografijas šio susitikimo, 
o 4 televizijos stotis pirmadienio 
ryto žinių laidoje parodė vaizdą 
iš susitikimo. 

AT pirmininkas V. Landsber
gis buvo nuvežtas į Detroito 
Westin viešbutį, kuriame prasi
dėjo 19-ta AFL-CIO konfe
rencija. Čia Vyt. Landsbergį 
aplankė ir pusvalandį svečia
vosi AFL-CIO pirm. Lane Kirk-
land, kurio kvietimu Vytautas 
Landsbergis atvyko į Detroitą. 

Vyt. Landsbergio viešnagę 
Detroite tvarkė AFL-CIO unijos 
pareigūnai ir Lietuvos Amba
sada Washingtone. Lapkričio 11 
dieną Westin viešbučio pagrin
dinėje salėje susirinko 900 dele
gatų, atstovaudami 89 įvai
rioms amatų ir sąjūdžių uni
joms, kurių narių skaičius 
siekia 14 milijonų asmenų. Uni
jos pirmininkas Lane Kirkland 
pristatė buvusį Lietuvos Sąjū
džio dabartinį AT pirmininką 
Vytautą Landsbergį. Delegatai 
prelegentą pagerbė atsistojimu 
ir plojimu. 

Vytautas Landsbergis trum
poj, gerai paruoštoj kalboj pa
dėkojo unijoms ir jų nariams už 
paramą, kuri prisidėjo prie 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo. Perspėjo delegatus, 
kad Lietuvai dar gresia pavojus, 
kad Sovietų Sąjungos kariniai 
daliniai dar tebėra Lietuvoje. 
Ekonominis ir ūkinis atsikū
rimas reikalingas paramos. 
bendrų seminarų ir pasiau
kojimų. Lietuva plės savo 
pramonę, atsižvelgdama ir 
bendradarbiaudama su unija ir 
darbo žmonėmis. Po Landsber
gio kalbos Lane Kirkland įteikė 
Lietuvos trispalvę, kuri buvo 
iškelta Unijos būstinėje Wa-
shingtone, kaip simbolis, kad 
Lietuvos žmonės t rokš ta 
nepriklausomybės ir laisvės. 

Vakare Vyt. Landsbergis at
vyko į Dievo Apvaizdos Kultū
ros centrą, kuriame susirinko 
daugiau negu 450 asmenų pa
sveikinti ir susitikti su AT pir
mininku. Jaunimas, pasipuošęs 
tautiniais drabužiais,pasitiko V. 
Landsbergį ir su daina lydėjo 
prie garbės stalo. LB Detroito 
apylinkės pirm. Jonas Urbonas 
pasve ik ino sus i r inkus ius . 
Sugiedotas Tautos himnas. 
Invokaciją sukalbėjo kun. Alfon
sas Babonas. Liuda Rugieniene 
savo kalboje priminė dabartinės 
ir ankstyvesnės lietuvių kartos 
vaidmenį Detroite ir jų įnašą į 
bendrą lietuvybės išlaikymo ir 
nepriklausomybės atstatymo 
eigą. Supažindino dalyvius su 
nauja i p a s k i r t u Lietuvos 
Ambasados spaudos ir informa
cijos vedėju Viktoru Naku, 
kuris perdavė ambasadoriaus 
Stasio Lozoraičio sveikinimą ir 
padėką už visokeriopą paramą 
Lietuvos Ambasadai VVashing 
tone. 

Audronė Tamulionytė-Lenz 

supažindino su Kazimieru Uo
ka. Kazimieras Uoka. Lietuvos 
Darbo unijos įkūrėjas, bus 
pagerbtas AFL CIO suvažia
vime. Jam bus įteikta George 
Meany Žmogaus Teisių pažy
mėjimas. Lietuvos Vyčių Garbes 
narys Robert Boris. Lietuvos 
Vyčių vardu, priminė kad jų 
tėvai ir seneliai, pabėgę nuo 
caro priespaudos, pas ta tė 
bažnyčias, vienuolynus. įkūrė 
laikraščius ir draugijas, kurios 
ir dabar tebetarnauja lietuviš
kiems reikalams. Priminė, kad 
Lietuvos Vyčiai jau keturis 
konteinerius medicinos pa
siuntė į Lietuvą. Paskyrė 5000 
dolerių auką Lietuvos Ambasa
dai Washingtone ir ragino kitas 
organizacijas sekti jų pavyzdžiu. 
Kazimierui Uokai įteikė 
ankstyvesnės kartos Marijos 
Simms eilėraščių knygą. 

Detroito Lietuvių organizacijų 
centro pirmininkas adv. Kęstu
tis Miškinis anglų kalba prista
tė tbtų. latvių. Pavergtų tautų, 
Pabaltiečių komiteto, ukrai
niečių ir Unijos atstovus. 
Kroatų atstove Lil Simon trum
pu sveikinimo žodžiu priminė, 
kad yra ir kitos tautos, kurios 
tebėra komunistų priespau
doje; prašė nepamiršti jų, jų 
tarpe ir jos gimtinės Kroatijos. 

Saulius Anužis, Michigano 
Senato daugumos vado pa
tarėjas, perskaitė Michigano 
gubernatoriaus John Engler 
sveikinimo laišką AT pirm Vyt. 
Landsbergiui. JAV kongres-
menas Sandy Levin pasveikino 
Vyt. Landsbergį, pasidžiaugė, 
kad rugsėjo mėn. buvo Lietuvoje 
ir savo gimtadienį turėjo progą 
susitikti su Vytautu Lands
bergiu, kuriam jo gimtadienio 
proga įteikė dovaną. Kadangi 
pirm. Landsbergis lankosi jo ra
jone, tai kongresmanas ne tik 
tarė sveikinimo žodį, bet įteikė 
dovaną — lėkštę su Michigano 
žemėlapiu ir sveikinimu. 
Kongresmanas Levin priminė, 
kad jo pirmoji Washingtono 
įstaigos vedėja buvo Asta Banio
nytė. 

Prisiminti ir Detroito kultūri
ninkai bei veikėjai, kurie nesu
laukė šios dienos; jų atminčiai 
mergaitės, pasipuošusios tau
tiniais drabužiais, uždegė žva
kutes. JAV7 LB tarybos pirm. 
Vytautas Kamantas pristatė 
Lietuvos AT pirm. Vytautą 
Landsbergį. 

Vytautas Landsbergis savo 
kalboje palietė Lietuvos da
bartinės vyriausybės rūpesčius, 
pasidžiaugė išeivijos lietuvybės 
pratesimu, pranešė, kad bus 
parduodami lakštai (Bonds) 
Lietuvai remti Džiaugėsi IV 
PLS žaidynių pasisekimu ir 
ragino dalyvauti hei remti VII 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresą, ruošiamą Argen
tinoje. 

Po kalbos Irena Alantienė 
įteikė rašyt. a.a. Vytauto Alan
to knygą „Šventaragis". Buvo 
pakeltas tostas ir sugiedota 
„Ilgiausių metų". Asta Jurgu-

„įetuviai Detro i te klausosi Lietuvos A T pirminink pavaduotojo Česlovo S t a n k e v i č i a u s pranešimo. 
N u o t r . J o n o U r b o n o 

tytė padainavo dainą, o aktorius 
Vytautas Ogilvis padeklamavo 
Maironio eilėraštį. Užbaigimo 
žodį tarė Liuda Rugieniene. 
Akademinė dalis buvo baigta 
, ,Lietuva b r a n g i " d a i n a . 
Dainavimui vadovavo Pranas 
Zaranka. akompanavo Vidas 
Neve rauskas . Po to vyko 
visuomenės asmeniškas susi
tikimas su Vytautu Lands
bergiu. Aukos buvo renkamos 
Lietuvos Gynybos fondui ir Vy
tauto Landsbergio fondui. 

DVIEJŲ ŽURNALISTŲ 
P A G E R B I M A S 

Žurnalistų Antano Griniaus ir 
Antano Sukausko, jų 85 metų 
amžiaus sukakt ies proga, pa-

Antanas Grinius savo kalbo
je prisiminė savo jaunystės ir 
Lietuvoje gyventas dienas, 
padėkojo rengėjams ir daly
viams už jo pagerbimą. Antanas 
Sukauskas trumpu padėkos 
žodžiu pasidžiaugė, kad savo 
jubiliejų švenčia šeimos ir drau
gų tarpe; padėkojo visiems daly
viams bei rengėjams. 

Meninę dalį atliko Moterų 
voka l in i s vienetas, vado
vaujamas muz Stasio Sližio. 
Vienetas padainavo penkias 
dainas. 

Vaišių metu buvo sugiedota 
jubiliatams ,.Ilsiausių metų". 
Pagerb imą rengė Lietuvių 
Ž u r n a l i s t ų s-gos Detroi to 
skyrius. Šauliu s-gos centro 
valdyba, Detroito Kultūros 

gerb imas buvo su ruoš t a s klubas, „Švyturio'jūrų šaulių 
sekmadienį, lapkričio 10 d.. Šv 
Antano parapijos patalpose. 

Pagerbimo akademiją pradėjo 
Lietuvių Ž u r n a l i s t ų s-gos 
Detroito skyriaus pirmininkas 
Vytautas Kutkus . Invokaciją 
sukalbėjo Šv. Antano parapijos 
klebonas kun. Alfonsas Ba
bonas. Abiejų gerbiamų žurna
listų biografinius bruožus ir 
apie jų bendradarbiavimą spau
doje kalbėjo Vytautas Kutkus. 

Pagerbime dalyvavo Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos narys 
ir dabartinis Lietuvos valstybės 
kotrolierius Kazimieras Uoka 
su žmona ir Lietuvos Darbi
ninkų unijos vadovė Aldona 
Balsienė, a tvykę dalyvauti 
Detroite vykstančiame 19-tame 
AFL CIO unijų metiniame su
važiavime. Aldona Balsienė ir 
Kazimieras Uoka pasveikino 
sukaktuvininkus. Kazimieras 
Uoka pranešė apie dabartinę 
Lietuvos padėtį ir atsakinėjo į 
pateiktus klausimus. 

Algis Zaparackas pranešė 
Lietuvos Aukščiaus ios ios 
tarybos pirmininko viešnagės 
d ieno tva rkę Det ro i te ir 
pasveikino sukaktuvininkus 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės vard-- ^ " a buvo 
gauti sveikinim . Detroi
to apylinkės valdybos. Detroito 
Organizacijų centro, „Amerikos 
Lietuvių balso" radijo klubo. 
Lietuvių Žurnalistų s gos centro 
valdybos. Detroito F'.iitūros 
klubo, „Švyturio" jūrų šaulių 
kuopos. St. Butkaus šaulių 
kuopos. Detroito vilniečių ir 
žu rn. Balio Gražulio. 

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
Stankevič ius , lankydamasis I*:troite 
apyl inkės pirmininku Jonu Urbonu 

pirmininko pavaduotojas Č e s l o v a s 
dalinusi į s p ū d ž i a i s su v i e to s LR 

kuopa, St. Butkaus šaulių 
kuopa ir Detroito vilniečiai. 

lm 

LIETUVAITE „MICHIGAN 
CERAMICS '91" P A R O D O J 

VVayne State universiteto 
Community Arts galerijoje šiuo 
metu vyksta Michigan Potters 
Association keramikos paroda. 
Tarp rinktinių darbų yra ir 
lietuvaitės keramikės Natos Za
rankai tės kūrinys. Parodoj 
dalyvauja 53 menininkai — jų 
tarpe 14 studentų. Nata šiuo 
metu gilinasi keramikos srity
je VVayne State universi
tete. Jos darbai jau buvo rodomi 
Detroito Pevvabic Pottery galeri 
joje ir Michigan galerijoje. 

„Michigan Ceramics'91" pa
roda vyksta Wayne Sta te 
University Community Arts 
Gallery (Cass & Ferry) iki 
lapkričio 22 dienos. Valandos: 
pirm.-penkt. 9 v.r. iki 5 v.v., 
šešt. 11 v.r. iki 3 v. p.p. Detroi
to visuomene kviečiama apsi
lankyti, pamatyti t a rp nusipel
niusių keramikos darbų li
aunos lietuvaitės menininkės 
Natos Zarankaitės išskirtinį 
Kūrinį. 

J a n i n a Ūdrienė 

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ 

Kristaus Karaliaus šventės 
proga Dievo Apvaizdos parapi
jos Švietimo komitetas rengia 
programą parapijos salėje tuoj 
po 10:30 šv. Mišių. Teologė, Šv. 
Rašto žinovė Aldona Zailskaitė 
ka lbės tema: „ M i r t i s ar 
gyvenimas? Pas i r i nk imas 
Apreiškimo -Jonui knygoje". Ji 
parodys Jxaip per tris moteriškus 
įvaizdžius: ..moteris, apsisiau
tusi saule", „ištvirkėlė" ir 
„ s u ž a d ė t i n ė " s imbol iškai 
nusakoma žmogaus buitis ir 
jam duodamas pasirinkimas 
kelių: į mirti ir kančią ar į 
amžiną garbe ir džiaugsmą. 

Meninę programa atliks muzi-
kė-pianistė Ada Mikštienė, 
pianinu paskambindama kelis 
klasikinius kūrinius. Po pro
gramos — kavutė, pasivaišini-
mas. Visi kviečiami dalyvauti. 

VYT. LANDSBERGIS 
SUSIPAŽINO SU 

AUTOMOBILIŲ PRAMONE 

Lie tuvos AT pirm. Vyt. 
Landsbergis antradienį, lapk
ričio 12 d., susitiko su auto
mobilių pramonės vadovais. Ap
lankė automobilių pramonės 
darbininkų paruošimo centrą ir 
turėjo progos susipažinti kaip 
šiame procese bendradarbiauja 
unijos ir darbdaviai. 

1. v. p.p. Dievo Apvaizdos 
Kul tūros centre j am buvo 
suruošti pietūs su Detroito 
lietuvių organizacijų vadovais. 

4 v. p.p. V. Landsbergis išvyko 
į Nevv Yorką ir iš ten atgal į 
Lietuvą. 

J .U. 

LIETUVOS DUKTERYS 
KVIEČIA 

Lietuvos Dukterų Detroito 
skyr ius kviečia visus šį 
sekmadi į, lapkričiai!-? d,, tuoj 
po Mišių dalyvauti Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre ruošia
moje popietėje su dr. Bill War-
ing, kuris rūpinasi Lietuvos 
žmonėmis su fizinėmis negalė
mis. Dr. B. VVaring yra Ameri
can Lithuanian Handicap Ex-
change programos iniciatorius 
ir vadovas. J is šioje popietėje 
parodys vaizdajuostę iš š.m. rug
pjūčio 19-23 dienomis jo vado
vautos amerikiečių delegacijos 
kelionės j Lietuvą ir Vilniuje 
įvykusios konferencijos. Visi 
dalyvaukime, susipažinkime ir 
įvertinkime dr. B. Waring pra
dėtų svarbių Lietuvai darbų. 

VYČIŲ VEIKLA 

DAYTONO VYČIAI 
VISUOTINIAME SEIME 

Šių metų rugpjūčio mėnesio 
1-4 dienomis Lietuvos Vyčių 78 
visuotinis seimas vyko St. 
Petersburg, FL. I Centro valdy
bą pateko keli Dayton, OH, 
96-tos kuopos nariai. Tai naujoji 
Centro valdybos pirmininkė 
Pranė Petkuvienė, stipendijų 
komitetų pirm. Irena Gečas ir 
Garbės narių komiteto pirm. 
Stasys Vaitkus. 

Aldona Ryan buvo nominuota 
pakėlimui į Garbės nares atei
nančiais metais Allentown, PA, 
vyksiančiame Visuotiniame sei
me. Šio 78-tojo seimo metu 
Daytono jaunajai Vytei Julijai 
Goecke buvo įteikta Lietuvos 
Vyčių stipendija. 

Seimo metu Irena Gečas ir 
Elena Mikaluskas įdomiai 
apibūdino jaunųjų Vyčių veiklą. 

Visi 96-tos kuopos nariai yra 
Dayton, OH, Švento Kryžiaus 
parapiečiai. 

Mary Agnės Mikalauskaitė, 
Ver tė 
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J . URBONAS IŠRINKTAS 
ANTRAI KADENCIJAI 

Tautinių grupių Respubli
konų suvažiavime, lapkričio 8-9 
dienomis įvykusiam Washing-
ton ,D.C, p i rmininku buvo 

išrinktas detroitiškis Frank 
Stella. Lietuvių Respublikonų 
federacijos pirmininku antrai 
kadencijai išrinktas Detroite vi
suomeninėje veikloje plačiai 
besireiškiantis Jonas Urbonas. 

Lm. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURCHJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligon'nems 

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

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

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORC MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDvTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valanoos pagal susitarimą 

PirrTKJ 3 v p p - 7 v v antrd '2 30-3 v p p 
trecd. užoarytaa. Ketvd 1 -3 v p p . penkta 

• šešta 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava.. Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hillr, IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vnl parjnl susitnrimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
•šskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviška.i 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st 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 

Tai. (706) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 S t . 
Oak Lawn, IL 64)453-2533 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 
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Naujoji Europa ir 

KARAS KROATIJOJE 
Visame Europos žemyne vys

tosi naujos santykiavimo, bend
ravimo formos. Vienur sveti
mųjų išnaudotos, engtos tautos, 
kaip Kroatija, trauko savo 
vergovės grandines, jų jauni 
vyrai net iš emigracijos grįžta 
kovoti, kad nereiktų vėliau 
graužtis, jog dėl pagailėtos 
asmeniškos aukos laisvės trokš
tant i tėvynė buvo pa l ik t a 
okupantams. 

Kitur, kaip Vokietijoje, lais
vės kaina mokama pačiame 
krašte ekonominėje plotmėje, 
pirmą kartą žymiai pašokus be
darbių skaičiui ir infliacijai, 
stengiantis integruoti į vieną 
tautą skirtingos dvasinės kultū
ros žmones. 

Europoje vyksta ne t ik Vo
kietijos integravimasis, bet ir 
visos Europos integravimasis į 
ekonominį vienetą (numatomas 
baigti iki 1993 m. sausio 1 d.), 
kuris net turės savitą, visai tai 
jungčiai bendrą pinigą. Vokie
tis žurnalistas Lothar Ruhl, ra
šantis Die Welt žurnalui, suly
gino visa tai su 16-to šimt
mečio Europa. Tuomet vaka
rietišką krikščionybę priėmu
sios Europos valstybės kūrė 
savo tarpe naujas prekybinio ir 
ekonominio bendravimo formas. 
Šiandien, kaip ir anuomet, anot 
Ruhl, Lenkija sudaro rytinį 
pakraštį. 

Nors 1993 m. baigsiamą jung
tį sudarys tik dvylika da
bartinės Europos Bendrijos na
rių, Ruhl supratimu, tai t ik pir
moji Europos persiformavimo 
stadija. Pats būdamas vokietis, 
Ruhl įsivaizduoja Vokietiją 
Europos centre — „tiltu" tarp 
vakarinės Europos ir rytinės. 

Daugumas Europos politikos 
stebėtojų įsivaizduoja, kad Eu
ropos ekonominė bendruomenė 
bus praplečiama palaipsniui ir 
užtruks iki 20 metų, rašė Chris-
tian Science Monitor vyr. redak
torius Richard Nenneman 
spalio 16 laidoje. Pirmiausia pri
sijungs dar ir Austrija, Švedija 
ir Norvegija. Prieš šio šimt
mečio pabaigą prisijungs Lenki
ja, Čekoslovakija ir Vengrija. Po 
jų šiek tiek vėliau prisijungs Pa
baltijo valstybės ir pagaliau „tos 
nepr ik lausomos vals tybės , 
kurios išsivystys iš dabartinės 
Jugoslavijos". Nenneman rašo: 
„Toks žemėlapis iš tiesų ati
tinka tokią Europą, kuri sudarė 
savitą ku l tū r in į v iene tą 
viduramžiuose. Paprastai Rusi
ja nėra įskaitoma į šį vienetą, 
kadangi jos stambaus potencialo 
ekonomija laikoma centriniu 
elementu atskiram pagrindi
niam prekybiniam centrui". 

Nors įdomu skaityti, kaip 
tokie informuoti amerikiečiai 
kaip red. Richard Nenneman 
įsivaizduoja Europos ateitį ir 
kad ją įsivaizduoja su Lietuva 
(mums vis dar neįtikėtina, kad 
iš tikrųjų ir nelietuviai jau laiko 
Lietuvą ne „Sovietų Sąjungos" 
dalimi). Bet daugelis jų sampro
tavimų ir suerzina, nes rodo ir 
ribotą Europos kraštų savitumų 
supratimą ir pernelyg didelį 
pesimizmą dėl jų pajėgumo eko
nomiškai atsistatyti. 

Pirmiausia, kodėl „žinovai" 
mano, kad „valstybės, kurios 
išsivystys iš dabartinės Jugosla
vijos", visos įstos į Europos 
Bendriją vienu metu, kažkada 
po Pabaltijo kraštų? Man ro
dos, kovos dėl Kroatijos dabar 
yra tokios aršios kaip t ik todėl, 
kad Kroatija (kaip ir Slovėnija) 
visa savo kultūra ir galvosena 
ir darbo, kūrybos etika yra 
vakarietiška. Kroatija paskelbė 
ir nepriklausomybę dėl to, kad 
nebegali apsikęsti po visai prie
šingos serbiškos kultūros-mąs-
tysenos valdžia, kuri nevertina 
individualios kūrybos, nuosavy
bės ir dėl to net ir šiandien 
nenori atsisakyti komunistinės 
rytietiškos sistemos. 

Toji „Jugoslavija", kurią 
pažįsta vakariečių turistai ir 
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pramonininkai, y ra ne serbų, o 
kroatų Dubrovnik ir Zagrebas. 
Serbijos Belgradas žymus tik 
kaip sostinė visos Jugoslavijos. 
Tad jei Europos valstybės ras 
būdą neleisti serbams pavergti 
Kroatijos ir greičiausia tuomet 
ir Slovėnijos, šie kraštai galėtų 
pakilti iki Europos Bendrijos 
ekonominio lygio net greičiau 
negu Pabaltijo krašta i . Tai 
dėl to, kad net ir po serbų ko
munistine valdžia t ie kraštai tu
rėjo daugiau ryšių su Vakarų 
pramone ir kul tūra , negu Pa
baltijo kraštai , po rusų valdžia 
laikomi visiškoje tamsoje ir tylo
je, be jokių ryšių su Vakarais 
per 50 metų. 

Gi Serbijai ir ki t iems dabar
tinės Jugoslavijos kraštams iš 
tiesų gali t rukt i dvidešimt ar 
daugiau metų išugdyti savo eko
nomiją. J iems gali t rukti net il
giau, nes jie ne t ik nebegalės 
pusdykiai naudotis savo domi
nuojamų šiaurinių provincijų 
darbo vaisiais, bet , be to, dar 
turės at l ikt i panašų uždavinį 
kaip ir Rusija — iš nieko išugdy
ti laisvos rinkos galvoseną ir 
etiką. Tad erzina, ka i amerikie
čiai valstybininkai, kaip šią sa
vaitę per televiziją kalbėjęs L. 
Eagleburger, ka l t ina „visas 
grupes" Jugoslavijoje už ten 
vykstantį karą, užuot pasmerkę 
tuos, kur ie ginklu siekia pra
plėsti savo valdas, kurie siekia 
visur jėga įbrukti komunizmą. 
Tuo t a rpu už ka rą laikytini 
atsakingi tik serbai, nes kol kas 
kiti Jugoslavijos kraštai sten
giasi nesikišti — a r bijo kištis. 

Ar iš tiesų ir daugumas Euro
pos valstybininkų nemato skir
tumo t a rp šiaurinės ir pietinės 
Jugoslavijos ir ypač, kad už 
karą Kroatijoje y r a kalta tik 
Serbija? Norisi t ikėt i , kad tiek 
Amerikos, tik ir Europos vals
tybininkai kaltę už karą lygiai 
dalina ne dėl to, kad ji lygiai 
priklauso visiems karo daly
viams, bet t ik nenorint iš anks
to atstumti Serbijos nuo derybų 
stalo. O ta į jų manymu, matyt, 
atsi t iktų, jei visas pasaulis 
aiškiai pasmerktų Serbiją ir im
tųsi ją drausmint i . 

Malonu girdėti, kad europie
čiai nesiūlo karinio sprendimo 
Jugoslavijos konfliktui, nes 
Persų įlankos karas parodė, kad 
karai neišsprendžia politinių 
nesutarimų, o t ik juos paaštri
na, jau nekalbant apie neįsivaiz
duojamas žmogiškas ir eko
nomines skriaudas, nuostolius 
nekaltiems civiliams. Gerai, 
kad vakariečiai pagaliau (tik ai 
ne pavėluotai) nu ta rė nutraukt 
prekybą su Jugoslavija. Bet ir 
tai dar ilgą laiką nesustabdys 
kautynių, nesgi kraš te dar yra 
daug kuro, amunicijos bei kitų 
r e i k m e n ų r eze rvų . Ir šis 
„embargo" kenks ne tik Ser
bijai, bet jau ir t a ip nualintai 
Kroatijai. 

Geriausias būdas sustabdyti 
karą būtų visoms Jungtinėms 
Tautoms sutar t inai pripažinti 
Slovėnijos, Kroatijos ir Serbijos 
suverenumą prieš šį karą buvu
siomis sienomis ir tada eko
nomiškai izoliuoti tik Serbiją, 
Jungtinių Tautų pulkais ap
supant tik Serbiją, ekonomiškai 
ją paklupdant už agresiją. 

Žinia, sudaryti tikrą tarp
tautinę koaliciją turi gabūs 
diplomatai, neturį savo kraš
tams tiesioginių ekonominių 
užmačių (kaip JAV-ės turėjo, su
darant Irako karui koaliciją), 
kad dėl to nesumažėtų organiza
toriaus moralinė įtaka tokiai 
koalicijai k u r t i . Jung t in ių 
Tautų vadas Perez de Cuellar 
kaip t ik turi reikiamą moralinį 
statusą, bet ne politinį. Kol kas, 
atrodo, žemėje dar nėra pakan
kamai gabaus tarptautinio poli
tiko. Nors prez. Bush norėtų 
juo būti , negali, nes yra per 
daug suvaržomas JAV lokalinių 
komercinių interesų. 

a.g. 

Rugpjūčio 5 diena, pirmadie
nis. Šįvakar vakare Detroito 
L.S.K. „Kovo" sportininkai iš
važiuoja atgal į Helsinkį, tačiau 
19 iš mūsų grupės liekamės 
Lietuvoje dar vienai savaitei. 

Netikslu būtų rašyti apie ket
v i r t ą s i a s P.L.S. ža idynes , 
nepaminėjus visų kitų sporto 
šakų rungtynių (apie krepšinį 
j au rašiau, „Draugas" nr. 184), 
kurios čia vyko savaitės bėgyje 
nuo liepos 27 d. iki rugpjūčio 4 
dienos. Pagrindinės rungtynės 
surengtos dvylikoje Lietuvos 
miestų, tai Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Pane
vėžyje, Alytuje, Marijampolėje, 
Kėda in iuose , Raseiniuose, 
Elektrėnuose, Palangoje ir Ni
doje. Slidinėjimo varžybos — 
Kaukazo kalnagūbryje, Elbruso 
šlaite (3500-4000 m. virš jūros 
lygio). Žaidynių proga Lietuvos 
ir JAV alpinistų ekspedicijos 
vyksta į Himalajus. Kopimas į 
Everestą iš Tibeto pusės pla
nuojamas šį rudenį spalio 
mėnesį. 

Žaidynėse pravestos šios spor
to šakos: krepšinis, tinklinis, 
futbolas, ledo ritulys, lengvoji 
atletika, plaukimas, lauko teni
sas , stalo tenisas, dviračių 
lenktynės, slidinėjimas, biliar
das , fechtavimas, šaudymas. 
šachmatai, kėgliavimas, avia
cija, badmintonas, žirginis spor
t a s , sportiniai šokiai ir beisbo
las bei numatytas alpinizmas. 
Dalyvauja 3,940 sportininkai ir 
treneriai, 1,075 teisėjai ir me
dicinos personalas, 1,530 pa
galbinis personalas. Skirstant 
pagal sporto šakas, krepšininkų 
daugiausiai — 640, toliau eina 
t inkl in inkai — 465, dvira
tininkai — 327, lengvaatletai — 
300, futbolininkai - 288, lauko 
teniso — 200, stalo teniso žai
dėjai - 183, plaukikai — 183 ir 
ki t i . 

Tinklinio varžybose geriausiai 
pasirodo Chicagos „Neris". Mo
terų komanda iš vienuolikos 
išsikovoja ketvirtą vietą, pus
finaliuose pralaimi Kauno 
„ B a n g a i " 2:0. New Yorko 
L.A.K. užima 8-tą vientą ir 
Baltimorės L.S.K. — 9-tą. „Ne
r i e s" vyrų komandai iš 15-kos 
t enka 8 vieta — aukščiausia iš 
JAV 5 vyrų tinklinio komandų: 
Los Angeles „Banga" (9 vieta), 
Bostono „Grandis" (10 vieta), 
Clevelando „Žaibas" ir New 
Yorko L.A.K. New Yorko 
L.A.K. Mergaičių komanda 
pasil ieka paskutinėje 4-toje 
vietoje. 

I Lietuvą atvyko dvi futbolo 
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komandos, abi iš Chicagos, tai 
„Lituanicos" vyrų ir veteranų. 
Žaidynių laikraštis „Vytis" apie 
juos taip rašo: ,,Abi vienuolikės 
žaidė, stengėsi bet, deja, nrė 
viena ta ip ir nepelnė medalių. 
Sirgaliai guodė futbolininkus 
plojimais. Beje. apie žiūrovus. 
Jų gausiausiai susirinkdavo j 
Kretingos stadioną — viduti
niškai po penkis tūkstančius, o 
kai žaisdavo „Lituanicos" — net 
aštuoni tūkstančiai. Senokai 
tiek žiūrovų nėra matęs Lietu
vos futbolas. 

Ledo ritulio komandą „Jung
tis" sudaro žaidėjai iš Toronto, 
Hamiltono ir Detroito. Penkių 
komandų tarpe — ketvirtieji. 
Žaidžia puikiuose, naujai pasta
tytuose, Elektrėnų Ledo rūmuo
se. Apie vienas jų rungtynes 
„Lietuvos Aidas' <nr. 150) rašo: 
„Liepos 30 dieną, kai vyko 
Kauno „Vyčio'" ir Toronto 
„Jungt ies" rungtynės, visos 
1300 v ie tų buvo užimtos. 
„ J u n g t i s " nepasidavė. 
Pralaimėta tik dviejų įvarčių 
skirtumu — 10:8... „Ar patinka 
Elektrėnuose?" Čia per daug 
gerai. Mus tiesiog lepina, neži
nom, ką darysim grįžę į 
Kanadą". 

Nors žaidynėse nedalyvauja 
pačios geriausios Lietuvos 
komandos, išeivijos lietuviai 
nepajėgia pirmauti, tačiau atsi
griebia individualiose varžy
bose. Čia rungiasi Lietuvos 
patys geriausi sportininkai. 
Puikiai pasirodo Tomas Pūkštys 
iš Chicagos, kuris nusviedžia 
ietį 77 m. 44 cm. ir pastato 
naują Lietuvos rekordą, nors šis 
ir nėra jo pats geriausias me
timas. Andrius Klemas iš Wa-
shingtono „Vėjo" laimi aukso 
medalį, kai pirmuoju nubėga 29 
km distancija tarp Trakų pilies 
ir Katedros aikštės per 1:41 vai. 

Du aukso medalius slidi
nėjime Kaukazo kalnuose, spe
cialiame ir didžiajame slalome 
30 metų grupėje nusipelnė 
Raimundas Dičius iš Los An
geles „Bangos". Jis išrinktas 
geriausiu slidininku ir gauna 
Australijos ..Neringos'" klubo 
taurę Algis Juodikis, taip pat iš 
„Bangos", savo amžiaus grupėje 
laimi aukso ir sidabro medalius, 
o bronzos medalį laimi Liūtas 
Mockūnas iš Chicagos. 

Daugiausiai medalių JAV 
lietuviai sportininkai surenka 
lauko teniso varžybose. Stepas 
Solys, Detroito „Kovas" ir Jo

n a s Čikotas. Washing tono 
„Vėjas" laimi sidabro medalius 
vyrų A klasės dvejete. Edvardas 
Grinius ir Richardas Grinius iš 
Los Angeles „Bangos" vyrų B 
klasės dvejete — bronzos. Rolan
das Grybauskas, New Yorko 
L.A.K., 35 metų grupėje vyrų 
dvejete — aukso. M. Kliorys, 
Clevelando „ Ž a i b a s " , toje 
pačioje metų grupėje mišriame 
ir vyrų dvejete — sidabro. 55 
metų grupėje Vytautas Gry
bauskas ir Alfonsas Andrulis iš 
Floridos vyrų dvejete — aukso, 
V. Dūlys ir Algis Veliuona iš 
Baltimorės L.S.K. — sidabro. 65 
metų grupėje Mindaugas 
Baukus ir A. Grinius iš Chica
gos vyrų dvejete — sidabro, 
Jonas Šalna ir Vandalinas 
Domanskis iš Chicagos — 
bronzą, toje pat metų grupėje 
individualiose Alfonsas An
drulis iš Floridos — aukso, o 
Vytautas Grybauskas — sidab
ro. Moterų 35 metų grupėje 
aukso medalį už mišraus dveje
to rungtynes l a imi Laura 
Valančienė iš Chicagos, Rita 
Rušėnienė, taip pat iš Chicagos, 
laimi net tris medalius: moterų 
vienete — sidabro, o moterų 
dvejete ir mišriam — bronzos. 
Moterų 45 metų grupėje Vanda 
Vebeliūnienė iš New Yorko 
L.A.K. vienete — sidabro, 
moterų dvejete ir mišriam — du 
aukso, Gražina Aleksandra
vičienė iš Hartfordo mišriam 
dvejete — aukso, Betty Ander-
son — Šeputienė iš Detroito 
„Kovo" moterų dvejete — sidab
ro. 

Dviračių rungtynėse laimėta 
du medaliai. Senjorų klasėje 
aukso medalį gauna Rimantas 
Griškelis, Detroito „Kovas" ir 
Donatas Ancevičius, Chicaga, 
13 km. lenktynėse išsikovojęs 
bronzos. 

Susirinkta nemažai medalių 
ir kitose sporto šakose. Stalo 
teniso varžybose iš JAV vienin
telis laimėtojas — Juozas 
Baltrus iš Chicagos, senjorų 
vienete išsikovojęs sidabro 
medalį. Fechtavime Kazimieras 
Čampė iš Washingtono „Vėjo", 
daugelį metų dalyvavęs 
amerikiečių varžybose, senjorų 
klasėje laimi aukso medalį. 
Šaudyme Jonas Šostakas iš De
troito „Kovo" 56 metų grupėje 
laimi du sidabro medalius: 50 
metrų distancijoje iš tri jų 
pozicijų ir gulint. Biliardo varžy
bose Rita Rušėnienė iš Chicagos 
— sidabro. V. Macieža iš Chica
gos. ..Bangos" jachta, vado

vaujant kauniečiui A. Kalana-
vičiui, laimi aukso medalį 
buriavime. Preciziniame skrai
dyme čikagietis Vytautas Pe-
seckas su Henriku Birbiliu iŠ 
Kauno laimi sidabro medalius. 
Taigi pagal mano turimą statis
tiką JAV lietuviai sportininkai 
susirenka 16 aukso, 18 sidabro 
ir 8 bronzos medalius, daugiau
sia Chicaga (neturiu statistikos 
pagal Chicagos klubus) 
nusipelnė 15, Los Angeles 
„Banga" - 6, Detroito L.S.K. 
„Kovas" — 5, Nevv Yorko 
L.A.K. - 4, Florida —4. VVa-
shingtono „Vėjas" — 3, Bal
timorės L.S.K. — 2, Clevelando 
„Žaibas" - 2, Hartfordas - 1. 
Kiekvienas mies tas savo 
laimėtojais gali didžiuotis, nes 
visose sporto šakose dalyvavo 
daug spor t in inkų ir vyko 
nemenka konkurencija. 

Žaidynių metu rugpjūčio 2 
dieną Kūno kultūros instituto 
auditorijoje sušauktas Pasaulio 
lietuvių sporto forumas, pirmi
ninkauja Lietuvos taut inio 
olimpinio komiteto prezidentas 
Artūras Poviliūnas ir Kūno 
kultūros ir sporto departamento 
direktorius A. Raslanas. Po ilgų 
diskusijų sutarta pasilikti prie 
„Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nių" vardo, o pirmąją Tautinę 
olimpiadą, rengtą 1938 metais, 
atsiminti kaip specialų Nepri 
klausomos Lietuvos įvykį. 
Pirmosios P.L.S.Ž. įvyko 1978 
metais Toronte, antrosios — 
1983 metais Chicagoje, trečio
sios — 1988 metais Adelaidėje, 
o ketvirtosios sugrįžo į Lietuvą, 
kurioje žada pasilikti. Penkto
sios žaidynės įvyks 1995 metais. 
Į metines žaidynes Šiaurės 
Amerikoje ir Australijoje bus 
kviečiami Lietuvos sporto klu
bai ir pavieniai sportininkai. 

Žaidynes ruošiant buvo pradė
tas leisti Vilniuje specialus 
laikraštis „Vytis", kuris^atrodo, 
bus spausdinamas ir toliau. 
Šiame ir kituose Lietuvos laik
raščiuose aprašytos įvairios 
rungtynės, gausu pokalbių su 
išeiviais, nemažai nuotraukų. 
Mažesnių miestelių laikraščiai, 
pavyzdžiui, „Jonavos balsas'" 
paskyrė žaidynėms net ištisus 
puslapius. 

Ketvirtųjų P.L.S.Ž. organiza
cinis komite tas Lietuvoje 
daugumoje sudarytas iš vals
tybės valdžios pareigūnų. Komi
teto pirmininkas — Romualdas 
Ozolas, Aukščiausiosios tarybos 
deputatas, pavaduotojas — Ar
tūras Poviliūnas — Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto pre
zidentas, pavaduotojas — Kūno 
kultūros ir sporto departamento 
prie Lietuvos Respubl ikos 
vyriausybės generalinis di
rektorius, V. Adomonis, K. 

Birulis, ryšių ministeris. Vili
mas Ciurinskas, Kauno miesto 
meras, A. Giržadas, finansų 
ministro pavaduoto jas , 
Žaidynių štabo vadovas — Janis 
Grinbergas, Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto generalinis 
sekretorius, A. Grumadas , 
Vilniaus miesto tarybos pirmi
ninkas, J. Jankauskas, Lietuvos 
Respublikos vyriausybės vado
vybės patarėjas, D. Kuolys, 
Kultūros ir švietimo ministeris, 
A Nasvytis , S ta tybos ir 
urbanistikos minis ter is , V. 
Sakalauskas, Lietuvos ryšių su 
užsienio lietuviais draugijos 
„Tėviškės" pirmininkas, A. 
Saudargas, Užsienio reikalų 
ministeris, R Sikorskis. 

Šiaurės Amerikos fizinio auk
lėjimo sąjungos išvyka į Lietuvą 
suorganizuota p i rmin inko 
Valdo Adamkaus bei jo komi
teto, tai Vytauto Grybausko. 
Algio Tamošiūno ir Renatos 
Žilionienės. Jų pastangomis 
nuvežta 682 sportininkai ir tu
ristai. Žaidynėse dalyvavę 
klubai: Baltimorės L.S.K.. Bos
tono „Grandis". kurią suorgani
zavo a.a. V. Eikinas. miręs tik 
mėnesį prieš žaidynes. Chicagos 
„Neris". Chicagos ..Lituanicos"' 
krepšinio ir ..Lituanicos" fut
bolo, Clevelando „Žaibas" , 
Detroito L.S.K. ..Kovas". Los 
Angeles „Banga". New Yorko 
L.A.K., Washingtono ..Vėjas" ir 
iš Kanados Toronto „Aušra" ir 
„Vytis". 

Žaidynėmis džiaugiamės kiek
vienas, kuris ten dalyvaujame, 
nes žinome, kad mūsų kelionė 
tikrai prasminga. Tuo metu 
Lietuva išgyvena sunkius poli
tinius momentus. Nuolatos gir
dime: ..Jūsų pasiryžimas at
važiuoti — sustiprina mus dva
siniai". Dvasiniai sostiprėjame 
ir mes, nes visur jaučiame 
meilę, draugiškumą ir norą pa
dėti. Daugi kas atsisako gar
desnio kąsnio mus pavaišinti, 
kad tik viskas būtų gerai ir 
parsivežtume gražiausius atsi
minimus. Visi dalyvavusieji 
liekamės Lietuvai nė t ik giliai 
dėkingi, bet ir jaučiamės skol
ingi. Padėka priklauso mūsų 
ŠALFAS sąjungos pirmininkui 
Valdui Adamkui ir jo komitetui, 
o ypač Vytautui Grybauskui. 
kuris ne tik palaike labai nuo
širdžius ryšius su vykstančiais 
klubais, bet sur inko visus 
žaidynių rezultatus ir spaudoje 
nuosekliai aprašė. Nemažesnė 
padėka priklauso ir klubų pir
mininkams, kurie kiekvienoje 
vietovėje ragino, organizavo ir 
prižiūrėjo, kad vykstantieji 
sportininkai ne tik stengtųsi 
žaidynėse, bet kad kartu ir 
tinkamai atstovautų lietuvių 
išeivijai. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

R o m a n a s 

Ar buvo tai mano klaida? O gal koks neklusnumas? 
O, ne! Nepaklusau t iktai ištvirkusiam gobšumui. 
Direktorius prikibo ir taikstėsi vis prie manės: čia 
palydės, čia prašo susitikt, ilgiau bent kiek pažvelgs, 
a r mano rūbą lies... Šeimą turįs, bet jos nepa-ąs, jis 
tarėsi atradęs kokį žaislą. Bet kaip jis apsiriko! 

Žinoma, tik aš pati ir nukentėjau, nes siaurinant 
e ta tus pirmoj eilėj atkeršyt man įniko... Bet tuo beveik 
džiaugiausi. Kai vargas beldėsi prie durų, turėjau pra
gyvenimo ieškot vaikams ir sau. Sunku man buvo, nes 
tarnybų jokių niekas nesiūlė... Ėjau į vokiečių valdybą, 
kol viena draugė man nurodė apskrities savivaldoje 
šefą. Jam stigo gerų valdininkų, bet provincijoj Ilgai 
aš nesvarsčiau, nes jau ruduo artėjo. Mokslą vaikams 
naujoj vietoj reikėtų pradėti. Pagaliau nesvarbu - kad 
t ik mokytis galėtų. 

Po savaitės atsiradau miestely. Nedidelis toks, ma
ty tas iš seniau ir daugel kartų pro šalį bekeliaujant 
vis aplenkiamas. Maisto, drabužių ir apavo taip stigo 
miniai, todėl suvaržė naciai visa tai kortelen-s. Na, 
įsteigė dalinimui to gero punktus, kuriuos tvarkė 
lietuviai. Viena iš daugelio buvau tarnautoja ir aš. Pa 
reigos nesunkios - nuolat turėt ryšius su žmonėmis, 
su gaivalingais jų jausmais. Godumas čia svarbiausia. 
Kiekvienas jaučiasi pats vargingiausias ir reikalingas 
skubios paramos... Tvarkyti juos reikėjo. Tramdyti 
liaudišką jų būdą, surandant išeitis - ką šelpt pirmiau, 

kuriam drabužių, kam medžiagos ar batų, su tvarka, 
su orumu ir teisybe. Čia mano griežtumas bene visiems 
patiko. O aš sakydavau tai miniai: 

— Mums nieko negaila. Galėtume viską atiduot 
jūsų daliai. Bet varžo mus taisyklėm atėjūnai, nustato 
tvarką, kontingentus. Kiek skirta — tik tiek galime 
duoti ir jums. Išbaigiam — tada reikia palaukt, kol 
iš naujo skirs naujuosius skaičius. 

Ir gaila liaudies, nuplyšusių, senų, suvargusiųjų 
moterų, vyrų ir vaikų iš mūsų kaimo gilumos... Kiek 
kartų pravirkdavo skundas, ilgai bevaldytas. Kiek 
kartų ir priekaišto žodį man teko nuryt... Bet buvo taip 
pat ir klastos kupinų užbėgimų aplink. Juos lengva 
man buvo matyt, kai tarnautojas, savo godumą norė
damas tenkint, ar dvarponis kumečio vardą uždėjęs, 
vis bandė laimėt porą batų, suknelę ar medžiagą 
paltui!... Ir jiems radau ginklą, į sąžinę jų belsdama. 
kviesdama apžiūrėti kaimynus varguolius, nes jie juk 
skurdžiausi! Vedėjas įeidavo gan retai pas mane tik 
paduodamas begales darbo ir naujus prašymus jam 
sutvarkyt. 

Na, gyvenau aš tada neblogai. Ir vaikai buvo so
tūs, ir aš jau prakypus gerokai. O koks gi skirtumas 
— ne miesto, o kaimo, provincijos ponia būti? Mažo 
miesto ponijai buvau svetima, bet palengva ir jie 
suartėjo, pamėgo mane. Ypač vyrai... Viršaitis, poli
cijos vadas, saugumo direktorius, mokytojai ir kitokie 
inteligentai mane labai gerbė. Ir draugiškai šelpė, pa
dėjo ir kurtis pradžioj. Nors butas menkutis, bet ir ne
brangus. Vėl girininkijos tarnautojai kone visi šelpė 
malkom. Ir kuro, ir maisto gana, ir vaikams taip patogu 
— arti mokykla. Net nejautėm, jog turime vokiečių 
komendantą ir būrį ginkluotų karių, ir kad karas 
kažkur vis dar eina... 

Tik vis vienuma klaikumoj kankino... Vis kažko 

aš ilgėjaus ar laukiau. Gal Stepo? O. ne! Aš jį pamiršau 
ir stengiaus negalvot, neminėt, nekalbėt apie jį. nors 
mintin ir atklysdavo mūsų jausmų mišinys, praeities 
malonių atminimų kaitra... Ir degino sielą neaiškūs 
gaisrai... lyg sausroje suskeldėjus žemė. lyg medžiai 
prieš audrą nutilę ko lauktų, ar vaikas norėtu mėnulį 
sužert... Tada tik malda aš nugindavau velnio pa
gundas. J ų ir be to buvo daug. nes juk vyrai visi lyg 
vilkai... Svarbiausia ir pykino mane tatai , ir juokino 
vėlgi — jau vedę, subrendę tėvai ir garbingi net 
pusamžiai vyrai neišlaikydavo dėmesio man neparodę, 
a r tai žodžiu, ar žvilgsniu, o dažnai ir veiksmu. . 

Bet ypač už veiksmą kentėjo po to. nes nesivaržiau 
juos tuoj pat demaskuot prieš žmones. Ir čia pat! Iš 
žmonų jie gal gaudavo porciją barnių, gal nieko, bet 
j au nekartojo berniukiškų šposų prisilietimų ar slap
tojo flirto. Stepo grubumas dar žeidė per daug. kad 
galėčiau po jo dar meiliai pažiūrėt į tos pat giminėlės 
atstovus... Visi jie vienodi — gašlumas, cinizmas, aistra 
ir žaidimo troškimas juose juk tas pats. O kaina pasi
davusios jiems moteriškės visai nebrangi - viena tik 
naktis... Ir saugojaus būt tos nakties pažiba, nes ži 
bėjimas kūno nusilpnina valios jėgas. Juk valia ir siela 
man brangiausia — jas saugoju nuo anos valandos, kai 
Stepą apleidau ir pasakiau, jog būti lietuve yra 
šventenybė! 

Vaikai auga greit. Jie visko išmoks žaisdami, tik 
juokais. Nors lietuvių kalba jų mokykloje dėstoma, bet 
ir vokiškai kalbant jie girdi. Iš kur? Iš kareivių! Iš 
pamokų eidami nenoroms turi lenktis ir pro komen
danto karių namelius. Vokiečiai vaikus mėgsta, net 
myli. Jie šnekina juos, pavaišina skanėstais, pamoko 
ka ip tarti jų „labas", kaip reikia užklaust, ar jie turi 
tabako, konservų, skanėstų... 

(Bus daugiau) 
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GEDIMINO 
VAGNORIAUS 

SPAUDOS 
KONFERENCIJOJE 

Standard Oil pastato aštuo-
niasdšimtame aukšte Chicagos 
Mid America Club suruošė 
spaudos konferenciją su Gedi
minu Vagnorium ir Edgar 
Savisaar. Lietuvos ir Estijos 
ministeriais pirmininkais. Tu
rėjo dalyvauti ir Latvijos Ivars 
Godmanis, bet pasitaikius 
blogam orui, susitrukdė lėktų 
vo skrydis, ir jis įstrigo Michi-
gan valstijoje. Jų viešnagė bu
vo tvarkoma Hudson Institute, 
Ameritech International ir 
Household International. Per 
Lino Liubinsko ryšius jie buvo 
pakviesti pietų metu padaryti 
pranešimus Mid America Club. 
o paskiau vyko spaudos konfe
rencija. 

Gediminas Vagnorius su 10 
žmonių palyda atskrido iš Wa-
shington, D.C., su Household 
International (kur dirba Linas 
Liubinskas) sprausminiu 
lėktuvu, o paskiau iš Palvvaukle 
aerodromo buvo pervežti į 
Chicagą su Ameritech malūn
sparniu. 

įvadiniame žodyje Vagnorius, 
Lietuvoje daugelio netik mėgs
tamas, bet vertinamas ir ger
biamas, sakė, kad su JAV 
pasirašyta sutartis yra pirmoji 
po 50 metų ir kad jau keletas 
kompanijų užsiregistravo su 
OPIC agentūra, apdraudžiančia 
investicijas. Pasirašytos verslo 
sutartys su JAV Valstybės de
partamentu. Komercijos ir Iždo 
departamentais. Tikimasi, kad 
Most Favored Nation (MFN) 
prekybos statusas bus suteiktas 
iki lapkričio galo. į Pasaulio 
Banką Lietuva bus priimta iki 
1992 m. vidurio. Lietuva. Lat
vija ir Estija sieks pilno 
priėmimo, o ne kokio kitokio 
statuso. Ekonominės reformos 
arti pabaigos ir vidiniai 
sunkumai bus nugalėti. 

Edgar Savisaar įvade sakė. 
kad panašios sutartys yra pasi
rašytos ir su Danija. Su JAV7 

pareigūnais buvo a p t a r t a 
parama ir destabilizacija 
sukeliančios Sovietų ka
riuomenės išvedimas iš Pa
baltijo. Jokie buvę socialistiniai 
kraštai dar nėra perėję pilno 
pasikeitimo ir yra neaišku, kiek 
tai kainuotų. Buvo tariamasi 
steigti investavimo centrą Esti
joje. 

Atsakydamas į klausimą. 
Savisaar sakė. jog buvo didelė 
klaida, kad 1939 metais kiek
viena Pabaltijo valstybė veikė 
atskirai. Todėl buvo lengva 
„mus nuskinti lyg obuolius nuo 
medžio*. Esame sujungti bend
ru likimu. Estų ir latvių 
„Popular Front" kooperavo su 
Lietuvos Sąjūdžiu ir dabar 
bendradarbiauja su Lietuvos 
valdžia. Praeitų metų balandžio 
mėnesi Lietuvos blokados metu 
buvo pasirašyta sutartis įsteigti 
bendra Pabaltijo rinką. Kitą 
mėnesį pasirašyta politinė 
sutartis. Reikia efektyviau ieš
koti invenicijų aštuonių ir pusei 
mi'iionų žmonių. 

Tačiau esame skirtingi kraš 
tai ir turime savitu problemų. 
Dabar jungiamės ir iš to moko 
mės. Del ekonominės paramos 
yra du momentai. Pirmas, 
esame pereinamame laikotarpy. 
Estijoje jau 10T žemės priklau
so ūkininkams ir tai pasirodo 
efektyvu, bet trūksta tech
nologijos. Kolūkiu aparatūra 
netinkama. Antra, šiuo laiku 
mažėja žemes ūkio produktų. 
Seniau Sovietų Sąjunga 
pirkdavo grūdus iš JAV ir dalis 
jų buvo duodama Pabaltijui. Pa-
baltijys „gamino" galvijus — 
kiaules ir karves ir juos siuntė 
i Rusiją. Dabar Pahaltijys nebe

g a u n a grūdų. Kiau l i enos 
kompanijos neturi darbo. Buvo 
pasiūlyta, kad JAV siųstų 
grūdus Pabaltijui, nes ten moka 
auginti galvijus pigiau. Iš JAV 
Savisaar prašė kredito grūdų 
pirkimui, kad Estija galėtų au
ginti galvijus ir juos parduoti 
Sovietų Sąjungai, patenkinant 
JAV. Pabalti jo ir Sovietų 
Sąjungos interesus. 

Buvo paklausta, ar bus Il
linois gubernatoriaus Edgar 
prašoma atidaryti prekybos biu
rą Pabaltijui. Vagnorius atsakė: 
„Manau, kad mums pasiseks 
pasirašyti kokias nors svarbias 
abiems kraštams sutartis". Jam 
atrodo, kad pirma reikia atlikti 
federalinės sutartis, tada valsty
bines. Jis prašė investicijų ir 
prekybos su Lietuva. 

I klausimą, kodėl apsimoka 
investuoti Lietuvoje, Vagnorius 
atsakė, kad nuo šių metų pra 
diios veikia normalūs biznio įs
tatymai, yra mažesni mokesčiai, 
negu kaimyninėse valstijojse. 
Investuojantys atleidžiami nuo Miami, Fla. 
mokesčių tarp 3 ir 5 metų. Nėra 
mu i tų impor t ams . Vienas 
t rūkumas — nėra verslui infra 
struktūros 

Smuikininkė Linda Veleckytė-Kerpienė, 
minėjime meninę programa. 

atlikusi a.a. Broniaus Kviklio 

Nuot J . T a m u l a i ė i o 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

LINKSMA GEGUŽINE 

Spalio 31 d. Aušros šaulių 
Spaudos konferencija praėjo kuopa Ipolito ir Valerijos Jokšų 

sklandžiai. Abu ministeriai sodyboje suruošė l inksmą 
labai efektyviai naudojo vertė- rudens gegužinę, -kuri, geram 

jas ir kalbėjo dalykiškai. Savi- orui esant , labai pasisekė. 
saar išvyko šeštadienį, God- Kuepos p%m. Kun igunda 
manis Chicagoje persėdo į ki- Kodaūenė visus atsilankiusius 
tą lėktuvą, o Vagnorius išvyko pasveikino pasidžiaugdama, 
sekmadienį. Nei vienas nesusi- kad miela sulaukti ne tik vie-
tiko nei su lllinnois guberna- tinių svečių, bet ir iš toliau: iš 
torium. nei su Chicagos meru. Lietuvos ir Chicagos. Pasi-
Su Gediminu V a g n o r i u m džiaugta ir po visų vargų 
keliavęs žurnalistas Saulius neįtikėtinu Lietuvos laisvės nes pavėsyje p-šakotu medžiu 
Sondeckį mums pareiškė s a v r T ^ m ė j r m u : Sugiedotas tatr tmr ' viBieins 
pasitikėjimą Vagnorium ir ska himnas. 
tino remti, o ne skaldyti atsista- Viešnios iš Lietuvos visais at

žvilgiais talentingos mokytojos 
Jadvyga Savickienė ir Irena 

Ind rė Brigmanienė visus labai gerai 

nuteikė per du kartu atlikda-
mos su akordeonu dainos ir žo
džio programą. 

Moterys šaiilės Valeri ja 
Jokšienė. Ona •Juodikienė, dr. 
Genovaitė Stapul ionienė, 
Eugenija Keraše-ičienė ir Eliza-
beta Sakevičiene pagamino 
skanius karštus pietus. Pavalgę 
gėrė kavą, skanovosi pyragu, o 
kai kas ir lie'.uviška duona, 
atvežta iš Chicagos Vytenio Šilo 
ir Elegijaus Kaminsko. 

Rūta Bacuni' lė pravedė lai
mėjimus. Dau;. buvo laimin
gųjų. Dalyviai neskubėjo namo, 

tančią Lietuvą ir nepatikėti fak 
tais nepagrįstiems gandams. 

AMERIKIEČIAI UZ 
KUDUKIO KANDIDATŪRĄ 

Į JAV AMBASADORIUS 

gamtoje pabūti, pasidalinti įspū
džiais. Kodatienė padėkojo sody
bos šeimininkams Jokšams, 
lietuvaitės įteikė j iems iš 
Lietuvos atvežtą dovaną.gražią 
juostą. Taip pat padėkojo nuo
taikingos programos atlikėjoms-
pietus pagaminusioms šeimi
ninkėms, laimėjimų pra-

IEŠKOMAS NAUJAS 
VEDĖJAS PLB 

LITUANISTINEI 
KATEDRAI 

Dabartinis PLB Lituanistikos 
katedros vedėjas prof. dr. Bro
nius Vaškelis, PLB fondo pirmi
ninkas Vytautas Kamantas , 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas dr. Antanas Razma ir 
a d v o k a t a s Sau l iu s Kuprys 
tarėsi su Illinois universiteto 
Chicagoje dekanu prof. dr. Jay 
Levine, Slavų ir Baltų kalbų 
departamento vedėja ir dekano 
Levine asistente apie Lituanis
tikos katedros ateitį, jos plėtimą 
ir naują katedros vedėją 1992-93 
mokslo metams. 

Prof. dr. Bronius Vaškelis 
ateinančią vasarą išeis į pensiją 
ir planuoja išvykti į Lietuvą 
talkinti Vytauto Didžiojo uni
v e r s i t e t u i K a u n e . I l l inois 
universiteto vadovybė nutarė 
n e t r u k u s paske lb t i , kad 
ieškomas naujas PLB Lituanis
tikos katedros vedėjas. Sudary
tas 7 asmenų komitetas, kuris 
rūp ins i s , ieškos ' r a t r inks 
kandidatą iki kitų metų pa
vasario universiteto vadovybės 
tvir t inimui. Penkis profesorius 
į šį komitetą paskyrė universi
teto vadovybė, o kitus du komi
teto nar ius deleguoja PLB fon
das. 

Daugiau informacijų šiuo 
klausimu galės pateikti prof. dr. 
B r o n i u s Vaške l i s te l . 
312-996-4412 arba PLB fondo 
pirmininkas Vytautas Kaman
tas, 1851 Skyvievv Drive. Spar

ta, MI49345, tel. 616-887 1436, 
faksas 616-887-8989. 

vedėjai, fantų aukotojams ir 
visiems atsilankiusiems, kuo 
nors prisidėjusiems. 

K A R I U O M E N Ė S ŠVENTĖ 

Lapkričio 24 d. Aušros šaulių 
kuopa ruošia kar iuomenės 
šventės minėjimą klubo salėje. 
Pradžia 3 vai. Trumpa oficiali 
dalis ir Dainos choras iš Juno. 
vadovaujamas Irenos Manomai-
t i e n ė s . pada inuos . Sau l ė s 
moterys pavaišins skaniais pie
tumis. Sauliai kviečia visus 
dalyvauti. 

Gunda K. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL feSTATE REAL ES1ATF 

GREIT 
PARDUODA Ss w 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

m 
BELL BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzta Ava., 

Chicago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Onlujfc KMItClK REAUORS 

3 7922 S. PulasliRd. 
. 4365 S. Archer A\e. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ii 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimą', 
veltui 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublana, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Ta\ 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

FOR RENt 

MISCELLANEOUS 

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

T»l. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20°-o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VYatt 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Išnuomojamas modernus 3V» 
kamb. butas su baldais, šaldytu
vu, oro vėsinimu, skalbykla, Mar-
quette Pk apyl. Kreiptis: 

Tai . 1-708-361-5594 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Briahton Pk. apyl., vienam arba 2 
vyr. amžiaus asmenims. 

Tel. 312 523 6095 

• - • 

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

tunu Chtcigos miesto leidimą D"bu " 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ninga* 

312-77'»-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Mūsų spaudoje jau minimos 
Valdo Adamkaus. Lino Kojelio 
pavardės kaip galimų kandida
tų į JAV ambasadoriaus postą 
Lietuvai. 

Clevelando Plain Dealer dien
raštis, rugsėjo 24 d. atspausdi
no žurn. Mary Strassmeyer jos 
kasdieninėje žinių skiltyje pra
nešima, pavadintą ..Push is on 
for Kudukis as envoy". 

„Raimundas Kudukis Ame 

Lie tuvos N e p r i k l a u s o m y b e s 
pripažinimo Šventėje Cape Code 
lietuvius sveikina O u r l,ady of Vic-
tory parapijos klebonas kun John 
Perrv 

Nuotr Alf. P e t r u l i o 

nkos ambasadorius ka tik iš
laisvintam Baltijos kraštui — 
Lietuvai? Tai gali įvykti'*. 

Toliau straipsnyje rašoma, 
kad tiek demokratai, tiek res
publikonai tuojau ..užšoko ant 
Kudukio paradinio vežimo". 
Nurodoma, kad Kudukis turi 
savo vardo gamtos apsaugos 
inžinerijos kompaniją, yra 
Kimes Lietuvoje, su savo tėvu 
pabėgęs iš gimtinės, gyvenęs 
išvietintųjų asmenų stovykloje 
Vokietijoje, kaip vaikas atvež
tas Clevelandan. Jis visada sie
lojosi savo gimtojo krašto 
reikalais ir stipriai rėmė jo 
nepriklausomybės pastangas. 

Sekančią dieną, po to, kai 
prez Bushas pripažino Pabalti 
jo kraštų nepriklausomybe, iš
kilių amerikiečių grupė nutarė 
remti Kudukio kandidatūrą 
Amerikon ambasadoriaus postui 
Lietuvai. Jų pastangų dėka 
buvo pasiųsti rekomendacijų 
laiškai prez. Bushui išOhio pih 
George Voinovich, Clevelando 
mero Michael R. White. Ohio 
respublikonų partijos pirm. 
Robert Bennet. Clevelando die 
cezijos vysk. Anthony M. Pi Ha. 
buv. <!<'velando mero Ralph T 
P^rk. kurio administracijoje R 
Kudukis buvo miesto aptarnavi
mo įmonių direktorius, ir kitų 

..Kudukis ateina kaip tvir
tas varžovas į šį postą, kuris, 
kaip prez Bushas sakė, turėtų 
tekti lietuvių kilmes amerikie 
čiui". baigiama žinia. 

V. R. 

10:00 v.r. 
10:30 v.r. 

12:30 v. 
1:00 v. 

PP-
P P . 

Ateities savaitgalis 
1991 .XI.15-17 Jaunimo centre Chicagoje ir 

Ateitininkų namuose Lemonte 

Penktadienis, lapkričio 15 d iena 
7:30 v.v. Jaunimo centro kavinėje — literatūros vakaras. 

Dalyvauja poetas Kornelijus Platelis. Poetas 
Julius Keleras kalba apie Platelio kūrybą. Vaka
ro programai vadovauja Asta Kazlauskaitė. 

Šeštadienis, lapkričio 16 d iena 
Programa vyksta Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. 
Kavutė. 
Sesuo Margarita Bareikaitė — Karitatyvinė veikla 
Lietuvoje 
Koreferuoja: dr. Linas Sidrys. Diskusijoms vado
vauja: Vida Kuprytė. 
Karšti pietūs. 
Kornelijus Platelis — Kultūra ir laisvė. 
Diskusijoms vadovauja: Gytis Liulevičius. 
Vaclovas Kleiza — Nauja išeivijos rolė. 
Koreferuoja: dr. Kazys Ambrozaitis. Diskusijoms 
vadovauja: Aidas Palubinskas. 
..Ateities" žurnalo vakaras Jaunimo centro didžio
joje salėje 

Sekmadienis, lapkričio 17 d . 
Programa vyksta Lemonte. Mišios — Matulaičio 
misijos koplyčioje Lemonte. Pietūs ir paskaitos — 
Ateitininku namuose Archer Avenue arti 127th 
Street. 
Sv. Mišios — koncelebruoja kun. Vytautas 
Bagdanavičius. MIC, Rimas Gudelis, SJ ir kun. 
Leonas Zaremba. SJ. 
Karšti pietūs Ateitininkų namuose. 
Edvardas Bubnys — Lietuvos finansų ir lito 
perspektyvos. 
Koreferuoja: Feliksas Palubinskas. Diskusijoms 
vadovauja: Audra Kubiliūtė. 
Aušra Liulevičienė — Birutė Pūkefevrčiūtė: drama 
kaip pasaulėjauta. 

KVALIFIKUOTA PLAUKŲ 
KIRPĖJA 

Kerpu plaukus moterims ir vyrams. 
Reikalui esant, galiu atvykt j 
namus. 

Kreiptis: Adei* 708-599-3472 

GERA PROGA ĮSIGYTI 
VERTINGAS KNYGAS 

Muz. Alfonso Mikulskio 
kūrybos „Dainos" ir gies
mės", antroji knyga , .Skam
bėkite kanklės", Čiurlionio 
ansamblio monografija reda
guota V. Kavaliūno — „Gimto
sios žemės giesmė", jau yra 
išėjusios iš spaudos ir galima 
užsisakyti pas minimų knygų 
leidimo komiteto ižd. O. Joku-
baitienę, 3000 Hadden Rd. , 
Euc l id , OH 44117 , tel. 
216-481-7161 arba ..Drauge". 
4545 W. 63rd St . , Chlcago, 
IL 60629. Knygos didelio for
mato, gražiai išleistos, kieti 
viršeliai. Spaudė ..Draugo" 
spaustuvė. Kiekvienos knygos 
kaina 15 dol Su persiuntimu — 
17.50 dol. Illinois gyv. dar pri
deda i 20 dol valstijos mo 
kesčio. 

2:30 v. p.p. 

7:00 v.v. 

„PASAKŲ PINTINĖ" 

Tautosakos garsajuosčig grandinė 
(po vieną naują j mėn. per 10 mėn. — 

Kreiptis V.R. UDRYS. 
1718 Maunta Lane 
Jackson. MI 49201 

$100) 

——————^— 

11:00 v.r 

12:30 v. p.p. 
1:30 v. p.p. 

2:30 v. p.p. 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN FUROPE 

T I K $ 1 , 4 0 / SV. virš 80 sv. 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

— SU PRISTATYMU Į NAMUS BE MUITO 
— S1.60/SVIKI 80 SVARŲ 
— MINIMALI SIUNTIMO KAINA $25 
— EXPRESS SIUNTINIAI PER 10 DIENŲ 
— SIUNČIAME VAISTUS. MAISTĄ. DRABUŽIUS, RADIJO 

APARATŪRĄ. BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS 
— MES ĮPAKUOJAME IR APDRA'JDŽIAME SIUNIINIUS 
— PERVEDAME PINIGUS. PERSIUNČIAME DOKUMENTUS 
— CHICAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS IŠ NAMŲ 

LEIDIMAS n IL C.C. 87779MC-R 

KALĖDINĖ NUOLAIDA GALIOJA IKI GRUODŽIO 1 D. 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU: 
3782 W. 79TH SI* 

CHICAGO, IL 6065? 

TEL TOLL FREE 1 -800-SPARNAl 1 3 1 2 284-6449 
1-800-772-7624 



PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE 

Per palyginti trumpą laiko
tarpi Lietuvos prieš metus su 
puse paskelbta Nepriklausomy
bė tapo tikrove! Lietuva pasiekė 
tai, kąj i svajojo pasiekti per 50 
metų — Lietuva buvo pripažinta 
nepriklausoma valstybe. Pagar
ba Lietuvos žmonėms už jų 
kantrumą, drąsą ir ryžtą! Pa
garba Vytautui Landsbergiui ir 
jo vadovaujamai Lietuvos 
Respublikos valdžiai . J ie, 
vykdydami Lietuvos žmonių 
valią, nenukrypo nuo aiškaus, 
bet sunkaus kelio, kur is 
įgyvendino Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės viziją. 

Pasaul io Lietuvių Bend
ruomenės valdybos nariai akty
viai įsijungė į darbą Lietuvos 
pripažinimo reikalu, veikiant 
tiesiogiai ir per kraštų valdybas, 
siunčiant raginimus, pavyz
dinius laiškų bei telegramų 
tekstus bei perteikiant, kiek jos 
gau ta , per PLB einančią 
informaciją iš Lietuvos. 

PLB Lietuvoje 

PLB pirmininkas Vytautas 
Bieliauskas dalyvavo Mokslo ir 
Kūrybos simpoziume gegužės 
mėnesį. Ta proga turėjo daug 
susitikimų su įvairiomis Lietu
vos organizacijomis bei kalbėjo 
Lietuvos žmonėms per tele
viziją, pasakė kalbą Aukščiau-
siojoj taryboj, užmezgė ryšius su 
Estijos, Latvijos, Sibiro bei kitų 
rytinio bloko besisteigiančiomis 
lietuviškomis bendruomenėmis. 
PLB pirmininkas pakvietė jų 
pirmininkus pirmą kartą daly
vauti Lietuvių Bendruomenės 
pi rmininkų suvažiavime 
Vasario 16 gimnazijos patalpose, 
liepos mėnesio gale. Suvažia
vime taip pat pakviesti daly
vauti Sąjūdžio bei Lietuvos 
vyriausybės atstovai. PLB pir
mininkas ket ino dalyvauti 
Pasaul io l ie tuvių sporto 
žaidynių uždarymo iškilmėse 
rugpjūčio pradžioje Vilniuje, 
tačiau sovietai tuo metu nedavė 
vizos. 

PLB vicepirm. ryšiams su 
kraštais Gabija Petrauskienė 
lankės i Lietuvoje birželio 
viduryje 2 savaites. Ta proga 
turėjo daug susitikimų su įvai
riomis vyriausybės įstaigomis, 
Sąjūdžiu, dalyvauti Aukščiau
siosios tarybos užsienio reikalų 
komisijos posėdyje, kuriame ap
tarti ryšių su išeivija klausimai. 
Tartasi dėl galimybės išvystyti 
darbų programą asmenims iš 
vakarų, kurie norėtų praleisti 
keletą mėnesių ar keletą metų, 
talkinant Lietuvai įvairiose 
srityse. PLB vicepirmininkai 
Petrauskienė ir Gureckas buvo 
pristatyti Aukščiausiosios Tary
bos sesijoje. 

PLB vicepirm. visuomeni
niams reikalams Algimantas 
Gureckas nuo birželio galo iki 
liepos vidurio buvo Lietuvoje ir 
dirbo prie Sienų komisijos 
ruošiantis deryboms su Maskva. 
Jis yra tos komisijos narys. 

Gabija Petrauskienė grįžo 
Lietuvon rugsėjo pirmą savaitę, 
kaip Kanados vyriausybės dele
gacijos Lietuvon dalyvė. Ta pro
ga toliau pastūmėta pokalbiuo
se apie galimybę Vilniuje 
įsteigt PLB būstinę, tartasi su 
Sąjūdžiu apie ateities veiklos 
reikalavimus bei finansavimą, 
kalbėta dėl įvairių projektų 
įgyvendinimo per Pagalbos 
Lietuvai vajų pagal V. Lands
bergio nurodymus. 

Sausio 13 pasekmės 

Visi girdėjome apie 16 miru
siųjų, tačiau mažiau kreipiama 
dėmesį į šimtus nukentėjusių — 
sužeistųjų, kurie iki šios dienos 
guli ligoninėse ir gydo savo 
sužalotus kūnus. Jų priežiūra 
rūpinas i buvusi kalinė, 
konkrečios akcijos žmogus 
Jadvyga Bieliauskienė Vilniu
je. J i pastoviai juos lanko 
ligoninėse, nešdama moralinę 

paramą, suteikdama ir konkre
čios paramos, kai jai įmanoma 
tai padaryti, atnešant lauktuvių 
arba labai stingančios medi
cinos. Per PLB fondą, kur iam 
pirmininkauja V y t a u t a s 
Kamantas, teikiama finansinė 
pagalba. Kviečiama visuomenė 
prie tos paramos prisidėti. 

Landsbergio knyga 

PLB valdyba išleido Vytauto 
Landsbergio knygą „Atgavę 
viltį", kurioje aiškiai atsispin
di Lietuvos Sąjūdžio vidinė 
veiklos kryptis, atvedusi Lietu
vai naują valdžią ir galutinai 
nepriklausomybę. Knyga pla
tinama pastoviai per PLB fondą, 
Vytautas Kamantas , pirmi
ninkas, 1851 Skyview Drive, 
Sparta, MI 49345. Telefonas: 
616-887-1436. F a x : (616) 
887-8989 arba per PLB įgalio
tinį Alfonsą Juozapavičių, Ka
nadoje. Telefonas 416-239-0995. 
Knyga ideali kalėdinė dovana. 
Kalėdų proga PLB valdyba yra 
nutarusi knygos kainą suma
žinti iki 10 dol. Prašome užsi
sakyti jau dabar! 

Landsbergio knygos leidimu 
anglų, prancūzų, vokiečių bei 
ispanų kalbomis susidomėjo 
knygų leidėjai tarptautinėje 
knygų leidėjų parodoje Frank
furte, Vokietijoje. Šiuo reikalu 
toliau rūpinasi PLB valdyba, V. 
Landsbergio įgaliojimu. 

Lietuvos a t s tova i į 
Pietų Ameriką 

Lietuvos Aukščiausiosis tary
bos atstovų prašomas, PLB 
pirmininkas Vytautas Bieliaus
kas rūpinosi Lietuvos Respub
likos vicepirmininko Broniaus 
Kuzmicko ir Užsienio reikalų 
komisijos pirmininko Emanu
elio Zingerio kelionės Pietų 
Amerikon suorganizavimu. Dir
bama kartu su Pietų Amerikos 
Lietuvių Bendruomenių pirmi
ninkais ir jų valdybomis. 

Pasaul io l ietuvių 
j aun imo k o n g r e s a s 

Jaunimo kongresas įvyks šių 
kalėdinių atostogų laikotarpyje 
Pietų Amerikoje. Studijų dienų 
programoje, kurią suruošė PLJS 
valdyba kartu su akademinės 
programos komisija iš Pietų 
Amerikos, da lyvauja e i lė 
paskaitininkų iš Lietuvos. Iš 
Lietuvos į Jaunimo kongresą 
numatoma, kad atvyks 16 spe
cialių dalyvių. Finansų ir taikos 
komiteto pirmininko Vytauto 
Kamanto didžiausias šiuome
tinis rūpestis — sutelkti pakan
kamai lėšų padengti kongreso 
biudžetui. Visų kraštų valdybos 
turėtų pasispausti ir prisijungti 
prie šio bendro išeivijos jaunimo 
reikalo, sute lkiant ga l imai 
daugiau lėšų, kad kongresas 
galėtų įvykti be didelių fi
nansinių nuostolių. Ypatingai 
sparčiai dirba ir PLJS valdybos 
nariai pirmininkas Alvydas 
Saplys, iždininkas Arūnas Pabe
dinskas, vicepirm. Daina Ka-
lendraitė iš Toronto bei vice
pirm. Mirga Šaltmiraitė Lietu
voje. Argentinoje yra organi
zacinė kongreso širdis — Ariana 
Rastauskaitė ir jos vadovauja

m a s kongreso organizacinis 
komitetas, kuris šiam kongresui 
ruošiasi j au daugiau ka ip dveji 
metai . Linkime jiems daug pasi
sekimo ir laukiame iš visų bend
ruomenių kuo daugiau lėšų. 

Kanados LB ir Lietuvos 
a m b a s a d a Briuselyje 

V y t a u t o Landsbe rg io pa
vedimu, Kanados LB Pagalbos 
Lietuvai vajaus komitetas, dirb
d a m a s k a r t u su Lietuvos vy
riausybės pareigūnais , jau nuo 
biržel io mėnesio deda daug 
p a s t a n g ų įgyt i L i e t u v a i 
n u o s a v ą p a s t a t ą , t i n k a m ą 
Lietuvos ambasadai Briuselyje. 
Iš t e n a i b u s a p t a r n a u j a m i 
L i e t u v o s i n t e r e s a i NATO, 
Europos Bendrijoje, Beneluxo 
šalyse, naujuose Europos eko
nominiuose centruose ir t.t. 

Šiuo reikalu liepos mėn. Briu-
selin buvo nuvykę PLB pirm. 
dr. Bieliauskas, PLB ir KLB 
vicepirm. Gabija Petrauskienė, 
K L B vicepirm. ir Pagalbos 
Lietuvai vajaus Kanadoje pirm. 
V y t a u t a s Bireta, kun. Edis 
Pu t r imas ir Lietuvos AT vice
p i r m . Kaz imie ra s Motieka. 
Spalio mėn. Briuselin tuo pačiu 
re ika lu nuvyko Gabija Pet
rauskienė ir Vytautas Bireta iš 
Kanados ir savaitę dirbo kar tu 
su Lietuvos vyriausybės atsto
vais Kęstučiu Čilinsku ir Užsie
nio reikalų ministerijos atstovu 
Vigrum Papirčiu bei Lietuvos 
C h a r g e d'Affaires Rymantu 
Morkvėnu paskir tu Briuselin. 
N a m o p a i e š k o s da rbuose 
ta lk ino Briuselyje gyvenantis 
J e a n P ie r re Lanskoronskis . 
Tikimasi , kad greitai Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pa
stangomis sutelktos Pagalbos 
Lietuvai lėšos bus sėkmingai 
panaudotos ambasados pastato 
įgijimui. 

Nauji paskyrimai 
iš Lietuvos 

Šveicarijos LB pirmininkas 
Narcizas Prielaida yra paskirtas 
Lietuvos atstovu prie Jungtinių 
Tau tų Šveicarijoje. J i s gyvena 
Genevoje. Algimantas Rastaus-
k a s yra pask i r t a s Lietuvos 
genera l in iu konsulu Argen
t ina i . J is gyvena Buenos Aires. 
PLB visuomeninių reikalų vice
p i rm. Alg imantas Gureckas 
šiuo metu dirba Lietuvos pa
s iunt inybėje prie Jung t in ių 
Tau tų New Yorke. 

P i r m i n i n k ų s u v a ž i a v i m a s 

PLB valdyba sušaukė pirmi
n inkų suvažiavimą liepos mėn. 
gale Vasario 16 gimnazijos 

patalpose Huttenfelde. Suvažia
vimo techninius darbus atliko 
šeimininkai Vokietijos LB atsto
vai Andrius Smitas ir A. Lipšys. 
Iš Lietuvos dalyvavo parei
gūnai: Lietuvos AT vicepirm. 
Kazimieras Motieka su žmona, 
Lietuvos kultūros ir švietimo 
m i n i s t e r i s Dalius Kuolys, 
Lietuvos atstovas Vokietijai 
Račas, min. pirmininko padėjė

jas Aleksandras Bočiarovas, 
Užsienio reikalų ministerio pa
vaduotojas Valdemaras Katkus, 
Sąjūdžio pirmininkas Juozas 
Tumelis ir vykdomasis sekre
torius Andrius Kubilius su A. 
Vaišnoru ir Lietuvos AT depu
tatas Justas Paleckis. 

PLB valdyba sudarė sąlygas 
suvažiavime pirmą kartą daly
vauti naujai besisteigiančioms 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 14 d. 

Lietuvių Bendruomenėms iš 
Rytų Europos. Atvyko iš Estijos, 
Petersburgo, Moldovos, Vengri
jos. Dalyvavo LB pareigūnai iš 
JAV, Kanados, Argentinos, 
Vokietijos, Austrijos, Šveica
rijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Didžiosios Britanijos ir paštu iš 
Austrijos ir Urugvajaus. 

Ypatingo dėmesio susilaukė 
kraštų veiklos pranešimai, 
kurie nupasakojo jtemptą veik
lą Lietuvos reikalu įvairiuose 
pasaulio kraštuose. Prieita iš
vada, kad ateityje PLB valdyba 

turėtų tokio pobūdžio suvažia
vimus daryti dažniau. 

Gabija Petrauskienė 

Gedimino sukakčiai paminėti 
Vilniaus miesto herbas. 

Dail. Agnius Tarabilda 

ATLANTA IMPORT EXPORT 
Džiaugiasi galėdama pranešti, kad KALĖDINĖ 
ganos Ir naujametiniams 

NUOLAIDA 
iki gruodžio 31 d.! 

Kaip ir ligšiol, siuntinių, sveriančių iki 100 svarų, vieno svaro siun
timo kaina $1.75, o virš šimto svarų sveriamiems — TIK $1.80. 
Naujiena! Siunčiant sluntlnb mes dovnoelme JOsų gimi
naičiams dovaną, kurią čia galit* pasirinkti: pa v y Adliui, 
Bayer sspirtn (100 tab.) ar kavos dėžė. Bus galimas pla
tesnis pasirinkimas. Paslauga — veltui! 

Siuntiniai pristatomi į namus Lietuvoje. 
ATLANTA IMPORT EXPORT, 2710 W. 71 SL, CMcego, IL 
00820. TsL (312) 434-8210. Pirmd.—penktd. 9 v.r. iki 5 v.v., 
šeštadieni 10 v.r—3 v. p.p. 

A.tA. 
RICHARD J. APANAVIČIUS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. lapkričio 11 d., sulaukęs 31 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Wanda, dukros: 

Mary, Amy ir Tracy; motina Eva Apanavičienė; seserys: Anne 
Hester, Nina Lucas su vyru Frank, Betty Seyler su vyru 
Gerard, Ruth Breault, Rose Andrade su vyru Galo, Rita Pasik 
su vyru Ted; broliai: Frank su žmona Tariny, John ir Edward; 
daug dukterėčių ir sūnėnų bei kitų gimimų JAV ir Lietuvoje. 

Velionis buvo sūnus a.a. Simono. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, lapkričio 14 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 15 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto PraFrdėjiino 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, dukros, motina, seserys, broliai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

MŪSŲ BROLIUI 

j.v.s. ALGIRDUI AGLINSKUI 
Amžinybėn išėjus, sūnų, jūrų budį, PETRĄ, dukrą 
EGLE ir jos vyrą HARRY BURKE, brolį jvs dr. 
KĘSTUTĮ ir jo žmoną js dr. JUZĘ AGLINSKUS, 
brolvaikį jps AUDRIŲ AGLINSKĄ ir jo šeimą, visus 
gimines ir artimuosius užjaučiame ir kartu liūdime. 

Jūrų skautininkų,-ių „Grandis" Chicagoje 

Dukras IRENĄ KRIAUČELIŪNIENĘ ir REGINĄ 
KUČIENE, jų šeimų narius, 

A.tA. 
TATIANAI PARULIENEI 

mirus, giliai užjaučiame. 

Vida ir Vacys Tumasoniai 

Key Biscayne, F L 

A.tA. 
SOFIJAI MIŠAUSKIENEI 

mūsų draugijos narei , baigus žemišką kelionę, motiną 
JUZE ČIŽAUSKIENE, liūdinčius velionės seseris ir 
brolį su šeimomis užjaučiame. 

Melrose Parko Lietuvos Dukterų draugija 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Jūsų pačių supakuotus siuntinius siunčiama tissiai 

Nauji arba vartoti daiktai 
Standartiniai maisto ir vaistų siuntinėliai 

Priimam 12 svarų ir sunkesnius siuntinius 
KIEKIS NERIBOTAS 

$2.80 Kama už svarą apmoka: draudimą, muitą ir pristatymą. 
Siuntiniai pristatomi BE pašto patarnavimo. 
Garantuojame tiesioginį pristatymą kiekvienam adresatui. 

Informacijai skambinkite: 

Florida valstijoj: 
UNIVERSAL Trav* 

4117 B M M d g a M . 
Sarasota, FL 34233 

813-377-9025 
UNIPOL 

8 * 3 1 - 4 9 81. N. 
to*. FL 34*88 

•13-544-8700 

A.tA. 
ONYTĖ JANULAITIENĖ 

L E N O R T A V T Č I Ū T Ė 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. lapkričio 12 d., sulaukusi 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterėčia Janina 

Damanauskienė Lietuvoje. 
Laidotuvėmis rūpinasi Burbų šeima. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, lapkričio 15 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 16 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės siela. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukterėčia ir Burbų šeima. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-5230440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 We*t 7 M Street 
CMoągP, Illinois 6062° 

1-(3121-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberte Ro.n.1 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4435 

Petkus Funeral Home 
1410 South SHh Avenue 

Cicero, Illinois H)b^ 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South 50th Avenue 

Cicero, Illinois hOrv̂ O 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PFTKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONAIX) M. PFTKUS 

' i 

file:///1arquette


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 14 d. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus antra
dienį, lapkričio 19 d., 7:30 vai. 
vak. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Specialus kal
bėtojas bus dr. Leonidas Ragas, 
kuris kalbės apie Amerikos 
dantų gydytojų galimą prisi
dėjimą prie pagalbos Lietuvai. 
Nariai prašomi būtinai daly
vauti 

x Dr. Kazys Ambrozait is 
koreferuos konsulo Vaclovo 
Klei20S paskaitai „Išeivijos nau
ja rolė" Ateities savaitgalyje. 
Paskaita įvyks šį šeštadienį 
2:30 v. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje. Ateities savait
galis atidaromas literatūros 
vakaru šį penktadienį 7:30 v.v. 
Jaunimo centro kavinėje. 

x Irena Polikaitienė tvarko 
bilietus, stalus ir kitus ūkiškus 
..Ateities" žurnalo vakaro ruo
šos darbus, stengdamasi, kad šis 
tradicinis vakaras būtų sėk
mingas ir ilgai prisimintinas. 
Vakaras vyks šeštadienį, lapkri
čio 16 d.. 7 v.v. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Visi kviečiami. 

x Maž. Lietuvos lietuvių 
draugijos narių i r svečių 
s u s i r i n k i m a s sekmadienį , 
lapkričio 24 d.. 12 vai. vyks 
..Dainos"" mažojoje salėje. Salia 
einamųjų reikalų ir ateities 
veiklos diskusijų, bus teisininko 
Jono Dainausko paskaita ..Lie
tuvos Respublikos pilietybė ir 
nuosavybės atgavimas". Aldona 
Buntinaite pasidalins įspūdžiais 
iš kelionės po laisvąją Lietuvą 
ir Klaipėdą. Kadangi bus pa
tiekti pietūs, svarbu iš anksto 
apie dalyvavimą pranešti pirm. 
V. Žiobriui tel. 708-598-4603. 
Visi kviečiami. 

x Prel. J o n a s A. Kučingis. 
Los Angeles. Cal.. lietuviškos 
spaudos ir veiklos nuoširdus 
rėmėjas, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 100 dol. 
auką. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Elena Giedraitis, Michi 
gan City. Ind.. Jovita Dobro-
volskienė. Palos Hills. 111.. už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 50 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū. 

x „Lietuvių Balso" laikraš
čio penkmečio vaka r i enė su 
menine programa įvyks lapkri
čio 16 d., šeštadienį 6 v.v. Lietu
vių Tautiniuose namuose 6422 
S. Kedzie Ave. Chicagoje Vietas 
užsisakyti: tel. 312-776-3399. 

(sk) 
x Dr. J o n a s Adomavič ius 

kalbės Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų organiza
cijos susirinkime penktadienį , 
lapkričio 15 d. 7 v.v. parapijos 
salėje, 6820 S. Washtenaw Ave. 
Pašnekesio tema: ..Vyresnio 
amžiaus žmonių sveikata ir 
gera savijauta". 

(sk) 

x I špa rdavę š.m. lapkričio 
men. Karibų jūros kelionę, sku
biai s iū lome kelionę vakar i 
nėje K a r i b ų jūroje . Keturios 
salos, aukštos kategorijos kam
bariai (outside cabinsi . 
skridimas iš Čikagos Midvvay 
PILNA KAINA $1.076 žmogui 
Kelionės datos kovo 22 ik i 29 d 
Vietų skaičius ribotas. Registra
ciją uždarome gruodžio 15 die
ną. Skambinti G.T. INTERNA
TIONAL, tel. 708^30-7272. 

(sk) 

x Tik $1.75 už svarą iki 100 
svarų ir $1.50 v i r š 100 svarų 
ir jūsų siųstas kalėdinis siun
tinys bus pristatytas be mui to 
į bet kurį Lietuvos kampeli 
Nuolaida galioja iki gruodžio 
31 d. At lanta Impor t -Expor t . 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas K M i 

D«ngl«m« Ir taisome 
visų rūilų slogus 

Tol. 312 434 9656 arba 
312-737-1717 

A n t a n o parapijoje. 
III. tokas ir Vytautas Peseckas. 

Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Kviečiami užsukti } pa- *,. . , .. 
bio žurnalo numeri galima įsi
gyti ..Draugo" knygyne. 

x Sv 
Cicero, 

yra 
rapijos mažąją salę po 11 vai. 
Mišių pasivaišinti kava ir pyra
gaičiais, pasižmonėti ir pasitarti 
parapiniais reikalais, būtent 
Advento seminarų, tolimesnių 
tokių kavučių ir kitais mums 
rūpimais klausimais. 

x Vyrai ir moterys , liauki
mės savas širdis žudę — gydyto
jo pranešimas Alvudo pažmo-
nyje Lietuvio sodyboje šį sek
madienį 2 v. p.p. Dalyvauja 
kun. J. Juozevičius, gail sesuo 
E. Peržinskienė. poetai A. 
Kevėža ir J. Paliūtis. Kalėdiš
kas baletas didžiuliame ekrane. 
Sveika užkanda vietoje ir 
išsineštinai. Visi laukiami. 
Visiems įėjimas laisvas. 

x F. K. „Li tuan ica" vyrų 
komanda paskutines šio sezo
no pirmenybių rungtynes prieš 
s t ipr iaus ia mėgėjų klasės 
komandą - lenkų ..Eagles" žais 
šį sekmadienį, lapkričio 17 d.. 2 
vai. p.p. Rungtynės vyks Lietu
viu centro Lemonte aikštėje. 
Visi futbolo mėgėjai kviečiami 
savo dalyvavimu ir parama 
paskatinti ..Lnuanicos" vyrus 
pergalingam sezono užbaigimui. 

x Žemaičių Kultūros klubo 
prieš pabaigą metų narių susi-
r ink imas bus t reč iadienį , 
lapkričio 20 d., 1 vai. po pietų 
Kojak salėje, 4500 So. Talman 
Ave. Nariai prašomi dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų apsvars
tyti. Bus po susirinkimo vaišės. 

x Ateities savai tgal io pro
g r a m a a t spausd in ta šiame 
,,Draugo" numeryje. Programą 
kviečiame išsikirpti. Ateities 
savaitgalyje dalyvauti kviečia
mi visi. 

(sk) 

x Dantų gydytojos, gydy
tojai, o taip pat ir kiti dirban
tieji bei dirbusieji sveikatos 
srityje ar asmenys besidomintys 
dantų sveikatingumo klausimu 
Lietuvoje, yra kviečiami atvykti 
i naujai organizuojamą talką 
dantų sveikatos lygiui Lietuvoje 

x T e c h n i k o s Žodis 1991 m. 
No. 3 , Pasaulio ir Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architektų 
s-gos PLIAS/ALIAS organas, 
įsteigtas 1951 metais. Leidžia 
ALIAS Chicagos skyriaus Tech
nikinės spaudos sekcija. Išei
na kas trys mėnesiai. Šis pa
didintas numeris, 72 gausiai 
iliustruoti puslapiai, ištisai ski
namas lėktuvų ANBO kūrėjui 
— generolo inžinieriaus Antano 
Gustaičio paminėj imui . Sį 
numerj redagavo Viktoras Jau-

x „Auksinio derl iaus" liau
dies festivalį šį sekmadienį, 
lapkričio 17 d., nuo 1—4 v. p.p. 
rengia Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejus, švęsdamas 
savo įs ikūr imo s idabr inę 
sukaktį. Programoje — muzika, 
šokiai, tautodailė ir kt. Įėjimas 
nemokamas. Visi laukiami. 

x Lietuvių Žagarės klubo 
susirinkimas, paskutinis prieš 
Naujus Metus, bus lapkričio 21 
d., ketvirtadienį, 1 vai. po pietų 
Kojak salėje, 4500 So. Talman 
Ave. Nariai kviečiami at
silankyti. Yra svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišes. 

x U n i o n P i e r L i e t u v i ų 
draugijos narių rudeninis susi
rinkimas šaukiamas lapkričio 
16d. . šeštadienį, 3 vai. p.p. A. 
ir P. Mikštų patalpose, 14979 
Lake Shore Rd., Lakeside, MI. 
Kviečiami visi draugijos nariai 
dalyvauti. 

x Dr . Vytenis ir d r . Loreta 
G r y b a u s k a i , Chicago 111.. 
jaunesniosios kartos profesio
n a l a i , , .Draugo" garbės 
p r enumera to r i a i , dosnūs 
lietuviško žodžio rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su 100 dol. 
auka. Už mielą ir realią paramą 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Dai l . A d a S u t k u s iš 
Homewood, 111., nuoširdi „Drau
go" rėmėja, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 50 
dol. auką. A. Saga t a s , 
Hollywood. Fla. — paaukojo 35 
dol. Nuoširdus ačiū. 

x P i g i a u s i s i u n t i n i a i į 
Lietuvą t ik $1.40 už svarą, tik 
per Baltia Express. Žiūrėkite 
skelbimą 4 psl. 

(sk) 

x Tur to (estate) i r finan
s in io planavimo seminaras 
įvyks Pasaulio lietuvių centre, 

tance to Lithuania — ADAL). 
Susirinkimas įvyks sekma
dienį, lapkr ič io 17 d., apie 12 
vai. 'tuoj po sumos) Pasaul io 
Lietuvių cent re , 511 East 127 
St. Lemonte. Susirinkimo ini
ciatoriai laukia gausaus dalyva- r e n t a s (annuities)"; kitos inves-
vimo. 

„Žiburėlio" Montessori mokyklėlės auklėtiniai kartu su asistente Vida Slapšiene, vedėja Danute 
Dirvoniene ir asistente Violeta Karaliene. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lemonte lapkrič io 17 d., sek
madienį, tuoj po šv. Mišių. Svar
biausios temos: „Living Trusts ' 
ir testamentai"; „Jūsų kompa
nijos pensijų galimybės", „Kaip 
sumažin t i ,Federal Es ta te ' 
taxes", „Kapitalo kaupimas per 

„ŽIBURĖLIO" VEIKLA 

Jau p i rmas ketvirtadalis 
mokslo metų užsiba.ge. „Žibu
rėlio" Montessori auklėtiniai 
darbščiai dirba, dainuoja, žai
džia ir mokosi lietuviškai 
jaukioj klasėje Lietuvių centro 

x Vytautas Šeštokas, Los 
Angeles. Cal., „Draugo" ar
timas bendradarbis, rėmėjas, už 
kalėdines korteles, kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką su tokiu 
laiškučiu: „Jūsų religiškas ir 
tautinis patriotinis 1992 metų 
kalendorius su lietuviškais var
dais ir paveikslais teikia puikų 
įspūdį. Kalėdų a tv i ruka i 
sukelia šventinę nuotaiką. 
Linksmų švenčių nr laimingų 
Naujųjų Metų" Dėkojame už 
linkėjimus, gražius žodžius ir 
auką. 

x J e i Vokietijoje gyven
dami išdirbote nors 18 mėn. 
'arba jei jūsų miręs vyras/žmo
na tada dirbo 18 mėn.) galite 
gauti pensiją Kreipkitės į; 
tasta Agency of USA P.O. 
Box 346, St. Člair Shores , MI 
48080-0346. Kalbame angliškai 
ir vokiškai. 

(sk) 

x Lietuvių Fondo vajaus 
proga aukojo: po $200 Vytau
tas ir Nelė Apeikiai, Kostas ir 
Jadvyga Dočka<. Leoną ir Sta
sė Konkai, Izabele Stončienė, po 
$100 Baltimorės Lietuvių 
Dainos choras. Alfonsas Gečas, 
Tadas Rūta, dr Leonardas ir 
Zita Šimučiai. Jonas Vyšniaus-

patalpose, Lemonte. 
Vedėja Danutė Dirvoniene jau 

devintus metus „Žiburėlyje" 
vaikučius auklėja Montessori 
metodu. Šiais metais ka r tu su 
ja dirba asistentės Violeta Kara
lienė, Vida Slapšiene ir Daina 
Stelingytė. 1991-92 „Žiburėlio" 
tėvų komitetą sudaro šie pasi
aukoję tėveliai: Marius Kasniū-
nas — pirmininkas, Eglė Novak 
— vicepirmininkė, Daina Cy-
vienė — ižd in inkė , Ga i l ė 
Leipienė ir Vida Slapšiene — 
sekretorės, Dainė Quinn — 
renginių komiteto pirmininkė. 
Ramunė Brand — rengimų 
komite to v i c e p i r m i n i n k ė 
(Ramunė šia ;s metais taip pat 
sutiko atlikti mokyklėlės sekre
torės darbus) ir narės — Ina 
Luneckienė, Dana Mikėnienė. 
Aldona Rauch i enė , J o n ė 
Vaznelienė ir Aldona Weir. 

Šiuo metu komitetas, veda
mas Dainės Quinn, jau or
ganizuoja šių metų madų pa
rodą, kuri bus sekmadienį , 
vasario 23 dieną. Ši paroda tai 
mokyklėlės svarbiausias lėšų 
telkimo vajus. Prašau atkreip-
kit dėmesį į ateities pranešimus 
su detalėmis dėl rezervacijų ir 
t.t. Bus proga smagiai praleisti 
popietę ir paremti mūsų jaunų 
l i e tuv iukų ir l i e t u v a i č i ų 
auklėjimą. 

Spalio 16 dieną ..Žiburėlio" 
auklėtiniai kartu su mokytojom 
ir keliom mamytėm buvo išvykę 
į moliūgų ūkį. Pasi ta ikė vėsi, 
bet graži, saulėta rudens diena. 
Vaikučiai gavo pasivažinėt i 
šieno vežimu, p a m a t y t i ir 

mokin ia i 
Kalėdų. 

bus pr i imami po 

Vida S l apš i ene 

SAKIU A P S K R I T I E S 
KLUBAS 

Klubo metinis susirinkimas 
įvyko spalio 29 diena Z. Koiak 
salėje, 4500 So. Talman, Chi
cago, 111. Sus i r ink imą at i 
darė klubo pirmininkė Bronė 
Ž e m g u l i e n ė . P r ae i t o sus i 
rinkimo protokolą perskaitė 
klubo sekretorių.-, Juozas Vasiu-
kevičius, protokolas priimtas be 
pataisų. Apie klubo pikniką 
įvykusį l iepos 7 d ieną 
pranešimą padarė ir pateikė 
pikniko apyskaitą, kad piknikas 
gerai pavyko ir papildė klubo 
kasą. 

Klubo kasininkui pasiūlius 
buvo nu ta r ta nario mokestį 
pakelti 1 doleriu nuo 1992 metų 
sausio 1 d. Nariui sergant pa
reikšt i užuojautą ir į teikti 
dovaną 15 dolerių. Nariui mirus 
gėlėms paskir ta 40 dolerių. 

Klubo pirmininkė B. Žemgu
lienė padėkojo piknike dir
busiems J. Vasiukevičiui, J. 
Skamai, A. Vasiukevičienei, M. 
Gydienei, E. Malonienei, E. Ba-
cerienei, M. Naujokienei, Z. 
Mackevičienei, P. Malonei. Klu
bas dirbančiųjų pagerbimui 
kiekvieneriais metais suruošia 
pietus. 

Klubas Lietuvos ir lietuviškos 
veiklos nepamiršo ir paskyrė 
aukų veiklos paramai. Lietuvos 
ambasadai Washingtone 500 
dol.. Draugui . Margučiui, Jau
nimo centrui . Vasario 16 d. 

kas. Dėkojame :r prašome siųsti paglos ty t i k i au lyč ių , ožkų gimnazijai po 50 dol., Lietuvos 

(sk) 

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

(sk) 

x American Travel Service 
parūpina lėktuvų bilietus at
vykusiems iš Lietuvos, kurie 
turi skristi iš Nevv Yorko ir Wa-
shmgtono į Chicagą. Los Ange
les, Cleveland. ar kitus miestus. 
Taip pat turi žmogų New Yorke, 
kuris sutinka atvykstančius iš 
Lietuvos ir juos palydi skren
dant į kitus miestus. Tą patį pa
tarnavimą atlieka ir grįžtan
t iems į Lietuvą. Taip pat 
darome nuotraukas pasams ir 
kitiems dokumentams, kurias 
galima tuojau atsiimti Kreip
tis į American Travel Service 
9439 S. Kedzie Ave.. Ever-
green Pa rk . IL 60642. Tel. 
708-422-3000. 

fskt 

tavimo galimybės. Seminarą 
rengia Prudential finansinio pa
tarnavimo ir apdraudos kompa
nija. Dalyvauti pakvies tas 
advokatas R. Domanskis. I jūsų 
iclausimus atsakys: A. Kavakie-
nė, J. Coury ir J. Naršėte. 

(sk) 
x „Kalba Vilnius". Kiaušy 

ki tę Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. Pir
miausia — paskambinkit. 

(sk) 

x P A S K U B Ė K I T E ! Mes 
turime tiesioginius kontaktus 
su Lietuvos advokatais, preky
bos bei biznio organizacijomis. 
Padėsime atgauti jūsų turtą 
Lietuvoje, nusipirkti žemės 
sklypus, namus, įmones. Tu
rime daug pasiūlymų dėl bend
rų įmonių steigimo. Lauksiu ir 
jūsų pasiūlymų. Rašyti, skam
binti: Pe t r a s Pakėnas, 3051 S. 
Ocean Blvd., Boca Raton FL, 
33432; tel, 407-392-7916. 

(sk) 

aukas bei įsigyti bilietus lapkr. 
16 d. pokyliui LF būstinėje -
3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x 55 SVARI MAISTO siun 
tinys KALĖDOMS yra pats 
mėgstamiausias Lietuvoje: 
mėsa, dešros, ,-įs, aliejus, ka
va, cukrus, ".ešutai ir kt. 
ŠVENTINĖ NUOLAIDA -
TIK $85. Tur:-ne ir kitokių. 
TRANSPAK, "538 W. 69 St., 
C h i c a g o , II 60629, tel . 
312-436-7772 

(sk) 
x Ieškomas P.ENOTAS gyv 

Sibire, Kam nėję Na Obi 
drauge su KleTr>-ra jskų šeima. 
Ieško K l e m e r s k ų duktė Re
gina Repečk: nė, Kaunas -
233042, Sav;-.orių 302-23, 
Lietuva. Tel.: -71310. Arba ra
šyti Reginos lėdei: P e t r a s 
Beinarauskas, 7217 S. Sacra-
mento Ave.. Chicago, IL. 
60629. Tel.: 312-737-8647. Re 
gina mano, kad Benotas žino, 
kuris kapas yra Reginos mamos 
Adelės Klemerauskienės, nes 
nuo jos kapo kryžius su pavar
de nupjautas, o Benoto tėvo 
kapo ženklas tebestovi. 

(sk) 

karvyčių, asilų, zuikių ir įvairių 
paukščių. Pr ieš važ iuo jan t 
namo, kiekvienas vaikas gavo 
išsirinkti po moliūgą. Išvyka 
buvo smagi ir įspūdinga. 

Į mokyklėlę priimami vaikai 
3-5 metų amžiaus. Klasė pra
vedama lietuvių kalba Montes
sori metodu. Jei įdomaujatės 
prirašyti jūsų vaiką ar anūką. 
dėl informacijų g a l i m a 
skambinti D. Dirvonienei i 
mokyklą 708-257-8891 ar į 
namus 708-246-1861. Nauji 

Aidų ir Šluto radijams po 25 dol. 
Muzikos šventei buvo aukota 
100 dol. Iš viso šiais metais 
klubas paskyrė aukų 850 dol. 

Klubo valdyba 1992 metams 
palikta ta pati . klubo nariams 
pareiškus pasitikėjimą klubo 
valdybos darbu. Pirmininkė 
Bronė Žemgulienė. vicepirmi
ninkas Vladas Bražionis. sek
retorius Juozas Vasiukevičius, 
f inansų r a š t i n i n k ė J a n i n a 
S k a m a . k a s i n i n k a s Juozas 
Jurkšai t is . Kontrolės komisija 

Matas Čyvas ir Andrius Ragas, padedami D. Dirvomenes, dirba „Žiburėlio" 
Montessori mokyklėlėj* 

1992 m. taip pat pal ikta ta pati; 
p i rmininkė Eleonora Pake-
turiene, Antanas Kamšta i t i s ir 
Simas Naujokas. 

Klubo vicepirmininkas V. 
Bražionis susirinkime nedaly
vavo. Po kelių dienų buvo gauta 
žinia iš Lietuvos, kad vicepirm-
ninkas V. Bražionis y r a miręs 
Lietuvoje ir ten palaidotas. Klu
bo valdyba ir n a r i a i labai 
apgailestauja dėl ne t ikė tos 
mirties. 

Po susirinkimo visi buvo 
pavaišinti. 

J . J u r k š a i t i s 

P A B E N D R A V I M O 
VAKARAS V L I K O 

SEIME 

Ketur iasdeš imt a š tun to jo 
Vliko seimo atstovai , Vliko 
tarybos, valdybos nariai , svečiai 
iš Lietuvos, l i e t uv i škos io s 
visuomenės veikėjai, ambasado
rius prie Jungtinių Tautų Ani
cetas Simutis, Lietuvos gene
raliniai konsulai Vaclovas Klei
za, Vytautas Čekanauskas , H. 
Lapas Vliko seimo išvakarėse, 
lapkričio 1 d. vakare, susirinko 
į Lietuvių Taut in ius namus 
Chicagoje susipažinimui ir pa
bendravimui. 

Pabendravimą pradėjo seimui 
ruošti komiteto na rė Matilda 
Marcinkienė, pasveikindama 
visus svečius, pa l i nkėdama 
geros nuotaikos, nuoširdaus 
pabendrav imo, a r t i m e s n i o 
susipažinimo, nepamirštant ir 
rytdieną prasidedančio Vliko la
bai reikšmingo seimo. Pakvietė 
Vliko pirmininką dr. Kazį Bo
belį supažindinti dalyvius su ofi
cialiais Lietuvos Respublikos 
svečiais — ministeriu pirmi
ninku Gediminu Vagnorium ir 
delegacijos palyda bei diploma
tine tarnyba. 

Vliko pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis pasveikino Lietuvos 
Respublikos m i n i s t e r į pir
mininką, jo žmoną ir visus jį 
lydinčius p a r e i g ū n u s . Savo 
žodyje dr. K. Bobelis pasidžiau
gė, kad V l i k o š i a m e 
reikšmingame seime dalyvauja 
Lietuvos m i n i s t e r i s p i rmi
ninkas su palyda, pažymėjo 
Vliko nuolatinį rūpestį Lietuva 
okupacijos laikotarpyje ir Vliko 
pastangas a t g a u t i Lie tuvai 
pilną laisvę ir nepriklausomybę. 

Ministeris pirmininkas Gedi
minas V a g n o r i u s pa r e i škė 
padėką Vliko vadovybei, dr. 
Kaziui Bobeliui už pakvietimą 
da lyvaut i s e ime , padėkojo 
Vlikui už visokeriopą pagalbą 
Lietuvai, kvietė ir toliau dirbti 
išeivijai drauge su lietuvių 
tauta. Ta proga ministerio pir
mininko žmona pagerbta prise
gant korsažą. 

Po oficialiosios dalies visi pa
bendravimo dalyviai buvo pa
vaišinti Danutės Kurauskienės 
paruošta gera vakariene. Pa
bendravimas vyko jaukioje nuo
taikoje. Seimo atstovai būria
vosi, dalinosi mint imis apie 
Vliko ateitį, svarstė būsimas 
problemas. Dalyvius rūpes
tingai globojo seimui ruošti 
komitetas, vadovaujamas dr. 
Leono Kriaučeliūno, kuriam 
nestokojo daug rūpesčių, dedant 
pastangas, kad seimo eiga būtų 
darbinga, naši sprendimais ir 
išlaikyta gera tvarka . Kaip 
vėliau paaiškėjo, dr. Leono 
Kriaučeliūno ir komitetų narių 
dėka seimas buvo labai gerai 
techniškai organizuotas. 

Pabendravimas tęsėsi keletą 
valandų. Rytojaus lapkričio 2 
dieną, buvo s u n k a u s darbo 
diena. Plati seimo programa, 
konkretūs sprendimai uždėjo 
didelę atsakomybę Vliko seimo 
atstovams, tarybai ir valdybai. 

Seimo posėdžiai lapkričio 2 d. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 

J . J a n u š a i t i s 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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




